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Kaimo dainininkų ir muzikantų koncertas Universiteto kiemo teatre;
Vaizduojamosios liaudies dailės parodos atidarymas Šiuolaikinio meno centre.
Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos folkloro ansamblių, liaudies meistrų
subuvimas Gedimino kalno papėdėje ir Sereikiškių parke;
Karinės istorinės dainos Gedimino kalne;
Sutartinių valanda Žemutinėje pilyje.
Koncertas ir vakaronė Katedros aikštėje.
Iškilmingas Pasaulio lietuvių dainų šventės atidarymas prie Laisvės paminklo ir
Nežinomo kareivio kapo. Eitynės į Dainų slėnį.
Dainų diena Dainų slėnyje.
Pučiamųjų orkestrų paradas Senamiesčio gatvėmis ir koncertas Menininkų rūmų
kieme;
Ansamblių vakaro generalinė repeticija (su žiūrovais).
Šokių dienos generalinė repeticija „Žalgirio“ stadione (su žiūrovais);
Simfoninės ir chorinės muzikos vakaras Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose;
Ansamblių vakaras Kalnų parke.
Šokių diena „Žalgirio“ stadione;
In memoriam - Laisvės aukų ir didvyrių, valstybės ir kultūros patriarchų atminties
valanda Šv. Jonų bažnyčioje.
Iškilmingos šv. Mišios Arkikatedroje Bazilikoje;
Eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką;
Dainų diena Vingio parke.
Pasaulio lietuvių dainų šventės konferencija „Viena tauta - viena kultūra“.
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Iš paskutiniųjų profesorės Marijos GIMBUTIENĖS susitikimų
Tolimame krašte Kalifornijoje (JAV) 1994 m. vasario
SUSITIKIMAS SU VISUOMENE ŠVIETIMO IR
2 d. iškeliavo į dausas Kalifornijos universiteto LosAndžeKULTŪROS MINISTERIJOJE
le Europos archeologijos profesorė Marija ALSEIKAITĖPokalbį vedėprof. Norbertas VĖLIUS
GIMBUTIENĖ.
Gimė ji 1921 m. sausio 23 d. Vilniuje, Jogailos gatvėje,
Norbertas VĖLIUS. Lituanistinio sąjūdžio epochos sim
DanieliausAlseikos ir VeronikosJanulaitytės-Alseikienės šei boliais yra tapę Dionizas Poška, Simonas Stanevičius, Simo
moje, pasišventusioje Vilniaus krašto lietuvių gyvenimui. Stu nas Daukantas, XIX a. pabaigos tautinis atgimimas siejamas
dijavo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1942 m. su Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos vardais, XX amžiaus
baigė Vilniaus universitete archeologiją. 1944 m. su šeima - su Čiurlioniu. Mums sunkiais okupacijos metais tokiais
pradėjo išeivių dalia dalintis. Vis tolyn nuo Lietuvos: Tiu simboliais buvote Jūs, buvo prof. J. Greimas. Pirmiausia Jūs
bingenas, Heidelbergas, Miunchenas, Bostonas, Los An- mums simbolizavot minties gilumą, minties jėgą, įžvalgumą,
tais sunkiais metais nugalėti savo kompleksus. An
dželas, ir vis nepalikdama Lietuvos. Tiubingene apgynė dak padėjot
tra,
Jūs,
kaip ir kiti minėti šio amžiaus žmonės, padėjot at
taro disertaciją apie laidoseną Lietuvoje priešistoriniais lai skleisti mūsų
kultūros giluminį struktūriškumą, sistemišku
kais (1946 m.). Augino lietuvaitėmis tris dukras, parsisam- mą, viso pasaulio kontekste pažvelgti į mūsų kultūrą iš aukš
dydama visokiems darbams, naktimis rašė knygą apie lietu čiau, pamatyti, kad mūsų kultūra be galo turtinga, be galo
vių liaudies meno simboliką. Didžiausios gyvenimo įtam įvairi, kad ji nenusileidžia nei slavų, nei germanų, nei kitoms
pos, talento ir darbštumogalia įėjusi į svetimos šalies mokslo kultūroms.
pasaulį, netrukus įrodė, kad gali būti stipriausiųjų gretose:
Jūsų apibendrinanti minties galia buvo ryški nuo pačių
išleistos Rytų Europospriešistorė (1956 m.), Europos bron pirmųjų Jūsų straipsnių. Dar 1943 m., baigusi Kauno uni
zos amžius (1965 m.), knyga apie baltų kilnią ir kultūrą (an versitetą, „Gimtajame krašte“ paskelbėte straipsnį apie se
gliškai -1963 m., itališkai -1967 m., vokiškai -1983 m., nųjų baltų laidojimo apeigas, kuriame ryškėjo visi Jūsų kaip
lietuviškai —1985 m., portugališkai 1985 m.). Keturioli mokslininkės bruožai. Dar būdama studenčiukė, sugebėjo
te surinkti be galo daug archeologinių faktų. Tie faktai jums
ka metų organizavo archeologines ekspedicijas ir kasinėjo buvo
ne daiktai, kuriuos reikia klasifikuoti, skaičiuoti - Jūs
Bosnijoje, Makedonijoje, Graikijoje, gulė į lentynas didelės ieškojote faktų prasmės, ieškodama prasmės, pasitelkėte ir
sunkios kasinėjimų ataskaitos —knygos; sėdusi prie maši mūsų tikėjimus, ir mūsų papročius, ir mūsų etnografinę me
nos vairo keliavo po Europos muziejus. O šalia visos tos džiagą. Ir sukūrėte puikius perlilikus apie mūsų laidojimo
intensyvios veiklos, intelekto irpažinimo intuicijos skrydžio papročius, paskui šia tema apgynėte disertaciją. O po diser
erdvėje mokslininkė konstravo indoeuropiečių (kartu irmū tacijos, ką jau ir kalbėti, - žinom visi, kokios knygos viena
sų) kilmės, jų kultūros raidos Europoje hipotezes, palaips po kitos sekė. (...) Jose su tokiu įžvalgumu atskleidėte bū
niui rekonstravo Europos kultūrą darprieš ateinant proin- tent panoraminį, ne vien atskiros tautos, bet visos Europos
doeuropiečiams. Iš materialių radiniųpalaipsniui atvėrė se kultūros vaizdą. Aš manau, Jūs aprėpėt visos Europos kul
nosios Europos kultūros dvasinį gyvenimą. Išėjo knygos Se tūros fundamentalumą. Kita vertus, Jūs įvedėt į tą kultūrą ir
nosios Europos dievai ir deivės, Deivės kalba. Jau sirgdama mūsų baltiškąją (straipsniai ir apie Dievą, ir apie dievų triju
lę, ir apie Perkūną, ir apie Veleną), ką jau kalbėti apie Jūsų
parašė Deivės civilizaciją, lygiagrečiai rengėpaskutinės kny studiją,
aiškinančią mūsų ornamento senąją prasmę - ją bu
gos variantą Lietuvai. Trilogijos knygos apie Senąją Europą vom persispausdinę
ir mintinai mokėjom. Mes persirašinėjau skaitomos anglų, italų, rumunų, japonų kalbomis. Šio jom ištraukas iš Jūsų knygos „Baltai“, Jūs įvedėte baltų kul
je gigantiškoje mokslininkės intelekto aprėptoje Europos že tūrą į visos Europos kontekstą. Jūs tapot ir Amerikos mote
myno septynis tūkstančius metų vykusioje kultūrų kaitoje rų simboliu, moterų, kurios sugeba pasiekti mokslo aukštu
Marija GIMBUTIENĖ neužmiršo Lietuvos: į ją įsikompo mas ir ginti moters teises (...). Ir tame galima įžvelgti tauti
navo baltų kilmės hipotezė, pasirėmusi lietuviškąja dar gy nes ištakas, nes lietuviškoji kultūra - tai moterų kultūra.
va liaudies meno dvasia, ji rado raktus 4—5 tūkstančiais Tapdama pasaulio moterų simboliu, Jūs parodėt būtent mū
metų nuo mūsų nutolusiems Senosios Europos kultūros žen sų kultūros dalelę...
Aš gal patetiškai kalbu, bet mums didelis džiaugsmas ben
klams skaityti, savo ruožtu, Lietuvos mitologijos pasaulis
pagilėjo visu Senosios Europos kultūros klodu. Daugelio drauti su Jumis, tikiu, kad šitas pokalbis giliai įsirėš į atmintį...
(Mariją Gimbutienę daina sveikina folkloristai).
mokslininkų rekonstruojama baltų mitologija įgavo chro
nologinę dimensiją, apibūdintą ryškiais skiriamaisiais žen
Marija GIMBUTIENĖ. Man turbūt reikėjo palypėti pas
klais, seniausiąjį klodą, su gyvybę regeneruojančiomis, kutiniais savo gyvenimo laipteliais ir sustoti būtent dabar Lie
ciklinį gyvybėsjudėjimą žyminčiomis deivėmis ir dievais, su tuvoje, kad galėčiau pajusti, kas iš tikrųjų buvo mano gyve
nimas... Aš esu nustebinta, kad Jūs žinot, ką aš dariau per
gyvybę teikiančia motina kaip centrine kultūros figūra.
Iš profesorės Marijos GIMBUTIENĖS knygų, išjos su tuos metus. Tikiuosi, kad pasikalbėjimas Jums ką nors duos,
kurto intelekto ir vaizduotės pasaulio dvelkianti dvasiosjė o jeigu ir neduos, tai pabūsime kartu, ir tai bus atminimas iš
ga tampa neatsiejama mūsų kultūros gyvastingumo dalimi. tos mano viešnagės.
N. VĖLIUS (...) Nepriklausomybę mes iškovojom dau
Ingė LUKŠAITĖ giausia remdamiesi savo kultūra - mes kovojom už savo kal—
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su Lietuvos žmonėmis 1993 metų birželio mėnesį
bą, už savo papročius, už savo dainas. Tai buvo pasipriešini
mas, tai buvo mūsų rezistencija. Ir dabar, kai Nepriklauso
mybė iškovota, pasigirsta balsų, kurie mus truputį skaudina,
kurie mėgina parodyti, kad šita mūsų kultūra, būtent etninė
kultūra, ta giliausią dvasinė lietuvių kultūra, yra praeities eta
pas, žemesnė stadija. Ir jeigu mes gilinamės į šitą kultūrą, jei
bandome palaikyti tas tradicijas, kurios dar gyvos, mus ima
kaltinti etniniu ftindamentalizmu. Atseit, mes norim atsiri
boti nuo Europos. Norėčiau pradėti pokalbį nuo mūsų etni
nės kultūros suvokimo ne tik visos Europos etninės kultū
ros, bet ir dabartinės kultūros kontekste.
M. GIMBUTIENĖ. Manau, kad pateikėte labai rimtą
klausimą. Aš ir birželio 11-ąją Kaune iškilmėse kalbėjau, kad
mums svarbu suprasti, kiek mes turto turim, kad mes turime
iš jo pasisemti išminties ir grožio. Jei mes jo, to turto, atsisa
kysime, tai mes atsisakysime savęs. Dabar visas pasaulis ieš
ko kelių sugrįžti į savo šaknis, į savo žemę. Juk priėjom prie
bedugnės krašto - žemė, galima sakyti, yra beprotiškai nu
niokota, nuniokota iki tokio laipsnio, kad sunku būtų grįžti į
pusiausvyrą... Viso pasaulio globalinė problema - grąžinti
žmogui žemės šventumo jausmą, o žemės šventumas Lietu
voje dar ir dabar jaučiamas, aš manau, jo nesam praradę.
Mes ta prasme esame privilegijuoti - mes galim daug grei
čiau suprasti tą ryšį su praeitim ir jausti jos tęstinumą savyje
negu anglai ar prancūzai, ką jau kalbėti apie amerikiečius,
kurie jau yra praradę savo šaknis. Žodžiu, mums lengviau
puoselėti savo liaudies turtus, savo praeitį negu kitoms tau
toms (...), ir tai mūsų išsilaikymo galimybė. Kaip mes kitaip
galim išsilaikyti, jeigu ne iš tų versmių. Aš sakyčiau, -mūsų
laimė, kad mes turim tą liaudies kultūrą. Nesekim labai mo
derniais dalykais ir nepamirškime savo šaknų.
...Aš esu nuolat klausiama: kodėl kaip tik jūs galėjot su
vokti Senosios Europos kultūrą, ją interpretuoti, kodėl kaip
tik jūs iššifravot simbolius, kodėl kaip tik jūs galėjote deives
suklasifikuoti ir suprasti, kokios jos buvo prieš tūkstančius
metų. Atsakau trumpai: todėl, kad aš esu iš Lietuvos, todėl,
kad aš užaugau Lietuvoje, kad aš dar mačiau, kaip žemė bu
vo bučiuojama, kad aš girdėjau labai senoviškas dainas, kad
aš pati dalyvavau etnografinėse ekspedicijose, jutau dainos
siejimą su darbu, su gamta, su jos atgimimu, su jos apmiri
mu, —tą viską aš buvau paveldėjusi iš savo kultūros. Todėl
aš natūraliai pasinėriau į Senosios Europos kultūrą —aš ra
šiau apie laikus, kai nebuvo karų, nebuvo ginklų, o gyveni
mą buvo galima vadinti aukso amžiumi. Tai nėra mano iš
galvota - tai liudija surinkta mežiaga, mano pačios kasinė
jimai, istoriniai dokumentai. Graikų ankstyvieji išminčiai kal
bėjo apie aukso ir sidabro amžius, buvusius prieš juos. Ir nesididžiavo taip, kaip dabartinės Vakarų Europos civilizaci
jos atstovai, kad tiktai jie, tiktai ta mechanistinė kultūra yra
civilizacija....
Mano supratimu, civilizacija reiškiasi vertybių kūrimu, o
ne naikinimu, civilizacija yra tada, kai žmonės vieni kitų ne
žudo, o ne tada, kai pusei žmonijos neduodama teisės reikš
tis, kai moteris išnaudojama. Mums reikėtų ieškoti kitokio
civilizacijos supratimo, atsisakyti mechanistinės civilizacijos
(...). Kaip tiktai dabar, kai mūsų krašte nelengva, kaip tik
dabar svarbu pajusti savo vertę ir kaip nors ją ugdyti, kad
kiekvienas žmogus būtų vertas lietuvio vardo, nes man tas

vardas visada siejasi su aukšta morale, su tikrai civilizuotu
žmogum. Sakyčiau, kad tai mus turi išgelbėti, nes jeigu mes
pasimesim šiuo metu, tai bus baigta... Pažvelkim į baltų proistorę: mūsų žemės buvo tarp Berlyno ir Maskvos, net ir už
Maskvos (...). Slavai iš mūsų atėmė beveik du trečdalius že
mės, germanai - mažiausiai trečdalį, liko tiktai pats vidu
rys, pats kamienas... Ar mes išliksim, priklauso nuo kiekvie
no iš mūsų orientacijos.
N. VĖLIUS. Jeigu mes norim susigrąžinti bent dalelę dva
sinės harmonijos, mes turim pasiremti praeities kultūra. Kur
mes šiuo požiūriu stipriausi, ką reikėtų tobulinti?
M. GIMBUTIENĖ. Sakyčiau - mes einam tuo keliu, aš
visada galvoju su dėkingumu apie „Ramuvos“ žmones, apie
ansamblių žmones - jie puoselėja mūsų meną, mūsų dai
nas. Sakyčiau, esame gerame kelyje, - daug padaryta toje
srityje net ir sovietų laikais - kiek buvo tų ansamblių, kiek
čia visko buvo - kaip tiktai taip buvo palaikoma gyvybė.
Aišku, nepakanka tik dainuoti ir šokti: išeivijoje mes turime
pakankamai šokių, pakankamai dainų, bet gilesnio suprati
mo, kas yra lietuvių kultūra, nėra, nėra net kam ir paaiškin
ti. Nėra gilesnės minties. Kad ir apie mūsų mitologiją, baltų
mitologiją, kas apie ją daug žino -nėra net ko ir paskaityti,
nedaug knygų apie tai...
N. VĖLIUS. Grįžtant prie mitologijos - kas mūsų mito
logijoje paveldėta iš Senosios Europos kultūros?
M. GIMBUTIENĖ. Mano keturiasdešimties metų dar
bas leido man padaryti išvadą, kad Europos ir mūsų, baltų,
kultūrą sudaro du sluoksniai - Senosios Europos ir indoeu
ropiečių kultūros. Tie sluoksniai yra labai skirtingi: Seno
sios Europos sluoksnis yra matristinis, remiasi motiniška kul
tūra, o antrasis, indoeuropietiškas, sluoksnis yra patristinis,
su patriarchaline sistema, su ginklais, su karais, su žirgais, su
vyriškaisiais dievais. Senosios Europos matristinis sluoksnis
turėjo moteriškos lyties deives, nors aš nesakiau, kad nebū
tų vyriškų dievų, buvo ir vyriški dievai, bet jie skyrėsi nuo
indoeuropietiškųjų. Kai tie pagrindiniai sluoksniai susimai
šė, mums liko daugiasluoksnė mitologija. Ne vien baltų - ir
germanų, ir graikų, romėnų, keltų (beveik visų Europos tau
tų). Jeigu norime kalbėti apie indoeuropietiškąją mitologi
ją, tai turime atskirti moteriškąsias deives - tokias kaip bal
tų Laima, Ragana, Giltinė, Austėja ir kitas. Svarbiausi indo
europiečių dievai yra trys: Dievas - dangaus šviesos, kartu
ir gamtos atsinaujinimo, vaisingumo dievas; Perkūnas - vai
sinantis žemę, {skeliantis ugnį, kovojantis su piktu; trečiasis
yra požemio ir nakties dievas - Velenas. (...) Deivės indo
europietiškame sluoksnyje yra nekuriančios, jos gali būti gra
žuolės (tokios kaip Aušrinė ir Saulytė), jos gali būti žmonos
ir mylimosios, bet jos nėra kuriančios deivės. O Senosios Eu
ropos deivės kuria pasaulį: nuo paleolito laikų, kai atsirado
pirmieji raižiniai ir pirmosios skulptūros (maždaug prieš 30
tūkstančių metų), deivės kūnas vaizduojamas kaip kurian
tis. Ilgą laiką nebuvo pastebėta, kad moters krūtys, užpaka
liukai, pilvas yra labai svarbūs dalykai, nes yra kuriančiosios,
gimdančiosios dalys. Senosios Europos matristinėje kultū
roje ryški motinos simbolika, tėvo simbolio mes, proistorikai, negalim atkurti, jo nėra.
Senosios Europos panteone buvo ir vyriškų dievų - žvė
rių ir miškų saugotojas, mūsų Miškinis ar Giraitis. Buvo to
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kių kaip mūsų Rūpintojėlis, toks susirūpinęs, sėdintis die
vas. Aš vadinu tą dievą gimstančiu ir mirštančiu. Ir lyginu su
mūsų Vaižgantu, kurį Greimas yra atkūręs.
Tie dievai yra gimstantys su gamta, augantys ir rudenį
mirštantys. Cikliškumas yra būdingas Senajai Europai. Ne
tiktai vyriškieji dievai miršta ir gimsta, taip pat ir moteriš
kieji, vadinamieji žemės dievai - Žemyna. Pavasarį ji yra
nėščia, atgimsta su gamta. Mūsų mitologijoje tas motyvas
nėra ryškiai išlikęs, nėra motinos ir dukters ciklo. Graikų
mitologijoje motina miršta ir paskui atgimsta kaip jauna dei
vė. Ir pas mus taip tikriausiai yra buvę, tiktai reikia mokėti
atkurti.
Cikliškumas labai būdingas Senajai Europai: būdingas
dvigubas jauno ir seno, jauno, augančio, ir senstančio dievo
arba deivės motyvas. Senosios Europos deivės - Laima, Gil
tinė - reiškiasi ne kaip viena, bet kaip dvi arba tiys. Trijulės
yra labai būdingos, bet taip pat ir dvejetukai. Trigubinimas
susijęs su mėnulio fazėmis - gimstančio mėnulio, augančio
ir mirštančio. Po to lieka juodosios dienos - ir vėl viskas
atgimsta. Jeigu prisiminsim Laimą, tai ji dažnai reiškiasi kaip
trys Laimos. Giltinė taip pat gali būti ir jauna, ir sena. Raga
na atstovauja chaosui, mirčiai. Bet mirtis ir chaosas mūsų
religijoje visada susijęs su atgimimu. Kai Ragana miršta, iš
jos išeina gyvatukas, visa gyvybinė energija. Jinai pilna tos
gyvybinės energijos ir atgimusi pasirodo ne kaip senė, sutar
šytais plaukais ir baisi, bet kaip gražiausia jauna mergina
kur nors prie karklų, prie upelio, prie gyvybės vandens.
N. VĖLIUS. Jūs labai įžvalgiai pastebėjote, kad lietuvių
mitologijoje nėra tokia ryškia forma išreikštų mitų apie mirš
tančią arba į požemį nueinančią deivę, motiną ar jos dukte
rį... Bet mes, kaip teisingai pastebėjote, galime rekonstruoti
ir galime atsekti šį motyvą iš pasakų, iš tikėjimų, iš papročių.
Viena tokių pasakų yra „Eglė žalčių karalienė“. Toje pasa
koje ne deivė, o paprasta mergaitė nueina į požemio karali
jos Žalčio sritį ir paskui vėl yra sugrąžinama. „Eglėje žalčių
karalienėje“ atsispindi ir vyriško dievo - mirštančio arba
numarinamo, užmušamo, sukapojamo dalgiais -motyvas, bū
dingas Sirijai, Egiptui ir Viduržemio jūros arealui. Šie mitai
žinomi daug tūkstančių metų. Būtent Žilvinas yra gimstan
čio ir mirštančio dievo reliktas. Latvių mitologijoje irLaumas,
ir Lauma atrodo yra buvę vaisingumo, derlingumo dievai, lau
mėj ir jaunos, ir senos, vaizduojamos su moteriškumą paro
dančiais atributais. Latvių mitologijoje, dainose laumės vadi
namos velnio vogtomisjaunamartėmis -jas, matyt, velnias yra
pavogęs ir nugabenęs į požemį, iš kur jos vėl išėjo.
Profesorė, kalbėdama apie Senąją Europą, atskleidė vie
ną iš svarbiausių savo pasiekimų. Mano, kaip mitologo, po
žiūriu, Jos didžiausias pasiekimas yra tai, kad Ji pradėjo tai
kyti naują metodologiją mitų tyrimui, būtent, skirti mitolo
ginius sluoksnius - senąjį Senosios Ėuropos ir naujesnį indoeuropietiškąjį. Po Jos taip darė visi mitologai, bet pro
fesorė buvo pradininkė, ir tai buvo didžiulis atradimas. Be
to, Ji pirmoji baltų mitologijai tyrinėti pradėjo taikyti mo
derniąsias metodologijas - Diumezilio, Levi-Stroso. Profe
sorė atkūrė svarbiausią lietuvių indoeuropietiškų dievų tri
julę (jau ir Greimas šioje srityje kai ką darė). Profesorės nuo
pelnas, kad Ji atkreipė užsienio mokslininkų dėmesį, jog mū
sų mitologija perspektyvi taikant naujausias metodologijas.
Neabejoju, kad ir žinomas kalbininkas, mitologas Puvelas
Jūsų poveikyje parašė labai gerą straipsnį, kur pažiūrėjo į
baltų, ypač prūsų mitologiją pagal trinarę Diumezilio siste
mą. Mes dėkingi profesorei, kad Ji išvedė lietuvių mitologi
ją į pasaulį...
M. GIMBUTIENĖ. Mano laimė, kad aš visą laiką do
mėjausi tautosaka, mitologija, domėjausi ne tiek materiali

