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LAIDOJIMO PAPROČIAI SENOJOJE EUROPOJE
Marija GIMBUTIENĖ

Deivė Žuvis, bet jos rankos - paukščio
kojos. Lepenski Vir. Rasta stovinti prie
altoriaus. Aukštis 51 cm. Apie 6000 m. pr.
m. e. (Srejovič, 1969).

Senosios Europos kapai visiškai skiriasi nuo
indoeuropietiškųjų. Nevienoduose laidojimo papročiuose
atsispindi kardinaliai skirtingos ideologijos. Senosios
Europos gyventojai pabrėždavo ciklinės Diožiosios
Motinos kūno regeneracijos reikšmę, o indoeuropiečiai linijinį didžių asmenybių perimamumą.
Indoeuropiečiai laidojo savo mirusiuosius lavoninėse
arba palapinėse, tikėdami į jų individualių gyvenimų
pratęsimą. Asmeniniai reikmenys: įrankiai, ginklai, arkliai
bei artimieji - žmonos, tarnai ir vergai taip pat lydėjo
mirusįjį į kitą pasaulį. Kuo aukštesnė buvo individo
visuomeninė padėtis, tuo gausesnės įkapės. Neįtikėtina
daugybė daiktų ir aukojamų arklių bei žmonių rasta

Bronzos ir Geležies amžių karališkuosiuose kapuose.
Senosios Europos kapai, priešingai, rodo pagarbą veikiau
protėviams negu ypatingoms asmenybėms. Senojoje
Europoje nėra nei karališkųjų, nei atskirų ypatingo dėmesio
nusipelniusių žmonių kapų. Individualių kapų įkapių beveik
nerasta, išskyrus kelis simbolinius, su Deive ar regeneracijos
ritualais siejamus ornamentus ir įrankius. Tarp jų buvo ir
raudonosios antilopės ragai bei kaulai, šernų ir kiaulių
žandikauliai, šunų griaučiai, jaučių galvos ir ragai,
medžiojamų paukščių kaulai ir sparnai. Senųjų Europos
gyventojų supratimu kapas asocijuojamas su gimda.
Regeneracijos simboliai - kiaušinis ir Deivės
regeneracijos organai (papilvės trikampis, gimda, pilvas,
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sėdmenys) sudaro Senosios Europos kapų formų pagrindą.
Jis ryškiai išreikštas Vakarų Europos megalitinių kapų
architektūroje ir trikampiuose ar trapecijos formos ilguose
pilkapiuose. Vidiniuose kapuose yra praėjimai į kambarius,
simbolizuojantys makštį ir gimdą, arba kapuose yra išskėstų
kojų pavidalo ''kiemai", vedantys į vidinius "kambarius.
Kartais šie kapai yra antropomorfinės Deivės kūno formos.
Ilgieji pilkapiai - kaulo pavidalo, simbolizuojantys mirtį,
Senojo Hago kaulą. Pasitaiko ir kvadratinių kambarių,
nukrypstančių nuo savo originalios formos.
Kituose Europos regionuose dominuoja kiaušinio
formos kapai. Tai paprastos kiaušinio formos duobės arba
oloje iškalti kapai, kuriuose ochra apibarstyti mirusieji
būdavo guldomi embriono padėtyje. Žmonės (ypač
naujagimiai) taip pat buvo laidojami kiaušinio formos
puoduose arba įjuos būdavo sudedamos nukirstos galvos.
Požemių kapų kiaušinio formos salės ir nišos dažytos
dažnai raudona spalva. Plačiai paplitęs ochros naudojimas
kapuose. Daug jos būdavo barstoma ant mirusiojo galvos
arba ant viso kūno. Ši raudona kraujo spalva simbolizavo
gyvenimą ir regeneraciją.
A. INDIVIDUALUS IR
KOLEKTYVINIS LAIDOJIMAS
Visoje neolito laikotarpio Europoje buvo laidojama tiek
individualiai, tiek kolektyviai. Šiaurės ir Vidurio Europoje
vyravo individualūs kapai. V-ame tūkstantmetyje pr. m. e.
Dniepro-Doneco kultūroje buvo laidojama kolektyviniuose
šeimyniniuose kapuose, o Vakarų ir Viduržemio jūros
Europoje
- bendruose
kolektyviniuose
kapuose
megalitiniuose kapinynuose ir požemiuose.
Bretanėje perėjimas nuo individualaus laidojimo į
laidojimą šeimos rūsiuose pastebimas apie 5000 m. pr. m. e.
Čia, vėlyvojo mezolito akmenimis išgrįstuose kapuose, buvo
laidojama po vieną ir kolektyviai. Morbihano įlankos
Tevieko ir Hoediko (Teviec, Hoedic) salose rasti du
kapinynai. Antrasis radiokarbono metodu datuojamas
4625x350 m. pr. m. e. Dešimtyje Tevieko kapinių buvo 23
kapai, kiekviename iš jų - iki šešių griaučių. Hoedike
keturiolikos abiejų lyčių ir įvairaus amžiaus individų
palaikai palaidoti devyniuose kapuose. Šie kapai buvo
padengti plokštėmis, ant kurių buvo kūrenama ugnis ir po
akmeninėmis piramidėmis paliekami ritualiniai elnio ir
šerno žandikauliai. Kai kuriuos kapus puošė didžiuliai
kilniojo elnio ragai.
Megalitinių kapų statytojai šeimą ar giminę viename
kape laidojo ir IV-ame tūkstantmetyje pr. m. e. Bendri
kapai dominavo Portugalijoje, Tagus upės baseine ir
Ispanijos Grenadoje. Nors radiokarbono metodu
nenustatyta, šie kapai veikiausiai priklausė V-am
tūkstantmečiui pr. m. e. V*o tūkstantmečio pabaigoje ir
IV-o tūkstantmečio pradžioje atsirado megalitiniai
kolektyviniai kapai. Ankstyvuose megalitiniuose Iberijos,
Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kolektyviniuose
kapuose rasti suriesti griaučiai. Iš naujo laidojant, anksčiau
palaidotųjų kaulai būdavo išmėtomi. Išskirtinis dėmesys
kaukolėms pastebimas atsiradus megalitiniams kapams.
Pakartotinai naudojant šeimos kapus, kaukolės būdavo
pagarbiai sukraunamos į kūgį palei kapo sieną.
B. DVIGUBAS LAIDOJIMAS: EKSKARNACIJA IR
ANTRINIS LAIDOJIMAS
Dvigubas laidojimas vyravo Europoje ir Anatolijoje ilgus
šimtmečius. Šiuo terminu apibūdinamas atskirtų nuo mėsos
kaulų, ypač kaukolių, laidojimas mėsai supuvus ir pašalinus
ją nuo kaulų. Pūvantis kūnas neišreiškia gyvenimo ciklo
pabaigos, tai - tik pereinamoji grandis nuo gyvenimo į mirtį.
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Tik švarūs kaulai gali simbolizuoti mirtį. Visa mėsa
pašalinama nuo mirusiojo kūno ekskarnacijos budu
(dažniausiai atiduodant lavoną plėšriems paukščiams) arba
sudeginant prieš sielos grąžinimą protėvių bendruomenei.
Po to švarūs kaulai būdavo laidojami giminės, kuriai
priklausė mirusysis, kapuose.
A nkstyvojo neolito laikotarpiu, apimančiu VlII-ąjį V-ąjį tūkstantmečius pr. m. e,, Artimuosiuose Rytuose
mirusieji nebuvo paliekami už gyvenamųjų vietų ribų.
Kūdikiai, vaikai ir moterys laidojami po grindimis, nors tik
kelių embriono padėtyje palaidotų naujagimių rastas pilnas
kaulų rinkinys. Kaukolės paprastai laidojamos atskirai, o
nuo mėsos nuvalytiems kaulų rinkiniams dažnai trūkdavo
dalių. Vyrų kapai aiškiai sumaišyti. Panašu, kad jų kūnai
būdavo atiduodami grifams, o likę kaulai laidojami kur nors
kaime ar už jo. Tokie kapai rasti Graikijoje. Jaučių bei elnių
ragai, šunų kaukolės ir akmeniniai kirvukai taip pat aptikti
po grindimis arba duobėse. Nors formaliai išskirti plotą
kapinėms pradedama pietryčių ir Danubės Europoje apie
5000 m. pr. m. e., dvigubas laidojimas dar kurį laiką turėjo
būti naudojamas, nes griaučiams dažnai trūkdavo kaukolių,
rankų ar kojų. Kartais kaukolės laidojamos atskiroje
kapinių dalyje.
Geriausią vizualinį ekskarnacijos egzistavimo įrodymą
pateikia piešiniai ant Catal Hūyuk šventyklos sienų, kur
Deivė vaizduojama grifu, nusileidžiančiu ant lavonų su
nukirstomis galvomis. Ši detalė aiškiai parodo, kad kaukolė,
svarbiausia žmogaus kūno dalis, prieš ekčkarnaciją būdavo
atskiriama nuo kūno. Catal Hūyuk šventykloje jos dedamos
po jaučių, simbolizuojančių gimdą, galvomis. Ankstyvojo
neolito Jerike, Jordano lygumoje po grindimis rastų
kaukolių veido daliai buvo suteikta gipsinė forma, akys
pažymėtos kriauklelėmis. VI-o ir V-o tūkstantmečio pr. m.
e. Siaurės Europoje Zveiniekų kapinėse Latvijoje aptiktos
kaukolės buvo padengtos mėlyno molio sluoksniu, o
akiduobėse įstatyti gintariniai diskai.
Nuvalyti kaulai, rasti bendrose Vakarų Europos
megalitinėse kapinėse, liudija tolesnį dvigubą laidojimą.
Labai retai tuose kapuose atkasamas pilnas kaulų rinkinys.
Ten, kur buvo naudojama kremacija, pavyzdžiui,
Njugreindže (Newgrange), pastebėta, kad nesudeginti
kaulai buvo susmulkinti mažais gabalėliais ir išbarstyti
kapo viduje bei aplink jį. Tai galėjo reikšti greitesnės
dezintegracijos skatinimą.
Dabar mes detaliau panagrinėsime keletą žymesnių
laidojimo vietų ir kapų įvairiose Europos dalyse, kur
akivaizdi ekskarnacija bei dvigubas laidojimas ir ryški
regeneracijos simbolika. Tai - Lepenski Vir Šiaurės
Jugoslavijoje, Maltos ir Sardinijos požemiai, Skalorijos
urvai pietryčių Italijoje ir Isbisterio pilkapis Orkniuose,
Škotijoje. Pabaigoje - Vakarų Europos megalitinių kapų
simbolikos analizė.
1. LEPENSKI VIR
Lepenski Vir - tai D. Srejovičiaus ir Z. Lelicos 1965-1968
m. atkastos kapinės ir pusiau požeminės šventovės prie
Danubės netoli Geležinių Vartų šiaurės Jugoslavijoje. Si
vietovė jau pati savaime yra įspūdinga natūralia aplinka, nes
šventyklos prie Danubės atspindi gigantišką plikų uolų
priešingame krante sūkurį (serbų kroatiečių kalba vir
reiškia "sūkurį"). Ant kranto stovinčios, atsisukusios į upę
mažutės trikampės arba trapecijos formos šventyklos
sudaro puslankį. Šios šventyklos datuojamos nuo 6500 iki
5500 m. pr. m. e. Jose turbūt mirusieji būdavo paliekami
paukščiams. Vėliau kaulus surinkdavo ir, atlikus
regeneracijos ritualus, laidodavo žemiau altoriaus.
Šiuo metu atkasta per 50 šventyklų. Visos jos panašios
formos ir struktūros. Grindys darytos iš raudono

"Mieganti moteris" i£ Maltos, gulinti ant žemos lovos,
veidu žemyn, pavaizduota aiškiai pabrėžiant simbolinę
sėdmenų reikšmę, t .y. regeneracijos idėją. Iš požeminės
Hal Saflieni šventyklos, rasta požeminiame kiaušinio
formos kambaryje, puoštame spiralių raštais. Ilgis 6 cm.
Valletta Muziejus. Brėžinys iš autorės nuotraukos.

kalkakm enio ir m olio m išinio. Jos buvo tokios tvirtos, kad
atlaikė visus D anubės potvynius per tūkstantį m etų.
Kiekvienos šventyklos viduryje rastos liekanos stačiakam pio
formos akm eninio altoriaus, apsupto V form os plokščių
akmenų,
sudėliotų
susiliečiančiais
trikampiais.
Prie
altoriaus stovėjo viena ar dvi 50-60 cm aukščio raudono
kalkakm enio statulos. Kartu su jom is rastos 54 apvalios,
ovalo ir elipsės form os skulptūrėlės, iš kurių 15 buvo su
antropom orfiniais bruožais, veidais ir krūtimis arba "žuvų”
burnomis ir akimis. Kai kurios rankos, atvaizduotos su
trimis pirštais, galėjusios reikšti paukščio kojeles. K elio se
skulptūrėlėse akivaizdžios trys M irties ar R egeneracijos
D eivės m anifestacijos: m oteris, žuvis ir grobuonis paukštis.
D augelis jų b u v o ‘išraižytos labirinto motyvais ir visiškai
arba dalimis nudažytos raudona ochra. A kivaizdus
regeneracijos sim bolių - kiaušinio, žuvies, labirinto ir
raudonos spalvos dominavimas.
Šių šventyklų grindys suplanuotos neabejotinai pagal
moters lytinio trikampio formą. N uo altoriaus per vidurį
eina dvi akmenų eilės, kurios, regis, nubrėžia praėjim ą į
D eivės
gimdą.
Ant
altoriaus
stovinti
skulptūra
reprezentuodavo arba pačią D eivę, arba jos regeneruojančią
gimdą. Abi buvo sim boliškai susipvnusios, ir beveik

kiek v ien as šio se šv en ty k lo se rastas o b je k ta s
pažy m ėtas re g e n e rac ijo s sim b o liais - la b irin ta is,
sp iralėm is, tin k la is ir žuvim is.
A lto rių v ie to se išk asti žuvų, k iln io jo eln io ,
šu n ų ir la u k in ių š e rn ų k au lai. P agal p rie šisto rin ių
ir šiu o la ik in ių sim b o lių ty rin ėjim u s šunys ir še rn a i
yra M irtie s D eivės palydovai, o k iln u sis e ln ia s ir
žuvis re p re z e n tu o ja g im im o ir t re g e n e rac ijo s
a sp e k tu s. Š ių y p a tin g ų gyvūnų a u k o jim a s leidžia
m an y ti, k ad L e p e n sk i V ir’e gyveno n e tik
m ed žio k le u žsiim antys, b e t ir su g eb an ty s p a rin k ti
bei p a a u k o ti D eiv ei tin k a m u s gyvūnus žm o n ės.
A n t k e lių a lto rių g u lė jo dau g y b ė šu n ų g riau čių ,
liu d ija n č ių tai, k ad šunys n eb u v o n a u d o ja m i
m aistu i. Ž u v ų k a u la i p rik la u sė d id elėm s žuvim s e ršk e tu i, k a rp iu i, lydekai. T a rp k iln io jo e ln io
lie k a n ų ra sto s k a u k o lė s ir m en tės, m aty t tu rin č io s
y p atin g as galias.
14 šv en tų , p a n a šių į L e p e n sk i V ir’ą, b e t m ažiau
tu rtin g ų a rc h e o lo g in ia is ra d in ia is v ie tų a tk a sta
a b ip u s D an u b ės. Jo s su d a ro "L ep en sk i V ir’o
k u ltū ro s" atšak ą. K ai k u rio s p a ro d o a n k ste sn į
neg u L e p e n sk i V ir’o la ik o ta rp į. M a n o m a , kad
L e p e n sk i
V ir’o
k u ltū ra
tai
tie sio g in is
p a le o litin io G ra v e to k u ltū ro s tęsinys.
T o k ia la id o jim o ir a u k o jim o tra d ic ija tęsėsi
visą tū k sta n tm e tį. Ž m o g a u s k au lai p a p ra s ta i
ra n d a m i išskirstyti, n e visada su d ė lio ti p agal
a n a to m in ę h ie ra rc h iją. K a u k o lė s la id o ja m o s p o
v ie n ą a r k elias ypač rū p e stin g a i a p tv e ria n t arb a
u ž d e n g ia n t a k m en im is. 5-6 d ie n ų n au jag im iai
la id o ja m i
po
šv entyklos
g rin d im is.
K au lai
a p ib a rsty ti ra u d o n a o ch ra. K a rta is d id e lių žuvų
d antys g u lėd av o šalia šu n ų , la u k in ių še rn ų
ž a n d ik a u lių , ta ip p a t k iln io jo e ln io ragų, k a u k o lių
ir p e č ių ra k tik a u lių . V la sa k e ra sti su d eg in ti kau lai.
P lė šrių jų p au k ščių : e re lių , p elėd ų , p e lik a n ų ,
k ra n k lių ir ša rk ų lie k a n o s p riešais šventyklas
p a tv irtin a šio se v ieto v ėse v y kusią ek sk a rn a c iją.
G ria u č ia i, lik ę jx> p a u k šč ių p u o to s, b ū d av o su re n k a m i ir
p a la id o ja m i p o šv entykla a rb a šalia jos.
2. M A L T O S IR S A R D IN IJO S P O Ž E M IA I
H al
S aflien i
p o žem iai
ry tų
M a lto je yra
v ien a
įsp ū d in g ia u sių se n o sio s E u ro p o s šventyklų. Jo s D id žio ji
salė, k aip ir k iti 33 k a m b a ria i, p a sta ty ti iš g lo b e rig e n o s
k alk a k m e n io . Ištaig in g as šios šventyklos fasadas. D au g
am žių buv o s ta to m i šie p o žem iai. P irm ie ji a u k šta i siek ia
ap ie 3600 m. pr. m. e. (M g a r’o fazė), p a sk u tin ia i - a p ie 2500
m. pr. m. e. (T a rk sie n o fazė). V isas šventyklos k o m p lek sas
išk altas k a ln e ir trys a tk a sti a u k šta i ap im a 480 m 2 p lo tą . P o
jais d a r lik ę n e a tk a s tų a u k štų . A stu o n i p irm o jo a u k što
k am b ariai yra g ru b io s k ia u šin io fo rm o s, netaisy k lin g i ir
n e a p d a ilin ti, k aip ir p o ž e m in ia i šiau rės v ak a rų M alto s
K šem kšijos k ap ai. V id u rin ia m e a u k š te y ra 19 p a g rin d in ių
k a m b a rių ir a p ie 14 m a ž e sn ių nišų. Č ia salės d id esn ės,
d e k o ru o to s ra u d o n o m is sp ira lė m is ir diskais, a n t sie n ų ir
lu b ų a tv a iz d u o ti gyvenim o m edžiai. Ž e m ia u sia m e a u k šte
yra a u k šti ir sia u ri p a g rin d in ia i k a m b a ria i ir šešios nišos. K ai
k u riu o se a tk a s tu o s e k a p u o se b u v o k eram ik o s d irb in ių ,
fig ū rėlių , m a isto a u k ų lie k a n ų ir bev eik visur su m aišy tų
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kaulų. Galbūt jie buvo atnešti į mauzoliejų po to, kai
iiKuavo ne mėsos.
Kai kuriuose kapuose rasti jauniklių ėriukų, kiškių, taip
pat ežių. varlių ir kiaulių - šventų, Regeneracijos Deivei
skirtų gyvulių kaulai. Stirnų kaukolės su sveikais ragais
liudija, kad laidojimo ritualai vyko pavasarį, nes stirnos
meta ragus .spalio menesį ir užaugina naujus kovo mėnesį.
Taip pat rastos schematiškos kaulinės figūrėlės,
vaizduojančios Nuogą moterį (Mirties simbolis), ir du
sėdmenų formos pakabukai bei dvigubo kiaušinio formos
figūrėlės iš alebastro ir globerigenos kalkakmenio.
Du žemesnieji aukštai gausiai dekoruoti raudona ochra.
Tai - gyvenimo spalvos simbolis. Ciklinio atsinaujinimo
simboliai - medžiai ar vynmedžiai, gyvatės ar spiralės
aiškiausiai matomi Orakulo kambaryje ir Didžiojoje salėje.

Požemiai su raudona ochra išdažytais kambariais
reprezentuoja
Deivės regeneruojančią gimdą. Šis
kapo gimdos įvaizdis kartu su regeneracijos simboliais
pateikia tolimesnius liudijimus apie tai, kad požemiai ir
Maltos kapai buvo šventų apeigų vietos, kuriose vyko
mirties ir atgimimo ritualai. Tie, kurie yra skeptiškai
nusiteikę senovės "gimdos” simbolikos atžvilgiu, galėtų
prisiminti, jog Delfų, garsiausios Graikijos orakulų
šventoves pavadinimas kilęs nuo graikų kalbos žodžio,
reiškiančio "gimdą”.
Šių gimdos formos kambarių panaudojimą religiniams
tikslams rodo žemose lovose miegančių moterų figūrėlės.
Ryškesnė, žinoma kaip "Miegančioji požemių gražuolė",yra
tikras meno šedevras. Ši apkūnios, ant šono miegančios
moters figūra perteikia sapno būseną. Kodėl ji pavaizduota
mieganti kape? Galbūt ji reprezentuoja iniciacijos ir
inkubacijos ritualą. O gal tai turi kokį nors ryšį su gydymu.
Inkubacijos ryšys su gydymo ritualais, vykusiais Eskulapo

4

šventykloje Epidaure, - klasikinis pavyzdys. Procedūrą
sudarė pradinis apsišvarinimas (pacientas apsiplauna ir
pabadauja) ir po jo šventykloje praleista naktis. Kita
figūrėlė vaizduoja gulinčią ant lovos žuvį. Kadangi Senojoje
Europoje žuvis simbolizavo Deivę ar jos gimdą, galima
manyti, kad čia pavaizduota pati Deivė regeneracijos
procese. Tiek žuvies, tiek moters padėtys galėjo
simbolizuoti inkubaciją, regeneraciją ar abu procesus kartu.
Ant mauzoliejuje rastų vazų yra ir kitų regeneracijos
simbolių - jaučių, jaučių galvų ir kiaušinių. Ant vidinės
vienos lėkštės sienelės išraižyti ir baltai inkrustuoti devyni
jaučiai su didžiuliais ragais, o ant išorinės pusės - kiaušiniai,
sujungti paralelinėmis linijomis. Jaučių ar jaučių ragų ir
kiaušinių derinys - būdingas Senosios Europos regeneracijos
simbolis, - naudotas visą tūkstantį metų. Šis simbolis

Laidotuvių apeigų scenos, pavaizduotos ant Halštato periodo vazų, VI a.
pr. m. e. Sopron. Vengrija (Pagal Galius, 1934).

geriausiai atsispindi Kukutenio ir Minoano kultūrose.
Apskritai Maltos regeneracijos simboliai labai gerai dera
prie likusios Europos simbolių.
Sardinijoje rasta šimtai įspūdingų kapų. Dauguma jų
datuojami nuo V-o tūkstantmečio pabaigos Ozierio periodo
iki IV-o tūkstantmečio pradžios. Turbūt įie atsirado
anksčiau čia buvusių olose iškaltų kapų su kiaušinio formos
celėmis vietoje.
Ozierio požemiai - tai kapų architektūros šedevras. Kai
kurie jų - maž.i, su viena, dviem ar trim kiaušinio formos
celėmis, kituose - gausybė celių, o viduryje - salė su
piliastrais. Tokie yra šv. Andrejaus Priu požemiai
Bonorvoje, šiaurės Sardinijoje. Šie dideli kapinynai buvo
nesunkiai prieinami, tad atėjūnai juos dažnai išgrobstydavo.
Liko tik piešiniai, išraižymai ir kapų sienas puošę bareljefai.

Smėlio laikrodis - ypatingas Deivės ženklas, iŠ dviejų
viršūnėmis sujungtų trikampių, įrėmintas šio ortostato centre,
panašiai kaip ant Egipto kartušų. Viršuje - zigzagų ir rombų
eilutės. Rytų Knovvth. ortostatas Nr. 48. (Pagal Eogan. 1985).

Šiuose kapuose žmonių kaulų randama retai rasta pietvakarių Sardinijos San Benedete ir
Iglesiase. Griaučių liekanos liudija apie dvigubą
laidojimą Sardinijoje, Maltoje ir kitur. 35
kaukolės ir išardyti kaulai sukrauti pagrindinėje ir
šoninėse celėse.
Nedaug žinome apie tai, kokioje padėtyje
mirusieji buvo laidojami, bet šiaurės Sardinijoje
susiduriame su vienu mįslingiausių laidojimo
ritualų momentu. Monte d’Accodi prie Alghero
yra didelė stačiakampė platforma ant akmeninio
pagrindo su vedančia į ją nuožulnia plokštuma.
Čia rastas indas su smėlio laikrodžio formos,
susikibusiomis rankomis, matyt šokančiomis
mergaičių figūrėlėmis. Ši platforma galėjo būti
ideali vieta ritualiniams šokiams. Ar buvo čia
lavonai paliekami paukščiams, negalime pasakyti.
Virš įėjimo į požemius būdavo padedami
didžiuliai ragai arba jaučių galvos. Tai reikštų,
kad prieš patekdamas į požemius žmogus turėjo
praeiti pro jaučio galvą (simbolinę gimdą). Dideli
jaučio ragai taip pat vaizduojami ant sienų
paprastai raudona spalva. Be šio paplitusio
simbolio, apdailai buvo naudojami vulvos
trikampiai (viengubi, trigubi ar keliagubi), avinų
ragai ar susivijusios gyvatukės ir koncentriniai
ratai. Gražiausiai dekoruota Sardinijos keramika
ir garsiojo alebastro marmuro bei kaulinės nuogų
moterų figūrėlės randamos vietinių gyventojų
vadinamuose "Raganų namuose” (Domus de
Janas).
3. SKALORIJOS URVAI
PIETRYČIŲ ITALIJOJE
Pietryčių Italijoje, netoli Manfredonijos miesto
esantys urvai, kuriuos aš atkasiau 1979 ir 1980
metais, susideda iš dviejų atskirų dalių: viršutinio
urvo - tinkamos gyventi erdvios salės (čia rasti
keraminiai ir akmeniniai įrankiai datuojami VII-o
tūkstantmečio pabaiga ir VI-o tūkstantmečio
pradžia) ir apatinio, ilgo ir siauro lyg rankovė
urvo su vstalagmitais ir trykštančiu šaltiniu
apačioje. Šalia šio šaltinio rasta daug keraminių
dirbinių. Radiokarbonu nustačius jų datas
paaiškėja, kad ceremonijos čia vyko apie
5600-5300 m. pr. m. e.
Vietiniai archeologai ir šiaip jau mėgėjai
atrado šį urvą jau šio amžiaus pradžioje, ir daug
keramikos buvo jų pasisavinta. Laimei, šalia stalagmitų
stovėjusios vazos prilipo prie jų taip, kad negalima buvo tų
vazų atplėšti. Mano ekspedicijos nariai rūpestingai surinko
abiejų urvų šukes. Sulipdžius jas turėtume 1500 vazų. Jos
buvo puoštos regeneracijos simboliais: trikampais,
gyvatėmis, augaliniais ir saulės ornamentais ir pačios
regeneracijos Deivės simboliais: V raidėmis, smėlio
laikrodžio formomis, drugelių motyvais. Prie įėjimo į
siaurąjį urvą chaotiškai, vienas ant kito buvo sukrauti 137
žmonių griaučiai. Kai kurių buvo vnuimtos galvos, kitų
kaukolės paženklintos įrėžimais. Čia atliekami ritualai

aiškiai siejami su regeneracija.
4. ISBISTERIO MEGAUTINIAI
KAPAI ORKNIUOSE, ŠKOTIJA
Isbisterio kapinės vra vienoje Orknių salų, esančioje į
šiaurės rytus nuo Škotijos. Tai labai retai aptinkami
megalitiniai urvai su kaulais. Juose išsilaikė išardyti žmonių
griaučiai, jūros erelių ir kitų grobuoniškų paukščių karkasai,
šimtai žuvų griaučių, gyvulių kaulai, grūdai ir kitos liekanos.
Daugumos megalitinių kapų viduje nieko nerasta, kadangi
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senais laikais jie buvo atėjūnų išgrobstyti arba sugriauti.

Isbisteris - tai vienas iš 76 megalitinių Orknių salose
žinomų paminklų. Šie kapai statyti iš vietinio akmens,
viršuje dengti apvalia ar ovalia akmenų piramide. Įėjimas
vedė pro koridorių Į vidurinį kambarį, kuriame buvo daug
celių, tripusių ar daugiapusių pertvarų. Kapų išorinėje
dalyje buvo kiemai. Vieni jų - apsupti akmenų
platformomis, kiti - žemės pylimais.
Isbisteris išsidėstęs pietinėje Orknių salos dalyje. Jis
dengtas 3-3,5 m aukščio, 10x8 m pločio akmenų piramide.
Ten buvo vidinis apie 8 m ilgio kambarys su Šoninėmis
celėmis ir galinėmis pertvaromis. Pagrindiniai R. Simisono
kasinėjimai vyko 1976 m. Isbisterio statyba pagal
radiokarbono metodu nustatytas datas prasidėjo 3150±80
m. pr. m. e. Isbisteris buvo naudojamas 800 metų.
Dėl atrastų jūros erelių kaulų ir karkasų Isbisterio
kapinės vadinamos "Erelių kapais". Toks yra ir Džono V.
Hedžo (John W.Hedges) knygos apie Isbisterį pavadinimas.
Tačiau čia buvo laidojami ne tik paukščiai. Kaip ir kiti
megalitiniai kapai, Isbisteris buvo šventa vieta kaulams po
ekskarnacijos saugoti. 90 % paukščių, atlikusių mėsos
pašalinimo nuo kaulų darbą, buvo baltauodegiai jūros
ereliai. Tarp žuvėdrų, pelėdų, varnų, kranklių ir kitų
paukščių kaulų kape rasta ir aplink jį priskaičiuota 35 jūros
erelių griaučiai. Erelių laidojimas ar aukojimas kapuose
byloja apie jų kaip Mirties ar Regeneracijos Deivės
paukščių ypatingą reikšmingumą.
Kasinėjimai Isbisteryje geriausiai parodo ekskarnacijos
praktikavimą, nes ten nebuvo nė vieno pilno kaulų
komplekto.
Mėsa buvo pašalinama už kapo ribų prieš surenkant ir
pernešant į kambarį griaučių liekanas. Šie išbalinti ir
sudūlėję kaulai turėjo gulėti lauke gan ilgą laiką. Išardyti
kaulai sukrauti eilėmis palei pagrindinio kambario sienas,
kaukolės - šoninėse celėse, o likę kaulai - pertvarose.
Manoma, kad ekskarnacija vyko šalia kapų, galbūt ant
specialiai tam tikslui įrengtų platformų. Remdamasis labai
dideliu kaulų kiekiu ir kapo naudojimo trumpalaikiškumu,
Hedžas siūlo prielaidą, kad vidutiniškai per metus įvykdavo
dvi ekskarnacijos. To nedidelio laiko tarpo užtekdavo kaulų
išbalinimui. Džadsonas T. Čestermanas (Judson T.
Chesterman) išanalizavo kito Orknių kapo Kvanterneso
(Ouanterness) kaulus ir pastebėjo, jog kai kurie kaulai buvo
pirminėje būsenoje, o kiti - neatpažįstamai sudūlėję ir
sulaužyti. Tai rodo, kad kaulai nebuvo atnešami į kapo
kambarį sulaukus tam tikros ekskarnacijos stadijos, bet
galbūt būdavo surenkami ypatingų ritualų progomis.
Galima įsivaizduoti, kad anksčiau mirusių žmonių būdavo
paliekami tik kaulai, o vėliau mirusių - lavonai. Kitame
kape, Midove (Midowe),rasta keletas griaučių sulenktoje
padėtyje. Tai galėjo būti neužbaigtos ekskarnacijos
rezultatas. Daugybė kaulų tiek Kvanternese, tiek Isbisteryje
turėjo deginimo žymesv Sulaužyti kaulai būdavo
apdeginami ugnimi. Šio *veiksmo negalima pavadinti
kremacija, nes kaulai nebuvo deginami iki pelenų.
Apdegintų vietų žymės kapuose aiškiai rodo, kad laužus
kūreno viduje. Šis paprotys galėjo būti naudojamas
galutiniam kaulų apšvarinimui, ypač jei ant jų dar buvo likę
mėsos.
Tos ypatingos kaulų grąžinimo protėviams dienos
tapdavo linksma švente. Puotos pėdsakai gausūs; tai - avių,
ožių, stambių raguočių, kiaulių kaulai kapuose. Mėsai
naudojami galvijai būdavo užmušami jauni, dažniausiai
metinukai. Labiau mėgstama sąnarių mėsa, ypač avių kojos.
Ten taip pat rasta per 300 miežių grūdų bei Kilniojo elnio,
ūdrų ir šimtai, jei ne tūkstančiai, žuvų kaulų. Kodėl ten
buvo tiek daug žuvų? Jei jos būtų buvę naudojamos
valgymui, būtų likę tik paskirų kaulų liekanos. Manyčiau,
kad Isbisteryje randamos žuvys ir jūros ereliai kaip Deivės

6

galių įsikūnijimai kapuose simbolizavo regeneraciją. Žuvies
vaidmuo regeneracijos ritualuose žinomas iš Hal Saflieni
požemių Maltoje, kur žuvis buvo skulptūriškai pavaizduota
gulinti ant lovos. Lepenski Vir’e žuvis buvo pagrindinis
aukojimo objektas šalia šuns ir elnio, vo Deivė Žuvis
vaizduojama akmeninėje skulptūroje kaip Žuvies, Moters ir
Paukštės Grobuonės hibridas.
Kituose Orknių salų megalitiniuose kapuose Deivei buvo
aukojamos ne žuvys, o šunys. Kavyne (Cuvveen) aptiktos 24
šunų kaukolės, o Berejyje (Burray) - kiekvienoje kapo
dalyje rastos šunų kaukolės ir griaučiai. Papa Westray North
salelėje rasta pora tuzinų elnių ragų - Deivės simbolių arba
elnių šokių galvos apdangalų liekanų. Pastarieji pasitaiko
Star Kare (Star Carr) Anglijoje nuo pat ankstyvojo
poledynmečio (apie 8000-7500 m. pr. m. e.) iki dabartinių
laikų. Dar ir dabar švenčiant naujus metus vyrai velkasi
moteriškais drabužiais, dedasi ant galvų elnių ragų
apdangalą, šoka garsųjį elnio šokį regeneracijai pagreitinti
ir laimei ateinančiais metais užtikrinti.
Žuvų, šunų ir elnių laidojimas byloja apie daug ilgesnes
šventes negu įprastą puotavimą valgant mėsą. Be abejo,
buvo grojama ir šokama. Deja, mes neturime jokio šokio
atvaizdavimo ant Orknių kapų keramikos, tačiau tikrai
žinome, kad šokis buvo laidotuvių ritualo dalis Sardinijos
požemiuose (Monte d’Accodi, Ozierio periodas). VI-o a. pr.
m. e. Vengrijos Halštato periodo laidotuvių keramikoje
vaizduojami šokiai ir grojantieji lyra šalia laidotuvių ir
medžioklės ritualų atlikėjų (kaip matyti ant Soprono
vazos). Šokančios figūros, kaip ir važiuojanti keturių ratų
vežimu Deivė, yra trikampės ar smėlio laikrodžio formos.
Muzikantai, medžiotojai ir laidotuvių ritualų atlikėjai - visi
vyrai. Vazos apačioje yra trikampių, smėlio laikrodžio
formų eilės ir trikampių bei rombų deriniai. Tie patys
motyvai atsiranda ant megalitinių kapų sienų. Šių įvaizdžių
naudojimas 3 tūkstančius metų įrodo simbolinį figūrų
vaidmenį laidotuvių ritualuose.
5. ETNOGRAFINĖS PARALELĖS
Isbisteris - geriausias neolitinių urvų, švenčiausios vietos
giminės žemėje, pavyzdys. Jų struktūra simbolizavo ryšį su
protėvių šalimi, protėviais ir giminės nariais. Pavadinti
megalitinius kapus ir šventoves "teritorijos ženklais", kaip
kad padarė Kolin Renfriu (Colin Renfrew), būtų klaidinga.
Juk mes nevadiname kaimo bažnyčių "teritoriniais
ženklais", nors jos - labai gerbiami religinės veiklos centrai,
kaip ir kadaise buvusios megalitinės šventyklos.
Atsekamos etnografinės dvigubo laidojimo ir didelių
megalitinių pastatų paralelės. Artimi analogai rasti vidurio
Madagaskaro Merinoje. Merinoje, protėvių žemėje, gyveno
endogaminės giminių grupės. Juos M. Blochas vadino
"dėmės". Šie žmonės pabrėžia savo vienybę grupės ryšiu su
bendrai valdoma žeme. Kiekviena grupė turi savo kapą - be
galo didelį pastatą. Merinoje laidota du kartus. Iš pradžių
lavonas laidojamas kur nors netoliese nuo tos vietos, kur
mirė. Po to antrosios, famadihanos stadijos metu supuvęs
lavonas atkasamas ir antrą kartą palaidojamas bendrame
protėvių kape. Kaulų grąžinimas protėviams džiaugsmingai
švenčiamas su muzika ir šokiais. Šokama net su kaulais
rankose. Individualybė - tai tas, kas suyra, o kaulai priklauso
protėviams. Famadihanos stadija pabrėžia veikiau grupės, o
ne individo reikšmę. Šis lavonų sugrūdimas viename kape
yra aukščiausias aktas, vedantis i protėvių palaiminimų.
Pastovių megalitinių struktūrų Merinoje statyba ir
famadihanos ritualo įtvirtinimas yra neofitinė tradicija,
tęsiama iki šių laikų. Ji atspindi dvigubo laidojimo tradiciją
megalitinėje Vakarų Europos kultūroje.
Nepaisant krikščionybės įtakos neolitinė laidojimo
tradicija aptinkama pas šiuolaikinius Ispanijos baskus. Jų

Raižyti
ortostatai
iš
Gavrinis
šventyklos-kapavietčs.
Pagrindinis
pasikartojantis motyvas yra vulvos
ženklas,
apsuptas
koncentriškais
lankeliais arba beveik žmogiškas formas
primenančiomis vingiuotomis linijomis,
serpentinais,
paparčiais
(gyvybes
medžiais),
o
kartais
trikampiais
kirvukais ir kabliukais. (Vėlyvasis
neolitas, Bretanė, IV tūkst. pr. m. e.).