4

ne, kiek dvasine kultūra. Jeigu aš būčiau nepažinusi lietuvių
tautosakos, mitologijos ar latvių mitologijos, tai kažin ar bū
čiau pasiekusi to, ką pasiekiau. Kita vertus, būdama archeo
logė, kasinėjau Italijoje, Graikijoje, Jugoslavijoje, važinėjau
po Ėuropos muziejus, turėjau visai kitą pasiruošimą negu
kalbininkai, kurie sėdėjo prie rašomojo stalo. Reikėjo į daug
ką pažiūrėti iš kito taško, o man likimas kaip tik ir davė tą
kitą tašką. Turėjau progą kasinėti kaip tik tose vietose, kur
kažkada buvo pats kultūros centras, net keista, kad ten da
bar žmonės pjauna vienas kitą. Kai kasinėjau, gyvenau pasi
baisėtinomis sąlygomis, o atkasdavom gražiausius namus,
švarius, gerai prižiūrėtus, atkasdavom šventyklas, deives. Įdo
mu, kaip keičiasi istorija, kaip spirališkai kartojasi - nėra
linijinio kilimo į viršų. Pakylama, paskui - destrukcija, pas
kui vėl viskas iš naujo.
N. VĖLIUS. Prisimenu, su kokia meile mes priėmėm Jū
sų knygą apie baltų ornamento simboliką. Ir mus pirmiausia
tada nustebino bendrosios ornamento prasmės, kurią nule
mia pasaulėjauta, suvokimas, nustebino sugebėjimas perskai
tyti visą tekstą, o tik paskui ieškoti atskirų detalių. Norė
čiau, kad ir čia išskirtumėte, kas mūsų simbolikoje yra pa
veldėta iš Senosios Europos ir kas indoeuropietiška.
M. GIMBUTIENĖ. (...) Liaudies menas yra labai vien
tisas, negalima ryškiai atskirti ir sakyti —čia iš Senosios Eu
ropos, o čia iš indoeuropiečių kultūros. Aišku, kad mėnu
liai, žvaigždės, perkūnai - indoeuropietiškasis sluoksnis.
Bet... kalbėdami apie saulę, galime suklysti, nes Saulė, Sau
lytė yra paveldėjusi kažką iš abiejų sluoksnių. Yra Saulytė,
kuri šildo, kuri labai svarbi atgimimui, ir yra Saulytė —nuo
taka. Čia susikryžiavo dvi epochos, ir tokio susikryžiavimo
galima rasti gana daug. Pažvelkime į vadinamuosius saulės
kryžius - kas ten per spinduliai... Ogi augalai. Ta visa aug
menija, aš sakyčiau, yra iš Senosios Europos. Tikėjimas, kad
persikūnijama į augalus, į paukščius, į kitus gyvūnus, yra iš
Senosios Europos. Šiuose kiyžiuose kaip tik tas motyvas, tai
atgimimo simboliai. Žalčiai, gyvatės, aišku, taip pat iš Seno
sios Europos. Prisiminkime Nidos antkapinius paminklus pilna rupūžių ir varlių, gryna Senoji Europa. Aš pati esu iš
kasusi akmeninių rupūžių skulptūrėlių, kurių galvos būdavo
gimimo, atgimimo simbolis - lelija. XIX a. Nidos antkapi
niuose paminkluose yra labai daug seno motyvo, tikėjimo,
kad žmogus visą laiką atgimsta - kaip lelija ar kaip paukš
tis. Daug kur mes galime rasti labai senų motyvų, mūsų au
diniuose irgi yra daug Senosios Europos elementų, mes ne
praradome Senosios Europos kultūros, mokėjom perimti ir
paskui transformuoti į kažką nauja. Mūsų dviaukščiai, tri
aukščiai koplytstulpiai - tai gyvybės medžiai. Mūsų tikėji
mą vienu žodžiu galima apibūdinti kaip gyvybės religiją, la
biausiai to ieškojom ir visą laiką akcentavom gyvybę, ne mirtį.
Mūsų religija buvo gyvybės religija, ir dabar galėtume ak
centuoti ne mirtį, ne gedulą, o gyvybę. Taip mums būtų leng
viau gyventi.
N. VĖLIUS. (...) Archeologai kol kas neliečia klausimo,
kas gyveno mūsų teritorijoje prieš ledynų slinkimą. Kaip bū
tų galima sieti tautų kraustymąsi prieš ledynmetį su indoeu
ropiečiais, kurie galbūt iš šių kraštų yra nusidanginę prie Juo
dosios jūros?
M. GIMBUTIENĖ. Gana komplikuotas klausimas. Ma
no vartojamas Senosios Europos terminas yra nuo žemdir
bystės įsigalėjimo laikų - nuo 7 iki 3 tūkstantmečio pr. Kris
tų. Iš to laiko mes turime labai daug medžiagos - daug skulp
tūrų, daug keramikos, simbolių, net sakralinį raštą. Pagal tai
galime apibūdinti tą kultūrą, jos šaknys eina į vėlyvąjį paleo
litą, kurį taip pat galime atkurti pagal skulptūras, pagal uolų
raižinius. Bet kuo giliau, tuo mažiau medžiagos... Jau dabar
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aišku, kad religija atsirado ne 30 tūkstančių metų pr. Kr., ji
egzistavo ir prieš milijoną metų, ir galbūt prieš du milijonus.
Bet reikia atlikti dar daug kasinėjimų, kad būtų galima ką
nors daugiau pasakyti. O dabar j Jūsų klausimą dėl indoeu
ropiečių... Kai klimato sąlygos pasidarė geresnės, kai atšilo,
žmonės slinko j šiaurinę Europą. Mūsų mezolito kultūra buvo
gana aukšta —tarp Danijos ir Estijos buvo medžiotojų ir
žvejų kultūra, išjos vėliau išsivystė mūsų garsioji Narvos kul
tūra, kurią tyrė R. Rimantienė (jos rasta deivė, mano supra
timu, yra deivė pelėda, nors ji mano, kad tai buvo kažkoks
vyriškas dievas, bet galima palikti tą klausimą ateičiai). Maž
daug dešimt tūkstančių metų tęsėsi ta kultūra ir vėliau turė
jo labai didelės jtakos mūsų baltiškajai kultūrai. Ant Narvos
kultūros užsiliejo indoeuropietiška kultūra, atėjusi iš Pietų
Rusijos, —šios teorijos laikausi trisdešimt metų. Gana kom
plikuota išsiaiškinti, kaip tai įvyko, kaip tie indoeuropiečiai
įsigalėjo. Jiems reikėjo maždaug 2 tūkstančių metų, kad po
truputį pakeistų visą Europą ir iš matristinės kultūros pada
lytų patristinę. Žodžiu, aš nemanau, kad indoeuropiečiai bū
tų buvę kur nors Vakarų Europoje prieš 20 tūkstančių metų.
Ne, jie susiformavo maždaug 6 tūkstantmetyje pr. Kr. pieti
nėje Rusijoje, į šiaurę nuo Kaukazo, Volgos srityje, ir penk
tojo tūkstantmečio pirmojoje pusėje ši kultūra paplito gana
dideliame plote. Tie pastoralistai, gyvulių augintojai, prisi
jaukino arklį, išrado vežimą, buvo gerai apsiginklavę - tu
rėjo durklus, geras strėles, lankus ir ietis, skydus. Šitaip atjo
jo į Europą (aš Europa vadinu teritoriją, besidriekiančią į
vakarus nuo Juodosios jūros). Senosios Europos žemdirbiai
buvo nepasiruošę susitikti su ginkluotais žmonėmis, buvo pri

versti pasiduoti atėjūnams ir jų kultūrai. Iš šio susikryžiavi
mo paskui išsivystė istorinė Europa.
N. VĖLIUS. Pagal priešpriešų sistemą čia labai gražiai
susijungia ta švelnioji, taikioji moteriškoji žemdirbių kultū
ra ir kita pusė - karingoji vyriškoji indoeuropiečių kultūra.
Ar nepagalvojot - gal tos kultūros kada nors praeityje su
darė vienovę, ar jos negalėjo jungtis į harmoningą vienovę,
kaip vyras ir žmona jungiasi į šeimą? Galėjo ir šios kultūros
kaip atskiros gentys turėti kažkokius ryšius...
M. GIMBUTIENĖ. Manau, kad ši asimiliacija vyko, vy
ko maišymasis, vedybinis gyvenimas. Aišku, galima tą vyro
ir moters alegoriją turėti - susijungė dvi skirtingos kultū
ros, tačiau mes galime kalbėti apie indoeuropiečių protautę tik tam tikrame areale, tiktai tam tikru metu; būtent kaip
tik ten jie pradėjo plisti, kaip tik tenai užsiaugino arklį, kaip
tik tenai vyras pasidarė visuomenėje svarbesnis, nes jis kon
troliavo dideles gyvulių bandas ir žirgus, jis iškilo ir nužemi
no moterį - moteris pasidarė reikalinga tiktai vaikams gim
dyti. Aš taip matau tą procesą...
N. VĖLIUS. Man maga dar daug klausti, bet... klauskit
ir kiti.
Klausimas iš salės. Kai kurie Lietuvos archeologai sako,
kad prabaltai atėjo iš pietų ir vakarų, nuo Dunojaus ir nuo
Elbės (...) Kokiame dideliame areale prabaltai gyveno, ro
do ir kalbininko Peteraičio hidronimų tyrinėjimai. Ką gali
ma dar atrasti Mažojoje Lietuvoje?
M. GIMBUTIENE. (...) Aišku, kad baltai į dabartines
žemes atėjo iš Vidurio Europos, tai yra iš jūsų minėtų Elbės,
vidurio Dunojaus sričių. Iš čia pasislinkta į šiaurę. Tai įvyko
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jau ketvirtame tūkstantmetyje pr. Kr. Jau ta
da Vidurio Europa buvo suindoeuropietinta. Kai indoeuropiečiai ėjo nuo Juodosios jū
ros į Vidurio Europą, Senosios Europos gy
ventojai gyveno paraleliai su atėjūnais —susihibridizavo, susijungė viena kultūra su kita
maždaug per tūkstantį metų. Ir iš čia jie tik
tai trečiame tūkstantmetyje pasislinko į šiau
rę (...). Būtų nepaprastai svarbu nepamiršti
Karaliaučiaus srities, kodėl mes turim apleisti
pačias svarbiausias, turtingiausias protėvių
žemes —čia tūkstančius metų buvo mūsų kul
tūros centras, čia pačios turtingiausios baltų
žemės. Dabartinė Karaliaučiaus sritis, Klai
pėdos sritis, Palanga buvo tie centrai, iš kur
keliavo gintaras. Į Romos imperiją, j Graiki
ją - visur Europoje pilna gintaro. Užtat ir
radiniai čia patys turtingiausi. Kaip tik čia rei
kia kasinėti.
Klausimas iš salės. Ar Jūs nemanote, kad
baltų teritorijos traukimasis susijęs su patristinės kultūros įsigalėjimu?
M. GIMBUTIENĖ. Gali būti (...). Mote
ris yra išlaikiusi tą senąją kultūrą, lietuvybę,
o patristinė kultūra... ant žirgų jodami, mes
neturėjome tikros politikos, kaip išlaikyti tas
žemes, neatsiėmėm suslavintų teritorijų. Ne
sugebėjom, deja. Tai buvo šiaip pasijodinėji
mai. Ir praradom vieną žemę, paskui kitą ...
nedaug beliko.
(...)
Klausimas iš salės. Kaip matristinėje kul
tūroje įsivaizduota, kas mūsų laukia po mir
ties?
M. GIMBUTIENĖ. Mano vienas pačių
pirmųjų straipsnių buvo apie mirtį ir sielą, iš
spausdintas 1947 m., bet parašytas dar Lie
tuvoje, kai man buvo dvidešimt metų. Man
tas klausimas baisiai rūpėjo - kas po mir
ties? Man buvo penkiolika metų, kai mirė
Profesorė Marija Gimbutienė su (iš kairės) archeologais habil. dr. Vytautu Urbonavi
mano tėvas, ir turbūt dėl to aš pasidariau ar
cheologė. Laidosena buvo mano disertacija, čiumi, habil. dr. Adolfu Tautavičiumi ir dr. Albinu Kuncevičiumi.
taip pat ir bakalauro tema, bet į klausimą labai lengvai ne terius, kad studentai galėtų naudotis tuo, ką esu parašiusi ir
galėčiau atsakyti.
paskelbusi anksčiau.
Aš manau, pas mus vyrauja ciklinis mirties ir atgimimo
Klausimas iš salės. Kokia Jūsų nuomonė dėl deivių ir dievų
supratimas. Nėra mirties —yra atgimimas, yra amžinas atgi hierarchijos? Mano supratimu, tai vėlesnio mąstymo pro
mimas, ir žmogaus gyvenimas labai susijęs su žemės gyveni duktas.
mu. Mes tai jaučiame, todėl tikime į sielos perėjimą į auga
M. GIMBUTIENĖ. Manau, kad Jūs teisi. Analizuojant
lą, į gėlę, į leliją, paukštį, žaltį. Gyvybinė energija negali žū tą procesą —kaip kristalizavosi, kaip kryžiavosi tos dievy
ti, ji išlieka - ir daugelis mūsų jaučia, kad mūsų mirusieji bės, matome, kad išjų išsivystė tai, ko mes norėjom. Be abe
yra tarp mūsų, galutinai neišeina. Indoeuropiečių tikėjimas jo, tarp visų dievybių yra glaudus ryšys, moteriškas dievybes
visai kitoks: po mirties gyvenamas toks pat gyvenimas kaip galima sujungti į vieną, taip glaudžiai jos susijusios.
gyventas žemėje. Dėl to po valdovo mirties kartu laidojama
Klausimas iš salės. Jūs ilgai gyvenote Amerikoje - ar ga
jo gyva žmona, jo tarnai, vergai, šunys, žirgai (mūsų Algir lima pastebėti paralelių tarp indėnų ir baltų kultūrų?
das buvo palaidotas su aštuoniolika žirgų, su visais ginklais,
M. GIMBUTIENĖ. Galima surasti daug paralelių, ypač
su tarnais ir medžioklės šunimis, Kęstutis taip pat). Aš ma jos ryškios lyginant indėnų žemės motiną ir mūsų Žemyną.
nau, kad Senosios Europos tikėjimas yra labai gražus, labai Beje, žemės dievybė egzistuoja beveik kiekvienoje kultūro
stiprinantis.
je —ir Kinijoje, ir Indijoje, ir Australijoje...
Klausimas iš salės. Ką rašote, ką parašysite, ko Lietuva
N. VĖLIUS. Man beklausant ir beklausinėjant prisimi
sulauks, ko Europa sulauks?
nė vienos knygos įvade Jūsų labai gražiai aprašytas tas didy
M. GIMBUTIENĖ. Labai optimistiškas klausimas. No sis amžinai žaliuojantis ąžuolas, kuris auga prie Baltijos jū
rėčiau dar pagyventi, norėčiau dar parašyti, bet yra tam tik ros. Puikiai žinom jo prasmę: tai pasaulio, tai gyvybės me
rų kliūčių šioms optimistinėms mintims. Esu parašiusi dar dis, tai mediatorius tarp dangaus, žemės ir požemio. Norisi
vieną knygą, atidavusi ją leidėjui prieš išvažiuodama iš Kali Tamstą palyginti su tuo amžinai žaliuojančiu medžiu. Tas sak
fornijos, tolesni planai —pervesti savo medžiagą į kompiu ralinis ryšys tarp Jūsų ir mūsų išliks visada.
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M. GIMBUTIENĖ. Galėčiau pasakyti, kad niekada neatitrūkau nuo studijų Kauno ir Vilniaus universitetuose, vi
sa, ką juose pradėjau studijuoti, tęsiau. Mano tyrinėti laido
jimo papročiai tapo mano disertacijos tema. Į Ameriką at
Pbkatoį vedė dr. Ingė LUKŠAITĖ važiavusi vis dar buvau prisirišusi prie lietuvių liaudies me
no. Pačiais sunkiausiais laikais, kai mes dar buvom Vokieti
Ingė LUKŠAITĖ. Esame viena bendrija, todėl kai „San- joj, stovykloj, buvo parašyta knyga apie lietuvių simboliką,
tara“ atvažiavo ir yra Vilniuje, man atrodo, kad „Santara“ anglų kalba išleista 1958 m. Rašydama šitą knygą, rašiau ir
Vilniuje buvo seniai, tik gal jos buvimo formos keitėsi. „San Rytų Europos proistoriją, ir norėjau parašyti knygą apie bal
taroje“ nuo pat jos kūrimo, atstovaujanti pačius giliausius tus. „The Balts“ išėjo Londone 1953 m.
mūsų pradžios klodus, yra mūsų profesorė Marija. Šitai au
Nuo studijų svarbiausi klausimai man buvo: kas aš, iš kur
ditorijai jos pristatyti nereikia, visi mes ją gerai pažįstame. protėviai? Kas tie indoeuropiečiai (nuo gimnazijos suolo gir
Pirmasis „Santaros“ pabuvimas, laisvalaikis yra Vilniuje su dėjau, kad lietuvių kalba yra viena iš pačių konservatyviau
vilniete Marija. Sveikiname savo profesorę ir kviečiame ją sių indoeuropiečių kalbų)? Šitas klausimas man ir vėliau bu
prisiminti tą buvimą lietuviu Vilniuje kaip gyvenimo būdą.
vo vienas iš pačių pagrindinių, jis ir vedė toliau į baltų kultū
Marija GIMBUTIENĖ. (...) Pradėsiu nuo savo vaikystės, ros tyrinėjimą, į sprendimą, kas yra tie indoeuropiečiai. Iki
nuo Vilniaus. Kalbėti apie tai man be galo malonu, nes kas 1968 m. rašiau apie baltus, apie indoeuropiečius, apie Eu
gali būti gražiau už vaikystę, tuo labiau už puikią vaikystę, ropos bronzos amžių. Tuo metu, dirbdama Haivanlo Uni
kurią aš turėjau Vilniuje. Gimiau ir užaugau Vilniuje, de versitete, turėjau puikias sąlygas naudotis viena iš pačių tur
šimt metų čia gyvenau, savo pačių brangiausių metų, ir to tingiausių bibliotekų ir susipažinti su pagrindiniais šaltiniais
kių, kurių gal kiti neturėjo - ne visiems buvo lemta užaugti apie tą kultūrą, kurią aš vėliau pavadinau kurganų kultūra ir
Vilniuje. Vilnius man buvo kaip kitam galbūt kaimas - per kurią sieju su indoeuropiečių protėviais.
šitą universitetą, kai man buvo penkeri ar šešeri metai, aš
I.
LUKŠAITĖ. Didysis atradimas, kuris, galima drąsiai sa
koridoriais mokėdavau pereiti iš vienos gatvės į kitą. Ir tuo kyti, dabar skamba po visą pasaulį - tai Senosios Europos
didžiavausi. Ir žinojau turbūt kiekvieną bažnyčią, ypač baro kultūros kaip visumos suvokimas, ir šitą didelį kultūros kon
kinę, žinojau šv. Petro ir Povilo bažnyčios skulptūras, ir šv. Jo tinentą, kuris skiriasi nuo to laiko, kuriame gyvename, yra
nų, ir Dominikonų bažnyčios. Eidavau į gegužines pamal suradusi ir išaiškinusi Marija. Tad apie Senąją Europą...
das su mūsų virėja ar su mano tėvų ligoninės tarnautojais,
M. GIMBUTIENĖ. Minėjau, kad anksčiau domėjausi in
gėrėjausi giesmėmis ir jau tada man labai buvo įstrigęs Ma doeuropiečių kultūra (...). Ilgą laiką tyrinėjusi, kaip indoeu
rijos garbinimas.
ropiečiai iš Pietų Rusijos įsiskverbė į Vidurio Europą ir to
Taip pat visa gamta apie Vilnių turėjo man ypatingos reikš lyn į Šiaurės Europą, klausiau savęs, —kaip čia yra, kad ta
mės. Ne vien gamta, bet ir tautosaka, mitologija - labai daug kultūra, kuri buvo prieš indoeuropiečius, tokia skirtinga. Tai
girdėjau dainų, paprastai iš auklių, namuose - iš tarnų, vi buvo natūralus klausimas: kai dirbau su bronzos amžiaus ra
rėjų, nes mano tėvai buvo labai užimti, abu buvo gydytojai. diniais, visą laiką turėjau reikalų su ginklais, su žirgais, o kai
Aš gimiau Jogailos gatvėje, o tėvų ligoninė buvo Vilniaus pradėjau kasinėjimus pietinėje ir pietrytinėje Europoje (Ju
gatvėj, tai tarp tų dviejų namų ir kursavau. Daug pasakų iš goslavijoje, Graikijoje, Italijoje), susidūriau su visai skirtin
mokau iš bulvių lupėjų ligoninėje, ir tai buvo didžiulis kapi gais radiniais. Kilo klausimas, kodėl tos kultūros tokios skir
talas, kai aš vėliau pradėjau domėtis Europos religija. Taip tingos - viena su gražiausiu menu, su gražiausia keramika,
pat nepaprastai didelės reikšmės turėjo pats Vilniaus lietu su tūkstančiais skulptūrų, kita —su ginklais, su žirgais, de
vių gyvenimas - mano tėvas buvo Vilniaus lietuvių komite struktyvi. Ir taip pamažu per 15-20 metų brendo mintis ir
to pirmininkas, tad, kai man buvo treji, šešeri, septyneri, aš- supratimas, kas yra tie Senosios Europos simboliai, kas yra
tuoneri metai, savo namuose mačiau beveik visus Vilniaus tos skulptūros, kurių yra šimtai muziejuose, atėjo tos ste
krašto ir Nepriklausomos Lietuvos veikėjus. Aš, vaikas bū buklingosios valandos, kai vienas po kito simboliai pradėjo
dama, turėjau puikiausią progą pažinti ir rašytojus, meni ryškėti (...).
ninkus - tokius kaip Vydūnas, Vaižgantas, net ir Basanavi
Dabar, sintezuodama, galiu pasakyti, kad Senoji Europa
čius, kurį mano tėvai globojo. Ketverių penkerių metų bū buvo matristinė, visuomeninė struktūra buvo paremta moti
dama, sėdėdavau Basanavičiaus fotely ir jausdavausi gerai, nos kultūra, matrilinearine sistema. Tai ryškiai galima atsekti
o vėliau, per visą gyvenimą, Basanavičiaus surinkta tautosa nuo tų laikų, kai prasidėjo žemdirbystė, būtent nuo 7 tūks
ka (pavyzdžiui, „Iš velnių ir vėlių gyvenimo“) man liko ne tantmečio pr. Kristų. Senosios Europos terminą pradėjau
paprastai svarbia knyga.
vartoti nuo 1972 m., jį vartoju apibūdinti kultūrai, egzista
Vilniaus gyvenimas man buvo daug svarbesnis laikotarpis vusiai prieš indoeuropiečius. Tai matristinė, matrilinearine
negu Kauno, į kurį mes vėliau persikraustėm. Vilnius liko man kultūra, gyvavusi taikingai, be karų, be ginklų, be piliakal
kaip stiprybė, kaip gyvybės vanduo - kai būdavo gyvenime sun nių. Indoeuropiečiai pradėjo skverbtis iš Rytų penktojo tūks
ku, visada sugrįždavau į savo vaikystę Vilniuje (...).
tantmečio pr. Kristų pabaigoje ir bangomis skverbėsi iš Ry
Tėvas buvo taip užimtas, kad dieną aš jo beveik nematy tų į Vidurio Europą, iš Vidurio Europos —į Šiaurės, Pietų
davau. Aš paprastai įlįsdavau į tėvo kabinetą naktį, sugebė Europą, galų gale - į Vakarų Europą. Šitas procesas tęsėsi
davau atsikelti apie ketvirtą valandą, kai jis rašydavo straips bent du tūkstančius metų - iki trečiojo tūkstantmečio
nius. Dieną tėvas dirbo poliklinikoje, buvo vedėjas, o naktį pr. Kristų. Tai, kas sieja mus su šiuo procesu, - būtent baltų
redagavo „Vilniaus šviesą“, „Vilniaus žodį“, rašė straipsnius. protėvių skverbimasis į Šiaurės Europą, - įvyko tiktai tre
Užlipusi ant jo kelių, stengiausi perskaityti, ką jis parašyda čiajame tūkstantmetyje pr. Kr.
vo, ir Vilniaus laikraščius norėdavau skaityti - ketverių me
Aš buvau pasiruošusi kalbėti apie Senosios Europos reli
tų būdama išmokau skaityti...
giją, atskleisti vieną fragmentą iš Deivės religijos - mirtį ir
I.
LUKŠAITĖ. Kauno universitetas... Vilniaus universi atgimimą (...).
teto absolventė... 1944 metai... Tiubingeno doktoratas... Kaip
Senosios Ėuropos religija buvo ciklinė - viskas vyko ratu
prasidėjo tas ėjimas į baltų kultūros ir kilmės visumą?
- buvo tikima į gimimą, gyvenimą, augimą, mirtį ir paskui
SUSITIKIMAS „SANTAROS-ŠVIESOS“
JUBILIEJINĖJE KONFERENCIJOJE VILNIAUS
UNIVERSITETE
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vėl į atgimimą. Mirties kaip tokios nebuvo - buvo mirtis
ir kartu atgimimas. Tai turbūt viena iš pagrindinių temų,
kurią mes galime atkurti Senosios Europos simbolikoje.
Indoeuropiečių tikėjimas buvo vienalinijinis, viskas vy
ko viena linija, ir po mirties žmogus gyveno tą patį gyve
nimą kaip ir žemėj. O Senojoj Europoj viskas buvo daug
abstrakčiau, buvo tikima į gyvybės amžinumą, tikima, kad
gyvybės energija nedingsta.
Dabar norėčiau, kad persikeltumėte į tą laiką, kada
Europoje ir Turkijoje, arba Anatolijoje, prasidėjo žem
dirbystė, būtent į 5 tūkstantmetį pr. Kristų. Jau tada bu
vo šventyklos (rodoma skaidrė su sienų tapyba - red.)
Čia rekonstruota 140 sienų tapybos darbų, be abejo, at
kasta tik maža tos vietovės dalelė, nes miestas buvo gana
didelis.
Mūsų civilizacija jau egzistavo 7-6 tūkstantmetyje pr.
Kristų, būtent prieš 9 tūkstančius metų, kai kur žmonės
gyveno jau miestuose - ne Šiaurės Europoje, ne Vidu
rio Europoje, bet Pietų, Rytų Europoje, taip pat Anato
lijoje, rytiniame Viduržemio pajūry. Čia (rodoma skaid
rė) matote grifus ant bokšto: greičiausiai ant bokštelio
būdavo dedami mirusieji, juos apnaikindavo grifai. Pa
žiūrėkite - tai ne visai tikri paukščiai: tai pusiau paukš
čiai, pusiau moterys, tai deivė Grife, kuri paimdavo žmo
gaus kūną. Mirtis buvo įsivaizduojama kaip grynas kau
las. Jeigu dar šiek tiek būdavo raumenų ir mėsos, tai ne
būdavo laikoma galutiniu procesu, reikėdavo tokių kau
lų, kad prie jų nebūtų jokios gyvybės, - Jik tada būdavo
galima juos laidoti. Daugelyje Europos ir Anatolijos vie
tovių šitas laidojimas būdavo dvigubas - iš pradžių pa
laidodavo, o paskui laukdavo, palaukę keletą metų, per
laidodavo visam laikui. Toks pat paprotys egzistavo Va
karų Europoje - Anglijoje, Škotijoje, Airijoje.
Šitas kaulas (rodoma skaidrė) yra iš penktojo tūkstant
mečio pr. Kristų, iš rytinės Prancūzijos, rastas kape, ir
greičiausiai vaizduoja deivę Mirtį pelėdos pavidalu. Dei
vė Mirtis buvo įsivaizduojama kaip varna, kaip šarka ar
koks kitas plėšrus paukštfs. Kaulo jungimas su deivės aki
mis yra labai būdingas senovės menui. Deivė yra ne tik
mirtis, jai rūpi taip pat ir atgimimas, ji atgaivina, iš mir
ties pereinama į prisikėlimą. Deivės akys, jos krūtys, vi
sokie kitokie atributai akcentuoja ne mirtį, bet būtent
atgimimą.
Europoje gerai žinomos skulptūros iš marmuro, iš ale
bastro, akmens ar kaulo - figūros suglaustos, beveik ne
vaizduojama kojų, - aš jas sieju su mirties deivėmis, taip
pat su minėtu kaulu ir pelėdos akimis. Jos nebuvo ko
kios gražuolės, kaip dar iki šiol meno istorijos knygose
bandoma pateikti (įtikinamos interpretacijos iki šiol ne
buvo). Aš manau, kad tai mirties deivės žmogaus pavida
lu, tačiau jos turėjo arba plėšraus paukščio, arba gyvatės
atributus, arba buvo koks ženklas, kad čia yra ne visiškai
moteris, kad ji susijusi su plėšriuoju paukščiu ar gyvate.
Šios skulptūros (rodomos skaidrės) yra iš Sardinijos ir
iš Egėjo jūros srities, datuojamos 4 tūkst., 3 tūkst. pr.
Kristų. Jos neturi burnos, neturi akių, bet turi gana dide
lę nosį. Tos pačios serijos marmuro skulptūra iš Sardini
jos (4 tūkst. pr. KrA dar pora - iš Egėjo jūros srities
(3 tūkst. pr. Kr.). Žiūrėkit - kokia didele nosim, ir jų
povyza labai vienoda - rankos labai suglaustos, taip pat
ir kojos. Šios (rodomos skaidrės) jau truputį kitokios, bet
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taip pat mirties deivės. Iš Bulgarijos - iš kaulo, ne iš ak
mens, jos burna tokia ilga ir akys apskritos, keistos, ne
visiškai žmogiškos. Ji nėra tiktai mirtis - ji yra ir gyvybės
davėja. Iš jos gimsta. Anos deivės turėjo dideles nosis,
šitos apskritai neturi nosių, šitą tipą sieju su gyvate ir su
mūsų Giltine. Mūsų tautosakoje mes turime dar išliku
sių motyvų, kad mirtis pasirodo kaip gyvatė: jinai lan
džioja po kapines ir laižo paminklus, renka nuodus, pas
kui eina per žmones ir neša mirtį. Tai būtent šitokio pa
vidalo skulptūros nuo labai labai senų laikų buvo sieja
mos arba su plėšriuoju paukščiu, arba su nuodingąja gy
vate. Šios bulgariškos ir rumuniškos statulėlės (rodoma
skaidrė) siejamos su gyvate, o ne su plėšriuoju paukščiu.
Mirties deivė su dideliu trikampiu, su ilga burna ir tie
taškai po burna greičiausiai reiškia jos dantis (...) Man
atrodo, kad mes šitą labai seną veidą galime sieti su mū
sų Giltine. Jos kaukė bauginanti, taip pat aš ją siečiau su
iš graikų kultūros žinoma gorgonos galva. Prieš porą me
tų, kai buvau Graikijoje, kur pati ilgai kasinėjau, sura
dau privačioj kolekcijoj šitą įdomią galvą, ji yra maždaug
iš 6 tūkstantmečio pr. Kristų: liežuvis iškištas, didelė bur
na, apskritos akys, labai keista nosis. Čia aš matau gyva
tės galvą. Gorgonos įvaizdis nėra atsiradęs tik graikų lai
kais (6-5 šimtmetyje pr. Kristų), bet jau egzistavo 7 tūks
tantmetyje pr. Kristų, šio įvaizdžio labai ilga evoliucija.
Šis pavyzdys (rodoma skaidrė) taip pat iš Graikijos, iš Si
rakūzų muziejaus: matote gyvates, kylančias išgalvos, au
gančias iš jos galvos. Visa energija trykšta iš jos, nors ji
kartu išreiškia siaubą, chaosą, bet iš jos kyla gyvybė. Ją
galima sieti su lietuvių Ragana. Kai Ragana miršta, išjos
galvos išeina gyvatukas, plaukai sukasi kaip gyvatės. Tai
labai labai artimas simbolis, kuris egzistavo tūkstančius
metų Europoje.
Sakiau, kad ta sustingusi deivė, kuri reiškia mirtį, yra
vaizduojama su labai dideliu trikampiu, ir tas trikampis
- vienas pačių svarbiausių simbolių moteriškoje seno
sios Europos simbolikoje. Patys ankstyviausi simboliai
Europoje yra vulvos (35 tūkstantmečiai pr. Kristų). Kai
prasidėjo žemdirbių kultūra, statulėlės paprastai vaizduo
jamos su labai dideliu trikampiu. Kitkas nesvarbu: galva
nesvarbu, rankos nesvarbios, kojos irgi nesvarbios. Cen
tras yra vulva, pats gyvybės šaltinis, nuolat pabrėžiamas.
Šito meno mes ilgai nesupratom, kadangi sunku priimti,
kad moters kūno dalys buvo susijusios su pagrindine sim
bolika - būtent, gyvybės, gimimo, augimo, o paskui mirties.
Kitas įvaizdis: jungiama deivė pelėda ar deivė grifas
su vulvos simboliu, kuris apipintas labirintu, simbolizuo
jančiu gimimą, gyvybę.
Įdomu, kad moteriškasis trikampis arba vulva yra sie
jamas su augalu, su sėkla, pati vulva vaizduojama kaip
sėkla, susijusi su šakele, su eglute ar kitais augmenijos
motyvais.
Dar neseniai vyravo nuomonė, kad meną pradėję vy
rai - jie lietę moters kūną ir todėl ėmę vaizduoti krūtis,
vulvą, užpakaliukus ir kt. Tai, žinoma, gana naivi teorija,
nes mūsų protėviai buvo daug filosofiškesni ir moters kū
no dalis vaizdavo kaip gyvybės šaltinį. (...)
Trikampis egzistuoja ir kapų architektūroje. Trikam
pis arba kiaušinio formos kapas yra vienas iš pačių ankstyviausiųjų Europos kapų tipų, ypač Vakarų Europoje,

palyginkime skulptūrėlę iš paleolito laikų
(23 tūkstančiai metų pr. Kristų). Vėl - už
pakalis yra tarsi du kiaušiniai, ir prieky krū
tys kaip du kiaušiniai. Galva, rankos - ne
svarbu, nesvarbios kojos, jos siaurutės, pats
centras vidury —krūtys ir užpakaliukai. To
kia simbolika, kurią mes randame 5-4
tūkstantmetyje (iki trečiojo) pr. Kristų, eg
zistavo per paleolito laikus. Žinoma, kada
prasidėjo, mes negalime pasakyti, bet, be
abejo, ankstyvaisiais paleolito laikais. Jei
gu šiandien pradedame kalbėti apie reli
giją ir simboliką prieš milijoną metų, prieš
du milijonus metų, vadinasi, kalbama apie
ilgalaikius simbolius, susijusius su moters
kūnu, kuris duoda gyvybę. Žmogus tada su
prato, iš kur gimsta vaikas, bet, žinoma, ne
suprato vyro vaidmens, tėvo vaidmens vi
siškai negalima atkurti, tikriausiai jis ir ne
egzistavo toje simbolikoje prieš daug tūks
tančių metų.
Su gimdos simbolika taip pat susiję zo
omorfiniai įvaizdžiai —žuvis, varlė, ežys ir
visokie kitokie gyvūnai, kuriuos simboliš
kai galima sieti su gimda arba su vos gi
musiu kūdikiu. Serbijoje, 140 km nuo Belg
rado, kasinėjant 1965-1968 metais suras
tos seniausios Europoje skulptūros. Čia
matote (rodoma skaidrė) 50 cm aukščio
skulptūrą iš akmens, ji iš trikampio plano
šventyklos. Matome labai įdomų hibridą —
tai ir žuvis, ir kiaušinis, ir deivė grifas (jos
burna - žuvies,akys - turbūt žuvies, bet
rankos - paukščio kojos, ir ji turi krūtis).
Tai antropomorfinės deivės junginys su žu
vimi ir su grifu. Čia tokių skulptūrų rasta
apie penkiasdešimt. Persikelkim dabar iš
6 tūkstantmečio pr. Kristų, iš laiko, kuriuo
Vilniaus universiteto Smuglevičiaus salėje. Profesorė Marija Gimbutienė su (iš kairės)
datuojamos tos didelės skulptūros, į grai
dr. Inge Lukšaite, savo pagalbininke, biografe, San Francisko koledžo dėstytoja Joana
kų
laikus: ant vazos matome žvėrių kara
Marler ir vertėja Merkyte.
lienę, ją saugo visokie gyvūnai - čia liūtai
(anksčiau buvo vaizduojami šunys, kuriuos
kur kapai buvo statomi iš akmenų. Į kapą įeinama kaip pakeitė liūtai), jie staugia, kuria gyvybės energiją. Ir čia
koridoriumi į kambarį, kuris greičiausiai vaizdavo gim pat - jaučio galva ir paukščiai, ir svastikos - daugybė
dą. Kapas ir gimda buvo vienas ir tas pat —tai esminis energijos. Be to, deivė laiko žuvį. Labai aiškus ryšys tarp
motyvas, išsilaikantis per tūkstančius metų kapų archi gimdos ir žuvies. Tęstinumas per ankstyvojo neolito šimt
tektūroje. Taip pat trikampis egzistuoja pačių kapų vidu mečius iki pat graikų kultūros, o ir vėliau žuvis arba var
lė, rupūžė pasiliko tautosakoje ir tikėjimuose iki šių die
ry, pavyzdžiui, trikampis yra pati deivė.
Kapų architektūroje taip pat labai ryškus kiaušinio pa nųSu ta pačia funkcija, su atgimimu sietina ir varlė. Čia
vidalas. Paprastai šventyklos planas toks: apačioje yra du
kiaušiniai, tas pats pasikartoja aukščiau, paskui lyg ir gal iš mano pačios kasinėjimų (rodoma skaidrė), datuojama
6300 m. prieš Kristų, iš juodo akmens. Tokių mes sura
va - pasidaro antropomorfinė deivė.
Tokie kapai dažni Maltoje ir kitur Viduržemio jūros dome gana daug, tokio paties pavidalo jos reljefiniu bū
srity. Iš kiaušinio kaip atgimimo simbolio išsivystė kai ku du vaizduojamos šventyklose. Norėčiau šiuos simbolius
rie Europos šventyklų planai. Tai ypač ryšku Maltos sa sujungti su lietuvių mitologija, su Lietuvoje išlikusiu var
loje, kuryra labai gerai išlikusių šventyklų iš akmens. Mal lės ir rupūžės simboliu. Palyginkime skulptūrą iš 6-ojo
tos skulptūrėlių forma kaip ir šventyklų —išryškinti už tūkstantmečio pr. Kristų ir jums turbūt pažįstamą antka
pakaliukai, blauzdos, yra tartum du kiaušiniai. Dar vie pį iš Nidos kapinių, —pastebėsite, kad galva yra ne žmo
na skulptūrėlė iš Maltos (4 tūkstantmetis pr. Kristų), taip gaus, ne varlės, o lelija, būtent, iš varlės kyla augaliniai
pat labai panaši, tiktai sėdinti - visas centras yra apati motyvai - gėlė, šičia - lelija. Ir per tiek laiko šitas sim
nė dalis, o galva, rankos —nesvarbu. Su šiais pavyzdžiais bolis yra išlikęs beveik ta pačia forma —tai tiesiog ste-
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bėtina, daugiau kaip 8 tūkstančiai metų
praėjo, galbūt tas simbolis pradėtas nau
doti ir daug anksčiau negu 7 ar 6 tūks
tantmetis pr. Kristų. Toliau noriu paro
dyti vaizdą iš Nidos kapinių, jums tikriau
siai pažįstamą - šie paminklai dabar re
konstruoti, įgijo tą pačią formą kaip XIX
šimtmečio vidury, kai jie buvo pastatyti.
Matome, kad, be varlės, yra, žinoma, ir
paukščių, ir šliužų, ir tokių gyvūnų, ku
rie vaizduoja perėjimą iš mirties į gyvy
bę. Mirtis nesustoja vietoje, išjos išsivys
to nauja gyvybė kokiame nors kitame kū
ne.
Šalia varlės ir rupūžės yra dar kitas
simbolis, irgi susijęs su gimda, gimimu,
būtent ežys. Lietuvių tikėjimuose ežys ir
gi dar figūruoja ir greičiausiai sietinas su
Ragana. Aš esu užsirašiusi iš tautosakos
archyvo, iš šio šimtmečio vidurio, tokį ap
rašymą: kažkas įeina į tvartą ir žiūri sėdi sena moteris, melžia karvę. Sako:
„Elžbiet, ką tu ten darai?“ Ir tik pami
nėjo vardą, Elžbieta tiktai kius kius kius
ir išėjo iš tvarto kaip ežys. Iki mūsų lai
kų dar yra ryšys tarp mirties deivės Ra
ganos ir ežio.
Mes visi žinome, kad rupūžė dar la
bai figūruoja mūsų mitologijoje. Tikriau
siai Ragana ir rupūžė yra tas pat. Rupū
žė gali tave apspjauti, ir tu tuojau numir
si. Ragana tave gali nužudyti bet kada.
Bet reiškiasi ir atgimimas —rupūžė ir
varlė turi gydomosios galios ir gali pa
dėti išsigydyti nuo baisiausių ligų.
Su gimda ir su atgimimu susijusi ir jau
čio arba buliaus galva. Iš 5 tūkstantme
čio pr. Kristų (rodoma skaidrė) mato
me varlės pavidalo deivę, gimdą ir gri
fą, žemiau - jaučio galvą. Čia galbūt vie
nas iš pačių komplikuočiausių simbolių.
Kodėl būtent jaučio galva yra taip daž
nai simbolikoje vaizduojama? Jaučio gal
vos - visai toje vietoje, kur yra gimda,
vaizduojamos. Jaučio galva ir gimda bu
vo sutapatintos. Kad būtų aiškiau, noriu
parodyti vieną puslapį iš medicinos žo
dyno - kaip atrodo gimda. Manau, kad
kiekvienas matote, jog gimda ir jaučio
galva turi kažką artima. Tais laikais, kai
vyravo ekskarnacijos paprotys, kai žmonės matydavo grifų
ir kitų plėšriųjų paukščių nuplėšytus lavonus, matydavo
irtai, kaip atrodo gimda. Nėra jokios abejonės, kad šitas
simbolis egzistavo 7—8 tūkst. pr. Kristų, nors kada pra
dėtas naudoti, neaišku. Jis egzistavo daugelį tūkstančių
metų, ypač dažnai buvo vaizduojamas Kretos saloje. Sar
dinijoje rasta tūkstančiai požeminių kapų, ir tuose ka
puose paprastai vaizduojamos jaučio galvos. Jos taip pat
prie įėjimo: tu turėjai įeiti pro jaučio galvą, tu įeini pro
gimdą ir turi atgimti.
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Profesorė Marija Gimbutienė ir Joana Marler Palangoje.

Štai jaučio galva (rodoma skaidrė) iš 4-ojo tūkstant
mečio pr. Kristų. Ant jaučio galvos įrėžta dviejų trikam
pių figūra —ta pati deivė, kuri pasirodo trikampio pavi
dalu arba dvigubo trikampio pavidalu. Ji kyla iš jaučio
galvos, ji yra ta gyvybė, kuri iškils iš gimdos. Ta pati idėja
iš Kretos meno (daug vėliau, antras tūkstantmetis
pr. Kristų) - ant vazos nutapyta jaučio galva, ir tarp ra
gų kyla nauja gyvybė, jinai kyla kaip plaštakė, ji gali būti
medis, gali būti lelija, gali būti vienoks ar kitoks gyvybės
pavidalas. Šitas motyvas yra žinomas kaip dvigubų kirvių

simbolis, būtent plaštakė kartais suplakama su kirvio sim
boliu, bet pagaliau ir kirvis, būdamas trikampio pavida
lo, irgi simbolizuoja deivę. Nėra ypatingos klaidos maty
ti kirvį, kylantį iš jaučio galvos, bet paprastai šitas simbo
lis daugiausia yra augmenijos motyvas arba plaštakės. Dar
dabartinėje Serbijoje taip pat vadinama ir deivė, ir plaš
takė. Iki dabar serbai sako: tu užmušei plaštakę - užmu
šei deivę.
Pažiūrėkite į sarkofagą iš Kretos salos - matome visą
gyvybės ir atgimimo simfoniją: plaštakės arba vadinamieji
dvigubi kirviai, sraigių motyvai, taip pat kartojasi daug
lengvų plaštakių. Sakyčiau - gražiausia atgimimo muzi
ka. Ir šitas motyvas - atgimimo, amžinumo, vyrauja dau
gelį tūkstančių metų Senosios Europos kultūroje, kuri
Kretos ir kitose Egėjo jūros salose tęsėsi daug ilgiau ne
gu Vidurio Europoje. Vidurio Europoje Senosios Euro
pos kultūra buvo transformuota jau per 4 ir 3 tūkstant
mečius pr. Kristų. Ji pasiliko graikų kultūroje, taip pat ir
romėnų, etruskų, baskų. Tyrinėdami mitologiją, mes ma
tome, kad ir mūsų, baltų, lietuvių, mitologijoje yra išli
kęs tas Senosios Europos sluoksnis. Tiesiog pati negalė
jau patikėti - pradėjau lyginti tas visas deives, kurios yra
man žinomos iš Pietų Europos, su mūsų tautosakoje išli
kusiomis Laima, Ragana ir kitomis. Senoji Europa pasi
liko kaip giluminis sluoksnis, kuris pasireiškia mūsų kul
tūroje ypač stipriai. Ir jis yra turbūt daug fundamenta
lesnis už tą indoeuropietišką, tą vyriškąjį karių, žirgų
sluoksnį, kurį mes taip gerbiame.
Bet aš manau, kad šiais laikais mums reikia grįžti į pa
čias seniausias šaknis, būtent į moteriškosios kultūros šak
nis ir vertybes, kurios civilizacijai greičiausiai daug svar
besnės negu karai ir žirgai. Aš nesakau, kad mes turime
atgaivinti senuosius laikus ar vėl pradėti tikėti senąja re
ligija. Ne, bet mes iš ten galime pasisemti išminties, ir tai
turėtų suteikti mums stiprybės.
Klausimas. Ar nėra dar gilesnio sluoksnio, liudijančio,
kad prieš matriarchatą dar kažkada buvo patriarchatas?
Kas pritaria profesorės teorijai apie Senąją Europą?
M. GIMBUTIENĖ. Kad būtų buvęs patriarchatas prieš
matriarchatą, nėra jokių duomenų. Be to, aš nesu linkusi
vartoti termino „matriarchatas“, kuris atitiktų žodį „pa
triarchatas“. Tokio atitikimo apskritai nebuvo - buvo la
bai subalansuota socialinė struktūra, joje negalime at
sekti laiko, kad būtų buvusi užgožta viena žmonijos pu
sė, vyrai niekada nebuvo prispausti moterų. Mes kalba
me apie subalansuotą neolito visuomenę, kai moteris
greičiausiai vaidino ypač svarbų vaidmenį religiniame gy
venime, tačiau jinai nebuvo valdantysis asmuo, nebuvo
grynai „matriarchalinių“ struktūrų su hierarchine siste
ma.
Apie pritarimą mano teorijoms man sunku pačiai kal
bėti, palieku tai spręsti ateičiai, tuo tarpu - labai daug
pritarimo, labai daug gražių atsiliepimų.
Klausimas. Kas, jūsų nuomone, kūrė Senosios Euro
pos skulptūras?
M. GIMBUTIENĖ. Be abejo, galėjo kurti ir moterys,
ir vyrai. Randamas šventyklų kopijas iš molio (jų gana
daug, šimtai) sudaro dvi dalys - pačios šventyklos ir ša
lia esančios dirbtuvės. Daugelyje modelių pavaizduota,
kad tose dirbtuvėse dirba moterys. Tai paremtų mūsų
mintį, kad daugumą skulptūrų ir keramikos dirbinių su

kūrė moterys. Gali būti ir kitaip. Aš pati esu atradusi di
džiulį molio gabalą su pirštų įspaudais. Tą molio gabalą
vežiojau po Europos laboratorijas, ir niekas negalėjo įro
dyti, kad jame būtų vyriškų pirštų atspaudai. Aš pati ne
su nusistačiusi manyti, kad tiktai moterys darė skulptū
ras. Matyt keramika buvo moterų rankose, taip pat daug
kitų darbų - drabužių apeigoms audimas, duonos, kurią
čia pat aukodavo, kepimas. Tačiau beveik visuose mode
liuose šventyklose vaizduojamos moterys - vadinasi, re
liginiame gyvenime moteris buvo svarbi.
Klausimas. Ar prie visų šitų moteriškų atributų rasta
nors kiek vyriškų simbolių - durklų, strėlių galvučių?
M. GIMBUTIENĖ. Randama ir daug dievų - pavaiz
duota ne tiktai deivių, bet ir vyriškų atributų. Tačiau aš
noriu pakartoti, kad Senojoje Europoje ginklų, išskyrus
medžioklės, nebuvo. Uolų įraižose ar keramikoj nėra sce
nų, kad žmogus kovotų prieš žmogų. Ginklai yra atsira
dę tiktai su pastoraline kultūra, į Rytus nuo Senosios Eu
ropos. Iš čia pirmieji durklai, tie žmonės taip pat vartojo
strėles, nešiojo jų pilnus maišus, turėjo labai gerai paga
mintus lankus, ietis. (...) Senieji europiečiai neturėjo gin
klų, bet vyriškų dievų turėjo, ir jie priklausė Senosios Eu
ropos panteonui. Per visus tuos laikus šalia moteriškų dei
vių buvo vegetacijos dievas. Mūsų Miškinis turi protė
vius iš labai labai senų laikų - dievas, kuris globoja miš
kus ir žvėris, visada buvo vyriškosios giminės. Vyriškieji
simboliai labai dažnai asocijuojasi su augmenijos moty
vais, jie stimuliavo žemės atgimimą, žemės augimą.
Klausimas. Ar matote ryšį tarp trinario pasaulio aiški
nimo pagal Diumezilj ir Senosios Europos?
M. GIMBUTIENE. Diumezilis aiškina indoeuropie
tišką struktūrą - jis išskyrė tris indoeuropiečių sociali
nės ir religinės struktūros sluoksnius, būtent: valdantįjį,
karių ir religinį sluoksnį. Toks skirstymas ir tinka tik in
doeuropietiškai kultūrai. (...)
Klausimas. Kokius argumentus profesorė naudoja sa
vo darbe, kokį metodą?
M. GIMBUTIENĖ. Aš sakyčiau, kad mano laimė, jog
esu ne gryna archeologė ar gryna mitologe. Mano pa
grindas - lietuvių tautosaka, senoji religija, lietuvių liau
dies menas. Archeologe aš pasidariau vėliau. Po baltų
kalbotyros kurso mano pagrindai buvo visai kiti negu ki
tų archeologų, kuriems daugelio problemų apskritai ne
kilo. Jeigu ir aš būčiau buvusi grynų gryniausia archeolo
gė, ir aš nebūčiau priėjusi prie šių problemų. Ir dar aš
buvau indoeuropeiste, todėl galėjau atskirti, kas yra iš
indoeuropiečių kultūros, indoeuropiečių religijos, kas iš
Senosios Europos. Savo naudojamą metodą vadinčiau interdisciplininiu metodu, kai nepasikliaujama vien tik siau
ra sritimi, bet apimama kiek galima plačiau, naudojantis
istoriniais šaltiniais, naudojantis tautosakos, mitologijos
medžiaga. Aš manyčiau, kad pradėjau naują sritį, kurią
vadinčiau archeomitologija.