šalyje
pirminė
socialinės
organizacijos ląstelė yra kaimo
ūkio sodyba, vadinama baserija
(basseria),
kurios
negalima
išardyti nei parduodant, nei
paveldint. Kiekviena baserija
vietinėje bažnyčioje turi vietą,
skirtą mirusiųjų pagerbimui.
Sekmadieniais moterys apsupa ją
su žvakėmis rankose. Mišios
laikomos už visus mirusiuosius ir
senuosius baserijos šeimininkus.
Šiandien mirusieji laidojami už
bažnyčios ribų.
Individualūs kapai neturėjo
didelės reikšmės. Kiekvienos
mirties
atveju
duobkasiai
iškasdavo anksčiau palaidotus
lavonus, sukraudavo
kaulus
urvuose ir po to laidodavo
neseniai mirusiuosius. Žinoma,
čia nenaudojama ekskarnacija,
tačiau
bažnyčios
vaidmuo
laidotuvėse rodo aiškų ryšį su
neolito megalitiniais kapais.
Kaulų surinkimo ritualas,
praėjus ilgesniam laiko tarpui
nuo žmogaus mirties, ir jų
sukrovimąs
urvuose
dar
tebepraktikuojamas
pietų
Europoje (Italija), rytų Europoje
(slavų kraštai) ir pietryčių
Europoje (Graikija). Mirusiųjų
laidojimas antrą kartą po penkių
metų užfiksuotas Tesalijoje,
šiaurės Graikijoje 1980 metais.
Laidojimas tik po mirties čia laikomas nereikšmingu, tačiau
sudėtingi ritualai atliekami trečią, devintą, keturioliktą
dieną, po pusės metų ir po metų nuo mirties. Mirusiojo
giminaitės susirenka prie kapo valandai, verkia ir dainuoja,
o po to dalijasi ritualiniu maistu, vadinamu koliva - virtų
kviečių, cukraus, cinamono, riešutų ir razinų mišiniu. Šie
ritualai žymi perėjimo nuo gyvybės į visišką mirtį periodą.
Pūvanti mėsa turi būti sunaikinama. Tik tada siela gali
pradėti savo kelionę pas protėvius. Manoma, kad tam
užtenka 5 metų, bet po 5 metų plaukai ir kitos kūno dalys
dar nebūna suirę. Kūno ekshumacija - moterų darbas.
Pateiksiu čia jaudinantį Loring Danforth pasakojimą apie
dvidešimtmetės Eleni, mirusios nelaimingo atsitikimo metu
ir palaidotos mažame Potamijos kaimelyje šiaurės
Graikijoje, ekshumaciją (Science Digest, 1981).
"Eleni dviem broliams pradėjus kasti smėlį, kaimo
moterys ima garsiai dainuoti ir raudoti, nepajėgdamos
nustelbti didėjančio isterinio Eleni motinos, Irinos verksmo.
Rauda vis stiprėja ir stiprėja, ir susijaudinę Eleni broliai
perduoda savo kastuvus dviem jaunoms moterims. Broliai
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nusiminę stovi už apraudotojų rato.
Pagaliau jaunas moteris su kastuvais pakeičia sena našlė,
kuri, stuktelėjusi į kažką kietą, ima kasti rankomis.
Žegnodamasi ji pasilenkia ir išima Eleni kaukolę, sakydama:
"Sveika sugrįžus, mano brangioji". Apraudotojams metant
gėles į kapą verksmai vėl sustiprėja. Našlė suvynioja kaukolę
į baltą nosinę, uždeda ant jos popierinį pinigą, pabučiuoja ir
paduoda ją Irinai su žodžiais: "Ji grįžo tau sveika". Isteriškai
kukčiodama Irina sūpuoja dukters kaukolę. Tris kartus ji
pabučiuoja kaukolę, priglaudžia prie savo kaktos ir po to
perduoda Eleni tėvui ir likusiai šeimynos daliai.
Kelios moterys išgraibsto smėlį, surinkdamos kitus
pajuodavusius Eleni kaulus ir suskaičiavusios juos sudeda į
metalinę dėžę. Irina pagaliau paleidžia iš rankų dukters
kaukolę ir padeda ją ant kitų kaulų.
Atvyksta kaimo kunigas ir atlieka graikų ortodoksinio
laidotuvių ritualo dalį. Dėžė su Eleni palaikais padedama
mažame cementiniame pastate kapinių kampe. Tuo metu,
kai artimiausi giminės eina į namus ruošti vaišių, visi kiti
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susirenka
bažnyčios
kieme
tradiciniam
kolivos
pasidalijimui".
Ekshumacijos metu mirusysis paskutinį kartą grįžta į
gyvųjų pasaulį. Patikrintas, ar yra pasiruošęs ir tinkamas
priėmimui į protėvių bendruomenę, jis atsisveikina ir
palieka gyvuosius ramybėje.
Kaulų grąžinimo protėviams tradiciją galime sutikti taip
pat ir pas slavus: eksnurnuoti kaulai nuvalomi, suvyniojami į
rankšluostį, vadinamą "ubrus", parnešami į namus ir
padedami į šventą kampą prie ikonos. Ten vyksta
bendravimas su protėviais. Ubrus - rankšluostis kontakto su
kaukole metu tampa pašventintas.
C. REGENERACIJOS SIMBOLIKA
MEGAUTINIUOSE VAKARŲ
EUROPOS KAPUOSE
Kaip jau matėme, megalitiniai Vakarų Europos kapai
praeityje neatliko mums įprastos "kapų" funkcijos. Tai buvo
šventos vietos, kuriose vyko bendruomenės regeneracijos ir
garbinimo ritualai. Piešiniai ant kapų sienų kupini
regeneracijos simbolių.
Akmenys prie įėjimo, ortostatai, dengiantys stogą
akmenys bei šalikelės akmenys būdavo įkertami, išraižomi ir
nudažomi simboliais. Beveik šimtą metų į megalitinį meną
buvo žiūrima kaip į ornamentinį, nepripažįstant jo religinės
reikšmės. Simboliai megalitiniuose kapuose ne mažiau
svarbūs negu skulptūros ir paveikslai krikščionių
bažnyčiose.
Elizabet Touig (Elizabeth Twohig) atliko didžiulį
megalitinio meno tylimo darbą, surinkdama į vieną tomą
beveik visus simbolius, išgraviruotus ant akmenų, rastų tarp
Portugalijos ir Airijos. Nors ji nepateikė simbolių
interpretacijos, jos veikalas duoda galimybę susipažinti su
megalitiniu menu.
Raktą megalitinio meno iššifravimui davė M. Brenanas,
įžvelgęs monumentų išdėstymo ir simbolių ryšį su saulės
grąža, ekvinokcija, saulės ir mėnulio pakilimais ir mėnulio
ciklais. Šio pastebėjimo negalime ignoruoti, tačiau
megalitinio meno simbolikos neturime interpretuoti
astronomiškai ir matematiškai, atmetus religinę sampratą.
Visi megalitiniai paminklai turi būti tyrinėjami ritualiniame
kontekste. Nedaug sužinosime išgirdę, kad Gavrinis,
Njugreindžas, Maes Kovas (Gavrinis, Maes Hovve) ir kitos
kapų šventyklos buvo statomos atsižvelgiant į saulės kilimą
žiemos saulės grąžos metu. Klausimas kyla, kodėl jos buvo
būtent taip statomos. Į šį klausimą gali atsakyti tik
megalitinio meno simbolikos analizė.
Megalitiniame mene egzistuoja tam tikra vsimbolių kalba,
išreikšta raižytiniais ar pieštiniais ženklais. Šie ženklai nėra
atsitiktiniai. Jie priklauso senajai religinės išraiškos
sistemai, kurios turinį galima būtų suskirstyti į tokias
kategorijas:
1. Schematizuoti Deivės įvaizdžiai: kalvų formos išsikišimai, vaizduojantys galvą (kartais plaukuotą), pelėdos
formos akmeniniai stulpai arba stelos, akių ir krūtų
įvaizdžiai. Jos generuojanti vulva išreikšta viengubais arba
dvigubais trikampiais, o taip pat rombais bei smėlio
laikrodžio formomis.
2. Vandens ženklai: zigzagai, banguotos linijos, gausūs
lankai.
3. Gyvatukės: spiralinės ir vingiuotos. Viengubos
gyvatukių spiralės pakeičiamos saulutėmis, dvigubos akimis.
4. Saulutės su spinduliais, saulės laikrodžiai su pažymėtu
viduriu, simbolizuojančiu gyvenimo energiją.
5. Gyvenimo medžiai arba gyvenimo stulpai: vertikaliai
sustatyti lankai, vertikaliai banguojančios gyvatukės ir
panašūs įvaizdžiai.
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6. Spiralės, kabliai, ragai, "šukos" - gyvenimo energijos
stimuliatoriai.
7. Jaučiai ar jaučių galvos - Deivės gimdos simboliai.
8. Laivai - tiltai į kitą pasaulį ir atgimimo katalizatoriai.
Šių įvaizdžių reikšmę galima iššifruoti tik visos Europos
neolitinio meno simbolikos kontekste. Gausiai dekoruotų
atskirų paminklų, tokių kaip Gavrinis Britanijoje arba
Njugreindžas ir Knoutas Airijoje, tyrinėjimas duoda ypač
daug informacijos.
Kodėl tik tam tikri simboliai sutinkami megalitiniuose
kapuose? Kodėl čia atsirado trikampiai, vulvos,
koncentriniai lankai, akys, gyvatukės, spiralės, saulutės?
Kodėl ant kapų paminklų vaizduojami gyvenimo medžiai ir
stulpai? Reikšmingos ir tam tikrų ženklų tarpusavio
asociacijos. Tarp vandens ženklų, gyvačių *ir moteriškų
įvaizdžių yra nuoseklus ryšys. Ratas ir trikampis keičia
vienas kitą, jie apsupti vandens simboliais, koncentriniais
lankais arba apskritimais ir bangelėmis. Tarpusavio ryšiai
pastebimi tarp gyvačių spiralių ir saulučių bei akių. Spiralės,
pusmėnuliai, ragai, kabliai ir kirviai kaip energijos
stimuliatoriai lydi gyvenimo šaltinio simbolius.
Pirmiausia patyrinėkime simbolius, kuriuos galima būtų
apibrėžti konvencionaliomis Deivės abstrakcijomis. Jos
žmogiškame pavidale beveik nepasitaiko, nebent tik
antropomorfiniuose
akmeniniuose
stulpuose,
schematizuotose žmogaus formose ir moters-paukštės
hibriduose. Pastarosios yra labiau panašios į pelėdas, kaip
matyti Knout Veste (Knowth West) atrastoje steloje ir
Portugalijoje, Ispanijoje bei pietų Prancūzijoje rastuose
paminkluose. Dažniau sutinkami Deivės simboliai - akys,
snapai, antakiai (akys vaizduojamos susivijusiomis
gyvatukėmis ar saulutėmis), krūtys ir vėriniai, taip pat
geometrinės jos formos - trikampiai, rombai ir smėlio
laikrodžio formos.
Glaudų ryšį tarp Deivės ir jos ženklų galime įžvelgti
juodojo skalūno trapecijos formos diskuose ir karvės
kauluose, rastuose Portugalijos kapuose. Kai kuriuose
atvaizduoti abstraktūs veidai arba tik akys, išraižytos
trikampių, zigzagų, rombų, lankų, ratų eilės, retkarčiais X
ženklai ir smėlio laikrodžio formos.
Dabar patyrinėkime vieną reikšmingiausių megalitiniu
kapų - šventyklų.
1. NJUGREINDŽAS
Simbolių sankaupos Njugreindže randamos arba
labiausiai matomose, arba garbinimui skirtose vietose. Tai įėjimo bordiūro akmuo, stogo akmuo lytinėje nuošalėje ir
bordiūro akmuo Nr. 52. Jie pasižymi virtuozišku dizainu ir
tobulu technišku atlikimu. Bordiūro akmuo Nr. 1 atspindi
vieną charakteringiausių Njugreindžo simbolių grupių.
Beveik visą paviršių dengia viengubos, dvigubos ar trigubos
gyvatukių įvijos. Dvi viršutinės įvijos sukuria akių įvaizdį,
būdingą Airijos kapams. Jos siejasi su trečia įvija,
sudarydamos trigubą spiralę. Jei gyvatukių įvija
simbolizuoja gyvenimo energijos šaltinį, tuomet triguba
spiralė atspindi didžiausią potenciją. Išoriniai trečios
apatinės įvijos bangavimai nusitęsia už trigubos spiralės ir,
pasisukę į kitą pusę, suformuoja daugybės lankų figūrą su
trikampiu centre. Tarpai tarp įvijų užpildyti rombais, o
plotas į kairę nuo trigubos įvijos pažymėtas koncentriniais
lankais, apgaubtais rombais.
Bordiūro akmuo Nr. 52 vertikalia juosta padalytas į dvi
dalis. Kairėje pusėje dominuoja gyvatukės ir spiralinių akių
figūros. Sudėtinės spiralės sueina į centrą, suformuodamos
snapą ir antakių susijungimą. Mažesnė spiralė yra šiek tiek
dešiniau. Ant jos - du ratai ir koncentriniai lankai. Žemiau
visas plotas nusėtas trikampiais, rombais ir zigzagais.
Dešinėje pusėje yra trys kartušai su trimis ratais ir

trikampiais, bei tarp jų esančiomis smėlio laikrodžio
formomis. Taip pat ten yra koncentriniai lankai su
trikampiu centre. Gausūs lankai su trikampiu turėtų reikšti
padidintą Deivės generuojančią vulvą.
Apatinėje Njugreindžo stogo akmens dalyje pavaizduoti
kiti simboliai; apvalios pelėdos akys ir trigubų ar
daugiagubų snapų ir keturgubų antakių susijungimų
motyvai. Jie sudaro rozetę su kvadratu vidutyje, didelėmis
gyvatukių įvijomis ir koncentriniu ovalu, kurio centre yra du
pusapskritimiai. Akių ir snapų rozetės jungiasi su trigubu
akių ir snapo piešiniu. Didelė gyvatės spiralė viduryje siekia
kitą trigubą akių ir snapo įvaizdį. Šie pagrindiniai "simboliai
liečiasi su zigzagais nužymėtu ir ženklais, ševronais,
rombais, zigzagais ir banguojančiomis gyvatukėmis nusėtu
plotu pietinėje pusėje.
Pagrindinė šių simbolių užduotis, matyt, buvo pažymėti
Dievybės egzistavimą pelėdos ar gyvatės pavidalu. Tai rodo
išryškintos pelėdos akys ir gyvatės spiralės, svarbūs
regeneracijos simboliai. Tarpusavio ryšys taip pat egzistuoja
tarp šių įvaizdžių ir rato, trikampio, dvigubo trikampio ar
rombo ir skaičiaus 3.
2. KNOUTAS
Pagal Brenaną, kurį laiką galėjo būti naudojami
banguojantys gyvačių motyvai. Daugelis serpentininių
formų yra nuo 14 iki 17 apsisukimų. Gyvatės spiralė,
susijungiant su C formos lankais, atvaizduota ant bordiūro
akmens Nr. 5 Knoute, gali būti mėnulio ciklo nuo
pusmėnulio iki pilnaties ir vėl iki pusmėnulio pavyzdys.
Galime laikyti gyvatę daugiavalenčiu energijos šaltinio,
amžinybės ir pačios Deivės simboliu.
Ryškūs, pasikartojantys gyvačių bei spiralių motyvai,
dažnai lydimi rombų ar zigzagų eilių, pavaizduoti ant
Njugreindžo akmenų, sutinkami ir Knouto vakarinėje
dalyje, pagrindiniame kapo kambaryje ir ant kelių bordiūro
akmenų. Kampų motyvai skirti ne vien dekoravimui, kaip
buvo anksčiau minėta, bet Deivės generuojančio trikampio
išryškinimui. Smėlio laikrodžio forma, susidedanti iš dviejų
trikampių, reprezentuoja pačią Deivę. Ji rasta įrėminta
kartuše ant ortostato Nr. 48 Knouto rytuose, vidurinio
kambario šone.
Juostelių motyvai virš ortostatų visada "kampuoti",
rombai siejasi su zigzagais ar zigzagų eilėmis. Jie pasikartoja
visuose pagrindiniuose kapinynuose: Njugreindže,Knoute ir
Forknoke (Fourknocks). Raižiniai ant išsikišusių siaurų
akmenų pusės rodo, jog jie buvo skirti žiūrėjimui iš krašto.
Piešiniai buvo išraižomi iš anksto, po to išdėliojami tam
tikrose vietose. Nors ir puošnūs, jie nėra atskirti nuo
regeneracijos simbolikos. Čia simboliniai motyvai, išreikšti
abstrakčiais, geometriniais
pasikartojimais, sukuria
savotišką giesmę, litaniją, vizualinį užkeikimą.
Apskritimai ir apskritimai su taškučiu viduryje dažnai
randami ant žemėje paslėptų paviršių arba ortostatų
apačioje. Šie raižiniai buvo skirti ne pasigrožėjimui. Jie
atliko ritualinį vaidmenį komunikuojant su dievybe,
iššaukiant Deivės regeneruojančias ir akmenyje glūdinčias
jėgas. Tai - centro, pagrindinio taško arba šaltinio, kuriame
prasideda koncentriniais ratais ir lankais didėjanti gyvybė,
simbolis. Jei būtų įmanoma suskaičiuoti visus ženklus
(natūralius ir dirbtinius), ratus (koncentrinius ir atvirus) ir
taškučių rate motyvus, paaiškėtų, jog šie simboliai yra
skaitlingiausi ir vaisingiausi.
3. GAVR1NIS

savo nuostabiais reljefo raižiniais. Jis datuojamas vėlyvojo
neolito periodu maždaug nuo IV-o tūkstantmečio pr. m. e.
pabaigos iki III-o tūkstantmečio pr. m. e. vidurio. Apsuptas
vandeniu, pirmapradžiu gyvenimo šaltiniu, kapinynas
užima pietinę mažos salelės Morbihano įlankos dalį. Jis
išsirikiavęs pagal kylančią žiemos solsticijos saulę, o
pagrindinė dalis orientuota į kylantį mėnulį.
Šventovėje ant 23 ortostatų rasti raižiniai suteikia
simbolinės vienybės įspūdį. Gausūs banguotų ir
koncentrinių lankų motyvai sugestionuoja vandens
elemento dominavimą. Vyrauja taip pat ir koncentrinio
apskritimo su tašku ar vertikalia linija centre, t.y. vulvos
simbolis. Jis sujungtas arba apsuptas gausiomis
banguotomis linijomis ir serpentininiais lankais, sudėliotais
vienas ant kito vertikaliose kolonose. Šios gyvenimo
kolonos, regis, sakytų, jog generuojanti Deivės jėga
neišsenkanti - ji kyla ir banguoja lyg jūra. Ši kylanti
gyvenimo jėga taip pat yra išreikšta susiraičiusiomis
linijomis, reprezentuojančiomis gyvates. Generacijos
simbolikai sustiprinti Gavrinyje ant išorinės akmeninės
plokštės pavaizduoti keli jaučiai.
Megalitinis menas - simbolinis gyvenimo ir mirties ciklų
kosminėje skalėje vaizdavimas. Kapas, kaip Deivės kūnas,
siejamas su saulės ir mėnulio pakilimais, papuoštas
regeneracijos įvaizdžiais, yra graži metafora. Visata - tai
Deivės kūnas, kuriame vyksta mirties ir atgimimo procesas.
Šviesa, patenkanti į megalitinį kapą žiemos solsticijos metu,
apšviečianti vidinius kambarius, taip pat metaforiška. Tai
gimdos paruošimas naujai gyvybei.
4. DEIVĖS TAPATINIMAS SU KAPU IR GIMDA
Kaip jau matėme, megalitinių kapų forma ir simboliai
turi aiškų ryšį su Mirties ir Regeneracijos Deive. Jos
simbolika varijuoja nuo plikų kaulų iki kiaušinių ir įsčių,
nuo sustingusių nuogų moterų vaizdų iki grifų ir akių bei
gyvačių spiralių. Kai kurie megalitiniai kapai šiandien
vadinami Deivės "urvais". Kapai Knokmaryje (Knockmary)
Arijoje vadinami "Anijos urvais". Ar tai Deivės vardas? Kad
atsakytume į šį klausimą, patyrinėkime folklorą ir istorinius
šaltinius.
Liaudies pasakose Deivė pasirodo senos Raganos arba
Milžinės pavidalu. Ji vadinama Ana, Anija, Anų, Ankou. Iš
ankstyvųjų literatūrinių šaltinių žinome, kad britų Ankou
arba Maro yra "mirtis". A riu Morrigan identifikuojama su
Ana, kuri laikoma "mirusiųjų sarge" arba "Dievų motina".
Galime spėlioti, jog šie vardai buvo pasiskolinti iš senųjų
megalitinių kapų statytojų.
Mirties ir Regeneracijos Deivė - tai žiemos ir tamsos
Deivė. Europos folklore ji vaizduojama kaulėta ragana,
balta arba sniego moterimi. Jos galios ir veikla pasireiškia
žiemą, ypač gruodžio pabaigoje ir sausio pradžioje.
Skandinavijoje šis periodas vadinamas jol, arba vule. Jis
neturi nieko bendra su krikščioniška Kristaus gimimo
švente. Galime spėlioti, kad priešistoriniais laikais dauguma
ritualų, skirtų gamtos pažadinimui ir žiemos Deivės
nuraminimui, vyko kaip tik šiuo metu. Pavasario pradžioje
baisi Žiemos Deivė, Ragana pavirsta nuoga gražia mergina.
Šukuojančią aukso plaukus, besisupančią tarp karklų šakų,
ją galima pamatyti prie upelių, įlankėlėse, ežeruose ir
upėse. Jos seksualinis grožis
tai žiemos virsmo į
regeneracijos laikotarpį išraiška. Šis motyvas yra išlikęs iki
šių dienų Europos folklore. Jo įvaizdžiai atkartojo
neolitinių laidojimo paminklų vietose rastus mirties ir
regeneracijos simbolius.
-

Deivės regeneruojančių jėgų iššaukimas išraižant
simbolius geriausiai atsispindi Gavrinyje. Gavrinis - tai
turtingiausias megalitinis paminklas Britanijoje, žinomas
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"DOVANOKIT, VELELES”

1990-ųjų Vėlines Rasų kapinėse. Ramūno VIRKUCIO nuoirauka

Paskutiniams lapams krintant, mūsų mintys nukrypsta ir keliai
veda vienintele kryptimi - "aukštųjų kalnelių" link . Dažnai net
nesusimąstome, kodėl taip darome, tik žinome, kad taip darė
musų seneliai, taip darė tėvai, ir suvokiame, kad be to negalime
ir mes.
Lietuviai savo mirusiuosius prisimindavo per visas metines
šventes, o rudenį, baigę parbus, atlikdavo specialias apeigas
protėvių vėlėms pagerbti. Šventės laiką senieji rašytiniai šaltiniai
nurodo įvairiai. J. Dlugošas (XV a.), M. Strijkovskis (XVI a.) rašė,
kad švenčiama būdavo spalio mėnesį, ir kelias dienas. J.
Basanavičius mirusiųjų minėjimo laiką nurodo nuo šv. Mykolo
(rugsėjo 29 d.) iki sv. Martyno (lapkričio 11 d.). Pagal kitus
šaltinius šventės laikas spalio pabaiga - lapkričio pradžia.
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Senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose rudeninė mirusiųjų
minėjimo šventė vadinta Ilgėmis (šį vardą mini ir J. Dlugošas,J.
Lasickis, M. Strijkovskis), o Rytų Lietuvoje buvo žinoma Vėlinių
arba dziadų (baltarusių dziady) vardu. S. Daukantas šventės
pavadinimą aiškina taip: "... buvo švenčiama minavonei
mirusiųjų, dėl to vadino ją Ilgėmis, it būt ilgėdamies mirusiųjų tą
darantys, arba Vėlių dienos, nuo to, jog vėles ant tos šventės
vaišina". Ilgių pavadinime slypi giliausia šventės prasmė liūdesys ir ilgesys čia natūralūs. Ruduo - ne vien džiaugsmas
dėl nuveiktų darbų, bet ir apmirštančios gamtos metas,
ilgėjimasis, kas praėjo, kas išėjo.
Šeni mirusiųjų minėjimo papročiai susiję su tikėjimu, kad
mirusiųjų vėlės keliasi iš požemio pasaulio ir grįžta namo savųjų

aplankyti, todėl jas prisimindavo ir vaišindavo pagal protėvių
apeigas. Visi XVI-XVIII a. rašytiniai šaltiniai, be kitų apeigų,
išskiria vaišes, kurios vėlai vakare buvo ruošiamos kapinėse
arba namuose. J. Dlugošas mini, kad kapinėse rinkdavosi
žmonės iš visos apylinkės, atsinešdavo valgių bei gėrimų ir
puotaudavo keletą dienų. Jie aukodavo aukas dievams, ypač
Perkūnui, kad šis pastiprintų mirusiųjų vėles. A. Gravninio (XVI
a.) teigimu, žmonės savo artimųjų^ bei giminių kapų lankyti ėjo
pienu, alumi, midumi nešini, vaisęs ten kėlė, ratelius šoko,
vamzdelius pūtė ir būgnus mušė. Anot M. Strijkovskio, net patys
neturtingiausieji turėjo alaus ir jj gėrė kelias savaites, minėdami
mirusius ir garbindami Perkūną. Kapinėse moterys raudodavo
savo vyrų, minėdavo geru žodžiu jų narsumą, dorą, mokėjimą
ūkininkauti. Po to ruošdavo gausią vakarienę. Prieš valgant,
vyriausias šeimos narys imdavo kaušą, dėdavo į jį įvairių javų,
miltų, druskos ir rūkydavo sakydamas: "Už visus prietelius
musų". Po to valgydavo, gerdavo, giedodami protėvių giesmes.
įsigalint krikščionybei, dalis senųjų mirusiųjų prisiminimo bei
vėlių maitinimo pagoniškų apeigų išnyko, kitos ilgainiui persikėlė
[ namus. Tačiau ir priėmus krikščionybe lietuviai bažnytinėse
šventėse dar ilgai (net iki XX a. pradžios) atlikinėjo iš protėvių
paveldėtas apeigas. Pasak M. Valančiaus, žemaičiai pagonišku
papročiu mirusiųjų minėjime savo proseniams iš vakaro dėjo
ęlubenis šiupinio, raugtienės; Kurse, Rytprūsiuose, taip pat
Žemaitijoje mirusiųjų minėti iš bažnyčios ėjo į karčemą, ten gėrė
alų ir kiekvieno valgio dėjo bei gėrimo pylė p o stalu.
Senieji vėlių maitinimo papročiai, sumisę su krikščioniškais,
dar XIX a. buvo gyvi kai kuriose Aukštaitijos vietose, pietryčių
Lietuvoje. Mirusių tėvų, protėvių, giminių vėlėms kūrendavo pirtį.
Pastatydavo tiek kėdžių ir padėdavo tiek marškinių bei
rankšluosčių, kiek būdavo pakviesta vėlių. Po pirties - vaišės.
Stalą apkraudavo valgiais, gėrimais ir palikdavo, kad vėlės
galėtų ramiai vaišintis. Po to padėtus valgius ir gėrimus
nunešdavo į kapines (vėliau į bažnyčią).
Vėlinėse reikšmingas mirusiems protėviams duonos
kepimas. Dzūkai vadinamąją "dziedų" duoną kepdavo su
ypatingomis apeigomis. Iškepę kepalus, keturias bandeles
kepdavo elgetoms.
T. Narbutas rašo, kad XIX a. pradžioje Lydos apskrityje,
Nočios apylinkėje, lietuviai vėlėms gamindavo tamsius
patiekalus - iš kraujo jukos kraujinius vėdarus, virdavo džiovintų
grybų sriubas, įvairias košes, šiupinius, varškėčius. Paruošę
maistą, švariai išslavę pirkią, stalą užtiesdavo balta staltiese. Prie
stalo rinkdavosi tylėdami. Kai valgiai jau ant stalo, šeimininkas
prabildavo: "Mirusiųjų vėlelės, kurias dar atsimena šituose
namuose, garbingi mano šeimos protėviai, verti amžino
atminimo vyrai ir garbingos moterys, o ypač tu, mano senele ir
seneli, tėve ir motina (pasakomi vardai), taip pat giminės,
vaikeliai ir visi, kuriuos mirtis pasiėmė iš šitų namų, prašau į
metines vaišes. Tegul jos būna jums tokios malonios, kaip kad
mums yra saldus jūsų atminimas". Patylėjęs tęsdavo: "Sėskite ir
teikitės valgyti taip, kaip jums dievai leis". Viešpataudavo tyla.
Kai gyvųjų manymu vėlės jau pasisotindavo, šeimininkas
sakydavo: ."Dovanokit, vėlelės, bukit sveikos, sudiev, laiminkite
mus, gyvenančius, ramybė tiems namams. Eikite ten, kur jus
likimas veda, bet atminkite, kad nei ateidamos, nei išeidamos
per musų slenksčius, kiemą, daržus, pievas, laukus, nedarykite
jokios žalos". Visi susirinkusieji žemai lenkdavosi sakydami:
"Nėra, nėra nei dvasios". Po to šeimininkė maistą nuo stalo
nuimdavo, apversdavo staltiesę ir vėl valgį sudėdavo. Tada
prasidėdavo gyvųjų vaišės ir maldos.
Vėlių vaišinimo bei pagerbimo apeigų išsilaikymą sąlygojo
krikščionių tikėjimas vėlės nemirtingumu, taip pat tradicinių
kalendorinių
ir
agrarinių
švenčių
sutapatinimas
su
krikščioniškosiomis. įsigalėjus krikščionybei, iš ankstesnių
mirusiems skirtų savaitinių švenčių išliko dvi dienos: lapkričio 1
diena - Visų šventųjų šventė ir lapkričio 2 - Mirusiųjų minėjimo
diena (Vėlinės).
XIX a. pabaigoje ir net XX a. pradžioje dar tikėta, kad naktį iš
lapkričio pirmosios į antrąją iš ano pasaulio žemėn sugrįžusios
vėlės eina į bažnyčią melstis, aplanko savuosius, todėl jų
laukiantieji Vėlinių išvakarėse atidarydavo duris ir langus,
pakūrendavo pirkią (kitur jaują, pirtį), kad vėlės galėtų sušilti,
palikdavo joms vandens, rankšluostį. Taip pat uždarydavo
sunis, kad vėlėms butų lengviau patekti į namus, paslėpdavo
aštrius daiktus, kad vėlės nesusižeistų. Apie vėlių pasirodymą
bylojo ženklai: vėjo ošimas, sausų lapų šnarėjimas, medžių ar
durų girgždesys, vandens pliuškenimas, klaidžiojančios