Publikacijos parengtos pagal redakcijos darytus magne
tofoninius įrašus, vietomis labai nežymiai sutrumpinantpa
sikartojimus ir atsisakant neesminių klausimų iš salės. Pa
naudotos Algirdo TARVYDO nuotraukos, darytos 1993 m.
birželio susitikimų metu Vilniuje ir trumpo poilsio Dvario
nų namuose Palangoje valandėlėmis.
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POŽIŪRIAI

ARCHEOLOGŲ DIENOS
Vilniaus universiteto archeologijos katedros
vedėjas profesorius Mykolas MICHELBERTAS
atsako į Liudviko Giedraičio klausimus

Kaip trumpai apibūdintumėt dabartinę Lietuvos ar
cheologijos būklę?
- Uždavinys gana sudėtingas... Šnekant apie arche
ologijos mokslo Lietuvoje būklę, kai kuriais dalykais šian
dien reikėtų pasidžiaugti. Pirmiausia - praėjusiais me
tais, šių pradžioje iš archeologijos buvo apgintos dvi ha
bilituoto daktaro disertacijos ir aštuonios - daktaro. Tai
nėra atsitiktinis reiškinys. Matot, keletą metų mūsų Res
publikos archeologai apskritai negalėjo ginti disertacijų,
nes nebuvo galima sudaryti gynimo komitetų ir tarybų.
Reikėtų pasidžiaugti ir tuo, kad nuo praėjusių metų Vil
niaus universitete turim naują specialybę, būtent archeo
logiją, kurios studijuoti jau priimta keliolika studentų. Ma
nom, kad dabar pagerės Lietuvos archeologų rengimas,
• nes šie studentai, be abejonės, gaus kur kas daugiau ži
nių iš Europos, kaimyninių sričių archeologijos nei buvu
sieji, archeologiją pradėdavę studijuoti trečiajame kurse.
Tačiau kelia nerimą skurdus archeologinių tyrinėjimų fi
nansavimas. Užmirštama, kad lėšas, jdėtas j archeologi
nius tyrinėjimus, archeologai sugrąžina, papildydami mu
ziejų fondus eksponatais, kurių vertė kartais net neišma
tuojama - kaupiamas nacionalinis turtas.
Kokia archeologinių paminklų apsaugos būklė?
- Tai labai skaudaus ir ilgo pokalbio tema... Aš tik ga
liu konstatuoti liūdną faktą: paminklų naikinimas mūsų die
nų nepriklausomoj Lietuvoj ne tik ne sumažėjo, bet turbūt
padidėjo. Esama ir objektyvių priežasčių, bet - iki šiol
nėra priimtas naujas kultūros paveldo įstatymas. Nepai
sant Paminklosaugos departamento pastangų, įstatymdavystės reikalai itin lėtai juda. O klausimą, kodėl Lietuvai
taip reikalingi įstatymai vis nepriimami, kodėl iki šiol ne
sutvarkyta paminklosaugos, paminklotvarkos sistema,
tikslingiau būtų užduoti Seimo Mokslo kultūros ir švieti
mo komisijos pirmininkui profesoriui Broniui Genzeliui.
Man teko dalyvauti Vyriausybės sudarytos komisijos, su
sidedančios iš gana autoritetingų žmonių, dirbusių ir pa
minklosaugos srity, darbe. Komisija pateikė pasiūlymus,
kaip reikėtų pertvarkyti paminklosaugos sistemą, kad ji
būtų veiksminga ir paminklai nebūtų ardomi. Deja, nie
kas tų idėjų neišklausė. Seimas sudarė savo komisiją, ku
rios nuomonė - visiškai priešinga. Galim peštis dar tre
jus ketverius metus, kol tų paminklų liks turbūt trigubai
mažiau nei dabar yra. Tai labai skaudina. Dabartinė pa
minklosaugos, paminklotvarkos sistema, mano nuomo
ne, visai neveiksminga.
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Ramūno VIRKUČIO nuotr.
Ar pakankamos Lietuvoje turimos archeologinių ka
sinėjimų, mokslinio tyrimo techninės galimybės? Gal gali
ma palyginti su tuo, kas šioj srity esama Europoj, pasauly?
Mūsų kolegos archeologai dažnai važinėja j užsie
nį, dalyvauja ten ekspedicijose su užsienio archeologais,
bendrauja tarptautinėse konferencijose, todėl Europos ar
cheologijos lygis mums yra puikiai pažįstamas. Galima
pasidžiaugti, kad mūsų archeologija mokslinių tyrimų me
todais ir lygiu, manau, nenusileidžia kitų Europos kraštų
mokslo lygiui. Tai, beje, pripažįsta ir užsienio kolegos, da
lyvaujantys archeologinėse ekspedicijose Lietuvoje. Mū
sų tyrinėjimų pagrindinė bėda - nepakankamas ekspe
dicijų techninis aprūpinimas. Mums trūksta net geometalo ieškiklių, kurie padėtų greičiau nustatyti vietą, kur yra,
tarkim, kapas su metaliniais daiktais ar piliakalnyje pa
slėptas lobis. Be to, labai sunku išleisti archeologijos kny
gas. Leidyklos kratyte kratosi leidinių su iliustracijomis,
ypač su fotonuotraukomis, nes tokius sudėtingiau pareng
ti. O mes neįsivaizduojam archeologijos leidinio be gra
žių puikių iliustracijų, kurios archeologui iš pirmo žvilgs
nio kartais daugiau pasako negu tekstas.
Archeologijos stiprioji pusė - istoriškumas. Kokia
padėtis datavimo srity?

- Pastaraisiais metais iš tikrųjų daug dėmesio skiria
ma atskirų archeologinių paminklų datavimui ir net anks
čiau datuotų perdatavimui. Vėlyviausiems paminklams
mes taikome Europoje ir visame pasaulyje seniai priimtą
tipologinį metodą. Tas datavimas derinamas su kitų Eu
ropos paminklų datavimu: reikia žiūrėt, kiek mūsų pamin
klai sinchroniški kitų kraštų - Latvijos, buvusių Rytprū
sių, Lenkijos, net Vokietijos teritorijų paminklams. Net se
nojo geležies amžiaus (I-IV a. po Kr.) kai kuriuos pamin
klus mes galim datuoti penkiasdešimties metų tikslumu.
Tai jau pakankamai gerai. O seniausiems akmens, bron
zos amžių paminklams tirti taikomas radiokarboninis da
tavimas. Daug tokio tyrimo duomenų paskelbta habilituo
tos daktarės Rimutės Rimantienės knygoje .Akmens am
žius Lietuvoje*. Priemonių datavimui yra.
- Prieš keletą metų būta kalbų įsteigti Archeologijos
institutą..
- Taip. Tačiau šiandien, matydami tokią liūdną mūsų
šalies ekonominę būklę, mes šio klausimo nebekeliam.
Pagrindinis archeologinių tyrinėjimų centras Lietuvoje ir
toliau lieka Lietuvos istorijos instituto Archeologijos sky
rius su keliolika jame dirbančių archeologų. Antra vertus,
naujų perspektyvių tyrinėtojų įsiliejo į Vilniaus universiteto
archeologijos katedros kolektyvą. Susikūrė Lietuvos pilių
tyrinėjimo centras. Nė vienoj Vakarų Europos valstybėj at
skirų archeologijos institutų nėra. Jie - universitetų siste
moje, kurioje organizuojamas ir archeologinių paminklų
tyrimas, ir studentų rengimas moksliniam darbui. Matyt
taip turėtų būti ir pas mus.
- Mūsų žurnalas pagrindinį dėmesį sutelkęs į etninius
dalykus. Bevartant archeologų literatūrą, užkliuvo gana daž
ni tokie pasakymai: ....svarbūs dalykai etnogenezei nusta
tyti", ....turi etnogenetinę informaciją“ ir pan. Kas tai yra
konkrečiai?
- Kiekvieno archeologinio paminklo tyrinėjimai įneša
kažką nauja į baltų etnokultūrinių grupių, genčių geresnį
pažinimą. Baltiškųjų genčių būta nemažai. Ir jos skyrėsi
savo materialinės, dvasinės kultūros bruoželis: nešiojo gal
būt skirtingus papuošalus, naudojosi kitokiais daiktais,
kitaip laidojo mirusiuosius...
- Gal galima būtų konkrečiai nusakyt, kuo, tarkim, ke
ltos kaimyninės gentys, na - kuršiai, žemaičiai, žiemga
liai, lietuviai, sėliai - kuo jos, archeologo akimi, vienais ar
kitais amžiais skyrėsi?
- Pradėkim nuo bronzos ir ankstyvojo geležies am
žiaus (1600 m. pr. m. e. - m. e. riba). Veikarų Lietuvoje tuo
metu turim pilkapių kultūrą. Tuo tarpu likusioje Lietuvos
dalyje - vadinamąją brūkšniuotosios keramikos kultūrą.
Taigi jau nuo anksčiausių laikų skiriasi vakariniai ir rytiniai
baltai. Senajame geležies amžiuje (I-IV m. e. a.) jau ga
lim įžvelgti ir grupių skirtumus. Štai Vakarų Lietuvoje tuo
metu turim kapinynus su akmenų vainikais...
- Artai jau kuršių pėdsakas?
- Dar ankstoka taip teigt. Vėlesniu laikotarpiu - su
tinku, kad šitoje teritorijoje gyveno kuršiai, o tuo tarpu per
anksti kalbėti apie juos... Taigi I-IV m. e. amžiais Vakarų
Lietuvoje turim akmenų vainikus ir labai griežtą įkapių dė
jimo tvarką: darbo jrankiai, ginklai dedami prie mirusiojo
galvos. Tik šitame regione į kapus dėtos papildomos įka
pės: buitiniai daiktai, papuošalai sudedami į beržo tošies

dėžutę ir padedami prie mirusiojo galvos. O peržvelgę to
meto Nemuno žemupio kapinynų teritoriją, kuri dabar be
abejonių priskiriama skalviams, akmenų vainikų nerasim,
bet laidosena labai panaši. Ryčiau, Žemaitijos plotuose,
Šiaurės Lietuvoje tuo laikotarpiu aptiksime pilkapius, L y.,
visai kitokius laidojimo paminklus. Tuose pilkapiuose tarp
akmenų vainikų randama po keletą kapų. Centrinėje Lie
tuvoje tuo metu įkapėse paplito žiediniai antsmilkiniai. Že
maitijos pilkapių teritorijoje - plokštiniai antsmilkiniai... La
bai daug galima būtų suminėti papuošalų grupių, būdin
gų vienai ar kitai baltų genčiai, tik reikėtų kalbėti konkre
čiai apie atskirus laikotarpius, nes, pavyzdžiui, pirmaisiais
m. e. amžiais didžiulė pilkapynų teritorija (Žemaitija, visa
Šiaurinė Lietuva) laidojimo paminklais nelabai ir skiriasi,
ir tik vėliau atsiranda skirtumų. Tai ir buvo genčių formavi
mosi laikmetis. Gentis galima skirti ir pagal laidojimo pa
pročius. Viduriniame geležies amžiuje (V-VIII a.) vienos
gentys (Centrinėje Lietuvoje) jau degina mirusiuosius, ki
tos (Vakarų Lietuvoje) - dar ne. Pietų-pietryčių Lietuvoje
mirusiųjų deginimo paprotys įsigali apie IV a. pabaigą ir
išsilaiko iki XII a., kol išsilaiko laidojimas pilkapiuose. O
žemgalių žemėse degintinių kapų visai neaptinkama... Vi
sais atvejais - apie etnogenetinę informaciją turinčius da
lykus reikia kalbėti Šiauresniuose chronologiniuose rėmuo
se. Archeologai šiuo požiūriu dažnai daro didelę klaidą:
grupuojami kelių šimtmečių archeologiniai paminklai, žy
mimas jų paplitimo plotas ir gaunamas... iškreiptas atski
rų genčių ribų vaizdas. Kelių šimtmečių laikotarpiu tos ri
bos bei tarpgentiniai skirtumai niekad nebuvo pastovūs.
Skyrėsi ir gyvenviečių skaičius. Be to, gentys migravo.
- Esame beveik įtikinti teiginių apie savo baltiškąį sės
lumą..
\
- Migravimai, genčių pasistūmėjimai dabartinės Lie
tuvos teritorijoje vyko visais laikais. Tautų kraustymosi lai
kotarpis (V-VI a.) išjudino rytines baltų gentis, kurios,
traukiamosios nuo slavų, turėjo pasistūmėti j vakarus,
šiaurės vakarus. Didžiajame tautų kraustymesi galėjo da
lyvauti ir baltai: keliauti kažkur j pietus, atsidurti prie Du
nojaus, iš ten vėl sugrįžti, su savim atsivesti kitų genčių
žmonių... Labai sudėtinga viskas. Siūlyčiau pasiskaityti
kai kuriuos Valdemaro Šimėno straipsnius apie didžiojo
tautų kraustymosi paminklus Lietuvoje. V. Šimėnas radęs
neabejotinų duomenų, liudijančių, kad Nemuno žemupio
teritorijoje vidurinio geležies amžiaus pradžioj (apie
V-VI m. e. a.) galėjo gyventi mišri etninė grupė: jos ma
terialinėje kultūroje, laidosenoje matyti kai kurie netgi kla
joklių gentims būdingi požymiai, randami daiktai, kurie
patekę, be abejonių, iš Dunojaus vidurio regiono. Būta
Lietuvoje ir svetimų genčių įsiveržimų. Štai rašytiniai šalti
niai mini, kad Hermanaikas, gotų genčių vadas, buvo nu
kariavęs baltus. Kiek ten tiesos - sunku pasakyt Galėjo
vykti klajoklių nedidelių būrių, galbūt žvalgybinių, antpuo
liai į Lietuvos teritoriją. Tą rodo kai kuriuose piliakalniuose
aptikti strėlių antgaliai su trimis sparneliais, kokie būdingi
stepių klajoklių gentims. Atrodo, vykę ir rimti susidūrimai
su jais, nes minėti strėlių antgaliai aptikti ne tik piliakal
niuose, o net Plinkaigalio (Kėdainiųjaj.) kapinyne
(V-VI m. e. a.). Ten rastas kapas, kur toks strėlės antga
lis įstrigęs j dubens kaulą, ir aišku, kad buvo tame kape
palaidotos moters mirties priežastis. Nuodugniau tyrinė

13

jant archeologinius paminklus, atrandama vis naujų daly
kų, ir jų nebegalima .sugrūst“ j jau nusistovėjusią sche
mą: esą mūsų genčių plote viskas buvo .tylu ramu“, kul
tūra nepertraukiamai vystėsi nuo pat vėlyvojo neolito.
- Archeologų IHeratūroje dažnai minimas vadinamasis
vidurinysis geležies amžius (apie I m. e. tūkst. vidurį). Tai
esąs laikotarpis, susijęs su tautų kraustymusi, perėjimu iš
pirmykštės į bendruomeninę klasinę visuomenę, genčių
sąjungų formavimusi, Lietuvos valstybingumo tolesniu išsiplėtojimu. Čia dažnai minimi „kunigaikštiški kapai“, „ka
rinė demokratija“... Kas vyko tuo metu dabartinės Lietu
vos žemėse?
- Tai iš tikrųjų įdomus laikotarpis. Bet gal ne tiek ar
cheologams, kiek istorikams. O archeologiniai duomenys
rodo, kad tuo laikotarpiu baltų gentyse, matyt, buvo ka
riaunos. (domūs daktaro Adolfo Tautavičiaus tyrinėjimai
Taurapilio (Utenos raj.) pilkapyne. Ten iš tikrųjų surastas,
jei taip galima pavadint, .kunigaikštuko* kapas, apie kurį
aplinkui - karių kapai: vyrai palaidoti su žirgais, gerai ap
ginkluoti. Matyt buvo palaidotas ne tiktai genties vadas ar
karių viršininkas, bet kartu ir jo kariauna. Netenka abejoti,
kad ta kariauna buvo nukeliavusi kažkur į Europos pie
tus. Tai liudija geležinis dviašmenis kalavijas, kurio makš
tys puoštos auksinto sidabro puošiniais. Tas daiktas tik
rai ne vietinis gaminys, o atneštas iš pietinių Europos sri
čių.
- Tai ir yra - „kunigaikštiškas kapas“?
- Taip. Šitokių kapų randama ir kaimyninėse baltų že
mėse. Ir visi iš IV-V m. e. amžių. O dėl .karinės demo
kratijos“ termino, tai jis - iš marksistinio istorijos mokslo
supratimo, kai viskas buvo labai gražiai sudėliota į atski
ras lentynas: čia - pirmykštė bendruomeninė santvarka,
čia - vergovinė, čia - feodalinė, čia - kapitalizmas, ir nė
žingsnio į šalį. .Karine demokratija* vadinamas laikotar
pis, kai genčių vadai pradeda organizuoti minėtas kariau
nas ir su tom kariaunom traukia į kaimyninius kraštus...
-A rta i dar priešgentinis laikotarpis?
- Na - šitaip ir vyko genčių formavimasis.
- Kalaviju, karu... Kalaviju, kam... Kaip ir visais amžiais...
- Taip, taip.
- Sakykit, ar esama kokių specifinių archeologinių duo
menų, paaiškinančių, kodėl būtent lietuvių genčiai buvo
lemta įgyti vyraujantį vaidmenį sujungiant baltų gentis: gal
esama kokių radinių, liudijančių genties ankstesnį, akty
vesnį savimonės procesą ar prasiveržimą materialinės kul
tūros srity?
- Deja, ne. Archeologinėje medžiagoje sunku šitai pa
stebėti. Kodėl būtent lietuvių gentis sugebėjo sujungti baltų
gentis ir sukurti valstybę, nulėmė istorinės aplinkybės. Tai
klausimas istorikui.
- Lietuva kartais pavadinama piliakalnių kraštu. Kas
naujo piliakalnių tyrinėjimo srity?
- Pirmieji gyventojai, kurie apsigyveno įtvirtintose gy
venvietėse, t. y. piliakalniuose, kaip parodė pastarojo meto
tyrinėjimų duomenys, atsiranda dar bronzos amžiaus pa
baigoje. Tai būtų II tūkst. pr. m. e. pabaiga I tūkst. pr. m. e. pradžia. Taigi seniausios mūsų įtvirtintos
gyvenvietės, piliakalniai, turi apie tris tūkstančius metų.
Tai vadinamieji ankstyvieji piliakalniai, dar neturintys žmo
gaus rankomis padarytų įtvirtinimų, o tik ant kalvų gam
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tos kliūčių apsaugotose vietose įrengtas gyvenvietes. Vė
liau atsirado piliakalniai slėptuvės su žmogaus rankomis
padarytais įtvirtinimais, pylimais, gynybinėm sienom ant
kalno, kur žmonės rinkdavosi pavojų metu. Tokių piliakal
nių labai padaugėjo tautų kraustymosi laikotarpio pradžio
je. Matot, vėl grįžtam prie viduriniojo geležies amžiaus.
Būtent iš IV-V a. turim tokius nedidelius piliakalnius slėp
tuves su stambiais (tvirtinimais. Ir turim didžiulius piliakal
nius - buvusių medinių pilių vietas. Šitie piliakalniai Lie
tuvos teritorijoje naudoti gana ilgai. Kai kurios ant jų sto
vėjusios medinės pilys turėjo atlaikyti dar ir kryžiuočių,
kalavijuočių puolimus.
- Žmonėse gyvas tikėjimas, kad tie piliakalniai - su
piki.
- Na, legendų, padavimų apie archeologinius pamin
klus sukurta gana daug, vos ne apie kiekvieną: kad supil
ti, kad juose yra požemiai, ten miegą senovės lietuvių ka
riai, paslėpti didžiuliai turtai - vos ne apie kiekvieną pilia
kalnį. Lygiai taip - ir apie senuosius baltų laidojimo pa
minklus. Nes pilkapiai daugely Lietuvos vietų vadinami
.milžinų kapais“, .milžinkapiais“. Arba jie siejami su paly
ginti nesenais, žmonių atmintyje dar gyvais istoriniais įvy
kiais, pavadinami .prancūzkapiais“, .švedkapiais“, .maskolkapiais“. Kartais juos sieja ir su XIX a. sukilimais.
- O vis dėko - artai „supiki kalnai“, ar...
- Kol kas archeologai neturi vieningos nuomonės šiuo
klausimu. Gal toks pavadinimas nuo .piltas kalnas“, o gal
tai - .pilies kalnas*.
- Iš archeologinių požemių iškilom į paviršių. Reikia
nert atgal... Kalbininkai nurodo didžiulius ptotus, kuriuose
gyvenę bakai: nuo Dauguvos iki Pripetės baseinų iš šiau
rės j pietus ir nuo Vyslos iki Volgos su Oka baseinų iš va
karų j rytus. Ar visa tai gali pagrįsti ir archeologai?
- Kalbiniai duomenys ne visada sutampa su archeo
loginiais duomenimis. Aš nežinau baltiškųjų archeologi
nių paminklų kairiajame Vyslos krante.
- Sakot - „bakiškųjų archeologinių paminklų“. O kuo
jie - būtent „bakiški“?
- Tai labai platus klausimas. Sunku atsakyt net ben
drais bruožais. Nebent galima pastebėt, kad baltų gen
tys nuo pat pirmųjų m. e. amžių turėjo gausybę metalinių
papuošalų. Kitose Europos gentyse tų papuošalų laidoji
mo paminkluose aptinkama kur kas mažiau. Negalima
kalbėti apskritai apie kažkokią baltų kultūrą. Galima šne
kėti tik apie atskiro laikotarpio atskiros balių genties kul
tūrą...
- Bet vis tiek, kuo archeologui bakai tarp kkų indoeu
ropiečių - būtent bakai?
- Grjžtat prie to paties klausimo...
- Na...
- Norit, kad aš jums maždaug parodyčiau, kad štai
koks nors keltas apsivilkęs tokiom kelnėm, germanas ki
tokiom, o koks skalvis - visiškai kitokiom...
- Jei tai įmanoma...
- Tokių detalių galima būtų pateikti, bet vėlgi sakau,
reiktų kalbėti apie atskirus laikotarpius, o ne apskritai. Pra
dinis baltų formavimasis vyko nuo vėlyvojo neolito (III-II
tūkst. pr. m. e. sandūra). Jame dalyvavo virvelinės kera
mikos kultūros nešėjai bei seniausi Lietuvos gyventojai
europidai. Virvelininkai, atėję čia, matyt, surado kažko

kias giminingas gentis, ir jų maišymosi rezultatas - tai,
ką vėliau pavadinom baltų gentimis. Štai Vakarų Lietuvo
je vėlyvajame neolite turim Pamarių kultūrą, kuri padėjo
pagrindus susiklostyt vakarinių baltų kultūrai. Kitaip tie pro
cesai vyko Rytų Lietuvoj, kur vėliau susiformuoja ryški ge
ležies amžiaus vadinamoji brūkšniuotosios keramikos kul
tūra. Apie tuos procesus yra rašęs daktaras Algirdas Giri
ninkas. Jis, beje, trupučiuką kitaip tai mato ir aiškina. Ir
apskritai baltų genčių susidarymo klausimu archeologai
vieningos nuomonės neturi.
- O - indoeuropiečių?
- Tai dar skaudesnė ir pati sudėtingiausia Europos ir
turbūt viso pasaulio archeologų problema. Niekas iki šiol
tiksliai negali pasakyt, net kur buvo ta indoeuropiečių pro
tėvynė. Kiek tyrinėtojų, tiek nuomonių.
- Bet ar tie indoeuropiečiai atėjo į senovės lietuvių tar
pą jau .gatavi“, jau susiformavę kaip tokie, ar, anot jų pa
vadinimo, gal atėjo kažkokie .indai“, sumišo su .europie
čiais“, taigi - ir su prolietuviais...
- Šitai žino kiekvienas archeologijos pirmo kurso stu
dentas...
- Ir aš žinau, bet aš ne sau klausiu...
- Nemaišykim dviejų skirtingų dalykų. Vienas - in
doeuropiečiai kaip tokia kompaktinė grupė, kitas - kai,
sumišus su vietiniais, prasideda jų skilimas į atskiras ša
kas: į germanus, baltus ir visas kitas indoeuropietiškas
gentis. Būtent tų ateivių, be jokios abejonės, jau susifor
mavusių indoeuropiečių, grupės (tai buvo, matyt, gyvulių
augintojų genčių grupė, pažinojusi ir žemdirbystę) II
tūkst. pr. m. e., prieš keturis tūkstančius metų, atėjimas į
Lietuvą, susimaišymas su vietiniais šio krašto gyventojais
europidais davė, tai, ką mes vėliau pavadinom baltais.
- O kas tie - senieji Lietuvos gyventojai?
- | šitą klausimą geriausiai gali atsakyti Rimutė Riman
tienė. Minėjome jos darbą „Akmens amžius Lietuvoje“,
išleistą 1984 metais, yra jos ir monografijos apie atskiras
akmens amžiaus gyvenvietes Lietuvos pajūryje: „Švento
ji“, „Nida“. O aš tik tiek galiu pasakyt, kad ankstyviausios
stovyklavietės Lietuvoje datuojamos IX-X tūkst. pr. m. e.
Taigi - maždaug prieš dvylika tūkstančių metų. Daugiau
sia tokių stovyklaviečių pėdsakų aptikta Pietų Lietuvoje.
- Kokios materialinės, dvasinės kultūros jau buvo pa
siekę tie žmonės? Pasistūmėję čia iš Vakarų Europos, jie
nebebuvo, kaip sakoma,. laukiniai“? Ar archeofogai gali
pasakyt, kaip jie atrodė, kokia jų buitis, kokį turėjo būstą,
kur vaikus augino...?
- Mes kartais per drąsiai operuojam tokiom sąvokom
kaip „laukinis“, „barbaras*. Viskas priklauso nuo laikotar
pio, kuriame žmogus gyvena. Pasakyti, kad jie buvo lau
kiniai... Nežinau. Nebent tik XX a. civilizuoto žmogaus po
žiūriu. Bet istoriškai jie buvo lygiai tiek pat „laukiniai“, kaip
ir kiti to meto Europos gyventojai. Kitaip sakant, jų gyve
nimas Šiaurės ar Rytų Europos zonoje niekuo nesiskyrė
nuo kaimynų. Negalima sakyt „laukinis“, jei gyvenimo są
lygos sunkios, jei vertiesi medžiokle ir žvejyba, kaip kad
tie, pirmieji. Pastovių gyvenamųjų būstų jie, atrodo, netu
rėjo, o tik laikinas stovyklas, kur apsistodavo kuriam lai
kui ir vėl keliaudavo paskui kokius laukinius gyvulius ir
žvėris. Tų žmonių buitį sunku įsivaizduot, nes labai nežy
mios jų gyvenimo liekanos tėra surastos. Nežinom, nei

kokius rūbus jie nešiojo, nei kokie buvo jų būstai: ar pa
stovesni, ar apšildomi... Labai daug nežinom. Dar netu
rim Lietuvoje net antropologinės medžiagos iš to laikotar
pio...
- Sakot .dar“. Ar yra vilčių surasti, sužinot?
- Manau, kad archeologai suras ir to laikotarpio nau
jų paminklų.
- Betgi pakanka mįslių ir iš gerokai vėlesnių laikų. Štai
- pagoniškos šventyklos. Ką vis dėlto archeologai šian
dien gali pasakyt: buvo jos ar nebuvo, ir - kokios? Esu
matęs archeologinėje literatūroje rekonstruotos pagoniš
kos šventyklos, esą, buvusios ant Bačkininkėlių (Prienų raj)
piliakalnio, vaizdą. Ar tai tikrai šventykla, ir ar tokių būta
daugiau?
- Bačkininkėliuose yra kasinėjusi daktarė Ona Kuncienė ir ten atkasusi ovalo formos stulpinės konstrukcijos
pastatą iš pirmųjų m. e. amžių. Įdomu tai, kad labai pana
šūs pastatai yra aptikti rytinių baltų genčių teritorijoje
Dniepro upės aukštupy, dabartinėje Smolensko srityje. Ru
sijos archeologai neabejoja, kad Smolensko piliakalniai
- būtent baltų genčių palikimas, rytinių baltų. Neabejoja,
kad tų ovalinių apskritų pastatų liekanos - buvusių šven
tyklų liekanos. Ten tokių šventyklų atkasta nemažai, ir jos
labai primena minėtąjį Bačkininkėlių pastatą. Todėl kai ku
rie mūsų archeologai tikri, kad Bačkininkėlių pastatas buvusi šventykla. Baltų žemėse šventyklų turėjo būt - aš
nė kiek tuo neabejoju. Gal tik jos įvairiais laikotarpiais sky
rėsi išvaizda, funkcijomis, nes ir pati baltų religija kito. Yra
atkasta ir dievų stabų. Vienas iš tokių - Šventojoje viduri
niojo neolito sluoksnyje (III tūkst pr. m. e.). Panašus die
vas stabas žinomas ir Latvijos teritorijoje, iš Sarnatės ne
toli Liepojos. Tai dar priešgentinio laikotarpio stabai, ku
riuos vėliau galėjo perimti ir susiformavusios baltų gen
tys.
-Artie dievai, tie stabai gal stovėjo ir šventyklėlėse?
- Turbūt. Tokių archeologinių duomenų yra. Smolens
ko srities apskritų šventyklų viduryje yra atkasta stulpaviečių: stovėjęs kažkoks stulpas, galbūt paties dievo sta
bas. Vienoje iš tų šventyklų surasta meškos kaukolė: ga
lėjo būti šventykla, susijusi su žvėrių kultu.
- Jūs jau truputį minėjote, bet vis tiek - labai painus
pagoniškųjų laikų laidojimo klausimas. Sunku susigaudyt..
Kada ten buvo kur deginti mirusieji, kada nedeginti. Net
tuo pačiu laikotarpiu - tai degintinieii kapai, tai nedegintiniai...
- Taip ir buvo. Ankstyviausi kapai Lietuvos teritorijoje
- iš mezolito laikotarpio (VI tūkst. prieš m. e.). Čia žmo
nės nedeginti. Nedeginti ir neolite (IV-II tūkst prieš. m. e.).
O apie XII a. pr. m. e. buvo pirmoji mirusiųjų deginimo ban
ga. Ir tada tas deginimas įsivyravo gana ilgam: degintiniai kapai žinomi ne tik iš bronzos amžiaus antrosios pu
sės, bet ir iš ankstyvojo geležies amžiaus. Na, o pirmai
siais mūsų eros amžiais vėl kažkodėl pereita prie nedegintinių laidojimų. Ir taip lieka beveik visus keturis šimt
mečius po Kristaus. Ketvirtojo ir penktojo amžiaus san
dūroje matome vėl sudegintus mirusiuosius: Pietryčių, Pie
tų Lietuvoje. Vėl palaipsniui įsigali paprotys laidojant de
ginti. Centrinėje Lietuvoje - nuo V-VI a. O Šiaurės Lietu
voje, kaip sakiau, mirusiųjų deginimas taip ir nejsigalėjo.
Atskiruose Lietuvos regionuose žmonių pasaulėjauta vis
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dėlto skyrėsi... Matot, ir tuo požiūriu galim kalbėti apie
baltų genčių skirtingumus: lygindami dvasinės kultūros
reiškinius, susietus su žmonių pasaulėjauta, pažiūra į po
mirtinį pasaulį, į mirusįjį...
- Kiek gyventojų Lietuvos teritorijoje buvo, tarkim, prieš
tris tūkstančius metų?
- Niekas dar nesuskaičiavo ir, matyt, nesuskaičiuos,
nes dauguma mūsų archeologinių paminklų gerokai apar
dyti arba visai suardyti. Praeito amžiaus vidurio ir antro
sios pusės tyrinėtojų duomenimis, kai kuriuose Žemaiti
jos, Siaurės Lietuvos pilkapynuose dar buvo priskaičiuo
jama po 70,100,150 pilkapių. O dabar didžiuosiuose pil
kapynuose - 30, 40 pilkapių. Taigi didesnė dalis laidoji
mo paminklų suardyta, ir mes niekad negalėsim pasakyt,
kiek vienoje ar kitoje gyvenvietėje gyveno žmonių.
- O tarkim - Kristaus laikais?
- Ne.
- O Gedimino gyvenimo metu?
- Deja, kai šitaip nesaugomi archeologiniai paminklai,
mūsų galimybės labai ribotos.
- Tyrinėjant atskirų kapaviečių archeotoginę medžia
gą, galima nustatyti, kokia palaidotojo žmogaus gyvenimo
tmkmė, kokio ūgio, svorio, kokiom ligom sirgo, net kiek
moteris vaikų pagimdžius...
- Tai antropologų nuopelnas. Vilniaus universiteto me
dicinos fakultete dirba prof. Irena Balčiūnienė, prof. Gin
tautas Česnys, daktaras Rimantas Jankauskas.
- Kaip visa tai atrodė, tarkim, prieš pusantro tūkstan
čio metų?
- Skirtingų kapinynų skirtingi duomenys. Štai Plinkaigalio (Kėdainių raj.) kapinyne apie 46-47 proc. visų pa
laidotųjų gyveno mažiau kaip 20 metų. Ir labai retas tesu
laukė penkiasdešimties. Suaugusiųjų (neskaitant mirusių
jų iki dvidešimties) gyvenimo trukmės vidurkis - apie 40
metų. Moterų kiek mažesnis, nes jų daug mirdavo gimdy
damos. Vidutinis vaikų skaičius - 3 -4 . Apie penktadalis
moterų - negimdžiusios. Labai daug, apie 15 proc., vyrų
su traumomis, kaulų lūžiais. Rasta sirgimo tuberkulioze
pėdsakų.
- Protingi žmonės pagal surastą kauliuką daug ką gali
pasakyt. O - ar laimingas buvo žmogus, kas gali pasakyt!
Ko žmogus, gyvenęs prieš tuos pusantro tūkstančio metų,
ko daugiau patyrė, išgyveno - džiaugsmo ar ašarų?
- Žmogiškas, žinoma, klausimas... Archeologai į to
kį, deja, atsako neturi.
- Na, o - patys archeologai? Operuojantys tūkstantmečiais, vartantys savo rankose prieš amžių amžius gyve
nusių žmonių kauliukus - turėtų pasaulėjautoj turėt kažką
savita, gal kokią būdingą jų kastai žymę?
- Archeologai, mano manymu - mažiausiai komplek
suoti žmonės. Jūs minėjot terminą .laukinis*. Archeolo
gas - tai .laukinis istorikas“, kuriam didelę gyvenimo da
lį reikia praleisti ekspedicijose, kur sąlygos ne visiškai kom
fortiškos... Štai ir jausenų savitumas. Paskui lengviau pa
keli visus gyvenimo nepriteklius. Ir į gyvenimą žiūri kur
kas optimistiškiau už kitus...
- Palyginti daug archeologių. Kas tai per specifika?
- Matyt būna moterų, kurios daro klaidų gyvenime.
Manyčiau, kad archeologija vis dėlto vyriška profesija.
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- O ar nepasigendama Lietuvoj tokių mokslininkių kaip
M. Gimbutienė: sintezuojančių archeologijos, lingvistikos,
folkloristikos, mitologijos duomenis?
- Ir j M. Gimbutienės kai kuriuos darbus galima pasi
žiūrėti įvairiai. Jeigu apžvelgsime jos veikalus apie baltų
gentis, konkrečiai - darbą, paruoštą Lietuvai, - .Baltai
priešistoriniais laikais*, tai jame, sakyčiau, nepanaudota
nei Latvijos, nei Lietuvos naujausia archeologinių tyrinėji
mų medžiaga. Darbas išleistas gerokai senstelėjęs, dau
gelyje vietų operuojama prieškarinių tyrinėjimų faktais.
Daug M. Gimbutienė nusipelniusi populiarindama baltų
archeologiją Europoje, Amerikos žemyne. Bet stipriausi
jos darbai - apie baltų ir apskritai Europos genčių dvasi
nį pasaulį. Ten iš tikrųjų panaudoti ir mitologijos, ir dauge
lio kitų sričių duomenys. Be to, M. Gimbutienei galima pa
vydėti nepaprasto darbštumo. Ji, be abejonės, yra viena
iš ryškiausių Europos archeologijos specialisčių, bet mes
kartais ignoruojame esančius šalia mūsų. Jei lyginčiau,
pavyzdžiui, R. Rimantienės akmens amžiaus tyrinėjimus,
mano nuomone, jie visa galva pranašesni už M. Gimbu
tienės darbus būtent apie tą laikotarpį. R. Rimantienės stu
dijoje .Akmens amžius Lietuvoje* apibendrinama ne tik
Lietuvos, bet apskritai Baltijos kraštų ir visos Rytų Euro
pos regiono medžiaga. | Lietuvos archeologijos proble
mas žiūrima per Šiaurės ir Rytų Europos archeologijos
prizmę. Tai iš tikrųjų sintetinis veikalas. Turim ir daugiau
tokių...
- Kartais atrodo, kad Lietuvos archeologai dar tik kau
pia medžiagą,..
- Mes iš tikrųjų dabar labai daug paminklų tiriam. Bet
tai mūsų ir bėda. Nes kas geriau: ar leisti paminklui būti
galutinai suardytam, ar dar suspėt šį tą ištirti, aprašyt, su
rinkti reliktus, pristatyti į muziejų. Archeologinės medžia
gos kiekis mūsų laikais per kokius dešimt metų padvigu
bėjo. Tai, aišku, ir gerai, nes archeologijoje išlieka pirmiau
sia tai, kas konkretu. Jeigu paskelbiame gyvenvietės, lai
dojimo paminklo medžiagą - paskelbiame visiems lai
kams.
- Ką archeologija labiau įrodo: ar kad žmogus nemir
tingas, ar - atvirkščiai...
- Ai, nelieskim geriau to. Tai tikėjimo, filosofijos pro
blemos... Mums rūpi parodyt, iš kur mes atsiradom, t y.,
iš kur atėjo gyventojai į Lietuvos teritoriją, kas tokie buvo
baltai, kaip iš jų formavosi lietuvių tautybė, kokie buvo
Lietuvos ir kaimynų ryšiai tais laikais, apie kuriuos rašyti
niai šaltiniai tyli... O šiaip - galim labai tiksliai atsakyti j
tokį klausimą: kur mes nueisim. Atvažiuokit į archeologi
nę ekspediciją, ir parodysim, kas palieka iš žmogaus, pra
ėjus keliems šimtams metų po jo mirties...
- O pačių archeologų gyvenime ir darbe - kokia ne
mirtingumo iliuzija?...
- Mes nesam tokios dvasingos asmenybės. Triūsiam
konkretų triūsą. Džiaugiamės, kad turim nepaprastai įdo
mų ir patrauklų darbą. Neįsivaizduoju savęs ne archeolo
gu...
- Įdomus ir keistas tas mūsų nemirtingumas, ar ne:
dirbti, - kol esi...

ŽIEMOS ŽAIDIMAI IR ŠOKIAI
Dalia URBANAVIČIENĖ

Pirmiausia susiduriame su problema, kokį laikotarpį va
dinti žiema. Vien gruodžio, sausio ir vasario priskyrimas
žiemai yra gana vėlyvas reiškinys. | tokios žiemos rėmus
tiesiog netelpa lietuviškoji žiemos žaidimų ir šokių me
džiaga: tie žaidimai yra labai senos kilmės ir buvo kuriami
remiantis senesniu metų laikų skirstymu. Šiek tiek sėk
mingiau juos .sutalpintume" į kai kurių etnografų nuro
domą ilgesnį žiemos tarpsnį, kurio pradžia lietuviai esą
laikė lapkričio mėnesio pabaigą, o pabaiga - vasario ir
kovo sandūrą. Šio laikotarpio žaidimų užrašyta daugiau
sia. Patyrinėjus jų semantiką, išryškėja ryšiai ir su miru
siųjų minėjimo šventėmis1, dabar apibendrintai vadina
momis Vėlinėmis (ruduo), ir su Velykomis (pavasaris). Yra
duomenų, kad žaidimai, labai panašūs į adventinius, bu
vo žaidžiami ir darbų (ypač rugiapjūtės) pabaigtuvėse, ir
per Sekmines.
Jeigu žaidimus ir šokius, kuriems būdingi žiemos cho
reografijos bruožai, .išdėliotume" kalendoriuje, schema
atrodytų maždaug taip (didesnę koncentraciją rodo ištisi
nė linija, mažesnę - punktyrinė, mažiausią - taškinė):

Darbų Vėlinės Adventas Kalė- Užga- Pelenų Gavė- Vely- SekpabaigKūčios dos vėnės diena nia kos minės
tuvės
Žiemos choreografijos koncentravimasisAdvento -Ga
vėnios laikotarpiu, taip pat minėti semantiniai ryšiai su Vė
linėmis, Velykų laiku (o tai apima maždaug pusmetį), ma
nau, dar kartą patvirtina nuomonę, kad seniau lietuviai metus.daliję ne f keturis sezonus, o į du: žiemos ir vasaros.
Šiame straipsnyje apsiribosiu Advento - Gavėnios žai
dimais, nes jų užrašyta daugiausia. Rudenį ir pavasarį jie
persipina ir su vasaros ciklui būdingais žaidimais.
Žiema skirstytina į tris kalendorinių švenčių tarpsnius:
a) Advento; b) nuo Kalėdų iki Užgavėnių; c) Gavėnios. Ad
vento ir Gavėnios laikotarpiai, lyg apgaubiantys vidurinįjį,
labai artimi netik papročiais (pasninkas, susilaikymas nuo
didelių linksmybių, pobūvių, vestuvių, šokių, trankios mu
zikos), bet ir choreografija: yra duomenų, kad Advento
žaidimai buvo žaidžiami ir Gavėnioje. Nei per Adventą,
nei per Gavėnią beveik nešokama, tik žaidžiama, o nuo
Kalėdų iki Užgavėnių, atvirkščiai, šokti net privaloma. Mėsiedas (taip vadinamas laikotarpis nuo Kalėdų iki Užga
vėnių) apskritai išsiskiria linksmybėmis, karnavalais ir pan.,
tad šokis čia dažnai neatskiriamas nuo įvairių vaidinimų,
persirengėlių eitynių, pokštų ir 1.1.
Advento ir Kalėdų bei Gavėnios žaidimus dažniausiai
žaidė vakaroti susirinkęs jaunimas, kartais vaikai. Tie žai
dimai labai vaidybiški, gal todėl, atitrūkę nuo papročių,
dar ilgai išliko kaip pramoga. Tačiau, įsigilinę į jų tekstus,
veiksmo semantiką, aiškiai matome, kad jie buvo sukurti
ne pramogai, o turėjo apeiginį vaidmenį.
Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad Advento, Gavėnios me
tą nustačiusi krikščionybė. Bet susipažinus su šio laiko
tarpio žaidimais, matome, kad jie su krikščionybe beveik
nieko bendra neturi. Juose (paveldėtuose iš kartos j kar
tą) bene ryškiausiai atsispindi senoji baltų pasaulėžiūra.
Krikščionybė, atrodo, tik pakeitė minėtų laikotarpių pava

dinimus (Adventas ir pan.), nustatė truputį kitus trukmės
rėmus, savaip išaiškino prasmę, kartu nuolat kovodama
su .pagoniškos" prigimties papročiais. Tačiau senieji žie
mos papročiai, žaidimai buvo tokie gyvybingi žmonių są
monėje, kad išliko iki pat XX amžiaus. Labiau nukentėjo
Gavėnios (jos žaidimų užrašyta nedaug) papročiai, o Ad
vento žaidimai palaipsniui perkelti j Kalėdų šventę: patei
kėjai neretai teigia, kad žaidimus žaisdavo arba Advento,
arba Kalėdų metu, kartais nurodo tik Kalėdas, sakydami,
kad per Adventą žaisti draudė kuniąai. Galbūt todėl Kalė
dų choreografija dvilypė: žaidimai čia artimesni Advento
žaidimams, o šokiai - Užgavėnių ir viso Mėsiedo. Many
čiau, kad anksčiau, kai krikščionybė buvo mažiau pavei
kusi lietuviškus papročius, atskirų žiemos ciklų choreo
grafija skyrėsi labiau. Dabar skirtumai ryškesni tik Pelenų
dienos ir Užgavėnių skiriamuose laikotarpiuose. Bet pa
pročiai liudija, kad turėjom savitą kalėdinę choreografiją.
Tik išsiaiškinę Advento ir Kalėdų žaidimų, šokių prasmę,
galėtume bandyti spėti, kurie iš jų artimesni Adventui, o
kurie - Kalėdoms.
Krikščioniška Gavėnia pasibaigia pagrindine pavasa
rio švente - Velykomis, paveldėjusiomis senesnių pava
sarinių švenčių bruožų, bet tapusiomis kilnojamąja šven
te. Manoma, kad ankstesnė pagrindinė pavasario šventė
galėjo turėti pastovią datą, sutampančią su astronominiu
lygiadieniu. Krikščionybė iš dalies suardė buvusių kalen
dorinių papročių struktūrą, tačiau kai kurios detalės dar
ilgai išliko. Štai, dėl senesnių papročių poveikio pavasa
rio sutikimo šokiai buvo šokami kovo pabaigoje, jau per
Gavėnią, ir tik sustiprėjus bažnyčios pasipriešinimui, jie
buvo perkelti j Velykas.
Negalime teigti, kad ir Advento pradžia sutapo su ikik
rikščioniškojo panašaus periodo pradžia. Dar XX a. II-oje
pusėje sklandė prietarai, kad lapkričio mėnesį geriau ne
kelti vestuvių, nes jos bus nesėkmingos, o po Vėlinių žmo
nės iš dalies prisilaikydavo Adventui būdingų draudimų.
Adventas ir Gavėnia greičiausiai buvo tapatūs ne tik pa
pročiais, semantika, bet ir trukme. Šie laikotarpiai tarsi įrė
mino laikotarpį nuo Kalėdų iki Užgavėnių, kurio ašis viduržiemis, anot A. J. Greimo, - sausio 25 diena.2
Senojo Advento ir Gavėnios ribą dabar sunku nustatyti
ne tik dėl krikščionybės įtakos, bet gal ir dėl to, kad ši riba
nebuvo itin griežta, kaip kad tarp Kūčių ir Kalėdų ar Užga
vėnių ir Pelenų. Velykų šventė kontrastuoja su ikivelykiniu
pasninku kaip Kalėdos su Kūčiomis, o sočią derliaus nu
ėmimo šventę (rudeninius sambarius), Vėlinių vaišes se
niau galėjo pakeisti Adventas, panašiai kaip - kita krypti
mi - Gavėnia Užgavėnes. Rudeninės ir pavasarinės šven
tės galėjo būti kaip pereinamieji periodai (gal net kaip ke
lių švenčių seka) tarp skirtingų polių - vasaros ir žiemos.
Šių polių skirtingumą paliudija ir jų kitoniškos semantikos
choreografija.
Žiemos žaidimus ir šokius galima suskirstyti į kelias gru
pes, kurių kiekvienoje vyrauja tam tikras semantinis veiks
mo ženklas - kaip ryškiausias požymis. Kai kuriuose vy
rauja keli tokie požymiai, todėl gana sunku žaidimus skirs
tyti į grupes (liaudies kūrybą klasifikuoti apskritai sunku).
Požymiai dažniausiai papildo vienas kitą, juos vienija ben
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dra prasmė. Skirtingi semantiniai ženklai tėra įvairūs tos
pačios prasmės improvizacijos būdai. Pabandysiu pasi
aiškinti tuos prasminius kodus ir sąlyginai suskirstyti žie
mos žaidimus į grupes pagal vyraujantį semantinį ženklą.