ugnelės ir t.t. Kad vėlėms netrukdytų, vengta be reikalo
vaikščioti: nenešdavo sąšlavų ir pelenų (kad vėlėms nepribertų
akių), nepildavo laukan vandens (galima vėles aplieti). Net
vaikams neleido žaisti ir išdykauti.
Tikėta, kad tą dieną pavojinga vykti į kelionę arba naktį eiti iš
namų, lauke palikti gyvulį, nes mirusieji gali pakenkti.
Nuo seno prieš Vėlines žmonės sutvarkydavo kapines ir
papuošdavo kapus. Vėlinių dieną lankydavo giminių ir artimųjų
kapus, degindavo žvakes, melsdavosi. Čia buvo prisimenami
ne tik giminės ir artimieji, prie kurių kapų susirinkdavo, bet ir tie,
kurių kapelių gimtojoj žemėj nėra, kurių kaulus svetima žemė
dengia. Vakare prie stalo susirinkusi šeimyna melsdavosi ir
tylėdama valgydavo, o jeigu netyčia nukrisdavo kąsnis, jis
būdavo paliekamas vėlėms, kurių nebuvo kam pakviesti.
Nakčiai ant stalo būdavo palikta bendrų vaišių dalis - jiems, kurie
ir toliau buvo laikomi šeimos nariais. Kitą dieną maistą
išdalydavo elgetoms, - tikėta, kad šie yra lyg mirusiųjų ir gyvųjų
tarpininkai. Ne veltui lietuviai elgetas gerbė, maitino, davė
išmaldą. Išsilaikė paprotys per Vėlines (ir kitas šventes)
elgetoms dalyti maistą, specialiai kepti duoną, pasakant
mirusiųjų, už kuriuos prašoma pasimelsti, vardus.
Lietuviai,
saugoję
šimtmečiais
pagarbos
mirusiems
papročius, visada kapines laikė šventa ramybės vieta. S.
Daukantas džiaugėsi, kad "nieko nėra taip didžiai garsaus ir
garbingo senovėje tarp lietuvių palikimų, kaip dabar minavoti jų
kapai, nei žiaurus oras, nei visa gaišinęs laikas, nei smarkumas
neprietelių neveikė per tiek amžių lig šiai dienai išnaikinti".
Skaitant tokius ano šimtmečio žodžius, belieka apgailestauti,
kad XX amžiuje raudonasis teroras savo juodą darbą greitai
padarė.
Iki 1940 metų Lietuvoje niekas nebūtų tikėjęs, kad vaikams ir
anūkams teks mokytis ant protėvių kaulų pastatytose
mokyklose, šokti ir dainuoti kapinių vietoje iškilusiuose kultūros
namuose, kad kapinės taps masinių renginių vieta; negalėjo
įsivaizduoti, kad tūkstančiai lietuvių liks svetimoj žemėj gulėti, o
lietuvės merginos tik naktį galės supilti žemės kauburėlį ir
paslapčia papuošti savo brolių ir mylimųjų kapus. Kas galėjo
tikėti, jog paslaptingos žvakių ugnelės plevens paraistėse,
miškeliuose ir pamiškėse, o motinos laidos savo sūnus
vogčiomis arba nakties tamsoje ieškos brangiausio žemės
kauburėlio. Pjyšdavo motinų širdys, nes nežinojo, .kur jos sūnūs
palaidotas. "Šiandien dar žemaitė ar kalnėnė išgirdusi svečioj
žemėj savo sūnų mirusį, pirmieji žodžiai jos širdgėlos yra"Vaikeli, brangusis, svetima žemė tavo kaulus uždengė" ir taip
nesigaili, jog sūnus mirė, bet to, jog jis svetimoj žemėj paliko
palaidotas, nesgi pagal jų nuomonę, svetimoj žemėj mirti ir tenai
palaidotu būti žmogui rodės jiems didelė nelaimė". Ką S.
Daukantas užrašė XIX amžiuje, tą XX amžiuje išgyveno lietuvės
motinos. Todėl natūralus ir papročiais paremtas noras dabar, po
daugelio metų, PALAIDOTI (ne perlaidoti!) artimuosius gimtojoje
žemėje. (Tada jie - ne palaidoti, o užkasti, pakasti...)
Kapinėse supilami vis nauji žemės kauburėliai iš tremties
sugrįžusiems, kurių kaulus dengė pakelės žvyras, pelkė ar
miško tankynė. Tik po daugelio metų pagal papročius galime
palaidoti tuos, kurie žuvo vykdydami šventus tėvų ir protėvių
priesakus, kurie saugojo mirusiųjų atminimą, gerbė papročius,
mylėjo žemę, o kai didžiausias pavojus iškilo, stojo ją ginti.
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LIETUVIŲ
GEDULO
ATRIBUTAI
Gimimas, vestuvės ir mirtis yra
esminiai žmogaus gyvenimo momentai,
rodantys asmens ir jį supančių žmonių
būsenos
pakitimus.
Situaciją,
kuri
atsiranda mirus žmogui, sudaro trys
skirtingi elementai: tai mirusysis - jo
išėjimas iš gyvenimo, velionio artimieji - jų
atsidūrimas naujoje situacijoje ir kiti
žmonės
jų
atsisveikinimas
su
mirusiuoju. Išvardytų elementų savitumai
akivaizdūs ir vizualiai, t.y. pagal jų
aprangą. Velionis aprėdomas kelionei į
pomirtinį pasaulį iškilmingai, tarsi eitų į
vestuves ar atlaidus, o jauni - kaip
jaunavedžiai, vaikai - krikšto drabužiais.
Kiti žmonės - liudininkai, atėję išlydėti
mirusįjį, rengėsi įprastais išeiginiais
drabužiais. XVII a. T. Lepneris rašė, kad į
laidotuves vyrai sueidavo apsirengę
paprastais kasdieniniais drabužiais, o
moterys - kaip ir bet kur eidamos - švariai
ir baltai. Šis paprotys išliko didesnėje
Lietuvos teritorijoje iki XX a. pradžios. Dar
XXa.antrajame dešimtmetyje Zanavykijoje
į laidotuves žmonės ėjo kaip paprastai
išeigai, per daug nesipuošdami, "nes ne į
vestuves eini". XX a. pirmoje pusėje po
truputį pradėjo įsigalėti nuostata, kad į
palydas nedera (nepagarbu) eiti margais,
ryškiais, raudonais ir netgi baltais rūbais.
Rengėsi dažniau vienspalviais tamsiais
drabužiais. Baltas skareles per laidotuves
tegalėjo ryšėti tik giedotojos (Plungė),
nors Dzūkijoje dar iki XX a. vidurio
moterys į laidotuves ėjo apsirengusios
tamsiomis suknelėmis bei baltomis
skarelėmis.
Tuo tarpu velionio artimieji, skirtingai
nuo kitų išlydinčiųjų, rengėsi gedulo
rūbais. Tuo parodomas liūdesys ir
pagarba
velioniui.
Gedintis
asmuo
išsiskiria iš aplinkinių tuo, kad, pakitus
situacijai, kinta ir jo gyvenimo pobūdis,
atsakomybė, padėtis šeimoje ir iš dalies visuomenėje. Gedi artimieji tam tikrą
laikotarpį, kurio metu negali linksmintis,
dainuoti, šokti, vesti (tekėti). Gedėjimo
laikotarpis - kiekvieno asmeninis reikalas,
nors
egzistuoja
visuotinai
priimtos
nuostatos, ir jų nesilaikantis būna
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aplinkinių negerbiamas. Pagal turimus
duomenis XIX a. pabaigoje ir XX a.
pirmojoje pusėje buvo nusistovėjusi
tvarka, kad motinos gedima vienerius
metus, tėvo - pusę metų, senelių, brolių,
seserų - iki trijų mėnesių. O mažų vaikų
negedima. Tikėta, kad ilgai ar labai liūdint
vaikų, jie aname gyvenime būna labai
šlapi ir negali išdžiūti. Gedulą būtina
dėvėti einant iš namų, o namuose tik
moterys
nenusiimdavo
gedulingos
skarelės. Be to moterys gedulą dažnai
dėvėjo ilgesnį laiką, negu vyrai.
Kokie gi gedulo rūbai, ženklai?
Duomenų yra tik nuotrupos.
T. Lepneris XVII a. pabaigoje rašė, jog
gedėdamos merginos galvą apsiriša
baltu raiščiu (deja, autorius neakcentuoja,
ar drobė buvus balinta, ar ne). XVIII a.
pirmojoje pusėje F. Bokas pažymėjo, kad
Prūsijos lietuvės gedulo metu ant supintų
plaukų užsiriša juodą, siaurą kaspinėlį ar
virvutę. D. Poška XVIII a. pabaigoje
atkreipė dėmesį, kad "dar iki šiolei
moterys mūsų krašte nešioja gedulingą
rūbą ir įvairius drabužius juodos spalvos
su baltomis priemaišomis", o žemaičių
gedulas, - rašė D. Poška, - yra nebalintos
("žalios") ir nė karto neplautos drobės
drabužiai, ant galvos ir ant kaklo nešiotos
skarelės, kurių kraštai juodais kaspinėliais
apvedžioti, taip pat drobulės nuo 3 iki 4
uolekčių (1 uolektis - 60-65,5 cm) ilgio
pečius dengė, kurių kraštai taip pat
apvedžioti juodu kaspinėliu. XIX a.
viduryje A. Kosarzevskis aprašė Viekšnių
ir Varnių apylinkėse dėvėtas gedulingas
skraistes iš žalios (t.y. nebalintos)
drobės, vadinamąsias juodskraistes; dar
1800 m. jos buvo žinomos ir jaunamarčių
dėvimos. Tai paklodė be jokio kirpimo,
trikampio formos vienguba iki pusiau
blauzdų, surišama virvute ir dėvima ant
pečių
arba
ant
galvos.
Panašų
patvirtinimą randame A. Juškos žodyne
žodžio "apzgedėti" paaiškinime, kad tai
"žalios drobės žiursto, skepetos v ant
galvos arba po kaklu nešiojimas". Žalia
drobė, reiškianti nebalintą lininį audinį,
matyt, turėjo ypatingą reikšmę. Jei, pagal

lietuvių tikėjimą, baltuose marškiniuose
gali
būti
pasislėpęs
velniukas,
tai
nebalintos
drobės,
matyt,
velniukas
nelanko. Taigi pastarasis audinys turi
apsauginę galią. Be to, gedulo laikotarpis

- pereinamasis iš vienos būsenos į kitą,
analogiškai kaip ir nebalintas audinys išaustas, bet dar nepasiekta galutinė
stadija - neišbalintas. Sunku nustatyti, ar
nebalintos drobės rūbais rengėsi vyrai ir
pagyvenę žmonės, tačiau juodą kaspiną
ryšėjo ir rūbų kraštus ar tam tikras dalis
juodai
apvedžiodavo,
matyt,
visi.
Raseinių apylinkėse dar XIX a. pabaigoje
mirus tėvams buvo užsiuvama ant kairės
rankovės
juodo
audeklo
juosta.
Užfiksuota, kad dar XIX a. vidutyje
gedulo metu moterys užpakaliniame
išeiginės
skarelės
kampe
kartais
prisiūdavo kryželį iš siauro kaspinėlio: ant
juodos skarelės baltą kryželį, o ant baltos
- juodą. (Upyna). Vyrai dėvėdavę baltą
virvelę ant švarko atlapo (Šakėnai). XIX a.
pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje buvo
paplitę tamsių spalvų gedulo rūbai.
Moterys paprastai ryšėjo juodas ar
tamsias skareles. Juodus kaspinus ryšėjo
merginos visoje Lietuvoje. Dažnai, ypač
moterys, rengėsi tik tamsiais ar juodais
vienspalviais rūbais. Vyrai pagal madą,
kuri vis kito, ryšėjo juodą raištį ar
kaspinėlį ant rankovės arba švarko
atlapo,
kartais
ant
kepurės.
Pasitaikydavo ir specifiškesnių gedulo
atributų. Žmonos gedintis vyras dėvėjo
juodus marškinius (Pakruojis), moterims
būtinas gedulo ženklas - juodos kojinės
(Šilalė), vyrams derėjo ryšėti juodą
kaklaryšį (Alsėdžiai).
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TĖVYNĖS LABUI
LIETUVIŲ FOLKLORISTAS Jonas BALYS UŽSIENYJE

Du Jonas Balys yra vienas žymiausių ir produktyviausių šio
šimtmečio lietuvių folkloristų. Jis paraše per 34 knygas ir daugiau kaip
600 straipsnių . Tautosakinę veiklą pradėjo nepriklausomoje
Lietuvoje, tačiau 1944 m. turėjo pasitraukti į Vakarus. Iš pradžių
gyveno ir dirbo Vokietijoje, vėliau - JA V Nelengvas buvo lietuvio
inteligento kelias svetur, tačiau meilė Lietuvai padėjo išgyventi ir dirbti
vardan Jeiynes ir jos laisvės. Dar 1928 m. J. Balys rašė: Prieš mūsų
akis stovi dideli darbai. Mūsų sąlygos yra kur kas geresnės, bet užtat iš
mūsų bus daugiau reikalaujama. Tad rimtai renkitės, kad atėjus
laikui, galėtumėt sėkmingai darbuotis mūsų brangios tėvynės labui".
Tas laikas buvo ir yra - visas gyvenimas, pažymėtas kruopščiu darbu
ir nenuilstama veikla.
Jonas Balys gimė 1909 m. liepos 2 d. Krasnavos vienk. Kupiškio
vis. Tautosaką rinkti pradėjo būdamas Kupiškio progimnazijos
trečios klasės mokiniu. Daug dainų mokėjo motina. O Panevėžio
mokytojų seminarijoj tautosaka sudomino ir etnografijos mokytojai

P. Būtėnas, J. Elisonas. Seminarijoje J. Balys vadovavo moksleivių
tautotyros žinių ir senienų rinkimo draugijai, buvo tautinio jaunim o
sąjungos "Jaunoji Lietuva" Centro valdybos reikalų vedėjas,
moksleivių tautininkų draugovės laikraščio "Jaunoji Lietuva"
redaktorius. "Jaunuoliai, persiėmę tė\ynės meilės idealais ir aukodami
savo jaunas jėgas Tautos apsaugai, taipogi rūpinasi savo proto pajėglį
lavinimu, stengiasi daugiau žinių įsigyti, kad jas galėtų mažiau
žinantiems perduoti" (J. Balys. L M T "J L " D-vės ideologija ir keliai,
apie 1928 m.). Jaunystėje perimtos tautininkų idėjinės nuostatos
padėjo išsiugdyti ryžtą, drąsą, užsispyrimą ir nepaprastą nuoseklumą,
nes ir Amerikoje Balys buvo tautinės minties lietuvių laikraščio
"Dirva" specialusis korespondentas Vašingtone. 1970-1980 metais jis tautininkų politikos ir kultūros žurnalo "Naujoji viltis" vyr.
redaktorius (su pertrauka 1977-1978). 1979-1981 m. - V L IK ’o
informacijos ir spaudos vicepirmininkas. Jo manymu, politinė veikla
yra svarbiausias dalykas tautos išlikimui. Tad ir stengėsi niekada
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neatsisakyti nei tokios veikios, nei tokių darbų, kurie galėtų padėti
Lietuvai.
Žymaus VIJK'o veikėjo Juozo Brazaičio nuomone, ar. Jonas
Balys nepriklausomoje Lietuvoje buvo vienintelis tiktai profesionalus
tautosakos specialistas.
Studijos Kauno,
Graco,
Vienos
universitetuose (pastarajame Baliui 1933 m. buvo suteiktas filosofijos
daktaro laipsnisj, darbas Vytauto Didžiojo universiteto etnikos
katedroje, tolesnės tautosakos studijos Suomijoje paruošė jį Lietuvių
Tautosakos Archyvo darbui. 1935-1944 m. jis dirbo Lietuvių
Tautosakos Archyvo vedėju, 1942-1944 m. dėstė Vilniaus universitete,
buvo Tautotyros katedros docentu ir vedėju. Pagrindinis darbas, 1936
m. išspausdintas Lietuvių Tautosakos Archyvo leidinyje "Tautosakos
darbai" (11 tomas), yra "Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų
katalogas", kuriame Balys nusako ir savo tyrinėjimų sritį: molcslinis
lyginamojo pasakų tyrinėjimo uždavinys esąs - sutvarkyti gausybę
variantų į apžvelgiamą sistemą, supratingai lyginti variantus ir aiškinti
pasakos istoriją, kartu iškeliant aikštėn ir tautinius pasakos ypatumus.
Iki šių dienų tai yra svarbiausias lietuvių pasakojamosios tautosakos
sisteminimo darbas, juo naudojasi visi lietuvių tautosakininkai,
tvarkydami lietuvių pasakų, sakmių, padavimų ir anekdotų katalogą
ar rengdami pasakojamosios tautosakos rinkinius.
Jono Balio pasakojamosios tautosakos studijos skatino
domėjimąsi mitologija. Anot jo paties, buvo užsibrėžęs atlikti daug
darbo ir jėgų reikalaujantį, bet tokį nereikšmingą, taip abstraktų
darbą - ištirti senovės lietuvių mitologiją. 1939 m. jis paskelbė
akademinį darbą - lyginamąją pasakojamosios tautosakos studiją
"Griaustinis ir velnias Baltoskandijos lamtų tautosakoje".
Pasitraukusiam į Vakarus Baliui pasiūlomas darbas Vokiečių
liaudies dainų archyve (Deutsches Volksliederarchiv) Freiburge, o
1946-1948 m. jis jau tautosakos ir etnologijos profesorius Pabaltijo
universitete Hamburge. Mokslininkas prisimena, kad britų (kurie esą
nebuvo dideli džentelmenai) zonoje juos laikė pusbadžiu. Studentai
parveždavo silkių iš Kielio juodosios rinkos. Apgyvendinti buvo
išiuštėjusioje belaisvių stovykloje (vėliau perkėlė į Pinneberg ir davė
padorius namus). Kurį laiką viename barako kambaiy gyvenę keturi
profesoriai: Vikt. Biržiška, L. Kačinskas, D. Krivickas ir jis. Paskaitos
vyko, kad ir tuščiais pilvais.
Patrios leidykla 'Tiubingene 1948 m. išleidžia J. Balio mitologinius
tyrinėjimus "Lietuvių tautosakos skaitymai". Juose, remdamasis
konkrečia tautosakine medžiaga, autorius savaip interpretuoja
dainas, pasakas, smulkiąją tautosaką, mitologiją - visą sudėtingą
lietuvių tautosakos pasaulį. Čia atsisakoma romantinio mitologijos
traktavimo ir tepripažįstama griežia pozityvistinė metodika, pagrįsta
"kultūristorinėmis pažiūromis". A. J. Greimas apie šią knygą rašęs esą
po kuklia skaitymų antrašte slepiasi milžiniškas autoriaus atliktas
mokslinės erudicijos darbas.
1948 m., ž\'tnaus amerikiečių folkloristo prof. St. Thompson’o
pakviestas, J. Balys atvyko į Ameriką ir tapo jo pagalbininku tvarkant
folkloro reikalus. Mūsų mokslininkas padėjo Ihom psoniii paniošti
naują 6 tomų veikalo "MotiJ'-Index o f Folk Litera ture" laidą, o
rengiant kitą veikalą "llie Orai Talės o f India", jo darbas sudarė jau
apie 90 %. 'Teko pagelbėti išleidžiant katalogus apie airių ir čeremisų
folklorą. Indianos universitete jis dėstė Baltijos fauttį liaudies kultūrą
ir rusų folklorą. S. Ihompson'ui pasiūlius "pradėti viską iš naujo", t.y.
rinkti tautosaką tarp JAV lietuvių, kurti archyvą, J. Balys 1949 ir 1950
metų vasaromis su milžinišku magnetofonu po pažastimi apkeliavo
beveik visas didesnes lietuvių kolonijas. Jis įveikė kelis tūkstančius
mylių ir prirašė beveik 72 kaspinus, po valandą kiekvienas. Šią naują
medžiagą papildydamas atsivežtąja iš Lietuvos, mokslininkas pradėjo
leisti "Lietuvių tautosakos lobyną" (iki 1990 m. pasirodė XI tomų):
L Dvasios ir žmonės. Liaudies sakmės. / Ghosts and Men.
Lithuanian Folk Legends abont the Dead. - Blocmington. Ind. 1951. 126 p.
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2. Liaudies magija ir medicina. / Folk Magic and Folk Medicina.
Lithuanian Incantations and Charms. - Bloomington. Ind,, 1951. - 94
P

•

3. Suvalkiečių vestuvės. / IVedding Gustams of SuvalKiečial Cleveland, Ohio. 1953. - 90p.
4. Lithuanian Nairative Folksongs. A Description ofTypes and a
Bibliography. - Washington. D.C., 1954. -1 4 4 p.
5. Lietuvių dainos Amerikoje. Pasakojamosios dainos ir baladės. /
Lithuanian Folksongs in America. Nairative Songs and Ballads. Boston, Lithuanian Encyclopedia Dablishers, 1958. - XLH. - 326 p. Music notes.
6. Lietuvių dainos Amerikoje. Antrasis rinkinys. Lyrinės dainos:
meilės, papročių, darbo, švenčių ir pramogtį. / Lithuanian Folksongs
in America. Second Collection. Lyrio Songs ofLove. Customs. Work,
Feasts and Entertainments. XIJ, 342, X II p. illius. "English Summaty
o f Song Contents": p. 326-342. Bibliography: p. XXX1-XXXVI. - Silver
Spring. Md. ,1977.
7. Lietuvių kalendorinės šventės. Tautosakinė medžiaga ir
paaiškinimai. ( Lithuanian Calendar Festivals. Folklore Moteriai and
Commenis. - Silver Spring. M d,, 1978 -. XIV, 160. X p.
8. Vaitystė ir vedybos. Lietuvių liaudies tiruiicįjos. / Childhood
and Mariage. Lithuanian Folk Traditions. - Silver Spring. M d., 1979X. 172 p.
9. Mirtis ir laidotuvės. Lietuvių liaudies tradicijos. / Death and
Būriai. Lithuanian Folk Traditions. - Silver Spring. Md., 1981. - 150
P10. Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai. Lietuvių liaudies
tradicijos. / Lithuanian Agrarian Customs and Beliefs. Lithuanian
Folk Traditions. - Silver Spring. Md., 1986. - XXX, 242, VII p.
11. Suvalkiečių liaudies laiiyba Amerikoje. Antologija. /
Anthology o f Sudovian Folklore in America. - Silver Spring. Md.,
1989.-223 p.
Visuose " Lietuvių tautosakos lobyno " tomuose, išstyrus ketvirtąjį
("Lietuvių baladžių katalogas" anglų kalba), Balys ne tik stengėsi
paskelbti iš Lietuvos išsivežtąją tautosakinę, Amerikos lietuvių
memorialinę medžiagą, bet ir bandė apibendrinti savo sukauptas
žinias. 1966 m. Čikagoje Pedagoginis Lituanistikos institutas išleido
Jono Balio knygą "Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių
šviesoje" (mecenatas - Lietuvių tautinis akademinis sambūris).
Remdamasis konkrečia mitologine medžiaga (Strijkovskio ir
Pretorijaus kronikomis, L. Rėzos dainomis, tautosakiniais telcstais),
mokslininkas atskleidžia lietuvių mitologinio pasaulio ypatumus,
analizuoja senąjį lietuvių tikėjimą. Jis rašė, kad tokios senojo lietuvių
tikėjimo apžiolgos tikrai reikėję, ypač studijuojančiam jaunimui,
kuris kartais, panūdęs parašyti seminarinį darbą šio krašto
aukštosiose motyklose, pasiklystąs pasenusiuose dr. J. Šliūpo, dr. J.
Basanavičiaus ir dar juos sekusio lieso (St. Michelsono) bei kiti į
rašiniuose. Matyt ir Lietuvoje jaunimui labai praverstų.
Kalbėdamas apie prioritetines tautosakinės veiklos sritis, Jonas
Balys pabrėžė, kad reikšmingiausiu savo darbu laiko baladžių ir
mitologinius tyrinėjimus. "Lietuvių liaudies baladžių katalogas"
("Lithuanian Nairative Folksongs". - IVashington. D.C., 1954) darbas, vainikuojantis Jono Balio baladžių studijas (1938 m.
"Lietuvių liaudies baladės: motyvų apžsnlga ir palyginimai" "Židinyje", 1939 m. "Litauische Volksballaden" - "Actą Ethnologica",
1941 m. rinktinė "Šimtas liaudies baladžių"). Tai nepaprastai
kruopštaus ir didžio darbo knyga, nes Balys ne tik išskiria per 340
Lietuvoje žinomų baladžių tipų, bet ir lygina jas su kaimyninių bei
kitų Europos tautų baladėmis. Tokio kapitalinio lietuvių baladžių
tyrinėjimo nėra buvę, todėl būtina jį išversti į lietuvių kalbą. (J. Balio
1926-1979 m. spausdinttį darbų bibliografiją galima rasti Lietuvių
tautosakos lobyno Vili tome - "Vaikystė ir vedybos", p. 147-172.)
Nuo 1956 m. Jonas Balys dirba Kongreso bibliotekoje (IJbraiy of

Congress) Vašingtone, Slavistikos ir Rytiį Europos skyriuje Baltijos
srities specialistu. Čia svarbiausios jo pareigos buvo rūpintis Baltijos
kraštą reikalais: atiinkti ir užsakyti knygas ir periodiką, teikti visokią
informaciją žodžiu ir raštu, bendradarbiauti bibliografijos
projektuose. Mokslininkas parašė ir iškido daugiau kaip 13
bibliografinių darbų. Svarbiausi - "Bibliografija apie Lietuvą ir
lietuvius" - anglų k ("Lithuania and Lithuanians"), Niujorkas, 1961
m .; " Lithuanian periodicals on American libraries", 1982, Kongreso
bibliotekos leidinys; straipsn. "Bibliografija" - Bostone išleistoje
Lietuvių Enciklopedijoje, t. XXXVI. 1985. p. 75-78. Visą šios
Enciklopedijos leidimo laiką
(1953-1985
m.) J. Balys
bendradarbiavo joje kaip tautotyros skyriaus redaktorius. Taip pat
rašė straipsnius ir kitoms enciklopedijoms: "Standart Dictionary o f
Folklore, Mythology and Legend" (I-II t., New York 1949-1950),
"Worterbuch der Mythologie" (herang H.W. Haussing. Stuttgart.
1965), "New Catholic Encyclopedia" (1967). Kongreso bibliotekoje
mokslininkas iš Lietuvos dirbo 25 metus (iki 1981-ųjų, kai jam suėjo
72 m.).
Tautosakinį darbą J. Balys dirbdavo, anot jo paties, "nuvogtu"
laiku: vakarais, savaitgaliais, per atostogas arba kai sirgdavo ir
neidavo į darbą. Nuo septintojo "Lietuvių tautosakos lobyno " tomo
visos jo knygos spausdintos Lietuvių tautosakos leidykloje, kuri yra
Balio name ir kurioje visus reikalus tvarko pats autorius, būdamas tos
leidyklos ir steigėjas, ir savininkas, ir direktorius, ir darbininkas.

Aktyviai dalyvaudamas Amerikos lietuvių visuomeniniame gyvenime,
Balys įdėmiai seka įvykius Lietuvoje, rašo publicistikos straipsnius,
recenzuoja Lietuvos folkloristų darbus, negailėdamas bitinių pastabų
dėl marksistinių tendencijų ar dėl pernelyg didelio sekimo rusų
folkloristais V. Ivanovu, V. Toporovu, nepamiršdamas ir pasidžiaugti
lietuvių folkloristų, etnografiį laimėjimais.
Visą sukauptą rankraštinę medžiagą, tautosakos archyvą, knygas,
straipsnius, fonogramas J. Balys perdavė Amerikos Lientvių Kultūros
Archyvo (ALKA) muziejui Putname, Con., kurio jis yra mecenatas ir
tautosakos kambario steigėjas. Tautosakos kambaiys pavadintas
Jono Balio vardu. Tautosabnių užrašymų originalai (kaspinai)
saugomi Indianos universitete, Blomington, Ind., Liaudies ir
pirmykščių tautų muzikos archyve, o jų kopijos - Kongreso bibliotekos
Liaudies dainų Archyve (Library o f Congress Folk Song Archive.
Washington. D.C.). Jis išleido ir plokštelę "Lithuanian folksongs in
the United States" (1962), kurioje įdainuota dvidešimt lietuvių
liaudies dainų.
Norėčiau pateikti Jono Balio studiją apie pasaką "Eglė žalčių
karalienė", spausdintą 1987 m. rugsėjo 5 d. "Draugo" priede nr. 174
(31). Ši studija Jums puikiai pristatys dr. Joną Balį žymiausią
dabarties lietuvių folkloristą užsienyje.

Rita REPŠIENĖ

MOTERYS IR GYVATĖS (ŽALČIAI)
Baltiškos kilmės pasaka ir jos giminaičiai.
Pasaulinis motyvo išplitimas.
Jonas BALYS
Dar nuo mokyklos laikų visi žinome pasaką "Eglė žalčių
karalienė". Tą temą mėgsta panaudoti rašytojai, muzikai,
dailininkai, skulptoriai, amatininkai. Pasaka pridera ciklui
"negamtiškas vyras (arba žmona)", kur yra magiško
pasivertimo ir negalimų uždavinių įvykdymo temos.
Įvykdžius kokį nors tabu (draudimą), įvyksta nelaimė.
Lietuvių enciklopedijoje (1955, t. V, p. 367-69) buvo duotas
dalykinis tos pasakos aptarimas. Tačiau praėjo jau gerokai
laiko, atsirado naujų duomenų, kuriuos verta iš naujo
panagrinėti.

privertė vyrą pasakyti savo vardą. Tada jis pradingo. Sukkia
visur jo ieškojo. Karalaitis jau ruošėsi vesti kitą, bet Sukkia
pasiuntė jam savo žiedą, ir jis ją prisiminė. Žalčio motina
nusprendė nužudyti Sukkia, bet jos vyras - laiku ją išgelbėjo
ir jie laimingai gyveno. Mums svarbu, kad pasakoje labai
aiškiai pasakyta, jog ragana pavertė karalaitį žalčiu, kai
lietuviškoje pasakoje tai lieka paslaptis. Kitas dalykas yra
negamtiškos būtybės vardas: jei kas tą paslaptį sužino, tai
turi jį ar ją savo valdžioje, gali sunaikinti.
2. Krokodilų karalius privertė ūkininką pažadėti jam
dukterį. Krokodilai atnešė brangių dovanų, buvo suruoštos
PASAKOS KILMĖ - IŠ INDIJOS?
gražios vestuvės. Mergaitė verkė ir galvojo, kad prigers, kai
jai reikės eiti į upę. Tačiau vanduo prasiskyrė ir ji nuėjo į
Apie tai rašiau jau 1951 m. žurnale Gabija (nr. 1, p. dugną nesušlapusi. Krokodilų karalius davė mergaitės tėvui
62-65: "Žalčio pasaka Indijoj"). Yra bent trys indiškos tokią plytą, kuri galėjo perskirti vandenis. Tėvas kartą
pasakos, kurios turi panašumo į mūsų Eglės pasaką. Visi čia nusprendė išbandyti - ir tikrai vandenys persiskyrė. Tėvas
duodamų pasakų turiniai yra labai schematiški, paduoti tik rado puikius rūmus ir labai laimingą dukterį, nes jos vyras
esminiai dalykai.
buvo puikus žmogus ir pavirsdavo krokodilu tik pasiekęs
1.
Ragana pavertė karalaitį Bunsi Lall žalčiu ir privertė jįkrantą. Tėvas su motina abu persikėlė gyventi pas dukterį ir
gyventi požemyje. Jis iš ten paspruko ir pasistatė namą žentą.
žemės paviršiuje. Jis sutiko miške gražią mergaitę Sukkia ir
3. Kai mergaitė maudėsi, beždžionė pavogė jos
prašė tekėti už jo. Mergaitė išsigando, nes nežinojo, kad jis drabužius ir tol nesugrąžino, kol mergaitė nepasižadėjo
karalaitis ir naktį pavirsta žmogumi. Mergaitės pamotė tekėti už jos. Ji pagaliau sutiko, beždžionė paėmė ją į savo
privertė ją tekėti, išsiderėdama iš žalčio pilną namą sidabro. namus, vogė ryžius ir kukurūzus iš žmonių laukų ją
Kai pamotė aplankė Sukkia ir rado ją laimingą bei viskuo maitinti. Mergaitė visą laiką norėjo pabėgti. - Pasaka
pertekusią, tai patarė jai sužinoti savo vyro vardą. Sukkia realistiška, nebėra magijos, tai magiško motyvo išsigimimas
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į realistinį. Įdomi tik drabužių pavogimo scena maudantis,
kas dažnai atsitinka pasakose. Kartais vyras pavagia sparnus
vienos iš gulbe pasivertusių mergaičių ("swan maidens) ir
priverčia už jo tekėti, čia jau yra magiškas pasivertimas.
Indų dievas Krišna buvo mergininkas; pasakojama, kad jis
pavogdavo besimaudančių kaimo mergaičių drabužius ir
pakabindavo aukštai medyje, kad jos negalėtų pasiekti. Jis
šokdavo su jomis mėnesienoje ir kiekviena mergaitė
manydavo, kad jis myli tik ją vieną.
Yra ir daugiau indiškų pasakų kitomis temomis, kurios
panašios į lietuviškas (žr. mano straipsnį "Lietuviškų ir
indiškų pasakų panašumai", Aidai, 1960, nr. 1, p. 30-35).

baltiškos versijos.
5. Viena mergaitė įsimylėjo žaltį, kuris paėmė ją už
žmoną. Jų namas buvo iš gryno stiklo po žeme, kaip kokiam
piliakalny. Buvo sakoma, kad jos motina iš pradžių labai
liūdėjo. Laikas bėgo, žalčio žmona pagimdė dvynius,
berniuką ir mergaitę. Tie vaikai atrodė tarsi būtų iš vaško
nulieti. O ir ji pati buvo graži kaip lėlė. Tai taip Dievui
davus kūdikius, ji kalbėjo: "Dabar, kai vaikeliai gimė kaip
žmonės, reikia juos ir pakrikštyti". Ji atsisėdo į auksinį
vežimą, pasidėjo ant kelių vaikus ir išvažiavo į kaimą pas
popą. Kai buvo nunešta žinia jos motinai, tai ji pasigriebė
pjautuvą ir išbėgo pasitikti. Matydama mirtį, pasišaukė prie
savęs vaikus ir sakė: "Skraidykite, mano vaikeliai, kaip
KELIAS Į LIETUVĄ
paukščiai po pasaulį: tu, mažas sūneli, kaip lakštingala ir tu,
mano dukrele, kaip gegutė!" Išskrido iš vežimo pro langą,
Jeigu tos indiškos pasakos turi kokio ryšio su lietuviška po dešine puse lakštingala, o po kaire puse gegutė.
Eglės pasaka, tai kaip jos pasiekė Lietuvą? Pasakos Nepasiliko ir jų motina, tiktai dilgėlė išdygo šalia kelio.
keliavimas ir skolinimasis yra patikimesnis aiškinimas, negu (Paskelbė P. Kuliš 1857 m. Yra angliškas vertimas: A.
kadaise buvusi giminystė. Tad reikia ieškoti tarpininkų. Wratislaw, Sixty Folk-tales from Exclusively Slavonic
Tokiais gali būti žemiau duodamos pasakos.
Sources. Boston, 1890, p. 160-61, nr. 30).
4.
Vienas mokytojas apie 1863 m. Tūlos gubernijoj 6. Įdomus yra pasakos fragmentas: labai artimas mūsų
užrašė rusišką pasaką, kuri labai panaši į lietuvišką ar Eglės pasakos pradžiai, užrašytas iš čeremisų (tai finougrų
latvišką. (Pilnas vertimas paskelbtas Drauge, 1953.IX.12: tautelė), gyv. Kozmodemjansk apyl., tai mieste prie Volgos,
"Rusiška žalčio pasakos versija". Ta pasaka pavadinta Kazanės gub. - Karalaitė nuėjo su draugėmis į upę
"Užak", t.y. vandens žaltys). Eina turinio santrauka. - Kai pasimaudyti. Kai jos nusimaudė ir išlipo iš vandens, tai ant
mergaitės maudėsi, iš vandens išlindo žaltys ir atsigulė ant karalaitės marškinių gulėjo gyvatė. Ji paklausė karalaitę:
vienos mergaitės marškinių. "Jeigu už manęs tekėsi, "Ar nori būti mano žmona?" Karalaitė ilgai galvojo,
atiduosiu tavo marškinius”. Išsigandusi mergaitė pažadėjo. pagaliau tarė: "Gėda eiti nuogai namo, viskas matyti".
Po savaitės daugybė žalčių atsirangė prie trobelės. Uždarė Pradėjo ji verkti ir pagaliau atsakė gyvatei: "Tekėsiu už
duris, bet žalčiai susivyniojo į kamuolį, išdaužė langą, tavęs". Gyvatė tuojau atidavė marškinius ir mergaitė
sušliaužė į trobą, nusitempė mergaitę nuo krosnies, apsirengė. Gyvatė paėmė ją ant savo nugaros ir nusinešė į
nusivedė prie tvenkinio ir panėrė tiesiog į vandenį kartu su mišką. Draugės labai persigando ir pradėjo verkti. Jos
ja. Tenai jie visi pavirto žmonėmis. Mergaitė gyveno sau ten pasakojo karaliui: "Tavo dukterį gyvatė nusinešė". (O. Beke.
ir pagimdė du vaikus: sūnų ir dukterį. Ji dažnai prašydavo Volksdichtung und Gebraeunche der Tscheremissen,
vyro leisti jai aplankyti motiną. Pagaliau vyras iškėlė ją ant Budapest. 1951. p. 165) - Pasakos tęsinys yra visiškai
kranto. "Kaip aš turėsiu pašaukti?" - "Pašauk mane: Osip, skirtingas, tai kitos pasakos tipas (AT 301B), kaip karalaitis
Osip (t.y. Juozai), ateik čia! Ir aš ateisiu". Motina eina ieškoti savo dingusios žmonos, pagaliau po 13 metų ją
klausinėjo: "Kaip ten tau einasi, vaikeli?" - "Labai gerai, suranda ir išgelbsti. Pradžioje taip pat yra kitas tarptautinės
mama, mano gyvenimas ten yra geresnis, negu jūsų čia". pasakos tipas (At 310) apie bokšte uždarytą merginą, kad
Motina paruošė pietus. "Koks yra tavo vyro vardas?" prie jos neprieitų joks vyriškis. Abi tos pasakos žinomos ir
klausinėjo motina. "Osip... ir jis ateis. "Motina prikalbėjo lietuviams, bet lietuviai niekados jų nejungia su Eglės ar
dukterį, kad truputį pailsėtų. Ji atsigulė ir užmigo. Motina žalčio pasaka. Tai reiškia, kad čeręmisai girdėjo tokią
tuojau paėmė kirvį, išsigalando jį ir nuėjusi prie pylimo pasaką, bet ja nesusidomėjo ir ją sujungė tik kaip epizodą su
pradėjo šaukti: "Osip, Osip, ateik čia!" Vos tik pasirodė kitomis pasakomis.
Osipo galva, senė ir nukirto ją kirviu, net vanduo pasidarė
7. Labai artima baltiškai atrodo kazachų pasaka
tamsus nuo kraujo. Duktė pabuvo ir nori eiti namo. "Gražuolė Miržana ir vandenų karalystės valdovas"
"Pernakvok dar šiąnakt, dukrele". Duktė pasiliko. (Galvos (Kazachų liaudies pasakos. Vertė E. Karaliūtė. Vilnius:
nukirtimas turėjo įvyktik kai duktė nakvojo). Po pusryčių Vaga, 1964, p. 94-97). Kazachai yra turkiškos kilmės tauta,
duktė atsisveikino su motina ir išėjo. Prie pylimo ji šaukė ir jų 4 mil. gyvena dideliame plote nuo Volgos žiočių iki
šaukė, bet vyras nesirodė. Pažvelgė į vandenį, ogi pamatė Kinijos sienos, tai daugiausia stepės ir dykumos, žiaurus
ten plūduriuojančią jo galvą. Tada ji atspėjo, kas atsitiko. "O klimatas: karštos vasaros, šaltos žiemos. Sovietai ištrėmė
varge! Mano motina jį užmušė". Ji verkė ir pagaliau sušuko daug lietuvių į tą Kazachstaną. Didieji miestai: Alma-Ata,
savo mergaitei: "Skrisk ir skrajok, kaip nykštukas, nuo šiol ir Karaganda, Semipalatinskas.
visados!" Tada sušuko berniukui: "Skrisk ir skrajok, kaip
Našlė turėjo gražuolę dukterį. Merginos nuėjo maudytis.
lakštingala, mano vaikeli, nuo šiol ir visados! O aš Upėje pasigirdo iš gelmės skardus kažkieno balsas...
skraidysiu kaip gegutė, šaukdama kukū, nuo šiol ir visados!" Merginos išsigando, klykdamos puolė į krantą, čiupo savo
(Pasaką paskelbė A. Erleinvein. Anglišką vertimą davė W. drabužius ir nubėgo visos į aūlą (stovyklą), o Miržaną ir
Ralston, Russian Fairy Talės, New York, 1873, p. 126-128). užmiršo. Stovi mergaitė ir mato: ant jos drabužių, susisukęs
Bent trijuose latviškuose variantuose visi taip pat pavirsta septyniais ratais, guli didžiulis slibinas. "Aš esu
paukščiais. Tačiau ši pasaka rusuose nėra populiari ir A. P. povandeninės karalystės valdovas... Būk mano žmona.
Andreevo rusų pasakų kataloge ji nėra įtraukta. Atrodo, Pažadėk, kad tekėsi už manęs - atiduosiu drabužius".
kad tai bus skolinys iš baltų, kaip ir žemiau einantis Drebėdama iš baimės pasižadėjo. Ir slibino kaip nebūta.
ukrainietiškas variantas, kuris jau daugiau nutolęs nuo Motina ramina: "Baisusis slibinas tau, matyt, pasivaideno".
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U ž savaitės, kiek tik akys užm ato, šliaužia nuo upės juodi
slibinai, visa stepė tik šnypščia. Susiviję kamuoliais, šoko ant
jurtos (palapinės), uodegomis veltinį prakirto, ramsčius
sulaužė, pačiupo apalpusią Miržaną ir nusinešė prie upės.
Pasinėrė slibinas į vandenį, o su juo pranyko ir Miržana.
Daug kartų tekėjo ir leidosi mėnulis, bėgo laikas. Vieną
kartą našlė sėdi prie savo skurdžios jurtos ir staiga mato:
eina prie jos jauna moteris, išsipuošusi kaip kunigaikštienė,
dešine ranka vedasi berniuką, o ant kairės laiko mergytę.
"Aš atėjau iš povandeninės karalystės. Mano vyras tos
karalystės valdovas... Negali būti laimingesnės už mane!
Tiktai tavęs pasiilgau, motule, ir panorau tau mūsų vaikelius
parodyti...
Vakare
mes
turėsime
būti
namie,
povandeniniuose rūmuose. Mūsų laukia vyras. Jis tik
žemėje virsta slibinu, o savo karalystėje jis - puikus batyrius
(karžygys)". - "Bet kaip tu surasi kelią atgal!? - "Aš prieisiu
prie vandens ir sušuksiu: "Achmetai, Achmetai, aš tavo
žmona, ateik mano mielas, išnirk iš gelmių!" - "Pernakvok
gimtinėje bent vieną naktelę". Miržana sutiko pabūti iki
ryto. Tada senė patyliukais atsikėlė, susirado kirvį ir
vogčiomis išsėlino iš jurtos. Atėjo prie upės ir garsiai
sušuko: "Achmetai ir t.t.”. Slibinas iškilo iš vandens, padėjo
galvą ant kranto. Senė negaišo, užsimojo kirviu ir nukirto
galvą. Miržana rytą atsisveikino su motina. "Ateisiu pas tave
po metų". Atsistojo prie vandens, šaukia vyrą. Niekas
nesirodo. Žiūri į upę, o vanduo raudonu ^erauju pasruvęs...
ir slibino galva šalia meldų guli. Miržana viską suprato. "Tu,
dukrele, kregždute būk... O tu, sūnau, būk lakštingala... O
aš, jūsų motina, pavirsiu gegute, savo vyro liūdesiu, liūdnai
kukuosiu". Ir visi trys pavirto paukščiais.
Ši pasaka yra labai panaši į rusišką iš Tūlos gub. (nr. 4).
Jeigu ta pasaka būtų tikrai iš liaudies užrašyta, tada būtų
ryškus junginys tarp Indijos ir Rytų Europos. Tačiau knyga
yra populiarus pasakų leidinys, ne moksliškas tautosakos
rinkinys, tad galėjo būti paimta rusų pasaka ir pritaikyta
vietos sąlygoms, įdedant tokius vietinius terminus, kaip
chanas, aūlas, jurta, batyrius, Achmetas. Pasakos stilius
suliteratūrintas. O gal koks lietuvis ar latvis tremtinys
pritaikė baltišką pasaką kazachams? Tad klausimas
pasilieka neišspręstas.

PASAKOS TYRINĖJIMAS
Baltiškus nežemiško vyro pasakos (At 425) variantus
mūsų Eglės pasakos forma rimtai panagrinėjo švedas Jan
Oejvind Swahn : TheTale of Cupid and Psyche (Lund,
1955). Jis panaudojo 10 lietuviškų, 16 latviškų ir po vieną
estišką, suomišką ir rusišką variantus, kurie jam buvo
prieinami (aš jam padėjau susirasti lietuvišką medžiagą). Jis
tuos variantus nagrinėjo atskirame skyriuje ir pavadino
sub-type 425M, kaip skirtingą to pasakos tipo redakciją,
kuri esanti baltiškos kilmės. Po vieną rastą variantą kitose
kaimyninėse tautose jis laiko skoliniais iš baltų. Tokia
pasakos forma galėjusi išsivystyti iš atitinkamos sakmės
(legendos). "Aš laikau galimybe, - rašė Swahn, - kad latvių ir
lietuvių liaudis išlaikė tokią pasakos formą, kuri gali būti
labai sena", (p. 342). Tai rimčiausias iki šiol mūsų Eglės
pasakos nagrinėjimas.
Elena Bradunaitė, aiškindama Swahn veikalą, bandė
įrodyti, kad tipiškas baltiškas Eglės ir žalčio pasakos tipas
susidarė veikiant liaudies tikėjimams apie gyvates ir žalčius,
medžius, užkeikimus ir magišką pasivertimą arba
burtininko pavertimą žmonių į gyvulį ir kitus gamtos

(žr. Lituanus, 1975, nr. 1, p. 5-39). Žinoma,
liaudies tikėjimai daugiau mažiau paveikia visas tautosakos
rūšis.
Ada Zemp-Marlinkus parašė ilgesnį straipsnį "Medžių
šeimos struktūra vienoje lietuviškoje pasakoje" (Literatūra,
Vilnius, 1979, t. XXI. 1: p. 73-87). Ji perskaitė 51 pasakos
variantą, kurių tiktai 31 -me rado pilną to pasivertimo
epizodą. Lietuviškuose variantuose Eglės vaikai paverčiami
medžiais, pagaliau pasikeičia ir ji pati, tačiau kartais ji
pavirsta gegute, bet ne egle. Galėjome pastebėti, kad rusų,
kazachų (?) ir kai kuriuose latvių variantuose visi pavirsta
paukščiais, motina paprastai gegute, o ukrainietiškame (nr.
5) - vaikai paukščiais, o motina dilgėle šalia kelio. Čia yra
magiška transformacija, ir visiškai nesvarbu, kuo žmonės
pavirsta, medžiais ar paukščiais. Viename latviškame
variante visi pavirsta akmenimis. Todėl negalima šios
pasakos laikyti sakme apie medžių kilmę. Tokie medžiai (ar
paukščiai) jau buvo, tik tam tikri žmonės pavirto į
individualius tos ar kitos rūšies medžius (arba paukščius).
objektus

SAKMĖ AMERIKOS KONTINENTE
Gal daugelis nustebs, kad panašios į mūsų Eglės pasaką
sakmės buvo užrašytos, kaip tikri įvykiai, ir dviejose
Amerikos indėnų giminėse.
8. Iš Pomo indėnų, gyvenančių šiaurinėj Kalifornijoj,
1933 m. buvo užrašyta sakmė "The Giri who Married Rattle
Snake". - Vietovėje, vadinamoje Cobiwin, buvo didelė uola
su skyle ir ten gyveno barškuolės gyvatės. Netoliese prie
Kalėsima buvo kaimas, turįs keturis didelius namus, ir
viename gyveno mergaitė. Pavasarį ji rinko valgomus
augalus. Bedirbančią mergaitę stebėjo barškuolė gyvatė,
kuri ją pasekė į kaimą. Netoli jos namų, gyvatė pavirto
gražiu jaunu vyru, su tinklu ant galvos ir gražiais karoliais
apie kaklą. Tada jis užsilipo ant namo viršaus ir nusileido
žemyn į vidų. Šeima nustebo ir jis prašė mergaitę už jo
tekėti. Jis išbuvo su šeima pernakt ir rytą išėjo. Vakare jis
vėl atėjo, ir taip truko keturias dienas. Penktą vakarą jis
nebepasivertė jaunuoliu, bet kalbėjo kaip ir anksčiau.
Mergaitės motina girdėjo kažką kalbant ir pasišvietusi
pamatė, kad kalba barškuolė gyvatė. Ji numetė šviesą ir
persigandusi išbėgo. Kitą rytą barškuolė pasiėmė mergaitę į
savo namus ir ji ten liko. Laikui bėgant ji pagimdė keturis
berniukus. Pamatę žmonės, tie gyvačiukai susiriesdavo
pasiruošę kirsti, bet motina jiems sakydavo: "Ne, nekąskite
savo giminių!" Ir vaikai paklausydavo. Kai gyvačiukai
paaugo, jie pasidarė smalsūs. Kitos gyvatės irgi norėjo
patyrinėti, šliauždamos tos moters kūnu, ir atrasti, kas ji
tokia yra. Moteris be baimės leido gyvatėms ją tyrinėti. Tada
ji sakė vyriausiam berniukui: "Aš turiu eiti aplankyti savo
tėvus ir pasakyti, kas atsitiko". Ji sugrįžo į tėvų namus. "Tai
paskutinis kartas, kai mes galime pasikalbėti". Tėvai
nusiminė. Kai ruošėsi grįžti, motina verkė ir nenorėjo ją
išleisti. Bet duktė pasipurtė ir staiga pradingo. Ji jau nebuvo
tikra žmogiška būtybė. Niekas nežino, kaip ir kur ji dingo,
bet manė, kad ji sugrįžo į barškuolės namus ir ten pasiliko
gyventi. (American Indian Myths and Legends. Selected and
edited by Richard Erdoes and Alfonso Ortiz. New York,
1984, p. 397-398).
9. Kita sakmė buvo užrašyta iš Zuni indėnų, gyv. New
Mexico. Ji yra sudėtingesnė ir gal daugiau suliteratūrinta,
tačiau idėja yra ta pati. Pavadinta "The Serpent of the Sea".
Mūsų senolių laikais prie Griaustinio kalno buvo Erelių
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namas (vietos pavadinimas), kur gyveno graži mergaitė,
viršininko ir burtininko duktė. Ji labai mėgo švarumą ir
nuolatos ėjo maudytis j Apačių tvenkinį, kuris iš tikrųjų
buvo pašvęstas Kolowissi arba Jūros gyvatei. Kartą ir kitą ji
ten nustebusi rado mažą gražų berniuką, žaidžiantį su
vandeniu. Ji nesuprato, kad tai buvo Jūros gyvatė, kuri gali
pasiversti bet kokiu pavidalu. Ji pasiėmė tą berniuką į savo
namus, ir žaidė su juo, net valgyti nenuėjo. Naktį ji užmigo
šalia vaikučio. Tuo tarpu tas vaikutis pavirto į gyvatę,
apsivyniojo apie mergaitę ir vis didėjo, jo ritinių (coils) buvo
pilnas kambarys prisirangęs. Rytą atėjo sesuo vadinti ją
pusryčių, vos galėjo prastumti duris ir išsigando pamačiusi
gyvatę. Tėvas buvo burtininkas ir suprato, kas atsitiko. "O
Kolowissi, aš padarysiu atgailą už jos klaidą, paleisk mano
vaiką nors trumpam laikui ir ji bus tavo". Gyvatė atleido
ritinius, mergaitė išbudo, nulipo žemyn ir puolė prie
motinos. Susirinko visi burtininkai pasitarimui. Keturias
dienas darė apeigas, rinko dovanas ir vis tiek nusprendė, kad
mergaitė turės palikti savo žmones ir gyventi Kolovvissi
namuose, Pasaulio vandenyse. Ją aprengė iškilmingais
drabužiais su visais papuošalais ir išlydėjo. Gyvatė nulipo
nuo aukšto, uždėjo savo galvą ant mergaitės peties ir išėjo į
vakarų pusę. Kai tik mergaitė iškrypdavo iš tako, gyvatė vėl
ją pastumdavo atgal. Staiga Kolovvissi pasikeitė į gražų
jauną vyrą iškilmingais drabužiais. Jis pametė savo žvynus,
kurie slėpėsi po apsiaustu. "Ar nepavargai, vargše
mergaite?" Ji išdrįso atsisukti ir pamatė gražų jaunuolį.
"Kur dingo gyvatė?" - "Tai aš esu. Mes gyvensime kartu ir
mylėsimės visados Pasaulio vandenyse". Mergaitė
pralinksmėjo ir greit pamiršo savo namus. Ji sekė savo vyrą į
Jūrų gyvatės vartus ir liko gyventi ten su juo visam laikui.
(Ten pat, p. 327-331).
Abi tos sakmės, ypač nr. 8, labai panašios į mūsų Eglės
pasaką. Visi pagrindiniai bruožai yra tie patys: gyvatės
pavidalo dvasinė būtybė, kuri gali pasiversti į žmogų,
įsigeidžia žemiškos mergaitės ir priverčia ją būti jo žmona.
Mergaitė apsipranta ir pr.sidaro savo būdu kito mitiško
pasaulio būtybė. Jie turi vaikų. Mergaitė įsigeidžia aplankyti
savo tėvus ar motiną, bet vis tiek nori grįžti pas savo vyrą.
Yra tokia mitinė galvosena: jei žmogus kitame pasaulyje
pernakvojo, valgė ar mylėjosi, tai jis ar ji jau nebe šio
pasaulio būtybė, veržiasi į ten.
Žinoma, jokio tiesioginio ryšio tarp mūsų Eglės pasakos
ir indėnų legendų negali būti. Tačiau idėja yra ta pati. Tai
bendra visai žmonijai pažiūra (Elementargedanke), pagal
kurią norima aiškinti tam tikrus reiškinius. Ir senovės
graikai, kaip matysime, tikėjo, kad moterį gali apvaisinti
gyvatė. Kolovvissi (nr. 9) labai primena skandinavų
milžinišką pasaulio gyvatę Midgard, kuri gyvena vandenyno
dugne. Tačiau tiesioginį ryšį ir čia sunku prileisti. Tokiu
būdu šios indėnų sakmės su europietiškom teturi tik bendrą
idėją, kad gyvatė arba kokia dvasia susižavi žemiška
mergaite ir nori ją turėti už žmoną. Demonas pamato, kad
žmonių dukterys yra gražios. Biblijos įtaka neatsiliepia
tekstuose, išskyrus tik ukrainietišką (nr. 5), kur Žakienė
veža savo "gyvačiukus" popui pakrikštyti. Negamtiškas vyras
giminių paprastai laikomas priešu, reikia jį nužudyti.

Vėlius, parašęs mūsų velnio istoriją, pastebi:"... tautosakinis
lietuvių velnias retokai teįsivaizduojamas kaip žaltys,
kuriuo religiniuose raštuose dažnai įsivaizduojama piktoji
dvasia (Folklorinio velnio analizė. Vilnius, 1987, p. 249).
Ypač apsčiai istorinių duomenų, kad lietuviai gerbė ir laikė
namuose žalčius, juos maitino, naudojo pranašavimui, nes
žalčius laikė protingais sutvėrimais ("gudrus kaip žaltys"). Iš
mokyklos dienų prisimena pasaka iš skaitymo knygos, kaip
velnias, norėdamas sunaikinti žmonių giminę, pasivertęs
pele išgraužė Nojaus laive skylę; tai pastebėjo žaltys ir savo
uodega užkišo tą skylę, tuo išgelbėdamas žmones. Tos
pasakos šaltinio nebeprisimenu, gal buvo knygelėj Lietuvių
pasakos, išleistoj 1907 m. Vilniuje. Tokiu būdu žaltys yra
žmonių draugas, dievų pasiuntinys, tuo tarpu gyvatė
laikoma velnio padaru, jis ją globojąs, todėl užmušus gyvatę
velnias verkiąs (Norbertas Vėlius, t.p., p. 137). Eglės pasaka,
pagal Vėlių, primena nužudomų ir vėl atgimstančių dievų
mitus ir ritualus, kur žmona apverkia ar net atgaivina savo
nužudytą dievišką vyrą, tad susiliečia su klasikiniais mitais
apie Persefonę ir Had, Adonį ir Astartę, Artį ir Kibelę,
Ozirį ir Izidę, nors netikslu būtų teigti tiesioginį ryšį (t.p., p.
157-159).
Pagal žydų apokrifinę knygą apie Adomą ir Ievą, rašytą
greičiausiai I-me amžiuje prieš Kr., randame legendą, kad
Samael (arba Šėtonas) sugundęs Ievą ir pamatęs, kaip ji guli
su Adomu, šiam užmigus, ir pats gulėjo su Ieva. To santykio
vaisius buvo nedoras Ievos sūnus Kainas. Taip atsiradęs
pasaulyje blogis. Tačiau nebūtinai tai turi būti pirmykštis
šaltinis apie moteris ir gyvates (ar žalčius). "Daugelyje
mitologijų randame dieviškų gyvačių norą susijungti su
mirtingomis moterimis... Jau Graikijoje bevaikės moterys
gulėdavo visą naktį ant grindų Asklepius maudykloje
(graikų ir romėnų gydymo dievas, kurio simbolis buvo
gyvatė) ir tikėjosi, kad dievas pasirodys gyvatės pavidale ir
jas bemiegančias apvaisins... Ketvirtoji Makabiejų knyga
paliudija populiarų tikėjimą, kad gyvatės geidžia lytinių
santykių su moterimis". (Citatos iš R. Graves ir R. Patai.
Hebrew Myths, New York, 1983, p. .85-88). Senprūsių
bevaikės moterys, norėdamos susilaukti vaikų, melsdavosi į
išdubusiame ąžuole gyvenančius žalčius - taip rašė S.
Grunau 16 amžiaus pradžioj. Jo žinią pakartojo Hatknoch
1675 m., pridėdamas, kad moterys tiems žalčiams
nešdavusios pieno; jos taip darė tikėdamos, kad pasidarys
nėščios žalčiams padedant. Tai labai aiški ir sena tradicija.
Galimas dalykas, kad tie ropliai buvo laikomi mirusių
herojų ar prosenelių vėlėmis.
Vincas Vyčinas labai klysta laikydamas žaltį moteriškos
deivės - motinos Žemynos manifestacija (žr. Varpas, 1986
m., nr. 21, p. 29). Kaip tik priešingai, žaltys ar gyvatė jau
nuo babiloniečių ir biblinių laikų yra vyriškojo prado
simbolis. Juk ir Eglės pasakos Žilvinas buvo vyras, jos vaikų
tėvas. Visos tautos, pradedant primityviausiomis, jau žino,
kad be vyro nebus vaikų. Tautosakoje ir mituose tie
mistiškieji žalčiai ir gyvatės atvaizduoti kaip vyrai, kurie vis
labai kimba prie žemiškų moterų. Tai liudija visos aukščiau
aptartos pasakos ir sakmės. Seksologas Freud gal aiškintų,
kad taip darosi, nes gyvatės mėgsta landžioti po įvairius
urvus ir dažnai ten gyvena.

MITO KILMĖS AIŠKINIMAS
Pagal Bibliją, velnias pasivertė žalčiu ir sugundė Ievą
paragauti vaisiaus nuo uždrausto medžio. Lietuvių
tautosakoj žaltys nėra laikomas velnio simboliu. Norbertas
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(K alba netaisyta - R ed.)

TAUTOS MUZIEJAUS SAMPRATA
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Norint suvokti visuomenės nuostatas ir poreikius, reikia
bandyti pažinti jos gyvenimo būdą. Apie įvairių formacijų
gyvenimo būdą liudija ne tik rašytinė, žodinė, papročių
informacija, bet ir žmonijos fizinės veiklos, natūralūs
gamtos produktai. Įvairiose epochose buvo atrenkami ir
saugomi tokie daiktai, kurie tų epochų gyvenusiųjų
supratimu buvo verti perduoti iš kartos į kartą. Ir saugomi
jie buvo taip, kaip leido to meto žmonių gyvenimo būdas,
poreikiai bei galimybės. Todėl, kalbėdami apie muziejų
atsiradimą, gyvavimą, turėtume neišleisti iš akių ir visos
kultūros raidos - bent pagrindinių tendencijų.
Muziejai ir muziejinis mąstymas romantizmo epochos
Europoje jau buvo nebe siauro didikų ar dvasininkų rato
privilegija, kaip viduramžiuose, bet visos visuomenės,
brandinančios nacionalinę savimonę, poreikis. Tautų laisvės
ir kultūrinės identifikacijos troškulys, ne kartą išsiveržęs
sukilimais, išsivaduojamaisiais karais, XIX amžiuje lėmė ir
muziejų, muziejininkystės pobūdį. Šios epochos tautų
istorinis mąstymas, kultūros vyksmas suformavo naują Tautos - muziejaus tipą. Kiekvienoje šalyje Tautos muziejai,
be abejo, turėjo tik tos šalies istorijai ir kultūrai būdingų
bruožų. Bet buvo ir bendrų, nulėmusių jų būtent kaip
Tautos muziejų statusą. Pirmiausia - tautų istorinio kelio
apoteozavimas. Antai čekų Narodni Muzeum centrinis
holas buvo panašus į čekų tautos šlovės panteoną, o visa
muziejaus ekspozicija su priešistorijos, istorijos ir
archeologijos, numizmatikos, mineralogijos, geologijos,
paleontologijos, zoologijos ir teatro skyriais pretendavo
kompleksiškai ir pilnai atspindėti čekų tautos ir jos žemės
istoriją. XIX a. daugelyje šalių Tautos muziejams pastatyti
didingi, monumentalūs pastatai: jau minėtasis Narodni
Muzeum Prahoje, Vadavo aikštėje, tarsi paryžietiškuose
Eliziejaus laukuose ar Romos Via Veneto, - 1885-1890
metais pastatyti įspūdingi neorenesanso stiliaus rūmai,
Magyjar Nemzeti Muzeum Budapešte - imponuojantys
klasicizmo stiliaus rūmai (1837-1947), Kunstistorisches
Muzeum, Naturhistorisches Muzeum Vienoje 1872-1889
metais - milžiniški rūmai. Ir kiti Tautos muziejai buvo
įrengti reprezentaciniuose istorinės vertės pastatuose.
Pavyzdžiui, Muzeum fur Deutsche Geschichte - XVIII
amžiaus arsenale. Tautos muziejų tikslas - atspindėti tautos
istoriją, meną, liaudies kultūrą, etnografiją, folklorą. Į jų
rinkinius įėjo tautos priešistorės, istorijos ir archeologijos,
meno ir etnografijos reliktai. Tačiau daugelis šių muziejų
rinko, eksponavo ir pasaulinio meno (Rytų, graikų,
romėnų), buities, numizmatikos, ginklų, gamtos raritetų
kolekcijas. Antai Nationalmuseet Kopenhagoje fondus
sudarė Vikingų laikų archeologiniai radiniai, šalies
viduramžių istorijos, Egipto, Sirijos, romėnų, graikų
senienos. Panašus buvo ir Rijksmusseum Amsterdame su
tapybos galerija, plačiu krašto istorijos skyriumi, užsienio
meno (ts Tolimųjų Rytų ir buvusių olandų kolonijų)
atvežtomis kolekcijomis. Įvairiuose Europos kraštuose
Tautos muziejais virto tie muziejai, kurie eksponavo tautos
meną, istoriją ir turėjo valstybinio (nacionalinio) muziejaus

statusą. Tokių muziejų kai kuriose šalyse buvo net po kelis.
Štai - Italijoje: Muzeo Nazionale Neapolyje, Palerme,
Pizoje, Rovenoje, Mesinoje, Muzeo Nazionale dėl Bargello
Florencijoje, Muzeo Nazionale Romano Romoje. Panašių
muziejų XIX amžiaus antroje pusėje atsirado ir kituose
Europos kraštuose: Švedijoje - Nordiska Museet,
Šveicarijoje - Bernisches Historisches Museum ir
Schvveizerisches Landės Museum Ciuriche, Lenkijoje Narodove Muzeum Krokuvoje, Poznanėje, Varšuvoje.
Lenkijoje, kaip ir Čekijoje, Tautos muziejų steigimu
rūpinosi mokslo draugijos. (Lorentz St. Muzea i zbiory w
Polsce (1945-1955).W., 1956. - P. 23; Žygulski jun. Z.
Muzea na Swiesie. - W., 1982. - P. 62-63).
Lietuvoje, kaip ir kituose Rusijos imperijos regionuose,
tautos kultūros palikimo išsaugojimu, istorinio profilio
muziejų sukūrimu rūpinosi istorinės ir archeologinės
draugijos, komisijos. Vilniaus Archeologinės komisijos,
įkurtos 1855 metais patriotiškai nusiteikusių piliečių, vienas
iš narių, grafas Eustachijus Tiškevičius, jos įkūrimo metais
organizavo ir Senienų muziejų, turėjusį archeologijos,
numizmatikos, etnografijos ir gamtos skyrius. Per metus
buvo surinkta 1500 archeologijos radinių, 3000 monetų,
medalių, 1000 graviūrų, 100 atspaudų, 300 įvairių
muziejinių daiktų: portretų, biustų, rankraščių, 1000
paukščių iškamšų, 1000 kiaušinių ir lizdų. Dovanojamų
daiktų skaičius kas metai augo: 1856 - 246 asmenys
padovanojo 3.131, o 1861 - 258 asmenys padovanojo 13.789
muziejinius daiktus. Prie muziejaus (kaip Čekijoje,
Vengrijoje ir kitur) buvo įsteigta biblioteka, turinti daugiau
kaip 20.000 knygų, rankraščių, biustų ir pan. 1857-1959
metais Senienų muziejų aplankė 12.000 žmonių.
(Tautavičius A. Vilniaus Senienų muziejus ir Archeologinė
komisija. // Muziejai ir paminklai. - Vilnius, 1982. - P. 4-12).
Deja, šį didelę reikšmę tautinės savimonės formavimuisi
turėjusį Senienų muziejų caro valdžia po 1863 metų
sukilimo uždarė, o dalį jo rinkinių išvežė į Maskvą, į
Rumiancevo muziejų.
Lietuvoje Tautos muziejaus idėja atgimė tik XX amžiaus
pradžioje, žlungant Rusijos imperijai. Po 1905 metų
revoliucijos šviesuomenė suskato rūpintis savo krašto
kultūros turtais. Dvi beveik tuo pačiu metu įsikūrusios
draugijos - Lietuvos Mokslo (1905 m.) ir Przyjaciol nauk
(1907 m.) Vilniuje - rūpinosi rinkti ir saugoti Lietuvos
kultūrines relikvijas, steigti universalaus pobūdžio
muziejus. Lietuvos Mokslo draugija puoselėjo tokią Tautos
rūmų idėją: "po vienu stogu turėjo sutilpti mokslas ir menas:
biblioteka, archyvų, Lietuvos Dailės draugijos ir tautodailės
rinkiniai, plastinio meno muziejus, etnografinio meno
muziejus, teatras ir kt". (Galaunė P. Tautos muziejaus
reikalu. // Pradai ir žygiai. - 1927. Nr. 3. - P. 262). Tai
nepavyko. Sutrukdė Vilniaus krašto okupacija. Būtinybę
įkurti "Centralinį Lietuvos Archeologijos ir Istorijos
muziejų" 1919 metais suprato ir Valstybinė Archeologijos
komisija (VAK F. 1, ap. 1, b. 95, 1.138. Iš VAK 1919.03.31
posėdžio protokolo). P. Galaunė, šios komisijos narys,
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parengė to muziejaus įstatus, kuriuose taip suformulavo jo
tikslą: "pilnumoje, vaizdžiai ir pilniausiai rodyti Lietuvos
tautos gyvenimą, taip pat gyvenimą tų tautų, kurios
Lietuvoje yra gyvenę ar gyvena" (VAK F. 1, ap. 1, b. 2,
1.13-16). 1922 09 11 VAK posėdyje toks muziejus "Valstybės
muziejaus" pavadinimu ir įkuriamas. Jam paskiriamas
vienas Kauno miesto muziejaus kambarys. Muziejų plėsti,
organizuoti pavedama P. Galaunei. 1924 metais P. Galaunė
mano, kad jo ir Lietuvių meno draugijos narių (A. Varno,
V. Bičiūno, J. Vienožinskio) rūpesčiu 1921 metais įkurtoji
M. K. Čiurlionio galerija, sujungta su Valstybės ir Kauno
miesto muziejais, "gali ir turi virsti centriniu Lietuvos
praeities ir dabarties meno bei kultūros muziejumi, kuris
pajėgtų vienuose rūmuose duoti pilną Lietuvos meno bei
kultūros vaizdą". (Galaunė P. Prie Čiurlionies galerijos
rūmų projekto. // Rytas. - 1924. - Nr. 98). Jis siūlo priimti
naują M. K. Čiurlionio galerijos įstatymą, įgalinantį ją
paversti Tautos muziejumi. Anot P. Galaunės, "toksai
vardas turi ir turės tampriau jungti su muziejumi mūsų visą
visuomenę, visą tautą, o ne vieną valdžią, kaip tatai yra
šiandien". (Galaunė P. Tautos muziejaus reikalu. // Pradai ir
žygiai. - 1927. - Nr. 4). P. Galaunė (vienintelis to meto
Lietuvoje muziejininkystės specialistas, stažavęsis ir
užsienyje) bei kiti inteligentai trečiojo-ketvirtojo
dešimtmečio Lietuvos spaudoje teigė, kad Lietuvai reikia
centrinio kultūros muziejaus. Svarstymai tuo klausimu ypač
suaktyvėjo Vytauto Didžiojo jubiliejiniais metais. Bet tai
buvo tik išorinis akstinas. Visa to meto kultūros palikimo
padėtis atrodė apgailėtinai: dar nebuvo kultūros paveldo
įstatymo, Valstybinė Archeologijos komisija, menkai
finansuojama, merdėjo, vykstant žemės reformai senosios
kultūros turtai sparčiai nyko. Tą situaciją, anot P. Galaunės,
lėmė "formalinės" ir "principinės" priežastys: lėšų trūkumas,
valdžios nepajėgumas pasirūpinti valstybės kultūros
paminklais, specialių pastatų muziejams, muziejininkystės
specialistų ir pagaliau muziejaus kaip kultūros specifinio
fenomeno kompleksiškos sampratos nebuvimas. (Galaunė
P. Kaip šiandien suprantami muziejaus uždaviniai ir darbai.
// Naujoji Romuva. - 1932. - Nr. 3(55). - P. 52). Visos
išvardintos priežastys lėmė būtinumą centralizuoti
rūpinimąsi Lietuvos kultūros paveldu. 1927 metais P.
Galaunė paruošia Tautos muziejaus įstatymo projektą.
Pagal jį, muziejus turėtų įsteigti tokius skyrius: I. Lietuvių
plastinio meno, II. Senovės meno bei kultūros buities, III.
Lietuvių tautodailės ir kultūros buities, IV. Raižinių
kabinetą. Muziejaus tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti
priminė daugelį Tautos muziejų Vakarų Europoje.
Trukdant carinės Rusijos priespaudai Tautos muziejaus
reiškinys Lietuvoje, palyginti su Vakarų Europos šalimis,
labai vėlavo. Vakaruose XX a. jau vyko kultūros palikimo
saugojimo decentralizacija, muziejų tipų ir profilių
diferenciacija, kito muziejų samprata, jų paskirties,
valdymo, eksponavimo principų supratimas. Vakarų
Europoje ir ypač Amerikoje 3-4 dešimtmetyje muziejus
buvo traktuojamas kaip speciali ir moderni institucija,
aktyviai dalyvaujanti visuomenės ir gamtos tyrime, savo
rinkiniais kelianti plačiosios publikos kultūros lygį
(Gregorova A. Muzea a muzejnictvo. // Slovenska matica. 1984, - P, 200), Šia samprata vadovaudamasis. Vakaru
Europoje sėkmingiausiai tuo metu dirbęs Briuselio Musees
Royaux du Cinąuantenire (įsteigtas 1889 m.) 1912 metais
perorganizuotas į Tautos tipo muziejų su tokiais skyriais: 1.
Senovės: a. Rytai. Egiptas, b. Graikija ir Roma, c. Belgijos
priešistorija. 2. Dailioji pramonė: keramika, mezginiai. 3.
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Etnografija, folkloras: Tolimieji Rytai. 4. Ginklai. 5. Gipso
kopijos. (Galaunė P. Kaip šiandien suprantami muziejaus
uždaviniai ir darbai. // Naujoji Romuva. - 1932. - Nr. 3(55). P. 52). Lenkų muziejininkai, kultūros istorikai šio
muziejaus pavyzdžiu siūlė reorganizuoti ir organizuoti
muziejus Lenkijoje. P. Galaunė, smulkiai komentuodamas
Briuselio Cinąuantenire muziejaus struktūrą, veiklą, net
biudžetą, mato tik jo privalumus. Bavarijos Tautos
muziejus, apie kurį taip pat daug kalbėta, ieškant analogų
būsimam Lietuvos centriniam muziejui, neprilygstąs
Briuselio. (A.S. Tautinio muziejaus reikalu. // Laisvė. -1923.
-Nr. 197(819).-P. 1).
Kauno burmistras Jonas Vileišis, remdamasis Belgijos
Nacionalinio muziejaus sekretoriaus Jean Lameere studijos
apie dailės ir istorijos muziejus koncepcijomis, rengė
Vytauto Didžiojo Muziejaus statutą. Šis muziejus - Lietuvos
muziejų centras - Jono Vileišio žodžiais, "kaipo
reprezentacinis ir visos Lietuvos, ir užsieniečių lankomas,
privalėtų turėti ne tik mūsų praeities žygių palikimo kovoje
už tautos laisvę bei mūsų nepriklausomybę, ne tik visokius
archeologijos, etnografijos ir kitos istorijos palikimus, bet ir
mūsų dailės tvarinius". (Vileišis J. Kaip tvarkyti Lietuvos
muziejai. // Lietuvos aidas. -1931. - Nr. 281. - P. 2). Jis siūlė
Vytauto Didžiojo muziejų sudaryti iš trijų Kauno muziejų:
M. K. Čiurlionio galerijos, Kauno miesto ir Karo muziejų.
Svarstyta ir kitaip. Skelbiant Vytauto muziejaus pastato
projekto konkursą, anot rašytojo Balio Sruogos, "talpintųjų
įstaigų skaičius išaugo, atsirado jų daugiau, kaip pusė
tuzino" (Sruoga B. Tautos muziejus: sumanymas ir darbas. //
Vairas. - 1930. - Nr. 7. - P. 274). Rašytojas visa tai pavadina
"mišraine" arba reiškiniu, kai bolševikai į fortepioną pripila
avižų arkliui..." Jis pritaria Architektų Sąjungos žmonių
nuomonei, jog Prekių Ir Gamtos muziejai po vienu Tautos
muziejaus stogu - neįmanomas dalykas. B. Sruoga
primygtinai nesiūlo imti pavyzdį iš kurio nors vieno
užsienio muziejaus. Esą gal: "tos problemos išsprendimas
išsilietų Skansen forma, gal tai susidarytų nemažas
Museenstadt, gal būtų rasta dar kokia forma”. (Ten pat, p.
278). Jis įspėja Vytauto Didžiojo muziejaus įkūrimo
entuziastus neskubėti, profesionaliai svarstyti, rasti Lietuvai
tinkamiausią variantą. Primena, jog "vokiečiai savo
Deutsches Museum Miunchene statė daugiau kaip 25
metus. Tiesa, to muziejaus maštabas milžiniškas" (Ten pat,
p. 278). Primena ir tuo metu Kaune apsilankiusio garsaus
Krokuvos profesoriaus Semkovičiaus perspėjimą, kad
lietuviai nedarytų klaidų, kurias padarė lenkai, ketvirtame
dešimtmetyje reorganizuodami senus muziejus, statydami
Museum Narodovve Varšuvoje, Krokuvoje.
Tuo tarpu Lietuvoje virė ginčai dėl Vytauto muziejaus
įrengimo ir naujų rūmų statymo vietos. Vieni įrodinėjo, jog
tokio tipo ir masto muziejai Vakaruose statomi miestų
centruose, kiti siūlė statyti už miesto. P. Galaune alia
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus dar norėjo matyti
Tėviškės (Oro) muziejų, siūlė daug platesnę Lietuvos
Istorinio muziejaus sampratą. (Jautėsi Nordiska Museet
įtaka, be to, P. Galaunei labai rūpėjo žmonėms keliantis į
vienkiemius žūstantys buities paminklai). Kauno
savivaldybė, beskubindama Vytauto muziejaus įkūrimą, P.
Galaunės, kaip ramybės drumstėjo, į pastato projekto

konkursinių darbų vertinimą nepakvietė. Iš Vokiėtljos,
Švedijos ir Suomijos pakviesti ekspertai nepripažino
tinkamu nė vieno iš septyniolikos pateiktų projektų. Balys
Sruoga ragina neskubėti ir primena, kad "Berlyno Unter den
Linden pertvarkymui buvo skelbta jau dvylika ar keturiolika

konkursų, kuriuose dalyvavo geriausios
jėgos pasaulyje, ir tai dar rezultatais
nepasitenkinta" (Sruoga B. Tautos
muziejus: sumanymas ir darbas. //
Vairas. - 1930. - Nr. 7. - P. 278). Tačiau
patvirtinamas V. Dubeneckio projektas,
ir 1930 m. lapkričio 28 d. iškilmingai
padedamas kertinis muziejaus akmuo.
1936 metų rudenį pastatas buvo baigtas.
P. Galaunė, argumentuotai prieštaravo
patalpų paskirstymui (muziejus buvo
statomas taip, kaip norėjo generolas VI.
Nagevičius, 'Jiūto dalis" teko Karo
muziejui
(Žirgulys A.
Kultūros
dirvonuose. // Literatūra ir menas. 1975. - Nr. 7), tačiau parengė Vytauto
Didžiojo muziejaus įstatymą, seimo
priimtą 1936 metų spalio 8 dieną,
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus
statutą, 1937 metų liepos 31 dieną
skelbtą Vyriausybės žiniose respublikos
prezidento vardu.
P. Galaunė, sudarydamas 1927
metais Tautos muziejaus įstatymo
projektą ir Vytauto Didžiojo muziejaus
įstatymą, remiasi Vakarų Europos
muziejininkystės patirtimi. Trečiuoju
įstatymo punktu skelbiama: "Vytauto
Didžiojo Muziejaus tikslas yra ugdyti
tautinį susipratimą, tėvynės meilę ir
pasiryžimą
ginti
Lietuvos
nepriklausomybę".
Ketvirtuoju
"Vytauto Didžiojo muziejus tiria, saugo
ir rodo lietuvių tautos kultūros
paminklus. Jame gali būti laikomi ir
kitų kraštų kultūros paminklai".
"Formaliai (pagal VDM įstatymo 5
punktą) po vienu stogu glaudėsi
Vytauto Didžiojo Kultūros ir Karo
muziejai. Taigi Tautos - centrinio
Lietuvos
muziejaus
- sampratą
įgyvendino Vytauto Didžiojo Kultūros
muziejus, turėjęs priešistorinį, istorinį,
etnografinį ir meno skyrius. Šis
muziejus (kaip ir Narodowe Muzeum
Krokuvoje bei Varšuvoje, pirmaisiais
XX a. dešimtmečiais tapę Lenkijos
muziejininkystės centrais) pasidarė
Lietuvos
centriniu
muziejumi,
prižiūrinčiu ir globojančiu ne tik kitus
Lietuvos muziejus, bet ir Lietuvos
kultūros paveldą, kultūros paminklus.
Taigi 4-ame dešimtmetyje VDKM
ėmėsi sunkaus, didelio ir apleisto
darbo, kurį šiandien Lietuvoje triūsia
keliolika kultūros palikimo saugojimu
besirūpinančių institucijų.
Nastė KERŠYTĖ