VARTŲ ŽAIDIMAI
Šiai grupei priklauso kai kurie .levaro tilto“ arba „teva
ro žmonių“ variantai, žaidimai „Veda veda verumbė“
(LTt9624), „Tu antela, tu raiboji“ (LTR 1783/20), „Oi kas
ty užu durų“ (LTR 1031/126), „Žąsų tiltas“ 9LT 9588) ir kt.
Būdingiausias šios grupės bruožas toks: po antifoninio
dainuojamo ar sakomo vorele sustojusios žaidėjų grupės
ir žaidėjų poros dialogo vorelė lenda pro poros padarytus
„vartus“ (pakeltas suimtas rankas), paskutinįjį žaidėją „var
tus* sudariusioji pora sugauna. Taip kiekvienąkart sujau
nant po vieną, iš sugautųjų neretai sudaroma eilė - tiltas.
Vartų žaidimų prasmę išsiaiškinti padeda liaudies pa
pročiai ir tikėjimai, o ypač jau aptartasis1Šventosios apy
linkėse žaistas žaidimas „Žalia varia“, kurį žaisdami lai
dotuvių dalyviai tarsi išburdavo, kuriam pirmam teks mirti
(sugautajam voros gale). „Vartų“, taip pat ir „tilto“ simbo
lika nebūtinai turi reikšti perėjimą iš šio į aną pasaulį. Tai
apskritai virsmo ženklas - žmogaus arba gamtos pasi
keitimo simbolis. Vartų žaidimai labai artimi būrimams: tai
lyg bandymas sužinoti, kuris pirmas pateks už virsmo ri
bos. Galbūt tai buvo ir bandymas užmegzti ryšį su pomir
tiniu pasauliu (ši tema dominuoja) ar apskritai - povirsminiu buvimu, noras pažvelgti į jį.
Ksūkurie žaidimai - savotiškos varžybos. įdomus XIX a.
pabaigoje Tverečiaus apylinkėse užrašytas „levaro tiltas“
(LMD 1 205/1), kuriame du vartus sudarantys žaidėjai, ki
tiems nežinant, pasiskirsto vaidmenimis: Velnio ir Ange
lo. Sugautasis pasirenka vieną iš jų. Pasibaigus žaidimui,
Velnias rankšluosčiu muša jį pasirinkusiuosius (įdomi de
talė, - liaudyje tikėtą, kad rankšluostyje ilsisi vėlės). Pa
našus ir žaidimas „Žąsų tiltas“, žaistas be dainavimo
(LTt9588 - užr. A. Becenbergeris 1882 m.). Po dialogo
(panašaus kaip kituose Advento žaidimuose - Antelė, Vil
kas, Meška) padaromas „geležinis tiltas“ (vartai), pro jį
lenda žaidėjai „žąselės“. Pagautasis pasirenka Vilką ar
ba Mešką (nežinodamas, kas yra kas), o baigus gaudyti,
abiejų virtinės traukia viena kitą, kol kurioj nors vietoj nu
trūksta.
Šiuose žaidimuose aiškūs du skirtingi poliai: vienas Vel
nio arba Vilko, kitas Angelo arba Meškos. Velnias, Vilkas
baltų pasaulėžiūroje siejasi su pomirtiniu vėlių pasauliu,
įdomus, daugiaprasmis ir Meškos simbolis, sietinas su
vasaros ciklu (vilkas šia prasme - jai priešprieša), su Lai
mos (gimimo, likimo deivės) inkarnacija. Vėlyvesnis jos
pakeitimas žaidime sukrikščionintu Angelu suteikia kiek
kitokią prasmę: tai jau nebe kova tarp šio ir ano pasaulio,
o blogųjų ir gerųjų jėgų varžybos pomirtiniame pasaulyje
(skaistyklos motyvas). Žaidimas „Žąsų tiltas“ dar galėjo
simbolizuoti žiemos ir vasaros ciklų kovą.
Taigi vaikų žaidimuose dominuoja skirtingų jėgų suprie
šinimas, o neretai - bandymas varžybomis nustatyti, kuri
iš jų nugalės.

GAUDYMO ŽAIDIMAI
Šiuose žaidimuose gaudymas - svarbiausias veiks
mas. Neretai gaudytojas dar ir muša savo „auką“ rank
šluosčiu, „žiužiu“, „kančiukėliu“ ir pan.
Gaudymo žaidimai piešiniu yra trejopi: gyvatėlės, ei
lių ir rato.
Gyvatėlės piešinio žaidimuose žaidėjai sustoja į virti
nę, vienas gaudo virtinės („uodegos“) galą, o priekinis -
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gina. Virtinė visaip vinguriuoja, stengdamasi apsaugoti
paskutinįjį žaidėją. Taip žaisdavo „Verubę“ Dieveniškių
(LTR 3118/132) ir Valkininkų apylinkėse (LTRv2631/1), kai
kuriuos „Ganau ganau aveles“ variantus (Šilalės raj.)3.
Šiuose žaidimuose taip pat pasiskirstoma aiškiais vaid
menimis, priklausančiais priešingiems poliams: Piemens
ir Avių, Vorubės su Vaikais prieš Vilką, Vanagą.
Kiek kitoks kalėdinis žaidimas „Avinėliai“, užrašytas
XIX a. viduryje Vabalninko apylinkėse. Stipriausias ir vik
riausias vyras, išsivertęs kailinius, išbėga j lauką ir kviečia
vaikus, jaunimą kibti j jo gaurus. Susidariusi virtinė pasi
leidžia bėgt, vadovas sukinėjasi, pritupia, stengiasi pa
siekti uodegos galą ir ten esančiam žaidėjui sušerti vyte
le. Jeigu kuris žaidėjas nespėja bėgti kartu su virtine arba
gauna vytele - iškrenta iš žaidimo. Kol vadovas grįžta j
kiemą, jo „uodega“ būna gerokai „nusišėrusi“. Kas ilgiau
siai išsilaiko voroje, tas laikomas žaidimo laimėtoju
(LTt 9619). Aukštaitijoje tokiems žaidimams dažnai vado
vaudavęs Sidaras arba Senis Kalėda. Minėtoji choreo
grafija būdinga ir „Čigonui“, „Tabalui“.
Gyvatės piešinio žaidimuose pastangos išvengti suga
vimo daug svarbesnės nei „vartuose“, kur neišvengiamai
pagaunamas paskutinysis. Gaudo su mirtim susijusios bū
tybės arba plėšrūnai (Vilkas, Vanagas), paskutinysis gi
nasi ne tik pats, jam padeda priekyje esantis globėjas
(Rėmuo, Verubė) ir visi kiti virtinės dalyviai. Choreografiniu
piešiniu tarsi vaizduojama gyvatė, kuri senojoj baltų mito
logijoj simbolizavo nuolatinį gyvybės atsinaujinimą.
Šiuose žaidimuose labai ryškus Avies simbolis. Dau
gelyje pasakojamosios tautosakos kūrinių besiganančių
avių įvaizdis siejamas su mirusiųjų sielomis, taip pat su
pomirtinio atpildo idėja, skaistykla.4 Tokie žaidimai kaip
„Vilkas ir avys“ - labai archaiški, paplitę ne tik Lietuvoje,
bet ir Latvijoje, Ęstijoje, slavų, germanų kraštuose. Kai kurie
tyrinėtojai spėja, kad jie atsirado kartu su gyvulinėmis pa
sakomis5.
Eilių piešinio žaidimuose gaudoma dviem būdais: ir tarp
eilių, ir apie vieną eilę. Būdingiausias gaudymo tarp eilių
pavyzdys - žaidime „Ponelė“. Daugelyje aprašymų mini
ma, kad tai kalėdinis žaidimas, o viename pastebima: „Rrmą Kalėdų dieną jaunimas nešokdavo, o tik „Ponelį* vari
nėdavo“ (KTR 11/116). Jj žaisdavo dažniausiai tik mergi
nos. Viena vaizduodavusi Ponelę (apsidaro baltai), o kita
- Varinėtoj^. Likusios sustodavusios j dvi eiles. Dainuo
jant antifoniškai, Varinėtoja ieškodavo Ponelės, ruošda
vosi pirkti įvairius daiktus jai dovanų, o pabaigoje „kurdavusi pirtelę“: gaudydavo Ponelę tarp eilių, neleidžiančių
jai išlįsti. Simboliška, kad buvo gaudoma „tunelio“ arba
„tilto“ zonoje, lyg simbolizuojančioje perėjimą iš vienos
būsenos į kitą.
Žaidžiant „Gegutę“, panašiai Vanagėlis gaudo Gegutę
(LLKC ChFR G 33-27/5). Sugavęs pabučiuoja. Poros kar
tais sustoja į koloną, Gegutė bėga iš vieno jos galo į kitą,
Vanagas gaudo (LT 9617). Kartais visi žaidėjai susėda ant
suolo, o gaudytojas veja auką aplink, pavijęs suduoda
žiužiu („Sietai“ LTt 9605, „Katė“ LTt 9598).
Dauguma gaudymo žaidimų - rato piešinio: „Verubė“,
„Jarbutė“, „As skrisiu per jūsų pirkią“, „Voverėlė“, „Šala
vijo“, „Volungėj „Snaudalė“, „Katinas ant pečiaus tupė
jo“, „Laputė“, „Šeškas“, „Kotūris“, „Gegutė“ ir kt. Kai ku
riuose žaidimuose gaudytojas sėdi ratelio viduryje ir ban
do suduoti rankšluosčiu bet kuriam ratelyje (Snaudalė
„Snaudalėje“, Ragana „Jarbutėje“). Kituose žaidimuose
gaudo tik vieną žaidėją, kuriam duodamas vardas: Lapu
tė, Voverėlė, Verubė, Gegutė, Katinas, Mergelė ir kt Gau
dytojas kartais vadinamas Vilku, Sakalu, Vanagu, Katinu,
Kotūriu, arba tiesiog - gaudytoju. Šiuose žaidimuose gau

dytojui priklauso visa teritorija už rato, o gaudomajam rato vidus arba pats ratas, kuriame jis gali išsigelbėti. Pa
vyzdžiui, žaidžiant .Aš skrisiu per jūsų pirkią* Laputė vidury, o Vilkelis-išorėje; gaudyti Vilkelis gali tik išorėje, j
vidų jam įsprukti neleidžia ratelis (taip pat ir .Voverėlėje*,
.Volungėje*...). Jeigu už rato abu, tai gaudomasis issigelbsti apibėgęs ratą ir atsistojęs savo vieton. Kartais gau
domasis stengiasi įlįsti j rato vidų, o ratelis nepraleidžia.
Taip .Kotūryje*, Mergelei prasibrovus j vidų, žaidėjas, pro
kurįjai pasisekė pralįsti, turi eiti lakstyti (LTR 1041/21). Ra
tas šiuose žaidimuose - kaip gaudomojo apsaugos zo
na. Retais atvejais gaudomasis nori išsiveržti už rato. Taip
yra .Ponelės“ žaidime (KTR 1829/2842), kur Motina gau
do ir muša Dukterį rato viduje, o Duktė stengiasi išsiveržti
už ratelio.6
Gaudymo žaidimams galima priskirti ir kai kuriuos daug
lėtesnius žaidimus, kuriuose nebelieka ne tik lakstymo,
bet ir vaikščiojimo. Žaidime .Atvažiuoja Kalėdos*
(LTt 9889) merginos susėda ratu; joms bedainuojant apie
atvažiuojančias Kalėdas, ateina du vyrai ir klausia, ar ne
matė .mergelių pulko“; merginoms pareikalavus už jų suo
lą .trijų šimtelių*, vyrai griebia kurią nors ir ištempia iš ra
tuko. Tokiuose žaidimuose atsispindi Advento (Gavėnios?)
žaidimams būdingas choreografijos elementų nykimas.
Galima spėti, kad gaudymo žaidimuose gaudytojas
simbolizuoja ateivį iš ano arba bent jau svetimo (povirsminio) pasaulio, o gaudomasis - būtent šio pasaulio
atstovas. Mušimo momentas labai panašus į išpirkimą,
apsivalymą. Tuo pačiu gal tai yra ir budinimo, gyvybės
žadinimo judesys, semantiškai artimas ikivelykiniam pla
kimui verbomis, nes pomirtinio pasaulio atstovai - dievai,
vėlės, angelai - skatino ir vaisingumą.

užrišamos skarele arba ant jų užmaukšlinama kepurė, t. y.
naudojamasi galvos apdangalais, kurie kitų virsmų (ves
tuvių, krikštynų) apeigose turėjo vienos žmogaus būse
nos pakeitimo kita simbolio prasmę.
Jau anksčiau buvo pastebėta1, jog duomenys apie
žaidimus laidotuvėse ir mirusiųjų minėjimuose labai pri
mena žiemos laikotarpio žaidimus. Visų jų temos labai
artimos (šio ir ano pasaulio sugretinimas), visi jie, matyt,
galėjo būti tiek laidotuvių ritualo, tiek žiemos ciklo apeigų
dalis.
Tiek gaudymo žaidimuose, kurių pirminė priklausomy
bė žiemos ciklui neabejotina, tiek žaidimuose užrištomis
akimis dažnas mušimo motyvas. L. Jucevičius ir R Višins
kis bene pirmieji užrašė du žaidimo „Bružas“ variantus.
„Bružą* žaisdavo du žaidėjai: užrištomis akimis, atsiklau
pę, laikydamiesi už kėdės kojos, jie muša vienas kitą žiuziu, orientuodamiesi pagal priešininko šūksnius.9Žaidžiant
populiariąją „Pušį“, kai kuriose vietovėse gaudantysis taip
pat mušdavo savo auką (LTt 9594). Daug kur Lietuvoje
buvo paplitęs žiemos žaidimas .Ožkapilė“, .Ožys“, kurį
žaidžiant nors ir nebuvo užrišamos akys, tačiau žaidėjas,
įbedęs veidą į pagalvę, tapdavo .neregiu“, buvo muša
mas ir turėdavo atspėti, kas jį mušė, kad perleistų pasta
rajam „neregio* vaidmenį. Įdomi R Višinskio pastaba, jog
žaidžiant žaidimą „Ožkapilę degti“, pagalvę laikydavusi
vadinamoji bobutė - senesnė moteriškė.8Tai irgi parodo
šio žaidimo ryšį su protėvių kultu.
Žaidimuose užrištomis akimis regime būdingą šio ir ano
pasaulio priešpriešą: žaidėjas užrištomis akimis, be abe
jo, - patekęs į ano pasaulio sferą. Mušimas susidūrimo
metu čia gali būti suprantamas kaip budinimas, bausmė,
išpirkimas, ištvermingumo ugdymas...

ŽAIDIMAI UŽRIŠTOMIS AKIMIS

(bus daugiau)

Lietuviški žaidimai užrištomis akimis - .Lauminėjimas“
(„Laumė“), „Pušies gaudymas“ („Pušinėjimas“, „Pušis“),
„Gužinėjimas“ („Gūztputelė“), „Vištelė“ („Aklavišta“, „Viš
tas gauda“) ir kt. - ypač buvo mėgstami vaikų, žaidžiami
dažniausiai žiemą. Semantika jie labai artimi kitoms žie
mos žaidimų grupėms, todėl manyčiau, buvo įprasminta
žiemos ciklo apeigų (ypač Advento ir Gavėnios) dalimi.
Latviai dar spėjo užfiksuoti, kad užrištomis akimis bu
vo žaidžiama laidotuvėse. Labai į tuos žaidimus panašus
lietuviškasis .Bobute senute“ (LT 9596): sukasi dainuo
jančiųjų ratas apie žaidėją užrištomis akimis, kuris turi at
spėti kitą žaidėją iš balso, imituojančio gyvulio mekeni
mą. Lietuviškuose žaidimuose užrištomis akimis gaudy
mo elementas daug ryškesnis nei latviškuose laidotuvių
žaidimuose, kuriuose ne tiek gaudoma, kiek ramiai pasi
renkama. Tačiau ir lietuviški žaidimai užrištomis akimis
anksčiau galėjo priklausyti laidotuvių ritualui. Tai liudija
kai kurie semantiniai ženklai. Lietuvių liaudies tikėjimuo
se .aklumas“ arba „neregimumas“ buvo siejamas su po
mirtinio pasaulio būtybėmis „Kada kas nors nematomas
pašaukia - neatsišauk, nes gali pašaukti mirtis; jei atsi
liepsi - gali mirti.“7 Tokį tikėjimą tiesiogiai pailiustruoja
latviški laidotuvių žaidimai, kuriuose žmogus užrištomis
akimis vaizduoja mirusįjį, o jam atpažinus žmogų iš bal
so, buvo tikima, kad šis žmogus mirs pirmas iš dalyvau
jančių. Toks spėjimo būdas - iš balso, pasakant vardą, būdingas irdaugeliui lietuviškų žaidimų užrištomis akimis.
Aliuzija į pomirtinį pasaulį labai aiški R Višinskio užra
šytame „Lauminėjimo, pušinėjimo“ variante, kur „paga
vėjo“ klausia: „Ar ganysi Pono Dievo aveles?“8
Virsminį šių žaidimų pobūdį liudija ir tai, kad šaltiniuo
se (ypač senesniuose) dažnai pastebima, jog akys buvo
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KOKIĄ ŠVENTĘ SIETUME SU
PAVASARIO LYGIADIENIU?
Artinas VAICEKAUSKAS
Mokslinių gamtos tyrimo metodų atžvilgiu astronominiai
saulės judėjimo pasikeitimai pavasario ir rudens lygiadienių
ir vasaros bei žiemos saulėgrįžų metu yra lygiaverčiai fiziniai
reiškiniai. Ekstrapoliuojant šį požiūrį į kalendorinių^ papročių
tyrimus, neretai siekiama kiekvienam sezoninio pobūdžio sau
lės judėjimo pasikeitimui surasti „buvusią ŽYMIĄ šventę".
Literatūroje dažnai pastebima nuomonė esą buvusios žy
mios pavasario lygiadienio šventės papročiai krikščionybės
įvesto pasninko dėka ilgainiui išsklaidyti. Kad būtų aiškiau,
apie ką kalbama, pateikiame keletą pavyzdžių:
1. „(...) atrodo, kad krikščionybė, įvesdama kilnojamą pas
ninko laikotarpį (...), sutraukė į vieną suraizgytą papročių ir
tikėjimų kamuolį visą eilę švenčių ir apeigų, susijusių su dviem
pagrindiniais senovės švenčių poliais: su naujų metų arba
krikštų ciklu ir su pavasario pradžios, t. y. kovo ekvinokcijų
ansambliu."1
2. „Krikščionybės įvestas šešių savaičių pasninko ir apsi
marinimo laikotarpis sutrikdė natūralią pavasario švenčių cik
lo seką. Vienos pavasario šventės susitelkė Užgavėnėse, t. y.
prieš apsimarinimo laikotarpį, kitos - po jo. Pavasarinio šven
čių ciklo centru tapo Velykos.“2
3. „Krikščionybė liaudies kalendorių pakoregavo - įvedė
pasninko laiką. (...) Vadinasi, dauguma iki šio laiko (tai yra pasninko pabaigos - A. V.) gyvavusių papročių realiai galė
jo patekti į naujai besiformuojančią Užgavėnių šventę, o kar
tu ir vienas kitas elementas iš vėlesnio laikotarpio (velykinio
švenčių ciklo - A. V). Tuo tarpu seniesiems žiemos papro
čiams ir vėliau gyvuoti kliūčių neatsirado.“3
Argumentų pobūdis priklauso nuo tyrinėtojo mokslinio pa
sirengimo, kompetencijos etnokultūrinių tyrinėjimų srityje, už
sibrėžtų tikslų ir 1.1. Tačiau beveik visuomet mąstoma tokia
linkme:
1. Pavasario lygiadienį nėra šventės, kuri savo paprotinio
komplekso sudėtingumu būtų lygiavertė ar beveik lygiaver
tė žiemos saulėgrįžos šventiniam ciklui.
Toliau svarstoma, kodėl taip yra, ir dažniausiai nuspren
džiama, kad:
2. Krikščionybei, įvedus septynių savaičių pasninką, pa
pročiai GALĖJĘ BŪTI perkelti į kitą laiką (Užgavėnes).
Palikę nuošalyje genetines Užgavėnių šventės problemas,
pamėginkime atsakyti į klausimus, kylančius iš aukščiau pa
minėtų teiginių:
A) Ar galėjo Užgavėnių papročiai seniau priklausyti hipo
tetinei pavasario lygiadienio šventei?
B) Ar pavasario lygiadienį turėjo būti žymi „METINĖ" šventė?
C) Ar galėjo „krikščionybės įvestas pasninkas" perstumti
šventės paprotinį kompleksą iš vienos laiko atkarpos į kitą?
Į pirmąjį klausimą galime atsakyti iš karto: „Ne“. Užgavė
nės esminių hipotetinės pavasario lygiadienio šventės pa
pročių bei apeigų perimti negalėjo.
Priešingai teigią tyrinėtojai daro metodologinę klaidą, neat
sižvelgdami į tai, kas sudaro bet kurios tradicinės valstiečių
bendruomenės šventės struktūros pagrindą: tai yra koky
biškai skirtingos erdvės ir laiko dimensijos, kurios tradicionalaus valstiečių mąstymo dėka kinta palyginti nežymiu mas
tu. Tuo tarpu apeiginis šventės turinys, keičiantis socialinėms
bei kultūrinėms visuomeninio gyvenimo realijoms, nuolat kin
ta, tačiau visuomet derinamas su tradicijos išlaikytais šven
tės erdvės ir laiko parametrais.4 Kitaip sakant, konkreti šventė
iš kitų švenčių galėtų perimti tik tokias apeigas, kurios nepri
eštarautų jos pamatinėms charakteristikoms.
Pagal svarbiausio ritualo, t. y. - persirengėlių vaikštynių
laiko ir erdvės dimensijas Užgavėnės yra tamsiosios paros
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dalies ir uždarosios erdvės šventė* ir šiomis charakteristiko
mis sutampa su žiemos saulėgrįžos švenčių ciklu. Pažvelki
me šiuo aspektu į hipotetinę pavasario lygiadienio šventę.
Švelniai tariant, mažai įtikėtina, kad saulės įsigalėjimo dan
gaus skliaute laikotarpiu švenčiamos šventės apeigos būtų
susietos su tamsiuoju pasauliu bei uždara erdve. Greičiau
reikėtų tikėtis visiškai priešingų laiko ir erdvės reikšmių. Šią
prielaidą patvirtina lyginamoji kaimyninių kraštų etnografinė
informacija. Rytų slavų kraštuose pavasario šaukimo apei
gos būdavo atliekamos dienos metu ir atviroje erdvėje: lau
kuose, ant kalnelių.5
Šioje vietoje galime pereiti prie antro mūsų išskirto teigi
nio: esą pavasario lygiadienio metu nerandama papročių
komplekso, kuris atitiktų pavasario lygiadienio reikšmę.
Gandrinės arba Blovieščiai (iš Blagaja vestj), tai yra pagal
katalikišką kalendorių - Apreiškimo Mergelei Marijai šven
tė, nuo pavasario lygiadienio nutolusi lygiai tiek pat dienų,
kiek Kalėdos yra nutolusios nuo astronominio žiemos solsti
cijos taško. Šie faktai paaiškinami tuo, kad, stebint dangaus
reiškinius plika akimi, astronominiai saulės judėjimo pasikei
timai geriau matomi praėjus 2 - 3 paroms.® Vien tai leidžia
minėtą šventę tvirtai susieti su pavasario lygiadieniu. Antra
vertus, laiko skaičiavimas fenologiniais (t. y. pagrįstais aug
menijos ir gyvūnijos stebėjimu) ciklais, žiemos laikotarpį „api
brėžiantis" meškos elgesiu, šią dieną taip pat sutapatina su
pirmąja pavasario diena: per Blovieščius meška prabunda
iš žiemos miego.7 (Palyginkime: Advento metu (XI.29-XII.24)
meška gulasi žiemos miegui8, pusiaužiemyje - per Šv. Povi
lo atsivertimą (I.26), rečiau - per Grabnyčias (II.2) verčiasi
ant kito šono.9 Etnografiniai šaltiniai negausūs, tačiau jie liu
dija, kad seniau tai būta nemažos šventės.10 Buvusį jos svar
bumą liudija šventinio laiko sakralumą pabrėžiantys tikėji
mai, „pirmosios dienos“ magija, ateities spėjimai.11
Daug painiavos esti, kuomet rekonstruojant astronomi
niais stebėjimais paremto liaudies kalendoriaus paprotines
struktūras kosminiai gamtos ciklai interpretuojami šiuolaiki
nio žmogaus loginio racionalizmo lygiu. Jeigu mūsų dienų
sąmonei žiemos ir vasaros saulėgrįžos ar pavasario ir rudens
lygiadieniai tėra keturi kokybiškai vienareikšmiai saulės ju
dėjimo dangaus skliautu pasikeitimai, tai dar nereiškia, kad
šiuos astronominius saulės judėjimo momentus žymėjusios
šventės archetipinio mąstymo žmogui turėjo būti lygiareikš
mės viena kitos atžvilgiu.
Čia derėtų prisiminti, kad vienas iš būdingiausių archeti
pinio mąstymo bruožų yra daiktų ir reiškinių tarpusavio pri
klausomybės santykių kūrimas dvilypių opozicijų pagalba.12
Kitas mitologinei sąmonei būdingas bruožas - kokybiškai
nevienareikšmio laiko suvokimas.13
Galima spėti, kad archetipinis mąstymas metų cikle turė
tų išskirti tik du laikotarpius: šiltąjį ir šaltąjį.14 Mitinėje pasau
lėžiūroje svarbesnėmis kokybinėmis žiemos ir vasaros laiko
ypatybėmis turėjo būti jų sąsajos su saulės šviesos intensy
vumu: šviesusis ir tamsusis metų laikai. Tačiau nėra jokio pa
grindo teigti, kad šviesiojo metų laiko kulminacinis taškas vasaros saulėgrįžos šventė tradicinėje pasaulėjautoje būtų
lygiavertė tamsiojo laikotarpio kulminaciniam momentui kalėdiniam švenčių ciklui.
Ciklinis laiko suvokimas, reikalaujantis nuolatinės pasau
lio regeneracijos kiekvieno metinio ciklo pabaigoje, turėjo
lemti išskirtinę pastarojo momento reikšmę liaudies kalen
doriuje. Mitologiniam mąstymui pačiu svarbiausiu metų mo
mentu turėjo būti laikotarpis, per kurį pasaulis, užbaigęs eili
nį savo metinės egzistencijos ciklą, tariamai pasinerdavęs į
chaoso būseną ir tik šventinių ritualų pagalba esą vėl sugro
davęs į normalų būvį - pradėdavęs naują savo kosminės
egzistencijos ciklą.15
Daugelis tyrinėtojų tokiu metų momentu laiko Kalėdų lai
kotarpį.16 Nesigilindami į šiuos Kalėdų švenčių ciklo aspek
tus, galime pastebėti, kad tradicinėje pasaulėžiūroje tamsia
jam metų laikui tenka žymiai svarbesnis vaidmuo nei švie
siojo meto šventėms. Dar daugiau, vasaros saulėgrįžos šven
tei tradicinio kaimo gyventojai skyrė mažiau dėmesio negu
kitoms šviesiojo meto šventėms, pavyzdžiui, pavasario dar

bų ciklo arba Velykų ciklo šventėms. Dar mažiau reikšmės
buvo teikiama pavasario lygiadienio astronominiam taškui,
nors, kaip jau matėme, nepastebėtas jis nebuvo.
Verta pridurti, kad kalbėdami apie hipotetinę pavasario
lygiadienio šventę, apie krikščionybės įtakoje įvykusią apei§ų ir papročių migraciją, tyrinėtojai nutyli rudens lygiadienį.
is, sekant jų mąstymo logika, turėtų būti toks pat svarbus
kaip ir pavasario. Tačiau paprotinis šio laikotarpio komplek
sas visai nežymus, nors joks krikščionybės pasninkas ne
trukdė jam gyvuoti.
Kodėl spėjama, kad pavasario lygiadienio papročiai bu
vo iškelti prieš pasninko laikotarpį? Šio požiūrio išeities taš
kas glūdi teiginyje esą Užgavėnės, kaip ir Velykos, yra sveti
mos kultūros (krikščionybės) poveikyje susiformavęs reiški
nys. Tuomet natūraliai peršasi išvada, kad grynai liaudiški
Užgavėnių papročiai turėtų būti paimti iš kitų švenčių.
Tačiau reikėtų prisiminti, kad krikščioniškajame kalendo
riuje Užgavėnės nelaikomos net eiline šventine diena. Tai tik
paskutinė diena prieš didįjį pasninką. O liaudies .kalendoriu
je tai reikšminga METINĖ šventė. Užgavėnės - viena iš ne
daugelio liaudies kalendoriaus švenčių, kurioje neaptiksime
jokių krikščioniškojo kulto pėdsakų. Ir čia pat mes matome
archaišką apeiginio ritualo struktūrą.17
Visa krikščionybės plitimo istorija liudija, kad krikščiony
bė įsigalėjo, prisitaikydama prie vietinių kultų, į savo kulto
rėmus įjungdama tradicinės pasaulėžiūros suformuotas apei
gas, neretai apsiribodama minimalia joms daroma įtaka.18
Beveik visose liaudies kalendoriaus šventėse krikščioniška
sis jų turinys prasideda ir pasibaigia pamaldų lankymu bei
bendra malda prie šventinio stalo. Visa kita su krikščioniš
kuoju kultu rimtesnių sąlyčio taškų dažniausiai neturi.
Tokiame kontekste neįtikinamu tampa teiginys esą krikš
čionybės įvestas griežtas pasninkas nustelbęs senuosius ri
tualus, privertęs juos „išsikraustyti“ prieš pasninko laikotarpį.
Taip teigiant vengiama pastebėti, kad panašaus pasninko
ir susilaikymo laikotarpis - Adventas - nenustelbia vienos iš
didžiausių liaudies kalendoriaus švenčių - Kūčių, nors ir smar
kiai koreguoja šventinį racioną. Krikščioniškojo kulto požiūriu
svarbiausios Kalėdų šventinio ciklo dienos apeigos visiškai ne
žymios palyginti su Kūčių dienos paprotiniu kompleksu.19
Krikščioniškasis kultas griežtai kanonizavo pasninko truk
mę. Tačiau pasninkas, tai yra susilaikymas tam tikru laikotar
piu nuo sotesnio maisto, nėra krikščionybės išradimas. Ritua
linis apsivalymas - sudėtinis „perėjimo“ (Rites de passage)
apeigų elementas,20 kurios savo ruožtu vyraują kalendorinių ir
šeimos ciklo švenčių ritualuose.21 Jei krikščioniškasis pasnin
kas seniesiems liaudies kultūros klodams būtų buvęs sveti
mas reiškinys, tai jis nebūtų taip lengvai ir be kovos prigijęs.
Antra vertus, joks pasninkas nepajėgs suardyti archainės
šventės apeiginės struktūros. Mano galva, tyrinėtojai daro
klaidą, teigdami, kad, įvesdama pasninko laikotarpį, krikš
čionybė esą galėjusi išstumti vieno laikotarpio šventės ritua
lo elementus į kitą laikotarpį. Vadinasi, vieno tipo ideologija
(pasaulėžiūra visuomet turi savyje ideologinį momentą) pri
verčia kito tipo ideologiją, su kuria energingai kovoja, pasi
slinkti laiko atžvilgiu į šalį ir toliau jau sugyvena geruoju.
Pažvelkime formaliosios logikos akimis: sakykime, kon
krečioje visuomenėje turime senąją pasaulėžiūrą A ir ją ati
tinkančias ritualines struktūras A1. Vėliau toje pat visuome
nėje svetimai kultūrai veikiant įsigali nauja pasaulėžiūra B
bei ją atitinkančios ritualinės struktūros B1. Natūralu tikėtis,
kad jei B tipo pasaulėžiūra pakeičia senąją pasaulėžiūrą A,
tai ir ją atitinkančios ritualinės struktūros B1 turėtų įsigalėti
vietoje A1 tipo ritualinių struktūrų.
Pasirodo, kad oponuojamos nuomonės požiūriu įsigalė
jusi naujo tipo pasaulėžiūra B nustelbia senąją pasaulėžiūrą
A, tačiau jai priklausiusias ritualines struktūras A1 traktuoja
kaip lygiareikšmes B pasaulėžiūros kultūrinėje aplinkoje su
formuotoms ritualinėms struktūroms B1. Kadangi senąją ri
tualinių struktūrų A1 vietą dabar užima naujieji ritualai B1,
tai, nepaisant ideologinių nesutarimų, ritualinės struktūros
A1 „mandagiai“ perkeliamos į kitą vietą ir toliau egzistuoja.

Žinoma, formalioji logika neparodo ir negali parodyti viso
ideologinių procesų kaitos sudėtingumo. Norint būti nuosek
liems, derėtų prisiminti abejonių nekeliantį faktą, kad jokia
pasaulėžiūra negali visiškai nustelbti anksčiau buvusiųjų, at
virkščiai - perima iš jų daugelį elementų.22 Tą ir matome
sinkretinėje lietuvių valstiečių pasaulėjautoje.
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’Nors visuotinai yra įsigalėjusi nuomonė esą Užgavėnės švęstos die
nos metu, kulminaciniu šios šventės momentu laikant pamėklės tampy
mą kaimo gatvėmis (t. y. mitologiškai atviroje erdvėje), reikia turėti gal
voje, kad toks Užgavėnių įvaizdis suformuotas populiarių ir emociškai
spalvingų straipsnių dėka^urių autoriai stengėsi supažindinti skaitytojus
su nykstančiais papročiais ir nekėlė sau tikslo atlikti sistemingų tyrinėji
mų.
O vienintelis daugiau ar mažiau rekonstruojamas Užgavėnių ritualas
- persirengė!ių vaikštynės - vykdavo vėlai vakare. Tamsiuoju metu atvi
ra, namo sienomis neapsaugota erdvė buvosuvokiama kaip ypač pavojin
ga žmogui. Taip pat nereikėtų maišyti ūkininkų ir persirengelių mitologi
nio statuso, kadangi persirengėlis buvo suvokiamas esąs tuo, kieno kaukę
dėvi. Pastaraisiais metais moksle tvirtai įsigalėjusi nuomonė, kad persi
rengei iai vaizduoją mirusius bendruomenės protėvius, t. y. atstovaują chtoniškojo pasauliojėgoms, kurių aktyviausios veiklos metas kaip tik išpuola
tamsiuoju metų (taip pat ir paros) laikotarpiu.
Autoriui gali būti paprieštarauta, kad tokie Užgavėnių papročiai, kaip
pamėklės tampymas, važinėjimasis arkliais, buvo susieti su dienos metu.
Negalėdami pernelyg išsiplėsti (tą padaryti tikimės kita proga), norime
pažymėti, kad pamėklė į persirengelių būrį atklydo sunykus dviejų atski
rų ritualų struktūrai. Ir apskritai seniau pamėklė buvo tampoma ne Už
gavėnių, bet Pelenų dieną. Šis paprotys tiek sunykęs, kad nustatyti auten
tišką atlikimo laiką remiantis turimais Šaltiniais neįmanoma. Važinėjimo
si paprotį iš tiesų tenka susieti su dienos metu, nes, kaip minėjome, vakarometas buvolaikomas pernelygpavojingu žmogui. Tačiau nepamirš
kime, kad Užgavėnių pasivažinėjimo paprotyje ne vienas tyrinėtojas įžvel
gia archainių laidojimo apeigų atgarsius.
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RAŠYTINIAI, KAIŠYTINIAI IR SKUSTINUKAI
Aldona STRAVINSKIENĖ

Pavasario šventėms kiaušinius dažė, margino beveik
visos senojo pasaulio, viduramžių tautos. Tikėjo magiška
jų galia ir laikė gyvybės, gėrio, derlingumo simboliu. Pa
plitus krikščionybei šis gražus paprotys neišnyko, ilgą lai
ką gyvavo įgijęs naują prasmę ir buvo siejamas su Kris
taus Prisikėlimo švente Velykomis. Šiuo metu kiaušinius
marginame ne tik mes, margina daugelis slavų tautų rusai, lenkai, ukrainiečiai, baltarusiai, o šiaurės ir vakanj
Europoje šis paprotys beveik išnyko. Italijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, Švedijoje (o dabar ir Lietuvoje) gerokai
prieš Velykas pardavinėjami fabrikuose pagaminti, j spal
votus popierėlius įvynioti šokoladiniai kiaušiniai. Tik ret
karčiais kiaušiniai nudažomi viena spalva.
Lietuvoje nuo seno iki šių dienų kiaušiniai gražinami
Velykoms, Atvelykiui bei Jurginėms. Pasak senolių, jie
„dažomi todėl, jog pačio Dievo kūnas buvo sudaužytas:
Kiek daug dėmesio lietuviai skyrė margučiams, byloja
žaliai, mėlynai margas“ (Tauragė).1
su jais siejami papročiai bei muziejuose, privačiose ko
Dailus margutis per Velykas - brangiausias daiktas lekcijose saugomi jų rinkiniai ir piešiniai. Seniausi jų su
ne tik vaikams, kurie nekantriai laukdavo Velykų Bobu kaupti J. Basanavičiaus, T. Daugirdo, B. Buračo rūpes
tės, jos dovanojamų įvairiaspalvių margučių. Jei Velykų čiu šio šimtmečio pradžioje. Nemažai margučių įgyta ir
rytą prie savo lovelės ar iš anksto pamoštame lizdelyje pastaraisiais metais, bet ir jų puošybos būdai, raštai sie
vaikas nerasdavo margučių arba paslaptingoji Bobutė pa kia tolimus laikus.
likdavo tik vieną ir tą patį laukiuką (blankų, su balta „no
Vienspalviai kiaušiniai, vadinami vienaluomiais, dažysimi“ - smaigaliu), jis labai susirūpindavo, - galvodavo: tiniais, žinomi visoje Lietuvoje, marginti —Dainavos, Sei
kam ir kada nusikalto, jei Velykų Bobutė jo nemyli.
nuos, Sūduvos krašte, vakanj Aukštaitijoje, vidurio ir pie
Gražiausius margučius žmonės dovanodavo vieni ki tų Žemaitijoje. Vienspalviai kiaušiniai ir margučiai dau
tiems, linkėdami gėrio, sėkmės gyvenime. Krikštatėviai gelyje Lietuvos vietų vadinami velykaičiais.
dovanodavo krikštavaikiams, mergaitės —vaikinams už
Kiaušinius dažniausiai spalvindavo moterys, o raštais
pasupimą, lalauninkams. Dovanoti bei šventinti margu juos puošdavo moterys ir vyrai. Geriausios margintojos
čiai saugojo nuo ligų, blogų akių, gaisro ir kitokių nelai buvo moterys, bet kartais nenusileisdavo ir vyrai, ypač
mių, todėl ilgus metus juos laikydavo krikštasuolėje prie skutinėtojai. Mėgstamiausios spalvos buvo raudona ir juo
šventųjų paveikslų, kraičių skryniose.
da, kurios praeityje turėjo magišką prasmę. Raudona —
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gyvybės, saulės, ugnies ir kraujo simbolis. Ji turėjusi ga
lios naikinti piktąsias jėgas. Juoda siejama su žeme, der
lingumu. Šias spalvas dovanodavo pati gamta. Vasarą bei
rudenį moterys rinkdavo dažančius žolynus, gėlių žiedus,
o pusiaugavėnyje - medžių žieves. Dažydavo nevirtus
kiaušinius. Retais atvejais - virtus.
Paprasčiausias, primityviausias dažymas —balų rūda,
į kurią kelis kartus panerdavo kiaušinius, kol jie nusida
žydavo tamsiai ntdai. Sodiečių teigimu, jie būdavę blan
kūs, murzini. Gražiau nuspalvindavo juodalksnio, ąžuo
lo, šaltekšnio, alksnio žievėmis, tiksliau —brazdu, esan
čiu tarp žievės ir medienos. Viršutinį žievės sluoksnį kar
tais nuskusdavo. Kalvėje ar kitur pririnkdavo surūdiju
sių, sudegusių, sugargažėjusių gelžgalių, vadinamų dzindromis. Jas susluoksniuodavo su medžio žievėmis dide
liame puode, užpildavo verdančiu vandeniu, šliukšteldavo raugintų kopūstų ar raudonųjų burokėlių sunkos ir,
padėjusios šiltai, 2 -3 savaites raugindavo. Rūgimo truk
mė priklausydavo nuo žievių ir gelžgalių kiekio bei koky
bės. Šiuos dažus žemaičiai vadino gelžuoniais. Juose nu
dažyti kiaušiniai būdavę „joudi kap sabala“.
{vairių tonų ruda spalva nudažydavo neraugintomis
obels, šermukšnio, juodalksnio, ąžuolo, alksnio, skirpsto,

lazdyno žievėmis bei žirginėliais, eglių kankorėžiais, alks
nių gurgučiais („žebeliukais“). Pandėlietis A. Gaška,
g. 1906 m., prisiminęs savo vaikystę, pasakojo: „Dar ge
rokai prieš Velykas Stenionių kaimo berniokai nulupda
vo nuo jaunų berželių šakų tošį, o brazdą palikdavo, kad
saulėje padžiūtų. Kai jis paraudonuodavo, jį nuskusdavo,
dar palaikydavo saulėje. Susmulkinto beržo brazdo nuo
vire nudažyti kiaušiniai būdavo gražios apelsininės spal
vos.“2 Panašiai spalvindavo geltonosios ramunės (bobramunės). Beveik visi džiovinti žolynai —mėtos, jonažolės,
medetkos, šlamučiai, pelai, sinkliai, šienuolės (šieno pakritos) bei lazdynų riešutų kevalai, arbata, kava dažo rus
vai.
Ramunėlės, kmynai, pataisai, žaliosios akmenų, sto
go, miško samanos, vantos ar berželių lapai bei pumpu
rai spalvina žalsvai geltona spalva. Kartais puode pavi
rindavo ir pačią vantą, kuri gražiai nudažo, jei suskinta
prieš Jonines, „kol da lapai klijauni.“
Vėlyvas Velykas ir kiaušinių dažymą prisimena Viekš
nių moterys: „Rugių želmenų pasrinko iš lauko. Išrovė su
visomis šaknimis, nuplovė ir, sudėję į katilą, pavirino. Pas
kui dėjo kiaušius ir išvirė. Rugių želmenyse kiaušiai nusi
dažo žalsvai.“3 Žalia spalva dažo jaunos rūtos, dilgėlės.
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Pati motulė gamta įvairiais metų laikais žemę, augalus
nuspalvina skirtingai. Pavasarį jos dovanoti dažai spalvi
na kiaušinius vienaip, o vasarą —kitaip. Nepralenkiama
margučių spalvintoja, margintoja vilnietė V. Giedrytė pa
stebėjo, kad mūsų darželiuose žydinti gėlė rudeninė saulainė kiaušinius nudažo gražia žalia spalva (jaunos žolės

atspalvio). Tik nereikia jos ilgai virinti. Džiovinta saulainė nudažys rudai. V. Giedrytė „surado“ dažus pupose. Jos
nuspalvina kiaušinius rožine, o ilgėliau pavirinus - aly
vine spalva. Tik nereikia laukti, kol pupos suvirs, „pra
dės šypsotis“ ir pačios išgers gražiąsias dažyves, o kiauši
nius nudažys rusva, murzina spalva.