Į PAGALBĄ
TILŽĖS LIETUVIŲ
NAMELIUI
XX a. pradžioje Tilžės (dabar Sovietsko) Lietuvių literatūros draugija (Litauische
litererische Gesellschaft), kurioje buvo susispietusi inteligentija, vadovaujama
Tilžės gimnazijos dėstytojo prof. A. Kuršaičio, sumanė savo mieste pastatyti
Lietuvių namelį - liaudies buities muziejų. Jos nariai skelbė, kad Vokietijoje
gyvenanti lietuvių tautos dalis mirštanti, neužilgo visai išnyksianti, todėl mokslo
uždavinys - visus tos tautos reliktus, kiek įmanoma, surinkti ir išsaugoti
ateinančioms kartoms.
1905 m. gegužės 2 d. "Lietuviškoje ceitungoje" paskelbtame atsišaukime buvo
aiškinama, kad išmintingi mokslo vyrai nutarė Mažosios Lietuvos svarbiausiame
lietuvių mieste Tilžėje pastatyti namą ir jame įrengtoje parodoje rodyti lietuvių
darbus bei raštus, todėl "yra visų lietuvių šventa pareiga pagal įstangą už tai įstoti,
idant šitas parodymas kuo puikiausiai įtaisytas taptų ir mes su pagarba po akių
svetimųjų pastovėtumbim". Atsišaukimas kvietė visus gyventojus aukoti lietuviško
namelio statybai.
Tais pačiais, 1905 metais sumanymas bendromis lietuvių ir demokratinių
pažiūrų vokiečių pastangomis buvo įvykdytas: Lietuvių namelis pastatytasTilžėje,
Jokūbinės parko pakraštyje, šalia pušyno, kurį ir vokiečiai lietuvišku vardu
"Puschyne" vadino. Namelis buvo baltai-mėlynai-raudonai nudažytas, šiaudais
dengtu stogu, papuoštu lietuviškais žirgeliais ir kitais medžio drožiniais. Jis atrodė
gražiai, tarytum pasakų namelis, kokio Vokietijos miestuose nebuvo. Panašių
senovinių žvejų namelių būta Kuršių pamario kaimuose, ypač Gilijos kaime, bet jie
negrįžtamai sunyko, nes jaunoji karta nevertino, statėsi modernesnius.
1 Tilžės Lietuvių namelį buvo suvežti iš apylinkės lietuviškų kaimų buities
eksponatai: ūkio įrankiai, spintos, skrynios, skrynelės, verpimo rateliai, audimo
staklės, tautiniai rūbai, staltiesės, rankšluosčiai, servetėlės, pagalvėlės, juostos, iš
vytelių ar šiaudų pinti krepšiai, krepšeliai, medžio drožiniai, klumpės, liaudies
muzikos instrumentai. Vėliau į muziejų pateko žymių mokslininkų prof. A.
Bezzenbercjerio, E. Gizevijaus, tilžiškio visuomenės veikėjo J. Banaičio bibliotekų
senosios lietuvių raštijos leidiniai, periodinės spaudos komplektai. Ekspoziciją
papildė archeologiniai radiniai.
Lietuviškąjį namelį prižiūrėjo gražiais tautiniais rūbais apsirengusi lietuvininkė.
Ji ekskursijoms ir pavieniams asmenims aiškino eksponatų kilmę, prisėdusi prie
ratelio, staklių rodė, kaip verpiama, audžiama. Ten pat buvo galima nusipirkti
patikusių daiktų arba juos užsakyti. Lietuviški naminiai meno dirbiniai pasklido po
Vokietiją ir kitas šalis. Vokietijoje paplito lietuviškos mados: moterys ėmė rengtis
lietuviškais raštais išmargintais drabužiais, namuose gėrėtis įsigytais liaudies
mečio dirbiniais.
Šio muziejaus ekspozicija lankytojams darė didelį įspūdį, rodė, kokia lietuvių
tauta darbšti ir talentinga.
Po Pirmojo pasaulinio karo iširus Lietuvių literatūros draugijai, nutruko ir Tilžės
Lietuvių namelio veikla. Dalis jo eksponatų buvo perduota Karaliaučiaus "Prussia"
muziejui, o kiti palikti Lietuvių namelyje, kuris pavadintas Tėviškės nameliu
(Heimat Hauschen). Nuo šiol jis priklausė Tilžės miesto savivaldybei. Tačiau
senasis Tilžės Lietuvių namelio pavadinimas neišnyko iš žmonių atminties iki
Antrojo pasaulinio karo.
1918 m. susikurusi Prūsų lietuvių tautos taryba Tilžėje bandė buvusį Lietuvių
namelį iš miesto savivaldybės atpirkti, tačiau nepavyko. Nuo 1933 m. Vokietijoje
sustiprėjęs nacizmas suvaržė tautinių mažumų, taip pat ir Mažosios Lietuvos
lietuvininkų kultūrinę veiklą. Galutinai Tėviškės namelio veikla nutruko 1935 m.
Po Antrojo pasaulinio karo Mažosios Lietuvos lietuvininkai, ištvėrę skaudžius
istorinius išbandymus - persikėlėlių stovyklas Vakarų Vokietijoje, šaltį ir badą
Sibire, grįžę ir neradę vietos savo gimtojoje žemėje, pabiro po pasaulį ir tik per
stebuklą liko gyvi. Vis dėlto Tilžės Lietuvių namelio dvasia po 90 metų dar
neužgesusi.
Buvusių lietuvininkų vaikai ir anūkai, savo tėvų ir senelių kultūros paveldėtojai,
susitelkė lietuvininkų bendrijoje "Mažoji Lietuva" naujam darbui: išrinko Mažosios
Lietuvos reikalų tarybą, kuri 1990 m. vasario 28 d. "Pareiškime", išspausdintame
laikraštyje "Mažoji Lietuva", paskelbė norinti buvusioje savo žemėje, dabartinėje
Kaliningrado srityje, suburti ten gyvenančius lietuvius, pažadintu senąją lietuvių
dvasią, atgaivinti papročius, kultūrą, atkurti senus švietimo ir kultūros židinius. Ji
kreipiasi į visus Lietuvos žmones, prašydama finansinės ir moralinės paramos.
Tad padėkime musų broliams lietuvininkams atstatyti Tilžės Lietuvių namelį.

Petronėlė ŽOSTAUTAITĖ
Adresas: Vilnius
Treniotos 33-7
tel.: 73 27 65
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KUPOLE
Dykumos klaikios, medžiai nusvilę,
Trobos su dūmais kažkur iškilę.
Kupole, kupolėle!
Nėr gyvulėlių, nėr nei šunelių,
Dalgiai rūdija mūsų bernelių.
Kupole, kupolėle!
Kur tik sodybos, styro vien svirtis,
Vargšams su viskuo teko čia skirtis.
Kupole, kupolėle!
Mėtosi plytos kamino juodo,
Margintos šukės sumušto puodo,
Kupole, kupolėle!
Agnietė AMBRAZIEJUTĖ-STEPONAITIENĖ. 1935 m.

Draikosi pluoštas nebrukto lino,
Kur jo verpėja? - Kas dabar žino.

ĖMIAU IŠAUDŽIAU
AUDIMĖLĮ
Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė (1890-1980) - gydytoja,
kraštotyrininkė, liaudies menininkė, publicistė - buvo kilusi iš
Žvirgždaičių kaimo Gižų valsčiuje Vilkaviškio apskrity. Sunkiai
prasimušus į mokslus (apie mergaičių mokymą ūkininkai tais
laikais dar negalvoję), ji visą netrumpą gyvenimą išliko spalvinga,
temperamentinga ir nepaprastai aktyvi asmenybė. Parašė daug
straipsnių medicinos klausimais, skaitė paskaitas, dirbo Kauno
radiofone. Būdama imli aplinkai, atmintyje išsaugojo daug
gyvenimo ir buities detalių, žmonių charakterių. Visa tai surašė
atsiminimuose, apysakose, etnografiniuose aprašuose.
"Metai bėga, senoviškieji gyvenimo bruožai dyla, nyksta. Jau
dabar daug kas liko neužfiksuota. Tas ir dings. Kas buvo subraukta
į senienų krūvą, tą taip storai apgulė laiko dulkės, kad šluostyk
nešluostyk, o visko nesurasi", - rašė 1966 metais, pradėdama rinkinį
"Anais laikais" - apie XIX a. pab. - XX a. pr. valstiečių buitį,
darbus, papročius. Išliekamąją vertę turi ir atsiminimai apie P.
Klimą, A. Žmuidzinavičių, P. Rimšą.
„ Liko beveik du tūkstančiai jos eilėraščių, kuriuos ji pasirašinėjo
Žvirgždės slapyvardžiu. Tai poetiniai grįžimai į tėviškę, prie
Žvirgždės upelio, jaunystės impresijos, o neretai ir skausmo dėl
tėviškės, nykstančių etninių vertybių liudininkai.
Jau būdama pensininkė, pamėgo paveikslų siuvinėjimą šilko
siūlais: gamtos vaizdai, mitologiniai siužetai. Stebina darbo
kruopštumas.
Norėdami
pilnai
atskleisti
Agnietės
Ambraziejūtės-Steponaitienės
universalumą,
pateikiame
skaitytojams keletą jos eilėraščių, paveikslų reprodukcijų ir trumpą
ištrauką iš šiuo metu spaudai rengiamos jos etnografinės knygos "Iš
anų laikų".

IrenaSĖLIU KAITĖ
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Kupole, kupolėle!
Dykumos barkšo, javas nesėtas,
Dirvos nuo usnių neapravėtos.
Kupole, kupolėle!
Akys kur mato, džiūgauja svėrės,
Kryžių miškeliuos žydi tik gėlės.
Kupole, kupolėle!
Bombos, granatos išrausė lauką.
Kas gi įvertins skaudžią mūs auką?
Kupole, kupolėle!

1945 m.

KAM DAINELĘ SKIRTI
Kuo gražiausią dainą norisi sudėti.
Kam dainelę skirti? Kam ją pažadėti?
Te širdelės kanklės jau išsprendža pačios,
Josios stygos jautrios, dainai erdvės plačios.
Pinsiu į vainiką kupolėlės žedą, Ji rasotoj pievoj žmogaus skausmą gieda,

BAIGIASI VASARA

Ir darželio mėtos kvepiantįjį lapą,
Rūtos garbiniuotos brangų, mielą kvapą.

Baigiasi vasara,

Iš dainos išmesiu aš dejonę skaudžą

Jau rieda ašara,

Ir giružų raudą, kai nuo vėtrų gaudža,

Ir stingsta rasos.

Šlamesį upelių tik paliksiu tylų, -

Berželių kasos

Jis šlamės per am žus liūdesį vai gilų...

Gintarais žaidža.

1961 m.

Baigiasi vasara.
Jau iytą vakarą

KLOK

PATALĖLĮ

Paukšteliai negieda.
Rast sunku žed ą

Kloki, žemele, minkštą patalą,
Minkštą patalėlį

Uoliai bitutei.
Vasara pradingo.

Į gintarinį smėlį.

Bet jurginės lingo

Jau pavalgau aš nuo sunkių darbų,
Nuo sunkių darbelių

Ir glosto širdų.
Rods žodžai girdis:

Ir nuo žmonių kalbelių.

- Sveiks, rudenėli!

Apklostys mane veja žalioji,

Salvijų ugnelės,

Žalioji vejelė

Dar liepsnos darželiuos.

Ir pilkoji miglelė.

Moterų vasara

Lauko gėlelių pasės man vėjas,
Drungnasis vėjelis,

Nušluostys ašaras
Vorelių šilkais.

Svyruos baltas berželis.

1965 m.

Čia aš pamiršiu sielvartą sunkų, Visą sielvartėlį
Palaidosiu į smėlį.
1974 m.
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Agnietės
AMBRAZIEJŪTĖSSTEPONAITIENĖS
paveikslai

Audra (Velnių vestuvės), 1959 m.
Viesulas, 1959 m.
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Špieras, 1965 m.
Špieras - nei tai
velnias,
nei
tai
vokietukas. Apsirengęs
aptemptais
juodais
rūbais. Vakarais eina į
gužynes ir smarkiai
šokdina mergas. Nosyje
tik viena šnirplė. Kai
vidunaktyje
u^ieda
gaidys, špieras išnyksta,
palikęs smalos klaną.

(Autorėsprierašas
antroje
paveikslo
pusėje. - Red. pastaba).

Piliakalnis, 1966m.
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ŠIENAPJŪTĖ, MĖŠLAVEŽIS, PŪDYMO ARIMAS
Agnietė AMBRAZIEJŪTĖ-STEPONAITIENĖ

Po durpių kasimo rengiamasi šienapjūtei. Apžiūrimi dalgiai,
grėbliai. Dalgius pirkdavo mieste, kotus pasidarydavo patys. Kiek
vėliau dalgių galvas atnešdavo į namus vaikščiojamieji vengrai, arklių
kastruotojai. Jie iš Vengrijos pristatydavo geresnio plieno dalgius, ir
žmonės noriai pirkdavo. Už dalgį mokėdavo po rublį. Dalgių pas
vengrus buvo galima užsisakyti iš anksto. Reikėdavo įmokėti pusę
rublio. Kai kitą pavasarį atnešdavo dalgį, atiduodavo kitą pusrublį.
Vengrai žmonių niekada neapgaudinėdavo, pažadą ištesėdavo.
Mūsų tėtė sutaisydavo grėblius (sudėdavo išmuštus dantis,
įdėdavo naujus lankelius), sutvarkydavo ir išplakdavo dalgius.
Mūsų laukuose šienaudavo Žvirgždės pievose ir paalksnynuose.
Šieną pjauti išeidavo vyrai saulei betekant. Su rasa esą dalgis
aštresnis. Pradalges tuoj pat merginos grėbliakočiais išdaužydavo,
išskirstydavo, kad greičiau džiūtų. Paskui išdžiūvusį šieną grėbdavo į
kupetas ir veždavo namo. Vakarais tada tik girdi - šen ir ten nuo
dainos plyšta laukai:

Tylus buvo vakarėlis,
Švietė skaistus mėnesėlis...
Tai dainuoja šienautojai, šieriautojos.
Po to pjūties laukia raudonieji dobilai. Jei žiema neišgadina
dobilų, jei sniegas neišguli, neiššutina didelių lopų, dobilai taip
išauga, kad išgula lyg patalas. Tokius dobilus sunku nupjauti,
pradalgės susivelniokuoja,
įv e lia . Užtat apie 30 ilgavežimių
parvarydavo į daržus.
Toliau darbas - mėšlavežis ir pūdymo arimas. Tėvas parengdavo
du ar tris mėšlavežimius, nelygu kaip toli vežti mėšlą. Ratai tie patys,
darbiniai, kaustyti geležimi. Tik vežimus sutrumpindavo, nes mėšlas
sunkus. Ki-ipės padarytos iš išilginių lemų, vadinamos šūdleiterėmis.
Senais laikais mėšlą mėždavo medinėmis šakėmis su dviem nagais.
Ant nagų galų užmautos geležėlės.
Mano tėviškėje dar matėsi tokia šakė. Ja mėžiant nemačiau.
Mėždavo geležinėmis keturnagėmis šakėmis. Bet kai kas ir XIX a.
pabaigoje medines šakes naudojo.
Pūdyme mėšlą į krūvutes versdavo su kanabėku tėvas. Kanabėko
galva geležinė, kotas medinis - su trimis nagais. Tėvas
apskaičiuodavo kur ir kiek versti. Mėšlo perdaug nebūdavę. Žiūrėjo,
kad visiems laukams užtektų. Mineralinių trąšų tada niekas
nevartojo, ūkininkai jų nežinojo. Bet visgi mėšlo mūsų laukams
užtekdavo. Tik kai mano tėviškę nugyveno Žolynai, kai išėjo iš
gyvulių - tik mėšluotais (šūdinais) ratais pavažinėdavo po dirvas.
Taip juokdavosi kaimynai. Ir tai dar pusėtinai užderėdavo.
Mėšlavežis trukdavo tris keturias dienas. Mėšlą kratydavo
mergos ir atliekami vyrai geležinėmis šakėmis. Iškratytą tuoj
apardavo. Mėšlavežio tradicinis valgis šioje apylinkėje* - skilandis.
Skilandžius kimšdavo su česnakiniu. Česnakiniai auga javuose. Jų
išnokusiose ankštelėse esti česnaku švelniai kvepiantys grūdeliai.
Skilandis su česnakiniais maloniai kvepia. Barščiai nuo tokio
skilandžio labai gardūs.
Rugiapjūtė. Ateina šventa Ona su duona, su uoga ir su s... nuoga.
Visur nepaprastai gražu! Bala banguojantys rugių laukai. Soduose

A. AMBRAZIEJUTĖS-STEPONAITIENES siuvinėtas kaklaraištis
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* Aprašoma vieta - Žvirgždaičių k. (Gižų apyl. Vilkaviškio raj.), laikas XIX a. pab. irX X a .p r.

raudonuoja vyšnių kekės. Varnėnai, išsivedžioję vaikus, tik čirškia.
Giriose nuo kaitros sklinda žemuogių kvapas. Linai dar nesirengia
nokti, tik žydi. Jie dar negreit pridengs nuogalius. O, dar užtrauks,
kol pereis lino kančią.
Vėl pasiruošimai. Daroma talka. Tėvas, rytais pas klėtį atsisėdęs
ant ožio, plaka dalgius. Tik prašvis, jau girdi: tak, tak, tak. Jis,
pasidėjęs dalgio ašmenis ant bobelės geležies, plaktuku taksi, taksi.
Vyrai ne visi moka dalgius plakti. Tad tėvas išplaka. Iki pusryčių jau
dalgiai aštrūs. Dalgius kabina į gluosnio šakas ir eina pusryčių.
Po pusryčių kirtikai su dalgiais ant pečių ir griebikės pasipila į
lauką. Eina prie rugių. Vyrai klumpėti, merginos su šliuraitėmis.
Senesnės moterys šiam darbui iš medžiagos pasisiuva nagines. Su
klumpėmis nerangu. Merginų ir moterų marškinių rankovės ilgos, kad nesubraižytų rankų. Vyrai už diržo ar juostos prie dešinio šono
pasikabinę šliotės - makštis galąstuvui (budei) įsidėti. Šliotės
medinės, vidus išskaptuotas, kitų - raižiniais pagražintos. Į šliotę
įsipila vandens ir įsistato budę. Budės būdavo akmeninės, pilkos. Jas
gamindavo akmentašiai pardavimui: Akmuo - lyg iš pailgų pluoštų
suspaustas. Taigi budėms akmuo buvo parinktas. Vėliau atsirado
fabrikinės liedintos budės. Tos pigesnės, ir nukonkuravo akmenines.
Rugius kirsdavo 4-5 dienas. Vyrai mosikuodavo dalgiais iš peties.
O moterys linkčiojo tik linkčiojo, griebė parkirstus rugius, rišo
pėdus, mėtė į šalį. Kol pėdą suriša, kirtikas jau nutolsta, reikia jį
pasivyti. O čia saulė kepina. Visi ištrokšta. Ąsotis raugytos sulos ar
giros, padėtas mandelio (gubos) pavėsyje, atgaivina. O griebikių
burnos ypač išdžiūsta, nes jų darbas sunkiausias.
Vyrai, išvarę barą, sustoja, dalgiakočių galus įsmeigia į žemę,
išsitraukia iš šliotės šlapią budę ir galanda dalgį. Kiti meniškai
galanda, išgaudami iš dalgio metalo muziką: talak, talak, gang,
gang... talak, talak, gang, gang...
Mano tėvas statinėja pėdus į mandelius. Stato pėdų poras,
apžargdinant tarplysvį. Į vieną mandelį sustato dešimt porų pėdų.
Trys mandeliai - kapa. Žiemkenčių derlių skaičiuoja kapomis.
Rytais mergos ir laisvi vyrai iki pusryčių grėbsto rugienas.
Pataršas krauna krūvelėmis tarp mandelių.
Paskutinę kirtimo dieną, pavakarę, merginos pina vainiką iš rugių
varpų. Jį pagražina išsirpusių vyšnių kekėmis ir lauko gėlėmis. Kai
nusileidžia saulė, griebikės ir kirtikai rengiasi namo.
Mūsų griebikės vainiką uždeda mano seseriai Onai, nes jos
geltonos kasos didžiausios, plaukai garbiniuoti. Dabar visi patraukia
pro rugienas namo, dainuodami rugelio dainą:
Vai tu, rageli, ta žiemkentėli,
Tu iškentėjai šaltą žiemelę.
Tu nebijojai šaltos žiemelės,
Tik pabijojai plieno dalgelių,
Plieno dalgelių, jaunų brolelių...
Tylų vakarą ta monotoniška daina skamba, aidi lygiais laukais,
atsimuša į trobas, į sodus.
Eisena jau netoli namų. Ona su vainiku ant galvos eina
priešakyje. Jos šonuose kitos griebikės, o iš paskos kirtikai su dalgiais
ant pečių. Jau pas namus, eina gatvele tarp sodų. Daina dar
galingiau skamba:
Išeik, dėdiene, ant dvaro,
Priimk talkelę nuo baro,
Kalne mgelius nukirtom,
Kapeles suskaitėm,
Į gromatėlę surašėm
Ir tau, dėdiene, parnešėmL.
Einant pro gryčios galą, pūkštelėjo iš pastogės vandens sriautas ir
griebikes, kirtikus išmaudė... Kyla riksmas, spiegimas.
Ką reiškia šitas senoviškas paprotys, jau nežinia.
Iš stubos į kiemą išeina mama. Ant lėkštės ji turi buteliuką
gėrimo ir sidabrinį pinigą. Jai vainikuotoji mergina atiduoda vainiką.

Už tai gauna pinigėlį ir gardų gurkšnį. Visus kitus apdalina kmynine.
Vainiką neša į seklyčią ar į klėtį, pakabina ant sienos ir laiko iki kitos
rugiapjūtės.
Paskui visi talkininkai bėga išsiprausti - kas pas šulinį, kas į
šioželką. Švariau apsirengę, susirenka vaišėms.
Prie Marijampolės Katiliškių Bliūdžiuose ir pas jų kaimynus pabaigtuvių vainiką ant galvos nešanti mergina eina greta su savo
kirtiku. Tas ant pečių turi dalgį. Jiedu šitai iškylai gražiau apsirengę
ir eina pryšakyje. Už jų - merginos su grėbliais ir vyrai su dalgiais.
Dainuoja rugelio dainą. Visus taip pat aplieja vandeniu. Pasitinka
gaspadinė. Vainikuotoji mergina ir jos kirtikas gaspadinei žemai
nusilenkia ir atiduoda vainiką. Už tai vainiko nešėja gauna šilkinę ar
vilnonę skepetaitę. Vaikiną kitu kuo apdovanoja.
Jei visos griebikės būna ištekėjusios, tada neša ne vainiką, o rugių
didžiulę puokštę, panašią į pėdą. Vainiką ar rugių puokštę įteikia.tik
moteriškei. Jei šeimininkas našlys, tad turi priimti namams artima
sena moteris. Vainiką ar rugių puokštę padeda seklyčioje ir laiko iki
kitų mėtų.
Vaišes pas mus ruošė kieme pas stubą prie statinių. Kitoje pusėje
- gėlių darželis. Virš stalo - palinkę seni vyšnių medžiai, aplipę dar
nenuskintomis vyšniomis. Prietemoje uogos atrodo juodos. Stambus
mėnulis, pasislėpęs už vyšnių, nematoma ranka paišo ant stalo
pilkus paišintus. Čia pūpso kūgutis sviesto, saldainis, sūris, kvepia
rūkytas kumpis, dešros, greta duonos baltuoja pyragas. Ant vieno ir
ant kito galo stalo padeda dubenius su pikliuotų miltų virtomis
bandelėmis (skryliais) su grietine. Talkininkai, apsėdę stalą, vaišinasi.
Nesiliauja užgėrų daina. Stiklelis eina aplinkui, geria monopolinę
degtinę visi iš vieno stikliuko.
"Ristam, ristam ristinėlį,
krištolinį stiklužėlį..." vis kartoja.
O priemenėje jau putoja atkimšta alaus statinaitė nuo dviejų
kibirų. Ją apypiete parvežė iš Antanavo bravoro.
Po vakarienei prasidėjo šokiai. Šoko klėtyje, grojo Juozas
armonika, Jonas smuiku. Dainavo ir šoko iki ryto.
Taip tai minėjo rugių kirtimo pabaigtuves pas mus, panašiai ir
apylinkėje.
Rugių suvežimas irgi ne bet koks darbas! Jei rugiai perdžiūvę,
ilgavežimius iškloja paklodėmis, kad be reikalo grūdai neišsibarstytų.
Pėdus veža ir krauja į šalines. Pataršas į pašiūres sugrūda.
Darbas darbą veja. Reikia rugienas, kvietienas suarti. Aria vyrai.
O paskui artojus žirgsi garniai, tie mieli artojų draugai. Žirgsi ir iš
vagų renka rubokus - karkvabalių perus. Rubokai stambūs, balti, lyg
lašinių gabaliukai. Juos labai mėgsta garniai, ir tik ryja, kaklus
pakratydami. Nenaudėlių karkvabalių senesniais laikais būdavo labai
daug. Pavasarį jų tiek privisdavo, kad klevų, gluosnių, drebulių,
karklų lapus taip nuėsdavo, kad tie medžiai veik pliki pasilikdavo.
Jau pabalo avižos, pagelto miežiai. Vėl vyrai žnekši avižų,
paskiau miežių baruose. O merginos iš kūlių šiaudų rytais riša ryšius.
Paima du pluoštus šiaudų, sumezga varpgalius, rankomis
laikydamos ryšio galus, per galvą užsimeta ryšį ant pečių, mazgą
paveržta ir meta užpakalin, kol prisikrauja didelis ryšių pundas. Kai
pradalgės kiek apdžiūsta, merginos su ryšių naštomis eina
vasarojaus rišti. Grėblių ir kojos pagalba sudaro stambius pėdus. Kai
jų daug pripėduoja, eina rišti atsineštais ryšiais. Paskui pėdus krauja
į rikes. Poromis deda stačius pėdus į ilgą eilę. Ant viršaus uždeda
gulsčių pėdų eilę, lyg stogelį. Tai ir susidaro rikės. Pėdų neskaičiuoja.
Lauke laiko kol išdžiūsta. Vasarojienas nugrėbsto rankiniais
grėbliais, jų nearia, palieka kitiems metams pūdymui. Būna
kiaulėms ir žąsims ganykla.
Piktžolių - usnių, vosilkų, varpučio būdavo ir senesniais laikais.
Bet ne tiek daug kaip kai kuriuose kolūkiuose. Usnės naikinti
padėdavo kiaulės. Jos mėgsta usnių šaknis ir jas išknisa.
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Žemaitija, ypač jos šiaurinė dalis, pasižymi gausiu liaudies kultūros tyrėjų būriu. Vieni žinomi visai Lietuvai (S. Daukantas, M. Valančius), kiti labiau specialistams (L.A. Jucevičius, L. Nezabitauskis, I. Končius, J. Mickevičius, M. Čilvinaitė, A. Pakalniškis). Kraštotyrininkams, muziejininkams,
archeologams, etnografams, paminklosaugininkams gerai žinoma kretingiškio inžinieriaus Igno Jablonskio pavardė. 1991 metų pavasarį jis
atšventė 80-ties metų jubiliejų. Gimė Mosėdžio parapijoje (dabar Skuodo rajonas), Budrių kaime, tačiau didesnę gyvenimo dalį praleido Kretingoje.
Už turiningą kultūrinę veiklą prieš trejetą metų paskelbtas šio miesto garbėę piliečiu. Jablonskių šeimai teko ir Sibiro tremtinių dalią patirti.
Pradžioje I. Jablonskis brėžiniais talkino archeologams, tyrinėjusiems Žemaitijos seniausios kultūros paminklus, paskui, pastebėjęs nykstančias
senąsias žemaičių sodybas, įsitraukė į jų apsaugą ir tyrimus (jam vieninteliam neprofesionalui Lietuvoje suteikta teisė paminklus kasinėti). Surinktoji
kraštotyros medžiaga ir tyrimai laikomi Lietuvos istorijos institute, Kraštotyros draugijoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje, Kretingos kraštotyros
muziejuje. I. Jablonskis yra paskelbęs straipsnių Istorijos instituto archeologų ir etnografų leidiniuose, "Kraštotyroje", respublikiniuose žurnaluose,
Kretingos rajono laikraštyje.
Pagrindiniu A Jablonskio darbu laikytina Budrių kaimo monografija, kurioje pateikiama kaimo istorija, detaliai aprašytos visos sodybos, gyventojų
darbai ir papročiai. Pokario metų dantys šiam kaimui buvo negailestingi: vieni gyventojai žuvo rezistencinėje kovoje, kiti buvo deportuoti, treti
išsikėlė gyventi į kitas vietas. Tuo darbu pastatytas paminklas gimtajam kaimui, o mokslui suteikta gausios medžiagos. Ji tiks viso lietuvių etnoso, o
ypač žemaičių kultūros raidos analitiniams tyrimams. Nors Budrių kaimas nebuvo didelis, tačiau jo architektūra, įrankiai ir darbai būdingi visai
Žemaitijai. O pažvelgę iš dar aukštesnio skrydžio, aptiktume nemaža bendrų bruožų su Kuršo, Vakarų Estijos, Vakarų Europos, Skandinavijos tautų
senojo kaimo kultūromis.

Vacys MILIUS
Redakcijos pastaba: Skaitytojai turbūt pastebėjo, kad kraštotyrininko Igno Jablonskio straipsniai nereti ir mūsų žurnale. 1992 metais taip pat
ketiname spausdinti vieną kitą minėtos monografijos fragmentą.

ŽEMAIČIŲ PASTATŲ APDAILA
Ignas JABLONSKIS
Sunkiose
ir
ilgose
grumtynėse
už
ekonominį būvi ir laisvę susiformavo santūrus
ir uždaras žemaičio būdas. Tai atsispindi jo
buityje, statybose.
Senosios žemaičių sodybos dėl didelių
storų plokštumų ir greta augančių šimtamečių
medžių atrodė prislėgtos ir paslaptingos.
Užėjęs j senesnę sodybą, pajusdavai didingą
rimtj.
Pakilesnė Budrių kaimo sodybos išorė
pradėjo formuotis XIX a., o jau XX a. pradžioje
gyvenamasis namas įgijo visai Lietuvai bendrų
projektinių bruožų.
Sodybų pastatų, visų pirma gyvenamojo
namo, išorės ir vidaus puošyba, kaip liudija
pavyzdžiai, buvo labai santūri, negausūs jos
elementai yra tvirtai susiję su legendiniais
simboliais.
Pačiuose seniausiuose, XVI a. antrąją pusę
siekiančiuose pastatų pavyzdžiuose išorinės
apdailos pėdsakų pastebėta čiukuruose,
perdenginių sijų galuose, durų ir langų angų
aptaisuose.
Keturšlaičio gegninio stogo galuose likdavo
neužtaisytos skylės - čiukurai arba "lėkiai".
Tomis neužtaisytomis angomis, senųjų kaimo
gyventojų manymu, naudojosi gerosios ir
piktosios dvasios. Gerąsias dvasias viliojo
gėlių ir paukštelių paveikslais, o piktąsias
stengėsi nubaidyti ir išgąsdinti protingojo
žmogaus
draugo
žirgo
bei
galingųjų
legendinių
slibinų
ir
žvėrių
pavidalo
simboliniais atvaizdais (1 pav. 1-4).
Nuo piktųjų dvasių saugotos ir langų
angos. XVIII a. statytose Budrių kaimo
gyventojo Jono Šikšniaus trobose aptikta
pora viršlanginių apvadinių lentelių su
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kažkokių piktų žvėrių paveikslais. (1 pav. 7). Ilgainiui
slibinų ir žvėrių paveikslai keitėsi, virto simetriškomis

1 pav. Pastatų apdailos elementai.

simbolinėmis arba geometrinėmis figūromis,
menkai teprimenančiomis tuos vaizdus, iš
kurių kilo (1 pav. 8).
XVIII amžiuje, trobos gerojo galo stogui
tapus
pusvalminiu,
naujai
atsiradusią
karkasinę plokštumą reikėjo kuo nors
uždengti. Iš pradžių užkraudavo rąstais,
tačiau netrukus šią atvirą plokštumą imta
užkalti lentomis su išilgomis antpėromis.
Lentinio apkalo apačia, paprastai lentų ir
antpėro galai, beveik visada buvo užbaigiama
pagražinimu. (1 pav. 9-12).
Seniausieji
pastatų
apkalų
puošybos
pavyzdžiai primena saulutes, pusmėnulius ir
įvairiausius geometrinius raštus. Apkalų ir
apvadų apdailai naudotas kirvis, oblius su
lygia ir figūrine geležte,
paprastas ir
įtveriamasis "karklinis" pjūklai, grąžtai ir kaltai.
Apatinę trobų pastato dalį nuo pastogės ligi
pamato puošė lentų apkalas su antpieromis
frezuotais kampeliais. Trobos fasadą puošė
langinės. Iš pradžių jos turėjo vien praktinę
paskirtį: apsaugoti langų angas nuo pašalinių
akių. XIX a. lengvos filinginės langinių varčios
būdavo dažomos įvairiomis spalvomis, tuo
namo fasadui suteikdamos meninę išraišką.
Labiausiai mėgtas baltos spalvos pagrindas ir
rudi arba mėlyni apvadai.
Budrių kaime iš gerojo kiemo pusės
langinėmis puoštų trobų tebuvo vos kelios (A.
Šakinio, S. Karevičiaus).
Ilgą ir žemą seno gyvenamojo namo fasadą
priešais gerąją priemenę kartais paįvairindavo
atviro tipo veranda.
Be minėtųjų apdailos priemonių, klėčių
fasadą
papuošdavo
įvairiai
drožinėtos
kolonėlės.
Aptariamuoju
laikotarpiu
pastatų
išorės
paviršiaus, išskyrus klėčių duris, valstiečiai nedažė.
Nors stambios stogų plokštumos pastatams teikė
didingumo, išorės apdaila jie nepasižymėjo.
Daugiau dėmesio , buvo skiriama durų angų,
perdenginių ir krosnių apdailai.
Pastatų apdailos' raidai ir kokybei darė įtaką
istoriniai įvykiai ir krašto ekonominė padėtis.
Gyvenamosios patalpos gausiau ir įmantriau
puoštos XVIII a. pirmojoje pusėje, o į amžiaus
pabaigą, įsigalint baudžiavai, jų puošyba menkėjo.
Nors
po
baudžiavos
panaikinimo
valstietis
ekonomiškai atkuto ir statėsi erdvesnius pastatus,
tačiau gyvenamųjų patalpų puošyba XVIII a. lygio
nebepasiekė.
Manoma, kad friziniu obliumi atlikta apdaila
pradėta XVII a. pirmojoje pusėje (iki tol dažniausiai
naudotas kaltas ir peilis). Antai Kretingos rajone,
Rūdaičių kaime, Labotakių sodyboje XVIII a. statytos
trobos prastosios pusės išorinėje sienoje aptiktos iš
senųjų trobų menės paimtos kaltu ir friziniu obliumi

2 pav. Durų apkaustai, kokliai puodinės.

nepaprastai gražiai puoštos staktos. (1 pav. 13).
Galimas dalykas, jos galėjo būti statytos XVII a.
pirmojoje pusėje. Kaltu bei friziniu obliumi buvo
puošti ir kai kurie tuometiniai baldai.
XVII a. siekia ir iki XIX a. pabaigos išsilaikė
žemaičiuose paplitęs angų staktų ir lubų sijų
gražinimas nusklembiant jų išorės kampus. (1 pav.
15).
Frizinė puošyba - savotiškas ir paprastas sijų bei
durų staktų kampų suapvalinimas frizu labiausiai
paplito XVIII a. pirmoje pusėje (1 pav. 16-20). Ne
tokiu sudėtingu frizu puošti lubų lentų ir durų apkalo
lentelių kraštai (1 pav. 22-24 ir 2 pav. -1-3).
Frizinis ornamentas gaunamas išgaubtais ir
dubiais lankeliais išgalandus obliaus geležtės
ašmenis.
Sudėtingesniame
ir
platesniame
ornamente tie lankeliai tarp savęs sujungti įvairiais
perėjimais. Tokio pat pavyzdžio siauresniu frizu
buvo puošiamos durų varčių apkalo bei lubų lentos.
Ištisiniu rievėtu frizu vertikalusis durų apvalkalas
buvo puošiamas retai, dažniausiai XVIII a. pabaigoje
ir XIX a. pirmoje pusėje buvusių bajorų ir
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pasiturinčių valstiečių trobose bei klėtyse (2 pav. 4).
Durų geležiniai vyriai, kurių pavyzdžių išlikę iš
XVII amžiaus, puošti žuvies - karoso atvaizdu (2
pav. 6). Antai durų varčioje pritvirtintas karosas
pražiotame
snapelyje
sukandęs
laiko
vyrio
sukiojamo žiedo liemenėlį.. XVIII a. durų vyriai imti
puošti išsišakojusių augalų ir kitais motyvais.
Iš vidaus durų varčias gražino ne tik frizuotų
lentelių apkalas, bet ir įvairius raštus bei simetrines
linijas
sudarančios
praplatintomis
galvutėmis
kaltinės vinys.
Šildymo krosnis - neatskiriama senosios trobos
interjero dalis. Kasinėjimai rodo, kad jau XVI a.
molinių krosnių paviršiai puošti giliaisiais kokliais,
vadinamais puodinėmis, kurios XIX a. pirmoje
pusėje pakeistos iš Klaipėdos arba Kuršo
perkamais plokščiaisiais glazūruotais kokliais,
dažniausiai rudos, žalios, vėliau ir baltos spalvos.
Glazūruotieji kokliai už koklius puodines buvo
gerokai brangesni, todėl juos įsigyti galėjo tik
turtingesnieji valstiečiai. Vietiniams
meistrams
nustojus gaminti koklius puodines, vargingesnieji
valstiečiai baudžiauninkai krosnių paviršių pradėjo
tinkuoti.
Pagal paprotį kaimiečių trobų pastogėse, lyg
muziejuose,
susikaupdavo
daugybė
buityje
nebenaudojamų daiktų. Tėviškės pastogėje rasta
keletas XVII a. (2 pav. 9) ir keliolika XVIII a. gamybos
giliųjų koklių puodinių (2 pav. 7-8). Įvairių laikotarpių
uodinių dar buvo rasta Daukinčio, Sikšniaus ir
akinio trobų pastogėse. Tai rodo, kad XVII-XVIII a.
daugumos valstiečių trobose krosnys buvo puoštos
kokliais puodinėmis.
Prie pastatų apdailos darbų, manyčiau, reikėtų
skirti ir gyvenamųjų patalpų sienų tinkavimą, nors
tinkas nei meninių, nei simbolinių motyvų neišreiškė.
Gyvenamojo būsto virbinės sienos jau prieš
mūsų erą buvo tinkuojamos, t.y. apkrečiamos minto
molio skiediniu su spalių arba javų smulkių pelų
praminu. Jau tada molio apkratas buvo dailiai
užlyginamas ir pirštais padailinamas.
Šienos buvo tinkuojamos ir pradėjus jas krauti iš
apvalių, o vėliau tašytų rąstų. Iš pradžių skiedinį
tinkui ruošdavo su javų smulkiųjų pelų ir spalių
praminu, o vėliau sutvirtinimui j tinko skiedinį imta
dėti kiaulės šerių, galvijų plaukų ir karvamėšlio.
Tokios sudėties tinko skiedinys, išminkytas kojomis,
gerai lipdavo prie tašytų ir apvalių sienojų, o
sudžiūvęs buvo elastingas ir tvirtas.
Kad tinko sluoksnis prie sienos tvirčiau laikytųsi,
jau XVII amžiuje tinkuojamų sienų paviršių imta
įkapoti kirviu.
Pirmaisiais XX a. dešimtmečiais pastatų apdaila
Lietuvoje supanašėjo. Anksčiau apdailai taikytieji
paukščių ir žvėrių atvaizdai įgijo sunkiai suvokiamą
simbolinę išraišką, tapo simetriškais geometrinių
figūrų pjaustiniais.

RECENZIJA

DAUSŲ BEIEŠKANT
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Vartome Tibeto "Mirusiųjų knygą", sklaidome iš kelionės į mirtį
sugrįžusių žmonių prisiminimus, o čia pat, šalia mūsų slypi seno,
gilaus žinojimo bei patyrimo perlai. Istoriniai rašytiniai šaltiniai,
sakmės ir pasakos, kaimo žmonių pasakojimai slepia tolimos
praeities žinias apie pomirtinį pasaulį, ir tyrinėtojo pastangomis,
pasirodo, dar galima atskleisti tų žinių turinį.
Šito ir siekia G. Beresnevičius savo studijoje, pasirinkęs nelengvą,
iki šiol pakankamo tyrinėtojų dėmesio nesulaukusį barą - pomirtinio
gyvenimo sampratą senojoje lietuvių pasaulėžiūroje. * Pripažinęs,
kad senoji pasaulėžiūra nevienalytė ir mus pasiekę ištisų istorinių
epochų pomirtinio gyvenimo įvaizdžiai be galo persipynę, autorius
nekelia sau uždavinio atkurti senąją pomirtinio gyvenimo sampratą,
o siekia sutvarkyti išsklaidytus tautosakos duomenis, išskirti
pągrindinius tikėjimo pomirtiniu gyvenimu įvaizdžius, bendriausiais
bruožais nustatyti jų chronologinę seką bei vietą senojoje lietuvių
religijos sistemoje. Taigi, G. Beresnevičius sąmoningai atsisako
dažną suviliojančios pagundos pulti į painią, bet žavią pagonišką
religiją ir neužilgo pateikti "Šviežią pagonišką mokymą" apie baltų
anapusinį pasaulį.
Studijos pradžioje, kaip dera, autorius apžvelgia istorinius
šaltinius bei tyrinėjimus, susijusius su pomirtinio gyvenimo samprata
senojoje lietuvių pasaulėžiūroje. Jis pastebi, jog ši samprata nebuvo
visapusiškai išnagrinėta ir dėl to kartais nepagrįstai buvo išskiriamas
vienas ar kitas jos aspektas. Menkai ištirti skirtingų pomirtinio
gyvenimo vaizdinių ryšiai bei jų kaita.
Gana plačią darbų apžvalgą galima būtų papildyti apie prūsų ir
kitų baltų laidojimą rašiusių Fr. S. Bocka (1782-1785), W. Friderici
(1872), H. Bertulet (1924) bei latvių laidojimo papročius aptarusių
F. Kornets (1889) ir i '. Smits (1932) Dėl kai Kurių kitų autorių
darbais.
Beresnevičius G. Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje
lietuvių pasaulėžiūroje, - V., Gimtinė / Taura, 1990. - 214 p.

G.

paveldėto požem inio mirusiųjų pasaulio įvaizdžio. Juk pastebim a,

Beresnevičius mano esant tikėjimą metempsichoze - "pomirtine
žmogaus gyvenimo tąsa šiame pasaulyje". Remdamasis C.G. Jungu,
jis
atskiria
paprastai
sinonimiškai
vartojamas
sąvokas
metempsichozė ir reinkarnacija. Pirmoji apibrėžiama kaip "mirusio
žmogaus gyvenimo tąsa, jo sielai perėjus į kitus gamtos kūnus augalus, gyvūnus ir pan.", antroji taikoma pomirtiniam sielos
perėjimui vien tik į žmonių kūnus įvardinti. Tai atskiras
metempsichozės atvejis. Autorius apžvelgia tautosakoje aptinkamus
mirusiųjų persikūnijimo į medžius, kitus augalus, gyvulius, žvėris ir
paukščius motyvus bei aptaria tikėjimo reinkarnacija buvimo
galimybę. Tardamas, jog tikėjimas metempsichoze yra labai senas,
net ne indoeuropietiškos, o bendražmogiškos kilmės, tyrinėtojas
mano jį vyravus baltų žemėse "Deivės motinos epochoje" (jos
pradžia siejama su vėlyvuoju paleolitu). Tikėjimai metempsichoze
nykę, pereinant nuo medžioklės prie žemdirbystės ir gyvulininkystės
bei mirusiųjų deginimo papročio atsiradimo baltų žemėse metu
(1300-1200 m. pr. Kr. pagal M. Gimbutienę) (1; 38). Jo manymu,
tuomet gyvulių ir žvėrių pavidalus įgavę mirusieji pradėti perkelti į
"aną pasaulį", esantį už žmonių gyvenamo pasaulio ribos
("užpasaulinėse srityse"). Šią mirusiųjų buveinę autorius vadina
pomirtiniu pasauliu (1;46,55,87). Su metempsichozės sistemos
krizės laikotarpiu G. Beresnevičius sieja nežinomo Rusijos
metraštininko 1261 m. užrašyto Sovijaus mito, skelbiančio apie
mirusiųjų deginimo įvedimą baltų žemėse, turinį. Naujai ir įdomiai
aiškinama šio mito struktūra: čia įžvelgiama dviejų mitų
kontaminacija: senojo ikiindoeuropietiškojo mito apie pirmąją
kelionę į aną pasaulį bei vėlyvesnio, įteisinančio naują laidojimo
būdą - mirusiųjų deginimą - ir naują pomirtinio likimo sampratą tikėjimą gyvenimu aname pasaulyje antropomorfiniu pavidalu.
Autorius mano, kad antrojo mito prijungimu prie pirmojo,
"visuotinai duotoje kultūroje žinomo ir aprobuoto", buvo
stengiamasi suteikti ypatingą reikšmę antrajam ir siekiama įveikti iki
to vyravusią metempsichozės sampratą.
Pateiktas Sovijaus mito struktūros aiškinimas įtikėtinas ir gali
būti patvirtintas įvairialaikiais pavyzdžiais, kai naujai ideologijai
įtvirtinti pasitelkiamos ir senosios pažiūros. Bet toks Sovijaus mito
aiškinimas ir tikėjimą "užpasauliniu" pomirtiniu pasauliu nukelia į
ikiindoeuropietiškąjį laikmetį.
Toliau autorius išskiria "užpasaulinio", požeminio ir "už
vandens" esančio pomirtinio pasaulio vaizdinius, kuriuos atranda
lietuviškose pasakose apie kelionę į pragarą arba į "aną pasaulį".
Autorius skiria horizontalų ir vertikalų kelią į "aną pasaulį" bei juos
atitinkančius du pagrindinius "užpasaulinio"ir požeminio pomirtinio
pasaulio vaizdinius. (Aptartasis pomirtinis pasaulis už vandens,
manyčiau nėra atskiras atvejis, o tik patikslina "užpasaulinės" erdvės
vietą. Šis požymis galėjo būti ypač svarbus tam tikru istoriniu
laikotarpiu). Painiavos įneša sąvokų "užpasaulinis" ir požeminis
priešpastatymas (1; 107). Juk požeminė erdvė - tai taip pat už
pasaulio ribos esanti erdvė. Toks įvardijimas klaidina skaitytoją,
apsunkina kai kurių teiginių suvokimą.
Abejotina ir menkai pagrįsta mintis esą lietuvių žinotas
pomirtinio požeminio pasaulio įvaizdis visgi nebuvo populiarus arba
su laiku primirštas (1; 107). Be abejonės, vaizdiniai kaip ir visi kili
dalykai su laiku gali būti pamiršti. Tačiau išnagrinėjus keletą pasakų
(o, pagaliau, ir keliolika) kažin ar galima teigti, kad "krikščionybės
susidūrimo su senąja lietuvių religija laikotarpiu, pastarojoje buvo
aktualesni pomirtinio pasaulio žemės paviršiuje vaizdiniai".
Nepakankamai argumentuotas ir chronologiškai
pagrįstas
tvirtinimas, kad lietuviškas žodis "pragaras" yra išvestinis žodis, savo
meto naujadaras, pažymintis amžinos kančios vietą, kur pasmerktos
sielos kenčia ugnies kančias (1; 108) ir, kad pradėjus plisti
krikščionybei, požeminio pomirtinio pasaulio įvaizdžio bei jį
nusakančio žodžio visai nebuvę (1; 109). Šiai nuostatai pagrįsti
griebiamasi net savotiško gudravimo, esą pragaras vis dėlto ant
ž£mės paviršiaus, net ir tuo atveju, kai herojus keliaudamas į tarsi
"po žeme" esantį pragarą įeina į kalno vidų. Mat autoriaus
supratimu pragaras kalne suvokiamas ne "po žeme", o "po kalnu" "taigi, vis dėlto, ant žemės paviršiaus" (1; 107).
Pasitelkus mitinį mąstymą, pagal Kuri l požeminį pasaulį galima
nukeliauti peržengiant šio pasaulio ribą tiek horizontalia, tiek
vertikalia kryptimi, nereiktų įrodinėti, kad lietuviai nežinojo (ar
menkai teprisiminė) dar iš indoeuropietiškojo bendrumo laikų
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kad "horizontalaus" kelio gale sutinkami vaizdiniai panašūs į
"vertikalaus" kelio pabaigoje aptinkamus". G. Beresnevičius
užsimena apie panašią galimybę, teigdamas, jog tiek "vertikaliu", tiek
"horizontaliu" keliu galėjo būti atkankama į tą patį pasaulį, kurio
griežtąja prasme negalima įvardinti "požeminiu" (1; 105). Tai įdomi
ir verta dėmesio mintis. Nepagrįstai teigiama, jog "senosios - tarp jų
ir lietuvių - kosmologijos žinojo, kad pomirtinis pasaulis esąs po
žeme, o sferoms (ar dangaus skliautui) sukantis nakties metu
atsiduria virš žemės". Neaišku, kas leidžia teigti lietuvius ar jų fynius
žinojus tokį kosmologinį modelį. Galbūt perimama vedų tyrinėtojo
Š.B. Kuiperio hipotezė, taikyta senovės indų religijai. 2
G. Beresnevičius paeini, kad tautosakoje aptinkami "danguje"
arba "ant kalno" esančio pomirtinio pasaulio įvaizdžiai yra vėlyvesnį
nei "už pasaulio ribų", "už vandens" esančio pomirtinio pasaulio
vaizdiniai. Teigdamas, jog Dievui pavaldžios pomirtinės erdvės
įvaizdžiai persipynę su krikščioniškais dangaus vaizdiniais, autorius
sykiu atkreipia dėmesį ir į lietuviškų pasakų Kalno, Sodo, Dvaro bei
kitų motyvų, susijusių su šia pomirtine erdve, senumą ir
indoeuropietišką kilmę. Pastebima, kad "Kalno ir su juo susijusio
pomirtinio gyvenimo įvaizdis senovės lietuvių pasaulėžiūroje buvo
ypač gyvybingas" ir net XIX a. antrojoje pusėje užrašytos sakmės
atspindi pomirtinio gyvenimo sampratą, mažai kuo besiskiriančią
nuo atspindėtosios I tūkst. pr. Kr. pradžios Irano arijų
šventuosiuose raštuose. Tad daroma išvada, kad "senoji ide. religija
iš esmės nulėmė atitinkamus lietuvių tikėjimus pomirtiniu žmogaus
likimu". Tarytum nuojauta pateikiama įdomi mintis, kad "senoji ide.
religija" ir "senovės lietuvių religija" gali būti ne tik ganėtinai artimos,
bet iš dalies tapačios sąvokos (1; 163). Prisiminus V.N. Toporovo
nuomonę, kad tarp teoriškai išskirtos indoeuropiečių prokalbės ir
baltų kalbų praktiškai nėra tarpinės grandies, įtvirtinančios jų
netapatumą3, - galima viltis,' jog pasitelkus baltistikos ir baltų
mitologijos duomenis, bus permąstyta indoeuropiečių prokalbės ir
sykiu indoeuropiečių religijos samprata.
Studijos pabaigoje G. Beresnevičius aptaria kai kuriuos bendrus
įvairių pomirtinio gyvenimo vaizdinių bruožus, o būtent "anam
pasauliui" būdingą "atvirkštinę simetriją" bei "laiko išsitempimą".
Įdomus pastarosios sampratos aiškinimas, grindžiamas galbūt tam
tikru laikotarpiu vyravusiu kosmologiniu vaizdiniu. Aptariami ir
pomirtinio pasaulio valdovai (plačiau apsistojama ties Perkūnu) bei
raudose atsispindintys pasaulėžiūros dėmenys.
Šiame išsamiame darbe pasigendama sielos sampratos bei jos
kaitos nagrinėjimo, o tai ypač svarbu žmogaus pomirtinio likimo ir
metempsichozės suvokimui. Autorius sąvokas siela, vėlė, dvasia,
dausia vartoja sinonimiškai.
Be reikalo atsisakoma po 1940 m. užrašytos tautosakos
nagrinėjimo, argumentuojant, jog kuo seniau užrašyta tautosakinė
medžiaga, tuo didesnė jos "autentiškumo tikimybė". Toks
pasirinkimas darbą palengvina, bet kokia bebūtų "autentiškumo
tikimybė", kiekvienos reikšmingos žinios patikimumą tenka vertinti
atskirai.
Norėjau išsakyti geranoriškas pastabas, anaiptol nepaneigiančias
atlikto darbo vertės. Jos tik liudija, kad mūsų tautos pasakos,
sakmės, dainos ir kitos vertybės visuomet atviros įvairiems jų
aiškinimams. Tyliai nebūtin grimstanti mūsų protėvių mitologija ir
religija laukia nesulaukia tyrinėtojų dėmesio.
G. Beresnevičiaus "Dausos" - svarbus baltų kultūrologijos
darbas, tikrai patvirtinantis filosofo V. Radžvilo žodžius viršelyje: "...
atkurti senąją lietuvių pasaulėžiūrą yra įveikiamas uždavinys
naujajai jos tyrinėtojų kartai..." Tai teikia vilties.
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PASKUTINIOJOJ KRYŽKELĖJ?
Straipsnio autorė aplankė po Lietuvą pasklidusius
buvusius draugus ir bendraminčius. Kaip jiems sekasi? Ar
auga studijų metais daiginta sėkla mūsų kaimo, miesto ir
miestelio dirvoje? Ar atsigaus kultūra provincijoje?
"R atilio" m an buvo ta ry tu m a n tra sis u n iv e rsite ta s,
sav im o nės form avim o asp ek tu ", - sak o buvęs ra tilie tis A lgis
P lytnikas. "P ažinusi vertybes, k u rio m is am žiais buvo
g rin d žiam a m ūsų ta u to s gyvensena, p a siju ta u tv irtesn ė,
tu rin ti į ką atsirem ti", - su d ė k in g u m u m uzik av im o
U n iv e rsite to Isto rijo s fa k u lte to fo lk lo rin ia m e m etu s m en a
b uvusi jo n a rė D a in a S n ico riū tė. "Jei n e fo lk lo rin is, v argu ar
b ū č ia u baigęs in stitu tą", - p risip a ž įsta stu d ijų m etais V ISI
an sam b ly je dainavęs A id m a n ta s B e rn a to n is. T ai tik k eletas
iš b ū rio fo lk lo ro e n tu z ia stų , k u rie baigę au k štą sia s
m okyklas, p a lik ę savo an sam b liu s, n e p a sitra u k ė iš šios
sfero s - patys ėm ėsi b u rti kolektyvus, ugdyti b en d ra m in č iu s,
te lk ti ta u to s p a lik im o p u o se lė to ju s.

***

B ūdavo, kiekvienas p e rife rijo n išsiųstas ra tilie tis ir šiaip
buvęs fo lk lo ro m ėgėjas čia įk u rd av o savo an sam b lį. D a b a r
d au g u m a tu o m e tin ių aktyviųjų a tsid ė ję šeim os rū p esčiam s,
k iti ta ry tu m irgi n e b e to k ie veržlūs. S en esn ieji ratilie č ia i
m en a ru d en is, k u o m e t lėkdavo į e k sp e d ic ijų k o n c e rtu s.
"M ūsų k a rta i an sam b lis buvo visų p irm a k aim o atrad im as", sak o ja u d e šim tį m e tų "R atilio" d a in u o ja n ti R asa
L u k o šev ičiū tė. - "K okiu tik slu te n b e v a ž iu o tu m e i - b ū tin a i
užsuksi pas b o b u te s, išklausi, a r d a in ų m oka. T ary tu m v aik ą
n u o šird ies kas p lėštų , kai m atai, k aip šia n d ie n fo lk lo ristai
e k sp lo a tu o ja m i - reik ia a r ne, kviečiam i d a in u o ti.
J a u ir d a in ų bei šo k ių a n sa m b lia i m ū sišk o re p e rtu a ro
ėm ėsi. Patys n e p risilie tę p rie to , n eišn ešio ję... M u m s visa tai
b u v o labai rim ta. K as ėjo į e tn o g ra fin iu s, fo lk lo rin iu s - tik
ja u n e k a rje ro s daryti. D a b a r su sik u ria kolektyvas - tu o j
d airo si, k aip užsien in ištrūkus".
R a sa savo d a rb o v ie tė je - V iln iau s š iltn a m ių k o m b in a te p rieš k e tv e rtą m e tų ta ip p a t buvo įk ū ru si an sam b lį. L ab ai
čia jo n o rė jo . S u te ik ė r e p e tu o ti p u ik ias sąlygas, skyrė
a p ra n g a i lėšų. V ad o v ė stengėsi. T ačiau su g rie ž tė jo d a rb o
d ra u sm ė , ir a n sa m b lie č ių ė m ė m ažėti. A n o t R aso s,
nep av y ko su d o m in ti. S akai gražu, o jiem s neg ražu , ir gana.
E k sp e d ic ijo n nenusiveši. M ėg in o R asa į k o n c e rtu s
vežio d am as! su sid o m ė jim ą p a k u rsty ti, kvietėsi V e ro n ik o s
P o v ilio n ien ės d ain av im u p a sig ė rė ti - p o rą k a rt įkalb ėju si...
D a b a r ja u v ad o v au ti, o rg a n iz u o ti n e b e n o rin ti - tik d a in u o ti.
G a l p e rife rijo je k ita ip ?
* * *

K ristin a
P a k n ie n ė
u žau g o
liau d ies
k ū ry b ą
g a rb in a n č io je šeim oje. B en e trylika m e tų p ra le id u si ta rp
fo lk lo ristų , k u r b e p a site n k in s d a rb u b ib lio te k o je . B aigusi
u n iv e rsite tą , k iek p aau g in u si d u k re lę ir atsik ėlu si gyventi
U k m e rg ė n , ryžosi čia su b u rti savo an sam b lį. N iek o šiam e
m ie ste n ep a ž in o d a m a. Įkūrė. Pavykus p risig lau sti B ald ų
fab rik o klu b e, n u ta rė čia ir įsid a rb in ti. A n sam b liečiai patys
p asisiu vo k o stiu m u s, K ristin a p a rū p in o in stru m e n tų , buvo
nuvykusi K elm ėn į k an k liav im o k u rsu s, p ra m o k o g ro ti
p u čiam aisiais. Įsitikinusi, kad vad o v u i tu ri b ū ti "įkandam i"
visi in stru m e n ta i - ko n e išm o k a i V iln iu je, d a b a r p riv alai
įveikti p ati, k ita ip n ed u o s ram ybės graužatis, kad stin e a
K om petencijos.
G a n g re ita i, ro d ėsi, pavyko išju d in ti uk m erg iečiu s. Itin
įsim in tin o s a n sam b liečiam s buvo šventės - visi ligi v ie n o
U žg av ėnėm s g am inosi kaukes, n em ig o J o n in ių n ak tį. D u
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kolektyvo n a ria i ir žied u s sp ė jo su m ain y ti - p e r d a in ą
su sip ažin o , d a in a n a u ja n gyvenim an išlydėjo. T u rin in g ų
b ū ta tų p irm ų jų m etų , a ts id u s tų K ristin a. D a b a r d a in in in k ų
ja u su m a ž ė ję - v ien iem s v ien i rū p esčiai, k itiem s kiti. Ir
n ežin ia k u r p a m a in o s iešk o tis. T ik p ra d ė ju si k lu b e d irb ti,
d airy d am asi fab rik e ta lk in in k ų , įsitik in o , - m aža k ą jo s
v eik la čia te d o m in a n ti. V ie n ą k itą m o te rį jei ir p rik a lb in tu m
d a in u o ti - n e b e n t c h o re , p rita ria n t p ia n in u . J a u n im u i - kad
tik sc e n o je p a sto v ė ti, tik n e ta rm ių m okytis. Sykį p e r
d id žiau sias p a sta n g a s a tsik v ie tė p a d a in u o ti viln iečių , p e r
cech u s ėjo , a g itu o d a m a į k o n c e rtą - v eltu i. R a tilie č ia i, ir tie
d a in u o ti k viečiam i p u rtė si: "Tai to k s vargas!"... T ad b e lik ę
k e lio n e s o rg a n iz u o ti, kad žm o n ės n eišsib ėg io tų ... " K eista,
kad ta ip m e n k a i su v o k iam a p ro tė v ių k ūrybos v e rtė , sielo jasi K ristin a. - Ie šk o d a m a a n sa m b liu i lite ra tū ro s,
ste b ė ja u si p rie šk a rin iu J. Č iu rlio n y tė s rin k in iu - to k ie
su d ė tin g i k ū rin ia i, o ju o s sav am o k sliai įveikdavo, patys
in stru m e n tu s p rita rim u i p asig am in d av o ... M an o m o čiu tė,
b ū d av o , išeis į kiem ą, p am aty s žąsį - v a la n d ų v alan d as gali
p a sa k o ti, lie te liesis - sėsk ir rašyk. V iskas nyksta... N am ie su
saviškiais u ž tra u k i d a in ą - a ša rų akys p ritv in k sta . T ik
n e b an d y k k o k io j k o m p a n ijo j - nutildys: k ą čia, k aip sen a
bob a... A b e jin g ia u si v id u tin io am žiau s žm o n ės. K ai siū liau
ste ig ti fo lk lo rin į b ib lio te k o je , a tsa k ė : sv a rb iau sia knygos
p ro p a g a n d a , u ž te n k a k u ltū ro s d a rb u o to ja i d ain av o , šoko...
Ja u č iu , v isu o m e n ė n e la b a i s u p ra n ta , ko iš jų noriu"...
P asak A lg io P ly tn ik o , P an ev ėžy fo lk lo ra s irgi n ė ra
p o p u lia ru s. N elen g v a čia g aiv in ti trad icijas, m aža jas
išm an an čių . T a č ia u yra g ru p e lė v ien m in čių . P ats A lgis k u rį
la ik ą vad o v av o m o k sleiv ių fo lk lo rin ia m , su b ū rė a n sa m b lį
b ib lio te k o je . T ai v e ik ia u k lu b as, k u r re n k a m a si p a d a in u o ti,
p a šo k ti, šv en čių švęsti.
A lgis rečiau č io n a i b e u ž su k a - p a sin ė rę s į k ito k ią veiklą.
T a č ia u n ė n e m a n ą s v isiškai n u siša lin ti - tik šita ip g alin ti
a tsig a u ti lietu v io siela.
A. P ly tn ik o m in ė ta m v ie n m in č ių ra te liu i p rik la u so ir
isto rik ė D a in a S n ic o riū tė . D a r u n iv e rsite te , įk v ėp ta Isto rijo s
fa k u lte to fo lk lo rin io a n sa m b lio , p ra d ė ju si ty rin ėti se n u o siu s
lie tu v ių p a p ro č iu s, D a in a iki šio l d a rb u o ja si šio je sfero je.
Id a n t p a d ė tų ž m o n ė m s su g rįžti p rie savosios k u ltū ro s
v ersm ių . D a in o s m an y m u , p irm u č ia u sia žm o n ė s tu ri
su v o k ti, k ad visais laik ais, v iso se v ieto v ėse b ū ta savos,
u n ik a lio s k u ltū ro s - n e a tid ė lio tin a s jo s re lik tų k au p im as,
n y k sta n č ių ta u to s k u ltū ro s fe n o m e n ų fiksavim as. Ju o la b ,
k ad d a r esa m a gyvų m ū sų p ro tė v ių p a lik im o sau g o to jų .
A n ta i m in ė ta sis C e n trin ė s b ib lio te k o s fo lk lo rin is an sam b lis
e k sp e d ic ijo je a p tik o se n o v in į N ib ra g a lio k a im ą su
b e n d ru o m e n in io gyvenim o p a p ro č ia is ir gyvybinga p ro tė v ių
p a s a u lė ja u ta . D a in a i p ra d ė ju s d irb ti K ra što ty ro s m u zieju je,
čia
buv o
įre n g ta
N ib rag aly je s u rin k to s
m edžiagos
ek sp o zicija. D a in a ir jo s b e n d ražy g iai tiki, jo g įm an o m as
lietu v išk o sio s sav im o n ės tę stin u m a s, tačiau tai tu ri rū d ė ti
d au g e liu i ž m o n ių - p av ien ės p a sta n g o s n e k ą tcd u o sian cio s.
P an ev ėžiečiai, su site lk ę E tn in ė s k u ltū ro s c e n tre , ir ateity je
tirs k ra što p a p ro č iu s, m u z ik in į fo lk lo rą , ta u tin į d rab u žį,
liau d ies c h o re o g ra fiją , k a u p s b ib lio g ra fin ę m edžiagą. Šią
v e ik lą v iso k e rio p a i re m ia P a n e v ė ž io vadovai.
K ai A id m a n ta s B e rn a to n is ryžosi im tis m e n o v adovo
p a re ig ų K a išia d o rių žem ės ū k io m o k y k lo je, liū d n as, m ane.
p ra sid ė sią s gyvenim as. T a č ia u p e r p irm ą ją su m o ksleiviais
e k sp e d ic iją ja u įsitik in o tu rįs v e ik lo s ša lin in k ų . Ė m ėsi
v a d o v a u ti V e te rin a rijo s in s titu to "V erpetai"; B e n d ra m in č ių

p ag au sėjo. A ktyviausieji, su sib ū rę į K u ltū ro s tary b o s
in iciatyvinę g ru p ę, ėm ėsi re n g ti n a u ją ra jo n o k u ltū ro s
k o n cepciją.
J a u p e n k e ta s m e tų A id m a n ta s su savo ^ a n sam b liečiais
(beje, v adovauja ir v a ik ų g ru p e i) rengia* ek sp ed icijas,
k o n c e rtu o ja , svajoja išleisti savo k ra što d a in ų rin k tin ę .
N em an o , kad rep eticijo s, k o n c e rta i sv arb iau sia - b ū n a , kai
su sirin k ę vien pasikalba. Su v aikais v ie n a ip a r k ita ip
pažym im os visos k a le n d o rin ė s šventės. A id m a n ta s tik isi,
kad tai p ad ės jiem s išau g ti k u ltū rin g a is ir tiesio g g erais
žm onėm is. Jis n e a b e jo ja , kad lietu v iai su sig rąžin s savo
šventes, didžiajai ta u to s d aliai jo s bus reik alin g o s - m um yse
tek ąs p ro tė v ių kraujas. S varbiausia, kad jo s n e v irstų
p ram o g a, b ū tin a
išsau g o ti a p e ig in į jų
tu rin į.
"Jei
p ro v in cijo je a tsig au s k u ltū ra , b ū siu d irb ęs n e veltui", - sak o
A idas.
K elm ės k u ltū ro s skyriaus v e d ėju i F o lk lo ro c e n tra s kelia
rū p esčių. A tseit, tie fan atik ai p rip a ž įsta tik e tn in ę k u ltū rą .
P u sę lėšų - jiem s! N ejau reik ės lik ti b e c h o ro ir o rk e s tro ?
Šiem s v ad o v au ti - tai ne fo lk lo rin iam . N ed irb si - n eb u s
m e n in io lygio. R eik ia žm o n ėm s ir m a sin ių re n g in ių . B et
p am ėg in k su jais susikalbėti!
K elm iečių c e n tra s plačiai užsim ojęs. T u ri fo lk lo rin į
an sam b lį, k u riam v adovauja V aldas R u tk ū n a s, v ien as iš
V ISI fo lk lo rin io a n sa m b lio k ū rė jų (yra d ain av ęs ir
"R atilio"). K o n c e rtin e i veiklai jis did elės reik šm ės n e te ik ia ,
m an o , kad vien k o n c e rtu o ja n ty s an sa m b lia i ja u atgyveno.
G a n ė tin a i p asim ėg au ta ta u to s p a lik im o ek sp o n av im u .
Š ian d ien ja u galim a im tis su ard y to s gyvenim o tv ark o s
atstaty m o , su sig rąžin ti iš k a rto s į k a rtą p u o se lė ta s verty b es,
id a n t pačiu tiesiau siu keliu ž e n g tu m e į a m ž in ų jų v erty b ių
pažin im ą. V ald o m anym u, m ažo k ai p a iso m a dvasios
reik m ių. V. R u tk ū n a s d ė sto e tn in ę k u ltū rą m o k y k lo je - ja m
pavyko įtik in ti, kad šios d iscip lin o s b ū tų m o k o m a v iso se
klasėse. S u ta p o , kad trys b e n d ra m o k slia i - V ald as R u tk ū n a s,
R irų g n tas B raziulis ir A lgirdas Svidinskas - a tsid ė jo e tn in ių
tra d ic ijų gaivinim ui.
B eveik p rieš d e šim tį m e tų Š iau lių ra jo n e a tsid ū rę s
R im a n ta s B raziulis p ra d ė jo re n g ti e k sp ed icijas, d ra u g e su
b e n d ra m in č ia is v a k a ro n ė se žm o n es su p a ž in d in o su lie tu v ių
p a p ro č ia is, m o k ė šventes švęsti. D a b a r čionykščiai e tn in ė s
k u ltū ro s g aivintojai, su sib ū rę į "P atrim p o " k lu b ą, sv ajo ja
įk u rti
še šta d ie n in ę
k u ltū ro s
m okyklą
p ed ag o g am s,
o rg a n iz u o ja sem in aru s. K lubas d irb a p a č ių iniciatyva. A n o t
R. B raziu lio , Š iau lių "veikėjam s" k u ltū ra - tai m asių
ju d ėjim as. A rb a privalai jiem s p rita rti, a rb a b ū si išm estas
"už b o rto ". P a trim p ie č ių tikslas - p a re n g ti p a m a in ą , ku ri
tę stų p ra d ė tą d arbą. R im a n to m anym u, d a r savo žo d žio
n e p a sa k ė specialistai. P rirašy ta n em ažai m o k slo d a rb ų ,
tačiau n ed au g to k ių , k u r b ū tų sielo jam asi dėl n e p a g rįsta i
išstu m to s k u ltū ro s su g rąžin im o ar teig ian čių , kad ap eig o s,
trad icin ės šventės negali b ū ti p ram o g a, n a c io n a lin ė
p u o šm e n a - tai dvasios ritu a la i. E tn o g ra fa i s tu d iju o ja
k u ltū ro s re lik tu s, sk a ito p a sk a ita s, ž u rn a lista i rašo
stra ip sn iu s, ren g ia laidas, fo lk lo rista i k u ria an sam b liu s,
k o n c e rtu o ja . M o k slin in k ų to k ia p ro fesija, fo lk lo rista i d irb a ,
nes yra to k sai žan ras, o ž u rn a listu s vilioja n a c io n a lin is
k o lo ritas. V isiem s e tn o k u ltū ra - vien p ra e itie s reiškinys.
E tn in ė s k u ltū ro s likim as - m ū sų ran k o se. K a lb a m e a p ie
T a u tin ę m okyklą. R im a n ta s B raziulis šiek tie k a b e jo ja dėl
jo s likim o. V yksta savotiška kova: ta rp e tn in ė s k u ltū ro s
p u o se lė jim o ša lin in k ų ir tų, k u rie sk a tin a sek ti V a k a rų
E u ro p o s tau to m is.
T ad a r ryšim ės gaivinti d ešim tm ečiu s p rie v a rta g n iu žd y tą
e tn in ę ta u to s k u ltū rą , a r nesakysim e, kad ja u p e r v ėlu ? G al
ten k in sim ės jo s a trib u tų e k sp lo a ta v im u ?

Aistė BALTOKAITĖ

AUGALAI
LIAUDIES MEDICINOJE
Dažniau pasitaikančių ligų gydymas
Tikėta, kad jonažolė - "pirmas vaistas" nuo kepenų ir tulžies
takų ligų. Gerdavo nestiprų nuovirą (stiklinei arbatos - viena
žolyno viršūnėlė). Sutrikus nervams, šitos arbatos per dieną
išgerdavo 1-2 stiklines (kas valandą po gurkšnį). Rūpestingos
šeimininkės iš jonažolės žiedų (be kotelių ir žaliųjų taurelių)
gąfnindavo tepalą - medine grūstuvėle trindavo, kol pasidaro
drėgni, ir užpildavo alyvų arba virtų saulėgrąžų aliejumi. Indą
sandariai uždariusios, dešimt dienų saulėkaitoje laikydavo.
Paskui senus žiedus išimdavo, įdėdavo naujų ir dar dešimt
dientų laikydavo saulėje. Taip kartodavo, kol aliejus tamsiai
paraudonuodavo. Gydydavo beveik viską: sutinimą, uždegimą,
nudegimą, kaulų rožę, sąnarius.
Nuo tulžies ir inkstų negalavimų gelbėdavo gerai žinomas
balinis ajeras. Tai daugiametis pakrančių ir drėgnų pievų augalas
ilgu šliaužiančiu storu šakniastiebiu ir kardiškais iki vieno metro
ilgio lapais. Iš kvapnių aromatingų šakniastiebių keletą savaičių
virdavo nestiprią arbatą (beje, gerėja apetitas, mažėja
nervingumas).
Nuo inkstų ir tulžies ligų 2-3 kartus per dieną gerdavo iš ajero
šaknų sutrintus miltelius (ant peilio galo). Inkstų akmenligei
gydyti vartodavo beržo lapų arbatą - saują džiovintų lapų
stiklinei vandens užplikydavo verdančiu vandeniu, palaikydavo
dvi valandas, tris kartus per dieną gerdavo kelis mėnesius. Nuo
tų pačių negalavimų pievose, blogai įdirbtuose laukuose,
šlaituose ieškodavo ir ožkabarzdžio (dirvinis asiūklis). Anksti
pavasarį išdygsta sultingi, balsvai rudi, nariuoti stiebai, jų viršūnė
užsibaigia skyduota varpele. Kai ankstyvą pavasarį vaikai valgo
varpeles, tėvai nedraudžia, žinodami, kad tai gerai nuo inkstų ir
kepenų. Ožkabarzdžio arbata girdydavo šlapimo pūslės
uždegimu sergančiuosius. Inkstų ir kepenų ligoms tikdavo
arkliarūgščių
(bukagalvė
rūgštynė),
snaudalių
(smėlinis
šlamutis), krapų, petražolių, kiauliauogių (kietoji kiauliauogė),
kadagių arbata.
Darydavo šiltas garų voneles. Gervėčių apylinkėse, kai
nesveikos kepenys ar tulžies takai, sergant gelta, siūlydavo
takažolių, ugniažolių, žibuoklių, nasturtų nuoviro. Beje,
sakydavo, kad nuo geltos reikią rinkti visus geltonus žiedelius,
praustis vandeny, kuriame buvo mirkomi ką tik suverpti lininiai
siūlai. Kernavės apylinkėse nuo geltos gėrė jonažolių, snaudalių,
geltonų jurginų žiedų arbatą, o nuo kepenų kramtė šermukšnio
uogas. Taip pat gydėsi kiaulpienių šaknų arbata, gerdami 4-5
dienas iš ryto ir vakare po stiklinę. Ligą "varė" ir šviežių
kiaulpienių sultimis. Kai "nelaiko šlapimo arba sunku šlapintis",
eina su krauju, reikia gerti kiškio ašarėlių, karpažolių (rugiagėlių,
arjūiauogių) arbatėlę. Kosulį malšina baltasis bezdas (juodasis
šeivamedis), rugių šiaudai, putinai.
\Nuo slogos gerai aviečių, liepžiedžių arba čiobrelių arbata,
š v įjp e tro raktelių (raktažolės, batutis, dangaus raktai, Jurgio
r a ® , žmogučiai) nuoviras, kurį reikėjo dažnai gerti ir šiltai
u ž p lo ti. Iš ramunėlių žiedų gamindavo miltelius ir keliolika kartų
peidieną juos traukdavo į nosį. Slogą kaip ranka nuima.
ffižėjus smarkiam kosuliui, tikdavo pupalaiškių šaknys.
Pufclaiškiai, kitur vadinami drugio dobilu, ožnagiu, tilvyčiais,
trifajįais, auga balose, pelkėse, užakusiuose grioviuose ar
užmigusių ežerų pakrantėse. Žydi baltais arba vos rausvais
žįėdpis.'Kosuliui įsisenėjus ar pradėjus dusti, vyne arba meduje
viriridavo piktosios dilgėlės lapus ir duodavo gerti du kartus per
dieną po stiklinę. Per valanda aerklės skausmas dingdavo nuo
pienažolės (mažoji ožiažolė). Tai daugiametis, šiek tiek
kvepiantis augalas, kuris veisiasi sausose pievose, palaukėse,
žolėtuose šlaituose. Pražysta birželio mėnesį ir žydi visą vasarą.
Žiedai balti, skėtiški, primena kmyno žiedus. (Žmonės sako,
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kad nuo pienažolės gali išberti odą). Įsisenėjusį kosulį gerai
gydo beržo pumpurai, o ypač sutrinti ir perpus su medumi
sumaišyti krienai ir vartojami keliolika kartų per dieną po vieną
arbatinį šaukštelį. Nuo kosulio, dusulio ir užkimimo (sako, ir nuo
džiovos) gelbsti šalpusnio arbata. (Šalpusnis dar vadinamas
baltapusniu, močeka. močėkalapiu, kumelpėde, šaltapusniu).
Tai daugiametis augalas, žydi anksti pavasarį geltonai, mėgsta
skardžius, upių pakrantes.
Plaučių uždegimu susirgusiam duodavo baltojo bezdo,
šermukšnio, ievų, šlaitinių našlaičių žiedų, morkų sėkių, kanapių,
vingiarykštės arbatos, taip pat nasturtų ir pavasarį skintų pušies
ūglių antpilo. Taip pat alijošiaus lapus kaitindavo orkaitėje, ligi
išbėga skystis, paskui truputį įpildavo degtinės, įdėdavo sviesto,
medaus ir ligonį girdydavo po arbatinį šaukštelį tris kartus per
dieną.
P. Zalanskas knygoje "Čiulba ulba sakalas" rašo, kad džiovą
bandyta gydyti taip: "... gerdavo šiemetes, pernykštes ir trečių
metų rūtas. Geriau tinka iš svetimų darželių vogtos: vienmetės iš
vieno, dvimetės iš kito, trimetės iš trečio". Nuo džiovos gerdavo
puplaiškių ar pušies ūgiiukų arbatą su medumi, gailių, usnių
lapų. baltųjų vandens lelijų, pušų spyglių ir jonažolių nuovirą.
Skausmą viduriuose malšindavo gumbažolių (skėtinė
širdažolė) arbata. Šio augalo stiebas neaukštas, lapeliai kuklūs,
žiedai šviesiai rožiniai, susiglaudę. Auga pievose, ganyklose,
dirvonuose, pamiškėse. Gydymui tinka visa antžeminė augalo
dalis. Nuo gumbo (skausmai pilvo srityje) gerdavo jonažolių,
šermukšnių arba sutarkuoto juodo ridiko sultis, mėtų žiedų,
liepų, beržo pumpurų, pelyno, ąžuolo žievės arbatą.
Kernavės gyventojai tikėjo, kad nuo vidurių skaudėjimo
padeda valerijonų, traukžolių ir geležinių šaknų (taukžolės)
degtinės antpilas arba trejos devynerios, dar pridedant
bobovnikų (bobauninkas), pelynų, ramunių, griausmažolių
(aitrusis šilokas), životnikų (paprastoji raudoklė), vanžavnykų
(gyvatžolė, pievinė rūgtis) ir kt. Puplaiškiai tinka nuo skrandžio,
pilvo skausmų, kietų vidurių. Piene išvirta šaltmėčių arbata
ramina vidurių skausmą. Vidurių sopulius "kai duobutėj skauda",
gervėtiškiai gydydavo rūtų, širdažolių, arnikų, jauno ąžuolo
žievės nuoviru.
Apetitą praradusius gelbsti pupalaiškiai, kartieji rūgščiai. Nuo
palaidų vidurių valgomos mėlynės, kmynai, geriamos trikertės
žvaginės, baltalksnio "šiškelės", pipirmėtės, džiovintos mėlynių
uogos, ramunėlių, gysločių (stiebų su lapais ir žiedais), nasturtų
sėklų arbata. Tauragiškių manymu, nuo viduriavimo geriausias
vaistas - ajerų šaknų arbata, nulupus juodąją ir žaliąją šaknies
žievikę ir ant krosnies sudžiovinus. Galima ją sutarkuoti ir miltus
ant peilio galo imti į burną. Nuo viduriavimo gerdavo pūkuotų
mėtų, ąžuolo žievės, varnalėšų šaknų arbatą. Ant ąžuolo ir
epušės augančios samanos stipriausią viduriavimą sustabdo.
Tačiau pačiu geriausiu vaistu Lietuvoje nuo "liuosų vidurių"
laikytas kartusis kietis, dėl pilkos pelenų spalvos dažniausiai
vadinamas pelynu, pelūne, pelene, dėl nepaprasto kartumo kartele, kartiliu, kad atbaido blusas ir kandis - blusine, blusom,
kandine. Tai daugiametis, pusiau sumedėjusiu plaukuotu stiebu
augalas. Žydi smulkiais geltonais žiedeliais; paprastai auga
šlaituose, šiukšlynuose, dykvietėse, griuvėsiuose. Vaistams
renkamas žiedynas ir viršutinė stiebo dalis liepos ir rugpjūčio
mėnesiais.
Nuo kietų vidurių gelbsti šaltekšnių žievelės, kiaulpienės
žiedų arbata, šermukšnio uogos, slyvos, morkos. Upytės
apylinkėse viduriams laisvinti vartotas šunobelės uogų nuoviras.
Nesveikas skrandis gydytas raudonais burokėliais ir
šaltekšnio uogomis su medumi, "skrandžio kataras" - jonažolių,
kmynų, puplaiškių, rūtų, širdažolių, bitkrėslių, pipirmėčių arbata,
jauno ąžuolo žievės nuoviru, Kernaviečiai nuo skrandžio ligų
gėrė pelynų, geležinių šaknų (sidabrinis skarenis) nuovirą arba
šermukšnių ir spanguolių uogų su degtine antpilą; kas rytą
išgerta šaltmėčių stiklinė gydo skrandi ir skatina žarnyno veikią.
Liaudies medicinoje populiarus debesylas. Tai darželiuose
auginamas augalas, nors anksčiau pasitaikydavęs palaukėse.
Debesylo lapai dideli, nelygiai dantyti, apatinė pusė gauruota.
Belapis stiebas užsibaigia geltonu gaižu.
Marcinkonių
apylinkėse sakydavo, kad jei užsitęsia sausra, įmesk, kai nieks
nemato, po tris debesylo lapus į devynis šulinius - greitai
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sulauksi lietaus.
Visais laikais žmonės kentėjo nuo hemorojaus, todėl rinko
kraujažoles, šermukšnių žiedus ir uogas, šutino ir darė voneles.
Taip pat ąžuolo žievės nuovire vilgė drobę ir dėjo kompresus.
Hemorojų gydė pienių, dilgėlių, žliūgių, žemuogių lapų nuoviru ir
karšiuoju rūgščiu (gailė, gailiarūgštė, karčiai, karte, pipirai,
pipiržolė, sūreniai, vandeninis pipiras).
Padidėjusiam kraujo spaudimui mažinti vartojo krapų
sėklučių arbatą. Stiklinę susmulkintų krapų su sėklomis užpilti
vienu litru vandens ir virti. Gerti tris kartus per dieną po vieną
šaukštą. Tuo pačiu tikslu geriamas čiobrelių, takažolių, rūtų
nuoviras, valgomos spanguolės, renkami raskilų žiedai bei
lapai.
Daug paprastų^ lauko ir daržo augalų padėdavo malšinti
galvos skausmą. Žmonės gerdavo krapų, jonažolių, čiobrelių,
valerijono šaknų arbatą, valgydavo putinų, šermukšnių, juodųjų
serbentų uogas. Kad "ištrauktų karštį", ant gaivos dėdavo žalių
burokų lapus, bulvienojus arba riekutėmis supjaustytas žalias
bulves, taip pat plunksniškų paparčių lapus (patardavo miegoti
ant paparčių prikimšto čiužinio ar bent pagalvės). Sutrinta ir
užmerkta acte paparčio šaknis, įtrynus smilkinius, sako, gelbsti
nuo stiprių galvos skausmų. P. Zalansko nuomone, galvos
skausmą labiausiai malšina sarželis. Kai nuskintą jo lapą uždedi
ant galvos ir apriši skepeta, kaipmat galvoj pradeda tvinksėti,
lapas sudžiūna.
Žolėse ieškojo pagalbos ir nuo "širdies silpnumo": kas dvi
valandos gėrė šilto valerijono šaknų nuoviro, ajero šaknų,
ožkabarzdžio (dirvinis asiūklis) arbatą. Apie Kernavę nuo širdies
ligų gėrė serdečniką (paprastąjį saulenp. Nuo širdies
"suriebėjimo" tiko dilgėlių lapų, vosilkų (rugiagėlių), paparčių
arbata. Bene labiausiai pripažintas vaistas širdžiai - paprastoji
pakalnutė (angelo skambučiai, baltieji kankonėliai, gegutės
gobtūrėlis, konvalija, skambutėliai). Tai daugiametis, stambiomis
gyslomis išvagotais lapais augalas. Žiedynas - vienašalė pusė iš
keliolikos varpelių, maloniai kvepianti kekė. Vaistams renkami
lapai ir žiedai. Širdį stiprina ir raudonosios gudobelės (jovarėlis,
jovaras, kaulinis, vilkobelė) žiedai ir vaisiai. Tai dygliuotas
krūmas arba medelis. Vaisiai raudoni, neretai su žalsvais
taškeliais obuolėliai. Upytės apylinkėse širdies ligas gydė
centurijos (skėtinė širdažolė) žiedų ir lapų, rūtų, raudonųjų
pinavijų ir ajerų šaknų nuoviru. Gervėčiuose širdį stiprino
gaminama žemuogių lapų bei valerijono šaknų ištrauka:
"Sudžiovintas šaknis sudėti butelaitin, užpiiti šaltu vandeniu,
užkimšti, įdėti kepalaitin duonos, kai kepama, ir įkišti pečiun - kol
iškepa, pritęsia, galima vartoti.
Nepagydomai ligai - vėžiui žmonės taip pat taikė keletą žolių,
būtinai primindami, kad ligą išgydyti galima tik pačioje pradžioje.
Dažniausiai minima kukli pakrūmių žolė - miškinė sidabražolė
(kondrotėliai, kundrotas, dagai, degimai, degsnys, gumbučiai,
tjakžolė). Tai daugiametė, į viršų šakota, plaukuotu stiebu žolė.
Žydi birželio - rugpjūčio mėnesiais geltonais 4-5 vainiklapių
žiedais. Vaistams naudojo pavasarį arba rudenį kasamus
šakniastiebius. Prieš vėžį gėrė stiprų šaknų nuovirą arba
degtinės antpilą. P. Zalanskas sakė: "Kai vėžys būna mažas, tik
pradeda vystytis, yra tokia žolė - derevenkos, auksažolės,
kondrotėliai - ta pati žolė, kiekvienam krašte kitaip vadinama.
Derevenkų labai kietos šaknys. Jas kirviu sukapoja ir kirvapente
sugrūda. Tada reikia tas šaknis kepti: pusę šaukšto sviesto,
pusę šaukšto medaus, tada sudėti susmulkintas šaknis ir įmušti
kiaušinį. Iškepama kietai ir valgoma". Apie kitą vaistą sakoma
taip: "Ant beržo užauga gumbas po žieve. Tame gumbe būna
čyras. Jį reikia virinti ir gerti". Nuo vėžio gelbėjosi ir
naktinyčiomis (paprastoji juodgalvė). Tai visoje respublikoje
paplitęs
žolinis
neaukštas
augalas.
Stiebas
stačias,
keturbriaunis. Žiedų menturiai į varpas susitelkę. Vainikėlis
violetinis arba melsvai violetinis, primenantis čiobrelio žiedą, tik
stambesnis ir tamsesnis,

Parengė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
(Bus daugiau)

T A U T O D A IL Ė S S IU Ž E T A I, P E R S O N A Ž A I, J Ų V A IZ D A V IM A S

PASKUTINĖ VAKARIENĖ

Leonardas da Vinči. Paskutinė vakarienė

o ž iu k as, g re ič ia u siu ir p a p ra sč ia u siu
b ū d u p ag a m in a m a s; d u o n a b e ra u g o ,
n es n e b u v o la ik o u ž ra u g in ti te šlą . (...)
D aržo v es p a v a d u o ja m e n k a m išk in ė
žo lė, k u rią b ėg liai p a k e liu i ro v ėsi, k ad
tu o
būdu
a p g a u tų
n e sib a ig ia n č io s
k e lio n ė s
alk į.
R audonas
p ad ažas,
k u ria m e p a m irk o m a d u o n a , p rim e n a
p lytas, k u ria s žydų v erg ai b u v o v e rč ia m i
išd eg ti F a ra o n u i. V ynas yra p ra b a n g a :
re išk ia lik im o d žiau g sm ą, p a ž a d ė tų
v y n d aržių v iltį, P ra a m ž iu i d ė k in g u m o
a p sig ė rim ą ".1
K ristu s
la ik ėsi
per
šim tm e č iu s
įp ra sto ritu a lo . B ū d am as B e ta n ijo je ,

P a sk u tin ė v a k a rie n ė n e p a p ra s ta i svarbi
tie k
se n o jo je
žydų
relig ijo je,
tie k
k rik šč io n išk o je - čia ji liu d ija žm ogaus
n a u jo
san ty k io
su
D ievu
prad žią.
P a sk u tin ė s v a k a rie n ė s m e tu įsteig iam a
E u c h a ristija , k rik šč io n išk o jo gyvenim o
cen tras.
Ž y d ai p a sk u tin ę v a k a rie n ę valgydavo
V elykų, t.y. išėjim o iš E g ip to vergovės,
išvakarėse. "S taigiam išėjim u i m in ė ti
įsak m iai p ra d ė ta k a sm e t švęsti šventę,
k u ri gavo v a rd ą išėjim o: P esach , Pascha.
T ai b u v o p a n a šu į pokylį, k u ris tu rė jo
p rim in ti p ask u b o m is p a ru o š tą b ėg lių
valgį. A n t ugnies p a k e p in ta s ė riu k a s arb a
Paskutine vakariene. CDJV1 Lvg 2

A. Skiesgilas. Paskutinė vakarienė
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L o z o ria u s n am u o se, k e tv irta d ie n io ry tą
p a siu n tė du m okinius: P e trą ir Jo n ą , į
J e ru z a lę p a re n g ti v a k a rie n ė s ir su visais
m o k in iais n u sta ty ta tv ark a ją valgė* Su
P a sk u tin e v a k a rie n e susiję k eletas
sv arb ių įvykių: a p a šta lų k o jų plovim as,
Judo
išdavystės * atsk leid im as,
E u c h a ristijo s įsteigim as ir Jė z a u s kalba.
P a sk u tin ę v a k a rie n ę vaizd u o ja visos
E v an g elijo s - M t 26:17-29; M k 14:12-25;
L k 22:7-23; Jn 13,21-30.
M e n e P a sk u tin ė s v a k a rie n ė s tem a
a tsira d o ja u p irm aisiais krikščionybės
am žiais, ji
a p tin k a m a
B izan tijo s
m o zaik o se
(V I
a.).
P a p ra sta i
a k c e n tu o ja m i du m o m en tai: K ristau s
p ra n e šim a s a p ie išdavystę ir a p a šta lų
k o m u n ija (E u c h a ristijo s įsteigim as).
S k irtin g ų e p o c h ų d a ilė je šie m o m e n ta i
n e v ie n o d a i p ab rėžiam i, ta ip p a t sk iriasi
K rista u s ir a p a šta lų fig ū rų išdėstym as,
jų p o zos, visos dau g iafig ū rės scenos
k o m p o zicija.
Itin
plačiai
žin o m as
L e o n a rd o
da
V inči
"P ask u tin ės
v ak arien ės"
paveikslas,
savotiškai
u žg o žian tis k itu s šios tem o s d arb u s, ja u
ta rsi ste re o tip a s. Įv airiau sio dydžio jo
re p ro d u k c ijo s plačiai p a p litu sio s ir
L ie tu v o je , m atyt, jo s
ir form avo
P a sk u tin ė s v a k a rie n ė s vaizdinį.
P a p ra sta i
P a sk u tin ė s
v a k a rie n ė s
sc e n o je m a to m e tik K ristų ir a p a šta lu s.
K o n trre fo rm a c ijo s
laikais
į
ją
įju n g iam o s n a u jo s
figūros:
ta rn a i,
n e šio jan ty s indus, angelai, k o jų p lo v im ą
tu rin tis p rim in ti ra n k šlu o stis, d u b u o ,
p rie J u d o k o jų - šu o ir kt.
X II-X III a. m e n in in k a i m ažai k re ip ė
d ė m e sio į a p a šta lų išvaizdos sk irtu m u s,
išsk ird avo tik Ju d ą . V ėliau ja u visi
a p a šta la i
id en tifik u o jam i.
Jo n a s
ja u n a s (jo galva d ažn ai K ristu i a n t
k rū tin ė s), ilgais p lau k ais, b e b arzd o s;
P e tra s - žilas, p la u k a i kaip ir b a rz d a
tru m p i, g a rb a n o ti, veidas ra u d o n a i
įdegęs, a n t m ėlyno a rb a žalio rū b o
a p sisia u tę s g e lto n ą a p sia u stą , gali tu rė ti
ra n k o je peilį, sėdi šalia K ristau s;
A n d rie ju s - sen as, žilas, ilga žila,
k a rta is
dvišake
b arzd a;
Jo k ū b a s
ja u n esn y sis - "Jokū bas - K rista u s
brolis"; Jo k ū b a s vyresnysis k a rta is
v a izd u o jam as p a n a šu s į K ristų ; Pilypas
ir T o m as - ja u n e sn i, b e b a rz d ų ,
d a ž n ia u sia i
p a so d in a m i
priešais;
S im o n as ir Ju d a s (n e išdavikas) - pagal
tra d ic iją b ro lia i, sėdi šalia vienas kito;
B a ltra m ie ju s - ju o d a p la u k is, p a n a šu s į
M a tą , ku ris ta ip p a t v a izd u o jam as
ju o d a is p la u k a is ir b arzd a. Ju d a s
Isk a rio ta s piešiam as įvairiai - sėd in tis
a tsk ira i a rb a d ažan tis p a p lo tį su
K ristu m i v ien am e dubenyje; m o k in ia i
v aizd u o jam i su a u re o lė m is, o Ju d o
a u re o lė ju o d a a rb a a p sk rita i jis jo s
n e tu ri, ra n k o je d ažn ai piniginė.
G a rsia ja m e L e o n a rd o
da V inči
p av eik sle
u ž fik su o tas
d ra m a tišk a s
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Šv. Simonas. KVDM Lv 1687
(Nurodydami senosios liaudies skulptūros
inventorinius numerius, rėmėmės "Lietuvių
liaudies meno" serijos skulptūros albumais.)

Šv. Petras. KV DM Ng 4335

m o m e n ta s, kai K ristu s p asak o , jo g
b ū siąs v ie n o iš a p a šta lų išd u o tas. "Tai
p asak ęs, Jė z u s lab ai su sija u d in o ir tarė:
T:Iš tiesų sak au jum s: v ien as iš jū sų
išd u o s m ane!" M o k in ia i ė m ė žvalgytis į
k its kitą, sp ė lio d a m i, k u rį jis tu rįs
o m en y je. V ien as m okinys, k u ri Jėzu s
m ylėjo, b u v o p risig lau d ęs p rie Jė z a u s
k rū tin ė s. S im o n as P e tra s p a m o jo ja m ir
p ašn ib žd ėjo : "S užinok, a p ie k u rį jis
kalba". Šisai, p asilen k ęs p rie Jėzau s
k rū tin ė s, p a k la u sė , "Kas jis, V iešp atie?"
Jė z u s a tsilie p ė :
"Tai tas, k u ria m
p ad ažęs p a d u o siu kąsnį". Ir, p a m irk ę s
k ąsn į d u b en y je, jis p ad av ė Ju d u i,
S im o n o Isk a rio to sūnui". (Jn 13:21-26).
A p a šta lu s L e o n a rd a s da V inči išd ėsto
taip: K ristu s v iduryje, a p a šta la i (iš
k airės į d ešin ę): B altra m ie ju s, Jo k ū b a s
ja u n esn y sis, A n d rie ju s, Ju d as, P e tra s,
Jo n a s, "T o m as, Jo k ū b a s vyresnysis,
P ilypas, M atas, Ju d a s, S im o n as.
L ia u d ie s
m ene
"P ask u tin ės
v ak arien ės"
siu žetas
p aly g in ti
n e d a ž n a s, m atyt, dėl jo p ra sm ė s ir
fo rm o s su d ė tin g u m o . Jis k a ip ir kiti
siu ž e ta i tra k tu o ja m a s g an a laisvai, n o rs
p ro to tip a s aišk u s : b ū te n t L e o n a rd o da
V in či p av eik slas. Šį siu ž e tą a tra sim e ne
tik k la sik in ė je , b e t ir d a b a rtin ė je
liau d ies d a ilė je (L. Š ep k o s, A . S kiesgilo
ir kt. d a rb a i). P. G a la u n ė bei I. K o n čiu s
a tsk ira i
šio
siu ž e to . n e m in i
ir
n e a n a liz u o ja . S k u lp tū ro je d ažn iau siai
d ro ž ia m a s reljefas a rb a visa scen a
s u sta to m a
iš
a ts k irų
s k u lp tū rų .
G ra fik o s p a lik im o tė ra išlik ę tik p u sė
raižin io .
P a sk u tin ė s
v a k a rie n ė s
siu ž e ta s
sv arb u s d a r ir tu o , k ad jis yra ta rsi
išeities ta šk a s v a iz d u o ja n t a p a šta lu s
p a v ie n iu i a rb a g ru p in ė se K rista u s a r
M a rijo s gyvenim o scen o se. P a sk u tin ė je
v a k a rie n ė je a p a šta la i tik šiek tiek
in d iv id u a liz u o ti, o c h a ra k te rin g i jų
a trib u ta i
su sifo rm av o
vėliau ,
p rik la u so m a i n u o jų to le sn io gyvenim o
ir v eik lo s p o K rista u s m irties. L ia u d ie s
m e n e a p a šta la i v aizd u o jam i d a ž n ia u
n ei visa P a sk u tin ė s v a k a rie n ė s scen a,
ta č ia u k aip ir p ro fe sio n a lia ja m e m e n e
jie n e v ie n o d a i p o p u lia rū s, kai k u rių iš
viso n eb u v ę. B eje, ir E v a n g e lijo se kai
k u rių p a m in ė ti tik v ard ai. Š iaip a r taip ,
tik slin g a p eržv elg ti v isų jų v aizd av im o
tra d ic iją , ilg ėliau s u sto ja n t p rie d a ž n ia u
v a izd u o jam ų .
ŠV . P E T R A S . A p a šta lo A n d rie ja u s
b ro lis, G a lilė jo s žvejys. Jis d ažn iau siai
m in im as
N a u ja ja m e
T e sta m e n te ,
p o p u lia ria u sia s ir liau d ies d ailėje.
"E id am as p a le i G a lilė jo s ež e rą , Jėzu s
p a m a tė S im o n ą ir S im o n o
b ro lį
A n d rie jų , m e ta n č iu s tin k lą į ežerą: m at
b u v o žvejai. Jėzu s tarė: "E ik ite p ask u i
m ane!
A š p ad ary siu ju s ž m o n ių
"žvejais." Ir tu o ja u , p a lik ę tin k lu s,
ju o d u n u ė jo su ju o (M k 1:16-18).

Sim oną Jėzus pavadino Petru
(U o la ), ir jis tapo apaštalų
vyresniuoju
ir
besikuriančios
Bažnyčios galva. Be jau m inėto, su
Petro
vardu
susiję
daugelis
N aujojo T estam en to'ep izod u : Mt
16:1 S; M k 1:16-18, 14:66-72; Jn
21:15-17* 13:4-17 ir kt.; Apd
5:1-12, 14-66, 10:9-16, 12:1-11 ir
kt.
Jis senas, b e t en erg in g as, žilais
g a rb a n o ta is p lau k ais ir g a rb a n o ta
barzd a, p lin k a n tis a rb a išskusta
to n z ū ra , plačiu rausvai įdegusiu
veidu.
A p sisia u tę s
g e lto n u
a p sia u stu a n t m ėlynos, k artais
žalios tu n ik o s. Y p a tin g i a trib u ta i rak tas arb a rak tai. A u k sin is ir
sid ab rin is (a r geležinis) ra k ta s
sim b o lizu o ja d an g au s ir p ra g a ro
v artu s arb a
galią a tle isti a r
p asm erk ti. T r aš tau sakau: tu esi
P e tra s - U ola; a n t tos u o lo s aš
p astaty siu
savo
bažnyčią,
ir
p ra g a ro v a rta i jos n en u g alės. T au
d u o siu d an g au s karalystės rak tu s;
k ą tu suriši žem ėje, b us su rišta ir
d an g u je, ir k ą atriši žem ėje, bus
a trišta ir d a n g u je .” (M t 16:18-19).
L iau d ies
m ene
išlaikom i
p a g rin d in ia i
jo
ik o n o g ra fin ia i
b ru o ž a i, b e to, P e tra s d a r gali
laikyti knygą a r ra što ritin ėlį.
Š V J O N A S E V A N G E L IS T A S .
Z e b e d ie ja u s
sū n ū s.
V ienas
p irm ų jų p a ša u k tų jų . Jį, kaip ir šv.
P e trą ,
m a to m e
daugelyje
E v an g elijų scenų: M t 4:21, 10:2,
20:20-24; M k 1:19-29, 10:35-41;
L k ’ 9:28,49, 54; J n 13:23-24,
18:15-16, 20:3-10; A p d 3:1-11,
4:13; G a l 2:9; A p r 1:1, 4,9, 22:8 ir
kt. A trib u ta i: knyga arb a ritinys,
erelis, k u ris gali laikyti p lu n k sn ą
a rb a ra ša lin ę , ta u rę , is k u rio s
iškyla gyvatė ir kt. V aizd u o jam as
d v ejopai:
1) k aip a p a šta la s - ja u n a s,
m a lo n a u s veido, ilgais g a rb a n o ta is
k rin ta n č ia is p lau k ais, b e barzdos;
2) k aip evangelistas - senas, žila
barzd a, P a tm o s salo je ra ša n tis
ap reišk im ą.
Š alia
erelis,
įk v ėp im o sim bolis, jis gali tu rė ti
a n t k ak lo rašalinę. Į tą sc e n ą gali
b ū ti įp in a m a M arijo s su kū d ik iu ,
v a in ik u o to s žvaigždėm is, vizija.
B e to, gali b ū ti v aizd u o jam a jo
kan k in ystė:
sėdi
k atile,
e g z e k u to ria i pila aliejų, ste b in t
im p e ra to ria m s
ir
se n a to ria m s
(įm estas į v e rd a n tį a lie jų nežūva,
tik a tja u n ė ja ); geria iš u žn uodytos
ta u rė s (E fezo D ia n o s šventyklos
šv en tik as davė u žn u o d y tą ta u rę
Jo n u i ir dviem p asm erk tiesiem s,

A. Diureris. Sv. Baltramiejus

A. Diureris. Šv. Simonas

tiedu gėrė ir mirė; Jonas liko gyvas
ir juos prikėlė).
Liaudies m ene atskirai šv. Jonas
evangelistas vaizduojam as retai,
dažniausiai jį m atom e bendrose
k om p ozicijose, ypač nukryžiavim o
scen oje kartu su Kristaus m otina ir
Marija M agdalena. Čia jis jaunas,
ilgu rūbu, ilgais plaukais,
ŠV. JO K Ū B A S V Y R E S N Y S IS .
Z ebediejaus
sūnus, šv.
Jono
E vangelisto
brolis.
44
m.
nukankintas Erodo A ntip os. Jonas,
Petras
ir
Jokūbas vyresnysis
artim iausi
Kristui,
dalyvauja
svarbiausiuose
įvykiuose:
MT
20:20-24; Mk 1:19, 29, 10:35-41; Lk
5:10, 9:28, 54; Jn 21:12; A pd 1:13,
12:2 ir kt.
Trys Jokūbo vaizdavim o tipai:
1.
Apaštalas: vidutinio am žiaus,
liesas, rudų ar tam sių plaukų.
Laiko kankinio kalaviją, vėliau piligrim o lazdą, kuri išskiria jį iš
kitų.
2. P ilig rim as (šis tip as žin o m as
n u o X III a.). V a iz d u o ja m a s su
p lačiab ry le k e p u re ir a p sia u stu ,
p rie lazdos a rb a a n t p e č ių k e lio n m a išis a r g ertu v ė. S p ecialu s
a trib u ta s - k ia u k u ta s a n t sk ry b ėlės,
a p sia u sto a r k elio n m aišio .
3. K u n ig aik štis
ir Isp a n ijo s
g lo b ėjas. V a iz d u o ja m a s ra ita s su
v ėliava, p ilig rim o a rb a k a rio rū b ais.
J o žirgas try p ia k o jo m is sa ra c ė n ą.
Š V J O K Ū B A S JA U N E S N Y S IS .
P a p ra sta i v a d in a m a s V ie šp a tie s
b ro liu , k u rį m in i šv. P a u liu s (G a l
1:19; b e to - M t 13:55; M k 6:3,
15:40; L k 24:10; A p d 12:17, 1:18;
K o r 15:7; G a l 2:9, 12; J o k I, Ju d I ir
kt.). P irm a sis Je ru z a lė s vyskupas,
tra d ic išk a i p a n a šu s į K ristų . Jis
b u v o n u m e sta s n u o šv en ty k lo s
sto g o ir u ž m u šta s a k m en im is.
P asak
leg en d o s,
v ien as
iš
b u d e lių sm o g ė Jo k ū b u i v elėjo
lazda, ir ja m ištišk o sm egenys. N u o
X IV a. v o k ie č ių m e n e k a rta is
v a iz d u o ja m a s su fe tro m a n u fa k tū rų
k e p u rin in k o la n k u (gali b ū ti b e
te m p lė s), nes buvęs k e p u rin in k ų ir
k itų v id u ra m ž ių p ro fe sijų g lo b ėjas.
K itu r
v aizd u o jam as
k aip
Je ru z a lė s vyskupas - su v y sk u p o
rū b ais, m itra ir lazda. L ia u d ie s
m e n e yra jo sk u lp tū rė lių , p av eik slų .
ŠV . A N D R IE J U S .
A p a šta lo
P e tro
b ro lis,
G a lilė jo s
žvejys.
S en as, žilas, ilga, k a rta is d v išak a
b arzd a. J o p a g rin d in is a trib u ta s x
fo rm o s
kryžius,
v a d in a m a s
A n d rie ja u s kryžium i. K a rta is tu ri
p iln ą žuvų tin k lą arb a virvės g alą
(jis b u v o p rie kryžiaus p ririšta s, n e
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p rik a lta s). G ra ik ijo s ir Š k o tijo s
g lobėjas. Jn 1:40-41; M t 4:18; M k
1:16, 29; L k 6:14; A pd 1:13 ir kt.
ŠV.
P IL Y P A S .
K ilęs
iš
B etsaid o s.
V ienas
p irm ų jų
p a ša u k tų jų . M e n e jo atvaizdas
retas. Jis a p a šta la v o S k itijo je,
p a g a rsė jo kryžiaus žen k lu išvaręs
gyvatę a rb a d ra k o n ą , ku ris buvo
g a rb in ta s M arso šventykloje. Įsiu tę
šv en tik ai nukryžiavo P ilypą - pagal
R y tų tradiciją" žem yn galva k aip
P e trą .
V a izd u o jam as
v id u tin io
am žiau s,
tru m p a
b arzda,
jo
a trib u ta s - kryžius.
ŠV.
TOM AS.
V ad in am as
"dvyniu". Ja u n a s, bebarzdis. Jo
a trib u ta i - sta ty b in in k o k am p ain is
arb a lin iu o tė , ietis (žeb erk las) arb a
d u rk la s - k ankinystės įran k iai.
S ta ty b in in k ų ir a rc h ite k tų globėjas.
IV a. ap o k rifas p asak o ja, kad,
Tom ui
a p a šta la u ja n t
In d ijo je,
k a ra liu s jam
pav ed ė
p astaty ti
rū m u s, b e t jis pinigus išdalijo
vargšam s, taip atv ersd am as d au g
žm o n ių , o k a ra liu i pasak ė, kad
sta ty d in tų si rū m u s d an g u je, ne
žem ėje. K ai m iręs k a ra lia u s b ro lis
p a tv irtin o jam T o m o žodžius, šis
ap sik rik štijęs.
Indijo s
šventikai
T o m u i n e d o v a n o jo ir p a sm e rk ė
m irti: buv o p ersm eig tas ietim i.
T o d ė l gali
b ū ti v aizd u o jam as
p e rsm e ig ta s
ietim i,
a p k a b in ę s
kryžių. M t 10:3; M k 3:18; L k 6:15;
Jn 11:16, 20:24-29; A p d 1:13 ir kt.
ŠV .
M A TA S.
P irm o sio s
E v an g elijo s a u to riu s. M u itin in k a s.
M t 9:9; M k 3:18; L k 6:15 ir kt. Jo
a trib u ta s - sp a rn u o ta b ū tybė, k u ri
gali d ik tu o ti M a tu i a r laikyti knygą,
p lu n k sn ą ir rašalinę. M a to ra n k o se
p in ig in ė - a m a to ženklas. P agal
le g e n d ą ja m buvo n u k irsta galva,
to d ėl
gali
laikyti kirvį arb a
a leb ard ą. K aip ir visi ev an g elistai
gali tu rė ti ra što ritin ė lį a rb a knygą.
ŠV.
S IM O N A S Z E L O T A S .
A p a šta la s ir kankinys. A p ie jį
žin o m a tik tiek, kad po K ristau s
m irties keliavo su Ju d u (T a d u ) po
S iriją ir M e so p o ta m iją , sk elb d am as
E v angeliją.
N u k a n k in ta s.
P agal
v ie n ą leg en d ą - p e rp ja u ta s p jū k lu
p u siau , pagal k itą - n u k ry žiu o tas.
E v an g elijos jį vad in a k a n a n ie č iu
(u o liu o ju ). M t 10:3; M k 3:18; Lk
6:15; A pd 1:13 ir kt.
Jo
a trib u ta i:
pjū k las
arb a
kryžius. L iau d ies m e n e yra jo
sk u lp tū rė lių .
D ažnas
S iau rės
E u ro p o s p ro fe sio n a lio jo je dailėje.
Š V .B A L T R A M IE JU S .
N a u ja ja m e T e sta m e n te n e k a lb a m a
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a p ie jo veik lą, jis m in im as tik
dvylikos sąrašu o se. P ag al leg en d as,
jis" a p a šta la v o
In d ijo je,
buvo
n u žu d y tas A rm ė n ijo je - gyvam
n u lu p ta o d a.
V a iz d u o ja m a s
v id u tin io
am žiau s, ju o d a p la u k is, su b arzd a.
P asto v u s a trib u ta s - p eilis, k u riu o
buvo
lu p a m a
o d a.
K artais
v aizd u o jam as su o d a . a n t ra n k o s
a rb a ra n k o se . R e n e sa n so m e n e d ažn a b aisi lu p im o scena.
ŠV.
JU D A S
(T A D Ė JU S ).
S k elb ė E v a n g e liją su
S im o n u
Z e lo tu
P a le stin o je .
N u žu d y tas
P ersijo je. M t 10:3; M k 3:18; L k
6:16; A p d 1:13; Jn 14:22. Šv. J u d o
(T a d ė ja u s)
a trib u ta i:
lazda
(vėzdas),
a le b a rd a
a rb a
ietis
sim b o liz u o ja jo m irtį.
JU D A S
IS K A R IO T A S .
K rista u s
išdavikas.
P a p ra sta i
v aiz d u o ja m a s v id u tin io am žiau s,
tam siais
p la u k a is
ir
b a rz d a ,
ta m sa u s veid o . V id u ra m ž ia is ir
R e n e sa n so laik ais v a iz d u o ja m a s su
d e m o n u a n t p e tie s, k u ris ja m
šn ib žd a į ausį.
D e rė tų p risim in ti ir k itu s d u
ev an g elistu s - M o rk ų ir L u k ą, k u rie
n eb u v o a p a šta la is. Jie v aizd u o jam i
įv airiai, k a rta is sykiu su B ažnyčios
d a k ta ra is A m b ro z iju m , J e ro n im u ,
A u g u stin u ir G rig o riju m , k a rta is su
p ra n a ša is
Izaiju, J e re m iju ,
E z e k ie liu ir D a n ie lių . A n k sty v o jo je
k rik ščio n y b ėje su sifo rm av o įvairūs
e v a n g e listų įvaizdžiai. M a ta s b u v o
v aizd u o jam as k a ip žm o g u s (vyras),
nes savo E v a ū g e liją p ra d e d a n u o
K rista u s g en ealo g ijo s, M o rk u s k aip
liū tas (k alb a a p ie b a lsą ty ru o se ),
L u k as - ja u tis (ja u tis - a u k o jim o
gyvulys, o L u k a s k alb a a p ie
Z a k a rija u s a u k ą ), Jo n a s - ere lis
(erelis a rč ia u sia i d an g au s, k aip
Jo n a s a rč ia u sia i D iev o ). Ši žv ėrių
sim b o lik a b u v o ypač p o p u lia ri
G o tik o s m en e.
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RINKTINES JUOSTOS
Lietuvoje labiausiai buvo paplitusios rinktinės juostos - jas
ryšėjo visose etnografinėse srityse. Rinktinėje juostoje
svarbiausia - raštas, kartais labai sudėtingas, puošnus, išaustas
vienos, rečiau - dviejų ar trijų spalvų siūlais. Dominuoja
geometrinis ornamentas. Daug archaiškų simbolinių ženklų dangaus kūnų simboliai (žvaigždutės, kryželiai, svastikos,
įvijos), žemės, augmenijos vitalinių jėgų ženklai. Rinktinės
juostos audžiamos iš dviejų rūšių siūlų: dugnas apmetamas
lininiais arba medvilniniais, raštas - storesniais ir putlesniais
vilnoniais siūlais. Dažniausios rašto spalvos: raudona, žalia,
rečiau violetinė, dar rečiau - mėlyna, alyvinė, rožinė, juoda, ruda.
Ataudžiama linu arba medvilne. Kadangi ataudų siūlas menkai
matomas, jis gali būti ir prastesnis, ne toks lygus, blogiau
susuktas. Rinktinės juostos metmenims patartina rinktis stiprius,
lygiai ir stangriai susuktus siūlus, ypač jei austi tik pradedate.
Keletas pastabų apie siūlus, tinkančius rinktinių juostų
audimui.
Linas senosiose juostose buvo namų darbo. Dažniausiai jis
daugiau ar mažiau išbalintas, ypač gražesnėms, išeiginėms
juostoms. Labai tamsių lininių siūlų (kokie šiandien verpiami
mūsų fabrikuose) tradicinėse juostose beveik nerasime. Todėl
norintiems išsiausti panašesnę į senovinę juostą iš pirktinių
lininių siūlų patartume ją atausti baltu medvilniniu siūlu - tada
juostos dugnas šiek tiek pašviesės. Lininį siūlą metmenims
geriau imti lygesnį, susuktą iš daugiau šakų.
Medvilnė dažniausiai naudota balta. XIX a. antrojoje pusėje
gražesnes juostas, ypač turtingesnėse srityse, stengtasi austi
medvilniniu dugnu. Kai kuriose vietovėse, pavyzdžiui, Klaipėdos
krašte, juostų dugnas austas ir iš spalvotų medvilninių siūlų.
Audimui tinka lygūs, s+iprūs, iš daugelio šakų sukti siūlai tokie kaip "Snežinka", "Romaška", medvilniniai dešimto numerio
siuvimo siūlai. Kiek prastesni baltarusių gamybos "Pingvin".
Vilna senosioms juostoms naudota ir naminė, ir pirktinė.
Pirktinės vilnos, vadintos skaisgija, siūleliai ploni, lygūs, putlūs.
Suvalkietės ir klaipėdiškės savo juostas XIX a. pabaigoje audė
beveik vien iš skaisgijos. Iš jos išausta ir dauguma geresniųjų,
gražesniųjų dzūkiškų juostų. Naminės vilnos siūlai storesnį,
grubesni. Šiandien, žinoma, nieko panašaus į skaisgiją mūsų
parduotuvėse nerasime. Tautodailininkės rinktines juostas
dažniausiai audžia iš pusvilnonių kiliminių siūlų - jie lygūs,
stiprūs, lengvai nudažomi. Pradedančiai audėjai tai turbūt
tinkamiausia žaliava. Žinoma, puikiai tinka ir naminė arba panaši
į ją vilna, tačiau austi iš jos gerokai sunkiau - ji minkštesnė,
labiau veliasi. Vilnoniai siūlai taip pat turi būti gerai susukti, lygūs.
Vilnoniai juostų rašto siūlai visada būna storesnį už lininius arba
medvilninius dugno siūlelius. Bendras juostos plotis labai
priklauso nuo dugno siūlų storio. Juostos labai plačiais ir
sudėtingais raštais dažniausiai audžiamos plonais dugno
siūlais.
Audimo įrankiai
Rinktinę juostą galima išausti ir labai primityviu būdu,
pritvirtinus vieną metmenų galą, pavyzdžiui, prie sienos, medžio
šakos, o antrą - prie audėjos juosmens. Vienok geriau šį būdą
palikti neturinčioms geresnių sąlygų piemenaitėms arba labai

įgudusioms audėjoms. Žymiai patogiau juostas apmesti Ir
Išausti ant rėmelio.
Juostoms austi ilgą laiką buvo naudojamas rėmelis su viena
sianklojančia kraštine A (i a pav.). Tačiau jis turi porą trūkumų.
Visų pirma, jei norime austi juostas susijuosimui, siekiančias iki 3
m ilgio, ilgoji rėmelio kraštinė turės būti apie 160 cm ilgio, taigi
rėmelis bus griozdiškas, nepatogus perkelti iš vienos vietos į
kitą. Be to, šoninės rėmo lentelės, tankiai išvarpytos skylutėmis,
turi būti gana storos ir tvirto medžio, kad nesuiinktų įtempiant
metmenų siūlus. Žymiai patogesnis neseniai išpopuliarėjęs
įtaisas, parodytas II a pav. Jį sudaro dvi 1-1,5 cm storio lystelės
b ir c. Lystelėje c 1 cm tankumu išgręžiamos skylutės. Prie
lystelės a sąvara pritvirtinama detalė d (tvirtinimo vieta pažymėta
A) - ji turi lankstytis į išskobtų duobučių pusę. į duobutes įsirems
metalinis strypas g, grandimi pritvirtintas prie detalės d
pažymėtoje tašku vietoje. Prie abiejų lystelių pritvirtinamos kilpos
iš juostinio metalo, odos ar pan. (vietose, pažymėtose B).
Lystelės suneriamos per kilpas kaip parodyta piešinyje a, ant jų
galų užmaunamos lentelės e, kaištuku f nustatomas norimas
juostos ilgis - ir rėmelis paruoštas audimui. Audžiant siūlų
įtempimas reguliuojamas perkeliant kaištuką f ir keičiant detalės
d pasvirimo kampą. Šitoks rėmelis užima mažiau vietos negu jo
pirmtakas, be to, jį patogu nešiotis - pradėta juosta nuimama,
rėmas išardomas.
Audimui reikalingi dar keli įrankiai: pora apvalių arba
keturkampių lazdelių nytims (II h pav.), šaudyklė (II I pav.) arba,
jei jos nėra, - plokščia ritė (II k pav.) ataudų siūlams užvynioti,
balanėlė rašto rinkimui, vadinama peiliu. Peilis išdrožiamas iš
kieto medžio, jo paviršius turi būti labai lygus, glotnus, kad
nesikabintų siūlai. II m pav. parodyti peilio skerspjūviai - jis
siaurėja šonuose, briaunos suapvalintos, vienas galas
nusmailintas.
Juostos apmetimas
Rinktinės juostos raštas susidaro iš metmenų siūlų. Metama
taip: dvi dalys dugno siūlų, viena dalis rašto siūlų. Kiekvienas
rašto siūlas turi būti iš abiejų pusių apgaubtas dviem dugno
siūlais. Ataudžiama paprastai dugno spalvos^ verpalais.
Pakraštėlis dažniausiai apmetamas tik iš vilnos. Štai siauros
juostelės (parodytos 13 pav.) metimo schema. Jos pakraštėlis
išaustas iš 3 lininių (žymime I) ir 2 žalių vilnonių (Ž) siūlų. Raštas
išrinktas 5 alyvinės spalvos vilnoniais siūlais (A). Užmetimo
tvarka tokia
: IIIZŽ
IIAI IAI IAI IAI IAII ŽŽIII
raštas
pakraštėlis
Siūlai apmetami vyniojant juos apie rėmą ir surišant vienoje
vietoje, apačioje. Reikia stengtis, kad kitur nebūtų jokių mazgų,
nes kitaip bus labai sunku austi. Metama iš kairės į dešinę. Jei
naudojamasi senojo pavyzdžio rėmu, prie jo gali būti pritvirtinta
šakutė (parodyta brėžinyje), su kuria iš karto galima sudaryti
skiemenis - siūlų persikryžiavimą. Jei šakutės nėra, stenkitės,
kad siūlai viršutinėje rėmelio pusėje gultų tvarkingai, iš eilės.
Tuomet bus lengviau surinkti skiemenis peiliu. Žiočių sudarymo
schema pateikta I b pav. Pirmiausia surenkame ant peilio kas
antrą metmenų siūlą (nekreipdami dėmesio, kokie jie - rašto,
pakraštėlio ar dugno). Prakišame po surinktais siūlais vieną iš
lazdelių ir jos galus perrišame stipriu siūlu, kad lazdelė
neiškristų. Tai pirmosios žiotys. Tada žemiau jų išrenkame peiliu
metmenis, likusius apačioje. Kiekvieną iškeltą antrųjų žiočių
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metmenų siūlą ilga kilpa reikia pritvirtinti prie antrosios lazdelės
taip, kaip parodyta piešinyje. Kilpos turi būti vienodo ilgio, jų
siūlas stiprus ir slidus. Geriausiai tinka plona, gerai susukta
šilkinė virvelė.
Juostos audimas
Ataudų siūiai suvyniojami j šaudyklę arba plokščią ritę (II k,l
pav,). Dažniausiai ataudžiama tos pačios spalvos kaip ir dugno
metmenų arba panašiais j juos siūlais. Seniau dažnai buvo
apmetama medvilne, o ataudžiama linu. Kuo plonesni bus
ataudų siūlai, tuo daugiau turėsite darbo, tačiau juosta bus
gražesnė, mažiau išsitemps j ilgj rašto piešinys.
Austi pradedame žemiau nytelių, paliekant nuo apačioje
užmegztų mazgų tiek vietos, kiek jos reikia kutams. Jei juosta
turi įaustus kutus, jie paruošiami prieš pradedant austi, geriausiai
- abiems juostos galams iš karto. Pakėlus nyteles, sudaromos
žiotys ir peršaunamas ataudų siūlas. Po to pakeliamos kitos
nytys, tvirtai primušamas peilio briauna ankstyvesnis įaudimas ir
vėl peršaunamas ataudų siūlas. Svarbu teisingai nustatyti
juostos plotį, sutraukiant metmenis ataudų siūlu tiek, kad
pradėjus rinkti raštą, vilnoniai siūiai gerai priglustų vienas prie
kito. Pradedančioms audėjoms juostos plotį patartina kartas nuo
karto tikrinti - pamatuoti liniuote. Pradėjus juostą, kelios
pirmosios eilės išaudžiamos nerenkant rašto. Tada per 2-5
peršovimųs įaudžiami kutai (prakišamas ir ataudų siūlas, ir
kutams skirtų siūlų pluoštelis). Tradicinėse juostose vienam kutų
pluošteliui paprastai dedami ne vienos, o 2-3 spalvų siūlai,
įaudus kutus, vėl peraudžiame keletą kartų ir pradedame rinkti
raštą. Pakėlę nyteles, pakišame po iškeltais metmenimis kairės
rankos pirštus, o dešine peiliu perrenkame rašto siūlus,
paleisdami tuos, kurie toje eilutėje nereikalingi, ir iškeliame peilio
galu trūkstamus. Dugno siūlai nerenkami, lieka taip, kaip juos
iškelia nytys. Nerenkami ir pakraštėlio siūlai, išskyrus kai kuriose
juostose pasitaikančius pakraštėlius su rinktiniu rašteliu
(pavyzdžiui, suvalkiečių juostose). Šiaipjau pakraštėlio išilginiai
dryželiai ir slanksteliai išsiaudžia savaime. Pradedant rinkti raštą,
reikėtų žiūrėti, kad pakėlus nytis, būtų iškelti tie rašto siūlai, kurie
patogesni norimai eilutei rinkti. Lengviausia orientuotis pagal
centrinį rašto siūlą: jei jis iškeltas, raštas pradedamas rinkti nuo
tos eilutės, kurioje šis siūlas reikalingas.
Jei baigiasi ant šaudyklės užvyniotas ataudų siūlas, naujasis
siūlas priduriamas be mazgo, t.y. į vieną eilutę peršaunama
abiem siūlais - senojo galeliu ir naujuoju. Nutrūkus metmenų
siūlui, geriausia jį pakeisti nauju, neišvengiamą mazgą surišant
visai prie pat išausto juostos krašto. Jei nyčių siūlai audžiant
apsivelia, kartas nuo karto reikia atsargiai juos nuvalyti, geriausia
mažomis žirklutėmis, kitaip pasidarys sunku keisti žiotis,
išsitampys metmenų siūlai. Juostos galas audžiamas taip pat
kaip pradžia, tik atvirkštine tvarka. Baigus austi, juosta
perkerpama, nukarpomi metimo mazgai, sulyginami galai.
Rinktinių juostų regioniniai bruožai
Nors rinktinių juostų randama visoje Lietuvoje, ne visose
etnografinėse srityse jos buvo vienodai paplitusios. Be to,
kiekvienas regionas turėjo savo pamėgtus raštus, spalvų
derinius. Skirtingas buvo net tų pačių arba panašių ornamento
motyvų komponavimas. Tradicinių juostų raštai formavosi
daugelį šimtmečių. Juose kaimo audėjos pasiekė tobulą rašto ir
jo fono - dugno piešinių dermę, natūralu audimo technikos ir
ornamento ryšį. Juostų raštai, kaip ir kita liaudies ornamentika,_
buvo perimami iš ankstesnių kartų. Audėja neišgalvbdavo~naujo
rašto, o šiek tiek improvizuodama kartodavo žinomą ornamentą.
Tokiu keliu, siūlytume eiti ir nūdienėms juostų audėjoms.
Suprantama, mums sunkiau - ornamentus, kuriuos senovėje visi
žinodavo nuo mažens, mes turime susirasti muziejuose,
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etnografinėje literatūroje. Mes pateiksime po keletą visų Lietuvos
etnografinių sričių rinktinių juostų raštų (be pakraštėlio piešinių),
aprašysime jų užmetimo schemas. Šiame žurnalo numeryje - tik
dzūkiškos juostos (1-14 pav.).
DZŪKIŠKOS JUOSTOS
Dzūkijoje rinktinių juostų randama daugiausia. Ne visos jos
buvo skirtos drabužiams sujuosti, parišti ar suvarstyti.
Juostomis buvo parišami lopšiai, sėtuvės, lauknešėliai ir
daugelis kitų namų apyvokos daiktų. Iš juostų dažnai buvo
siuvami šventadieniniai pakinktai, netgi kilimai, ant kurių
bažnyčioje per sutuoktuves stovėdavo jaunavedžiai. Prie
išeiginių drabužių matyt buvo ryšimos dailiau, iš geresnių siūlų
nuaustos juostos.
Juostos austos plačios (iki 9 cm) ir siauros. Vienok moterims
nevertėtų juosėti platesnėmis nei 5-6 cm juostomis. Platesnių
buvo mažai, ir jos labiau tinka sunkesnei žieminei arba vyriškai
aprangai sujuosti. Pačios siauriausios (1-2 cm) juostelės tinka
apavui, autams, kojinėms, prijuostėms pasirišti, liemenėms
suvarstyti ir pan.
Dzūkijoje daug juostų buvo audžiama balinto ir nebalinto lino
dugnu, nors nemaža ir baltų medvilninių. Vilnoniai siūlai naudoti
naminiai ir pirktiniai (skaisgija). Mėgstamiausios rašto spalvos raudona (didžioji juostų dalis), žalia, violetinė, rečiau pasitaiko
mėlyna, tamsiai raudona, alyvinė ar ryški rožinė spalva. Kai
kuriose vietovėse palei Nemuną randama juostų šviesiai rudu
(eglės kamieno atspalvio) dugnu. Šių juostų raštas paprastai
žalios spalvos (8 pav.). Dzūkės mėgo akcentuoti juostos centrą
kontrastingu pagrindinei spalvai siūlų dryžiu. Tai paryškindavo
ornamento^ centrinę ašį, o kai kada optiškai pakeisdavo jo
struktūrą. Šis būdas buvo naudojamas ir kituose regionuose
(pavyzdžiui, Suvalkijoje, Aukštaitijoje), bet niekur kitur nebuvo
toks populiarus.
Dzūkijoje plačios juostos dažnai užpildomos smulkiu tarsi
kiliminiu raštu, sukomponuotu iš paprastų geometrinių motyvų rombelių, krypučių, kryželių (1, 2 pav.). Kartais tokie raštai
dėstomi skersai juostos (7 pav.). Kitose srityse panašios juostos
labai retos. Daugiau nei kitur čia randama juostų, kurių
ornamento kompozicijoje panaudota diagonali simetrijos ašis;
šiuo principu sukomponuoti raštai Dzūkijoje platesni ir
sudėtingesni negu kitur Lietuvoje (10 pav.).
Dzūkiškų juostų pakraštėliai audžiami iš kelių spalvų
(paprastai 3-5) vilnonių siūlų. įprasti spalviniai deriniai:
raudona-geltona-žalia, violetinė-žalia-raudona-rciėlyna ir pan.,
kiekvienos spalvos dedant po 2-3 siūlelius. Juostos gale
įaudžiami kelių spalvų ryškūs vilnoniai kutai.
Pavyzdžių aprašai
1. Rinktinė juosta iš Lazdijų raj. Noragėlių apyl. Noragėlių k.
LDM LA-5436.
Juostos plotis 5,5 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių (raštas) siūlų.
Raštas raudonos ir mėlynos spalvos. Pakraštėlis ir kutai iš
vilnonių naminių ir pirktinių siūlų. Kutų siūlų spalvos: raudona,
tamsiai violetinė, alyvinė, geltona, žalia.
Metimas: pakraštėlis (2 raudoni siūlai, 2 tamsiai violetiniai, 2
žali); raštas 13x (2 lininiai dugno, 1 raudonas), 9x (2 lininiai
dugno, 1 mėlynas), 13x (2 lininiai dugno, 1 raudonas) 2 lininiai
dugno /; pakraštėlis (2 žali, 2 tamsiai violetiniai, 2 geltoni, 2
tamsiai violetiniai, 2 raudoni).
2. Rinktinė juosta iš Alytaus raj. Nemunaičio apyl. Manciūnų
k. LDM LA-5722.
Juostos plotis 3,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių
(raštas) siūlų. Raštas raudonos ir mėlynos spalvos. Pakraštėlis ir
kutai iš vilnonių pirktinių siūlų. Kutų siūlų spalvos: raudona,

žalia, geltona, violetinė.
Metimas: pakraštėlis (2 raudoni siūlai, 3 mėlyni, 3 geltoni, 3
žali); raštas / 11x (2 medvilniniai dugno, 1 raudonas), 11x (2
medvilniniai dugno, 1 mėlynas), 11x (2 medvilniniai dugno, 1
raudonas), 2 medvilniniai dugno /; pakraštėlis (3 žali, 3 geltoni, 2
mėlyni, 2 raudoni).
3. Rinktinė juosta iš Varėnos raj. Kabelių apyi. Kabelių k. IEM
EMO 3558.
Juostos plotis 3,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir naminės vilnos (raštas)
siūlų. Raštas raudonos spalvos. Pakraštėlis ir kutai iš naminių ir
pirktinių vilnonių siūlų. Kutų siūlų spalvos: šviesiai žalia, alyvinė,
geltona, raudona.
Metimas: pakraštėlis (1 raudonas, 2 violetiniai, 2 raudoni, 2
žali, 2 geltoni, 2 raudoni , 2 žali); raštas / 15x (2 medvilniniai
dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai dugno /; pakraštėlis (2 žali, 2
raudoni, 2 geltoni, 2 žali, 2 raudoni, 2 violetiniai, 1 raudonas).
4. Rinktinė juosta iš Alytaus raj. Daugų apyl. Rinėnų k. LDM
LA 5537.
Juostos plotis 3 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių
vilnonių
(raštas,
pakraštėlis, kutai) siūlų. Raštas raudonos spalvos. Kutų siūlų
spalvos: violetinė, žalia, raudona.
Metimas: pakraštėlis (3 raudoni, 2 juodi, 2 žali); raštas / 14x
(2 lininiai dugno, 1 raudonas), 2 lininiai dugno /; pakraštėlis (2
žali, 2 juodi,3 raudoni).
5. Rinktinė juosta iš Lazdijų raj. Prapuntų k. LDM LA 12.
Juostos plotis 3 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Raštas tamsiai violetinės spalvos. Kutai iš pirktinių
siūlų. Spalvos: raudona, žalia, geltona, violetinė.
Metimas: pakraštėlis (2 tamsiai violetiniai, 2 tamsiai raudoni, 2
žali, 2 geltoni, 2 tamsiai raudoni); raštas / 15x (2 lininiai dugno, 1
tamsiai violetinis), 2 lininiai dugno /; pakraštėlis (2 tamsiai
raudoni, 2 geltoni, 2 žali, 2 tamsiai raudoni, 2 tamsiai violetiniai).
6. Rinktinė juosta iš Varėnos raj. Kabelių apyl. Ašašnykų k.
IEM EMO 3566.
Juostos plotis 2,8 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių (raštas,
pakraštėlis, kutai) siūlų. Raštas raudonos spalvos. Kutų siūlų
spalvos: mėlyna, šviesiai žalia.
Metimas: pakraštėlis (1 lininis dugno, 1 juodas, 2 ryškiai
rausvi, 2 tamsiai raudoni, 2 lininiai dugno, 2 tamsiai žali); raštas /
19x (2 lininiai dugno, 1 raudonas), 2 lininiai dugno /; pakraštėlis
(2 tamsiai žali, 2 lininiai dugno, 2 tamsiai raudoni, 2 ryškiai
rausvi, 1 juodas, 1 lininis dugno).
7. Rinktinė juosta iš Prienų raj. Birštono apyl. Naudžiūnų k.
LDM LA 3683.
Juostos plotis 5 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Raštas raudonos spalvos. Kutai iš naminių ir
pirktinių vilnonių siūlų. Spalvos: raudona, violetinė, žalia,
mėlyna.
Metimas: pakraštėlis (2 tamsiai mėlyni, 2 raudoni, 2 žali, 2
violetiniai); raštas / 33x (2 lininiai dugno, 1 raudonas), 2 lininiai
siūlai /; pakraštėlis (2 violetiniai, 2 žali, 2 raudoni, 2 tamsiai
mėlyni).
8. Rinktinė juosta iš Alytaus raj. Punios apyl. IEM EMO 6266.
Juostos plotis 4 cm.
Austa iš šviesiai rudų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių
siūlų (raštas, pakraštėlis, kutai). Raštas tamsiai violetinės ir
šviesiai žalios spalvos. Kutų spalvos: alyvinė, raudona, pilka,
geltona, žalia.
Metimas: pakraštėlis (1 medvilninis dugno, 4 mėlyni, 3
tamsiai raudoni, 3 žali); raštas / 9x (2 medvilniniai dugno, 1
tamsiai violetinis), 7x (2 medvilniniai dugno, 1 šviesiai žalias), 9x
(2 medvilniniai dugno, 1 tamsiai violetinis) 2 medvilniniai dugno

/; pakraštėlis (3 žali, 3 tamsiai raudoni, 4 mėlyni, 1 medvilninis
dugno).
9. Rinktinė juosta iš Prienų raj. Stakliškių apyl. Sudvariškių
k.IEM EMO 6257.
z Juostos plotis 1,8 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis, kutai). Raštas raudonos ir šviesiai žalios
spalvos. Kutų spalvos: tamsiai violetinė, šviesiai žalia, juoda,
geltona, raudona..
Metimas: pakraštėlis (2 šviesiai žali,2 geltoni, 2 tamsiai
violetiniai); raštas / 5x (2 medvilniniai dugno, 1 raudonas), 5x (2
medvilniniai dugno, 1 šviesiai žalias), 5x (2 medvilniniai dugno, 1
raudonas), 2 medvilniniai dugno /; pakraštėlis (2 tamsiai
violetiniai,2 geltoni, 2 šviesiai žali).
10. Rinktinė juosta iš Alytaus raj. Daugų apyl.
Juostos plotis 7,3 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis, kutai). Raštas tamsiai raudonos spalvos. Kutų
spalvos: raudona, violetinė, geltona, ryškiai rausva, žalia.
Metimas: pakraštėlis / 3 tamsiai raudoni, 3x (1 violetinis, 1
ryškiai rausvas), 3 balti, 4 žali /; raštas / 35x (2 lininiai dugno, 1
tamsiai raudonas), 2 lininiai dugno /; pakraštėlis /4 žali, 3 balti,
3x (1 violetinis, 1 ryškiai rausvas), 3 tamsiai raudoni/.
11. .Rinktinė juostelė iš Šalčininkų raj. Dieveniškių apyl.
Rimašių k. IEM EMO 4157.
Juostos plotis 0,9 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir vilnonių (raštas,
pakraštėlis) siūlų. Kutai tik iš metmenų galų. Raštas raudonos
spalvos.
Metimas: pakraštėlis (2 žali)'; raštas / 7x (2 medvilniniai
dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai dugno /; pakraštėlis (2 žali),
geltoni, 2 šviesiai žali).
12. Rinktinė juostelė iš Lazdijų raj. Teizų apyl. Sk'ovagalių k.
LDM LA-5445.
Juostos plotis 1,5 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis, kutai). Raštas raudonos spalvos. Kutų spalvos:
raudona, žalia, juoda.
Metimas: pakraštėlis (2 raudoni, 2 žali); raštas / 3x (2 lininiai
dugno, 1 raudonas), 2 lininiai dugno /; pakraštėlis (2 žali, 2
raudoni).
13. Rinktinė juostelė iš Švenčionių raj. IEM EMO 571.
Juostos plotis 1 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Kutai tik iš metmenų galų. Raštas šviesios alyvinės
spalvos.
Metimas: pakraštėlis (3 lininiai dugno, 2 tamsiai žali); raštas /
5x (2 lininiai dugrto, 1 šviesiai alyvinis) 2 lininiai dugno /;
pakraštėlis (2 tamsiai žali, 3 lininiai dugno).
14. Rinktinė juosta iš Alytaus raj. Miroslavo apyl. Obelytės k.
IEM EMO 571.
Juostos plotis 5,8 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir pirktinių vilnonių (raštas,
pakraštėlis, kutai) siūlų. Raštas raudonos spalvos. Kutų spalvos:
raudona, mėlyna, violetinė, geltona, žalia, alyvinė.
Metimas: pakraštėlis (2 raudoni, 2 žali, 2 geltoni,2 mėlyni);
raštas / 13x (2 lininiai dugno, 1 raudonas) 2 lininiai dugno /;
pakraštėlis (2 mėlyni, 2 geltoni, 2 žali, 2 raudoni).

Teresė JURKUVIENĖ
KLAIDOS ATITAISYMAS
Trečiojo num erio 3 7-m e puslapyje pirmosios skilties viduryje p o antrašte CIOFF įsivėlė
klaida. Reikia skaityti: (Conseil International dės organlzations de festivals de folklore e t d ’arts
traditionnels)
Ir - to paties straipsnio penktoje eilutėje - Konfblane.
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PAGODOS

JUODA IR BALTA
Šie m ezginiai iš vasaros p a b a ig o je V iln iu je , T a u to d a ilė s
sa lo n e e k sp o n u o to s Rygos m o k y to jų n a m ų ta ik o m o jo m e n o
stu d ijo s "B arbelė” p a ro d o s "Juoda - balta". Ši graži p a ro d a
m um s su k ėlė daug p ra k tin ių m in čių - k iek v ien a m ezg an ti
m o teris gali pad ary ti taip , kad jo s su k u rti d a ik ta i k v e p ė tų
b a ltišk u o ju o rn a m e n tu . Įsižiū rėk ite. J u k n e t g ražiau n eg u
p o p u lia riu o se
u ž sie n ie tišk u o se
m adų
ž u rn a lu o se .
O
svarb iausia - savita!
Gintaro ZALECKO nuotraukos
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