Margutis su augalo atspaudu
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Ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje šalių labai populia
ms kiaušinių dažymas svogūnų lukštais. Tai puiki žaliava,
kuri nesugeria dažų, o visus atiduoda dažomam daiktui.
Svogūnų pas mus yra įvairių atspalvių. Jų lukštai nudažys
kiaušinius švelniai rusva, mdai raudona, violetiškai vyš
nine spalva. Moterys svogūnų lukštus mėgo maišyti su ki
tomis dažyvėmis. Jadagonių (Kauno r.) kiaušinių margintoja S. Čebanauskienė nudažo kiaušinius alksniukuo
se, išverda svogūnų lukštuose - „tai spindi kaip saulė!“.
Rečiau dažydavo mėlynių, vaivorų (girtuoklių) uogo
mis, sutrintais raudonaisiais burokėliais —rausvai viole
tine, rugiagėlių žiedais - pilkai melsva spalva.
Augalinės kilmės dažais dažytų kiaušinių spalvos ne
ryškios, tik daugybės atspalvių. Cheminiais, dažniausiai
anilino dažais, mėgdavo kiaušinius dažyti juodai, raudo
nai, žaliai, violetiniai, geltonai.
Dažymui skirti kiaušiniai turi būti švarūs. Ypač kruopš
čiai nuvalydavo riebalines dėmes. Dažyves pamerkdavo
iš anksto, pavirindavo ir palikdavo mirkti per naktį ar
nors kelias valandas. Išvirtus kiaušinius dažniausiai nuo
vire atvėsindavo. Virdavo puode nedaug kiaušinių, o kad
jie nesuskilinėtų, iš tų pačių dažyvių „paklodavo patalė

lį“. Į nuovirą įberdavo nemažai druskos, kartais —alūno
(kalio aliuminio) ar kitų kandikų, kurie suteikdavo spal
vai sodrumo, ją sutvirtindavo ir neretai pakeisdavo at
spalvį. Velykoms bei kitoms šventėms skirtus kiaušinius
dažuose virdavo ilgokai - 10-15 min., o V Giedrytė, kuri
kiaušinius gražina ištisus metus, stipriame augalų nuovi
re verda po vieną kiaušinį 3—4 vai.
Vienspalvius kiaušinius skutinėdavo titnago, stiklo nuo
laužėle, adata, skustuvu, nulaužtos peilio geležtės kam
pučiu ar kitu aštriu įrankiu, kurį pasidarydavo patys skutinėtojai, dažniausiai iš dildės. Skutinėjimu puoštus kiau
šinius daugelyje Lietuvos vietų vadino skustinukais. Jų
raštai pasižymi smulkumu, linijų grakštumu.4
Rašytiniai šaltiniai mini, kad vakarų Europos, Rusijos
vienuolynuose didikams užsakius kiaušinius Velykoms
puošdavo aukso plokštelėmis, perlais, blizgančiais bran
giais akmenukais. Sorbai, čekai, slovakai mėgo juos ap
klijuoti smulkiais karolėliais, avižų, rugių natūraliais ar
dažytais šiaudeliais, iš kurių sudarydavo žvaigždučių, kry
želių bei kitokius raštus.
XIX a. antroje pusėje —XX a. pradžioje Gervėčiuose
gyvenanti E. Sisaitė-Bucvilienė raudonus (svogūnų lukš
tais dažytus) kiaušinius apklijuodavo
rūtų, bruknių, mirtų ar kitų augalų la
peliais. Arba iškarpydavo popieriuje
paukštukus, žvaigždukes, apdėdavo
juo kiaušinį ir panerdavo, pavyzdžiui,
į raudonus dažus. Paukštukai, žvaigždukės tapdavo raudonos, o kiaušinis
baltas ar nežymiai rausvas.5
Panašiai kiaušinius puošė žemai
čiai: „kiaušius liuob tap išmarginti:
prieš Velykas jau žolelė kor ne kor pasirodžusi, vėins kėts lapelis išdygęs. E
pernykšte rūta tebier žalė. Nuskėn
tuokį lapielį, stipre priviniuo skorleliu pri kiauše, kad būtų prisispaudęs,
kad nejudietų. Tep suvyniuotą kiaušį
ded į vondėnį so cebolių laiškas arba
so šloutlapes ė išverd. Išvėrusį kiaušį
iš skorlelė išrėtėn. Tuos vėitas, kor bova lapielis prisispaudęs, yr švėisesnės
- palėikt lapelė ontspauds“.6
Populiariausias Lietuvoje kiaušinių
gražinimo būdas —jų išrašymas tir
pytu vašku (stearinu, lajumi). Skardi
nėlę su vašku padėdavo ant nekarš
tos viryklės ar žarijų. Įrankis - pato
gus pagalėlis, kurio viename gale įbes
tas smeigtukas su galvute ar vinute.
Pamirkius jį įkarštą vašką, skubiai ra
šomi (taškomi) ant drungno kiaušinio
raštai —pailgi, rūtos lapelį primenan
tys potėpiai ir taškeliai. Tai pagrindi
niai rašytinių margučių elementai, iš
kurių sudaromos begalinės raštų va
riacijos.7Vašku išrašyti margučiai pa
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nardinami dažniausiai į šaltus, aukščiau minėtus raugin
tus dažus „gelžuonis“. Mirkdavo juose per naktį ar
2-3 vai. Tai priklausė nuo dažų intensyvumo. Stebėda
vo, kad dažai nepersigertų per vašką ir nenudažytų raštų.
Po to kiaušinius virdavo vandenyje ar kmynų, ramunėlių,
svogūnų silpname nuovire. Augalų nuoviras suteikdavo
fonui ryškumo, o raštus nudažydavo gelsvai. Vandenyje
virtų margučių po vašku esantys raštai būdavo balti. Jei
vašku išrašytus margučius spalvindavo anilino dažais, juos,
įdėtus į šaltą dažų tirpalą, atsargiai virdavo arba mirky
davo pašildytame tirpale. Kartais vašku margindavo iš
virtus kiaušinius. Juos nuspalvinę, dažų likučius nutirpy
davo karštuose pelenuose, orkaitėje ar laikydami kiauši
nį virš ugnies (žvakės). Po to nutrindavo, nublizgindavo
vilnonio, trikotažinio audeklo skiautele.
Kiaušinio kevalas būna labai įvairių atspalvių. Kai ku
rie margintojai išrašo raštus degintu vašku, palikdami na
tūralų, nedažytą kiaušinio foną. Gražūs faktūriniais vaš
ko raštais papuošti svogūnų lukštuose ar kitaip nudažyti
margučiai.
Norėdami gauti kelių spalvų raštus, vašku išrašytą bal
tą kiaušinį merkdavo į šviesius, pavyzdžiui, geltonus da-
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žus, vėl įraSydavo raštus, merkdavo į žalius,
o galiausiai - j juodus dažus. Įvairiaspal
vius margučius gaudavo atitinkamus jų plo
telius išėsdindami rūgštimis (kopūstų, bu
rokėlių, acto). Antai nudažo kiaušinį gels
vai, išrašo vašku, merkia į rūgštį, kuri fono
dažus „nuėda“, merkia kiaušinį į žalius da
žus, po to vėl vaškuoja, merkia kiaušinį į
juodus ar tamsiai rudus dažus. Įvairiaspal
vių margučių raštai paprastesni. Daugų apy
linkėjejie vadinami kaišytiniais. Įgudę kiau
šinių margjntojai viename margutyje sujun
gia du puošimo būdus: vaškavimo ir skuti
nėjimo.
Įžymaus liaudies meno tyrinėtojo R Ga
launės teigimu, jo gimtajame Pageležių kai
me ir apie Jonavą vašku kiaušinius išrašy
davo labai plonu piltuvėliu. Piltuvėlis pri
tvirtinamas prie lazdelės, į jį pilamas karš
tas vaškas, kuriuo vedžiojami ant kiaušinio
linijiški raštai.8Tokį kiaušinių puošimo bū
dą mini ir B. Buračas. Šiuo metu tokie mar
gučiai žinomi slavų tautoms, o lietuviams
nebūdingi.
Rašytinius ar skustinukus kartais pa
puošdavo tapybos elementais. A. Gaška pa
sakojo, kad pasidarydavo teptukus iš kiš
kio plaukų, vilnų arba žąsies plunksnų, „...
kai prie žąsies plunksnos spaiglio likdavo
tik lino grūdo didumo plunksnos kuokštelė, tai išilgai traukiant laku ar dažais, pieš
davo siaurą ruoželį, o skersai tepant - plonesnį. Taip piešdavo eglutes, rūteles ir ki
tus raštus.“9
Teko matyti kiaušinių, puoštų peizažais,
įvairių asmenų portretais, natūralistinėmis
gėlėmis, Velykų avinėliais, zuikiais, kurie at
sirado vėlai, vaizdinės dailės poveikyje. Tra
diciniams lietuvių margučiams būdingi ge
ometriniai, rečiau augalijos motyvai, kurie
praeityje turėjo gilią prasmę.
Kiekviena šeima, sodžius, miestelis turėjo
tik jiems būdingus margučių puošimo bū
dus, mėgstamus raštus bei spalvų derinius.
Pasinaudoję senolių patirtimi, pasitelkę
intuiciją, vaizduotę, pamėginkime numar
ginti velykaičius mūsų gimtosios žemės do
vanotomis dažyvėmis...
NUORODOS:
1. Balys J. Velykų papročių kilmė ir prasmė // Lietu
vos aidas. - 1940. —Nr. 134. - R8.
2. Alfonsas Gaška, g. 1906 m., gyv. Pandėlyje, Rokiš
kio r. (atsakymai į anketą 1975 m.).
3. Emilija Balsienė, g. 1896 m. Užrašė Amelija Ur
bienė (g. 1909 m.) 1976 m. Gyvena Vilniuje.
4. Jų raštųpavyzdžiai - ii. 25-27 psl. ir: Liaudies kultūra. - 1993. - Nr. 2.
5. Jonas Valeika, g. 1916 m., gyv. Girių k. (netoli Gervėčių). Užrašė au
torė 1971 m.
6. Pranė Molytė, g. 1911 m., gyv. Viekšniuose, Akmenės r. Užrašė Ame
lija Urbienė.

7.11.22-24 psl.
8. Paulius Galaunė, g. 1890 m. Užrašė autorė 1970 m.
9. Alfonsas Gaška (atsakymai j anketą 1975 m.)
Margučiai iš Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus fondų.
Kazimiero ČERNIAUS nuotraukos
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LIETUVOS TAUTOSAKOS
EKSPEDICIJOS

1957-1990 m.
Lietuvių tautosakos rinkimo istorija prasideda XIX a., L. Rė
zai, S. Stanevičiui, S. Daukantui, broliams Antanui ir Jonui Juš
koms sudarius pirmuosius tautosakos rinkinius. 1867 m. Vil
niuje buvo atidarytas Rusijos geografų draugijos skyrius,
1907 m. J. Basanavičiaus iniciatyva įkurta Lietuvių mokslo drau
gija. Svarbus organizacinis vaidmuo, skatinant mokymo įstai
gas ir pavienius asmenis rinkti ir tyrinėti tautos dvasinę ir ma
terialinę kultūrą, tenka Vilniaus universitetui. Visos šios orga
nizacijos prisidėjo prie lietuvių tautosakos ir etnografinių duo
menų rinkimo. 1935 m. savarankišką veiklą pradėjo Lietuvių
tautosakos archyvas1.
Po karo, atsinaujinus Lietuvos Mokslų Akademijos veiklai,
poetinė liaudies kūryba toliau buvo tyrinėjama ir renkama. Šio
darbo ėmėsi Lietuvos MA Istorijos instituto Etnografijos sek
torius, kuris paveldėjo Lietuvių tautosakos archyvo ir Lietuvių
mokslo draugijos fondus. 1945-1947 —medžiagos iš pavienių
tautosakos pateikėjų, užrašinėtojų, vidurinių mokyklų moks
leivių kaupimo metai. Pirmosios trumpalaikės Istorijos institu
to Etnografijos sektoriaus tautosakininkų išvykos buvo sureng
tos 1948 m. Susiformavo nauja poetinės liaudies kūrybos rinki
mo forma - ekspedicijos. Nuo 1949 m. iki 1952 m. tautosaka
buvo renkama Istorijos instituto rengiamose etnografinėse eks
pedicijose. 1952 m. tautosakos sektorius iš Istorijos instituto
persikėlė į Lietuvių kalbos ir literatūros institutą (dabar Lietu
vių literatūros ir tautosakos institutas - LLTI). Pradedant
1959 m., Tautosakos sektorius ekspedicijas organizavo kasmet.2
Pirmosioms Vilniaus pedagoginio instituto ekspedicijoms,
įvykusioms 1948 m., talkino patirtį turintis Z. Slaviūnas. Jos ne
buvo toleruojamos, ir pirmųjų rankraščių VPI archyve nėra iš
likę. Nuo 1973-1974 m. eksperimento tvarka buvo leista pla
nuoti tautosakos ekspedicijas kaip studentų mokomąją prakti
ką. 1981-1982 metais tautosakos ekspedicijos tapo privaloma
folklorine - dialektologine praktika. Dauguma surinktos me
džiagos saugoma pačiame VPI Tautosakos skyriaus rankrašty
ne, antrieji egzemplioriai - LLTI rankraštyne.
1948 m. Vilniaus konservatorijoje buvo įsteigtas Liaudies mu
zikos kabinetas, nuo 1973 m. vadinamas Liaudies muzikos la
boratorija. Jos iniciatorė ir steigėja - liaudies muzikinės kūry
bos dėstytoja J. Čiurlionytė, kuri nuo 1950 m. pradėjo organi
zuoti folkloro ekspedicijas. Vėliau rengtos kompleksinės eks
pedicijos su Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra,
Vilniaus universiteto ir miesto kraštotyrininkais, muzikos mo
kyklomis.
1946 metais pradėtas užrašinėti choreografinis folkloras. Iš
pradžių tai buvo J. Lingio iniciatyva, vėliau į šį darbą įsijungė
choreografai K. Poškaitis, E. Morkūnienė. Nors žaidimai, to
kiai buvo užrašinėjami įvairiose ekspedicijose, tačiau didelis
vaidmuo renkant šokius tenka buvusiems Liaudies meno rū
mams (dabar Liaudies kultūros centras). Sistemingai choreo
grafinis folkloras užrašinėjamas nuo 1970 m. Vilniaus pedago
ginio instituto Choreografijos katedros ekspedicijose, kurioms
vadovavo choreografas K. Poškaitis. 1971 m. katedrai persikė
lus į Klaipėdą, liaudies choreografiją ėmė užrašinėti Lietuvos
konservatorijos Klaipėdos fakultetų studentai. Čia taip pat pra
dėtos rengti ir instrumentinės muzikos ekspedicijos.
1961 m. susikūrė Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugi
ja. Tautosaka pradėta rinkti rengiant kompleksines ekspedici
jas. Šių ekspedicijų iniciatorius ir daugelio jų vadovas buvo prof.
N. Vėlius. 1965 m. pirmąją kompleksinę ekspediciją suorgani
zavo Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos yilniaus miesto
skyrius. Šių ekspedicijų svarba ta, kad pasirinkta vietovė tyri
nėjama visapusiškai. Kompleksinėse ekspedicijose, be tauto
sakininkų, dalyvauja kalbininkai, choreografai, medikai, etno-

grafai, gamtininkai, geografai, muzikologai. Vėliau kompleksi
nes ekspedicijas organizuoti ėmėsi ir Lietuvių etninės kultūros
draugija, Vilniaus universiteto kraštotyros klubas „Ramuva“.
VU Mokslinės bibliotekos rankraštyne saugoma 1953,
1955-1960,1962-1969,1982-1985,1988 metų ekspedicijų me
džiaga. Nuo 1972 metų „Ramuva“ surengė 21 kompleksinę eks
pediciją.
Nemažas vaidmuo kaupiant tautosaką tenka mokytojams ir
moksleiviams. 7-8 dešimtmetyje ypač išsiplėtė folkloro ansam
blių, klubų veikla. Dauguma jų organizuoja savo ekspedicijas.
Nerimaudami dėl galimų „baltų dėmių“ ir siekdami susitelkti,
koordinuoti visų mūsų bendrą darbą bei lengviau analizuoti esa
mą ekspedicijų situaciją Lietuvoje, parengėme Lietuvos tauto
sakos ekspedicijų (1957—1990 m.) žemėlapį. Jis sudalytas kaip
tautosakos ekspedicijų sąjūdžio apžvalga ir turėtų padėti pla
nuoti naujas ekspedicijas. Žemėlapyje atsispindi 1957-1990 me
tais vykusių tautosakos ekspedicijų geografija, rengėjai, vieta,
kurioje saugomi rankraščiai, surinktos tautosakos kūrinių kie
kis (vnt.). Jame pažymėtos Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto (nuo 1958 m.), Vilniaus universiteto (nuo 1957 m.),
Vilniaus konservatorijos (nuo 1950 m.), Vilniaus pedagoginio
instituto (nuo 1974 m.), Kraštotyros draugijos (nuo 1961 m.),
Vilniaus universiteto kraštotyros draugijos „Ramuva“ (nuo
1972 m.), moksleivių (nuo 1958 m.) rengtos ekspedicijos. Prie
apylinkės (jos pažymėtos pagal 1988 m. Lietuvos Respublikos
administracinį žemėlapį), kurioje vyko ekspedicija, pažymėtas
sutrumpintas įstaigos, organizavusios ekspediciją, bei rankraš
tyno, kuriame kūriniai saugomi, pavadinimas. Pavyzdžiui, LTR
- ekspediciją organizavo LLTI, rankraščiai saugomi LLTI ran
kraštyne; KTR - ekspediciją organizavo Muzikos akademija
(Vilniaus Konservatorija), rankraščiai saugomi Muzikos aka
demijos tautosakos rankraštyne. Prie sutrumpinto pavadinimo
yra stačiakampis, kuriame pažymėtas surinktų tautosakos kū
rinių kiekis vienetais. Pavyzdžiui:
0 - dainuojamosios tautosakos surinkta daugiau kaip
2000 vnt.,
jfi - pasakojamosios tautosakos surinkta mažiau kaip
300 vnt,,
Q| - smulkiosios tautosakos surinkta mažiau kaip
800 vnt. Jeigu toje apylinkėje rinko skirtingos organizacijos ar
įstaigos arba buvo kompleksinė ekspedicija, bet medžiaga
saugoma skirtinguose rankraštynuose, kiekvienai įstaigai ar
organizacijai paliekamas atskiras stačiakampis.
LLKC archyve taip pat saugoma kartoteka, kurioje užrašyta
įstaigos, organizacijos, rengusios tautosakos ekspediciją, pava
dinimas, ekspedicijos vieta ir laikas, dainuojamosios, pasako
jamosios, smulkiosios tautosakos kiekis vienetais. Šis darbas
buvo atliktas, remiantis organizacijų, įstaigų inventorinėmis kny
gomis, rankraščiais, kartotekomis.
Atkreipiame dėmesį, jog žemėlapyje nėra pažymėtos už Lie
tuvos Respublikos ribų rengtos ekspedicijos. Įdomi ir reikšminga
buvo LLTI ir Kraštotyros draugijos 1970-1972 m. organizuota
ekspedicija Baltarusijoje (Astravo, Varanavo, Breslaujos, Pa
stovių r.). 1989 m. Lietuvių etnokultūros draugija surengė eks
pediciją į Lenkijos Respublikos lietuvių gyvenamąsias vietas,
1990 m. - i lietuvininkų kraštą Rusijos Kaliningrado srityje,
Klaipėdos, Šilutės r., 1991 m. - į Baltarusijos Respublikos Va
ranavo r., Rodūnės apyl. Žemėlapyje taip pat nepažymėtos pa
vienių entuziastų, kraštotyrininkų, folkloro ansamblių, klubų
rengtos ekspedicijos. Pastarųjų bėda ta, kad dažnai surinkta
medžiaga lieka asmeniniame vadovo archyve. Ateityje reikėtų
įtraukti instrumentinės muzikos, videofiksavimo ekspedicijas.
Manau, kad žemėlapio sudarymo darbas neturėti} nutrūkti. Pa
linkėkime sau, kad liaudies kūryba nebūtų vien mokslo objek
tas, bet taptų ir mūsų gyvenimo dalimi.
Rita BALKUTĖ
NUORODOS:
1. SKRODENIS S. Tautosakos rinkimo pagrindai. Metodiniai nurody
mai - V, 1989,2-asis patais, ir papild. leidimas. - P 6-29.
2. GRIGAS K Tautosakos rinkimo ekspedicijose//Literatūra ir kalba. T. 9. - V, 1968. - P 444-459.
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Anhemitoniai dariniai
vienbalsių lietuvių liaudies
dainų melodikoje
Rimantas SLIUŽINSKAS
Anhemitoniai (bepustoniai) dariniai lietuvių liaudies dai
nų melodikoje yra vieni iš būdingiausiųjų derminių ir melo
dinių elementų. (An - hemi - tonos (graikų kalba) —be - pu
sė • tono, t. y. bepustoniškumas.) Būdingiausia bepustonių
darinių visuma liaudies ir profesinės muzikos melodikoje pentatonika. Tai dermė, kurią įmanoma sugroti vien juodai
siais fortepijono klavišais. Pentatonika žinoma kiniečių, ško
tų, mongolų, daugelio šiaurės tautų (udmurtų, mordvių, bu
riatų, tuviečių ir kt.) liaudies dainų melodikoje ir laikoma
viena seniausių tradicinio muzikinio mąstymo formų. Lietu
vių liaudies dainų melodijos taip pat pakankamai archaiš
kos ir įvairios. Nenoriu sakyti, kad jos panašios į minėtų tau
tų dainas, tačiau pentatoniai ar kitokie bepustoniai dariniai
Lietuvoje tikrai būdingi. Atkreipkime dėmesį į šias melodi
jas.
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Joje tėra trys skirtingo muzikinio aukščio garsai. Nei ket
virtas, nei penktas - nereikalingi. Tai anhemitonė tritonika. Lietuvių liaudies dainų melodikoje rastume nemaža ir
keturlaipsnių melodijų, sudarančių anhemitonę tctratoniką, ir penkialaipsnių (mums jau žinomą pcntatoniką), ir šešialaipsnių —hcksatoniką. O štai —septynialaipsnė dainos
„Už jūrelių, už marelių“ (žiūr. 6-ąją) melodija - anhemito
nė hcptatonika.
Taigi savarankiški ir pilnateisiai dariniai yra ir trilaipsnė
tritonika, ir keturlaipsnė tetratonika, ir šešialaipsnė heksatonika, ir septynialaipsnė heptatonika.
Antrasis aspektas. Ar anhemitonika gali būti dvilaipsnė
(apie vienalaipsnę nekalbu, neštai dar ne melodija), aštuonialaipsnė, devynialaipsnė ir 1.1.?
Pradėsiu nuo pirmosios šio klausimo dalies: kokie yra
elementariausi, siauriausios melodinės apimties anhemito
niai dariniai? Remiuosi profesorės J. Čiurlionytės pastebė
jimais, kad elementariausieji bepustoniai dariniai yra dviejų
pavidalų trichordai, t. y. trilaipsniai dariniai, sudaryti iš ma
žosios tercijos (m. 3) ir didžiosios sekundos (d. 2): g-a-c* ar
ba g-b-cl. Pirmuoju atveju —tai sckundinė-kvartinė, o ant
ruoju - tcrcinc-kvartinė tritonika. Kaip išimtis čia dar pri
skiriami ir kvartinės-kvintinės (g-c^-d*), ir sekundines-kvan
tinės (g-a-d*) tritonikos dariniai. Dvilaipsnės (beje - taip
pat ir vienalaipsnės) melodijos lietuvių liaudies dainų melo
dikoje yra žinomos, tačiau tai dar nėra nei anhemitonika,
nei hemitonika (pustoniškumas). Jos dažniausiai susidaro
vienintelio intervalo - m. 3 arba d. 2 pagrindu:
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Panašių bepustonių melodijų šiuo metu galima būtų pa
teikti lygiai 174. Jų ieškant teko peržiūrėti, išklausyti ir iš
analizuoti 45267 melodijas arba natų šifruotes. (Tarp kitko
- lietuvių liaudies dainų moksliniai archyvai yra gana tur
tingi, tad pasirausti juose visada įdomu ir verta).
Kokie jie - anhemitoniai dariniai lietuvių liaudies dai
nų melodikoje?
Pirmasis aspektas. Ar visos aukščiau pateiktos melodi
jos yra pentatonika? (Penta -tonos (graikų kalba) - penki
tonai. Tiksliau - penki bepustoniai tonai vienos oktavos ri
bose.) O štai dar viena melodija.

į

</- tą

* >

£ajuc,

p it - koeu

tui - teot Cčū - £oce

i

obubOt dcc- vu,-

Užr. R. Sliužinskas

j
tui

i

sV - tjuL

j
du-

j

ė
t* J

Kaišiadorys

ČLDMB 60
i

k
y

,

-

i

»

=

n

h

P

r

^

m

v

*

"

,

D

-

J

:

h

k

»

p

-

^

-

tU

-

h

4 >

•

—

i

- '

i

1C

.

l>
t *

=

r

gee-

i

—

r

įCf

-

-

- t£
-

-

i

------------------------ ^

P

f

Uū,

Į >

J

fe - HX.
.

-

cu

-

. . . b

.

-

#

t

i
a

f

T

e

-

+nūAA - &c - Ate ~ fa**

-

£

E

&£
—

^

'

M
'

te
mr-

F

r ---------------------

&Cu - t/vt

1

Tai dar ne anhemitonika.
Kur tad viršutinė anhemitonikos riba? Teoriškai įmano
ma neribota įvairiausių plačios apimties anhemitonių dari
nių visuma - aštuonialaipsnė oktatonika, devynialaipsnė nonatonika ir 1.1., tačiau lietuvių liaudies dainų melodikoje
tokie dariniai nežinomi, nes mūsų vienbalsės melodijos yra
palyginti siauros apimties. Minėtoji heptatonika „Už jūre
lių, už marelių“ savo septynis bepustonius laipsnius yra „iš
dėsčiusi“ nonos, t. y. devynių fortepijono baltųjų klavišų ri
bose.
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Antra. Populiariausi anhemitoniai dariniai lietuvių me
Nesigilindamas į specifines anhemitonikos santykio su
diatonika, chromatika, mažoro-minoro sistema nuostatas, lodikoje - pentatonika. Kiti: tritonika, tetratonika, heksanorėčiau aptarti pagrindines lietuviškosios anhemitonikos tonika ir heptatonika. Procentinė jų melodijų santykio iš
raiška kiekybiškai mažėja būtent šia tvarka.
tyrinėjimo išvadas.
Tbcčia. Genetinis bepustonių melodijų formavimosi pa
Pirma. Lietuviškoji anhemitonika yra jvairialaipsnė kie
kybine (nuo trilaipsnės tritonikos iki septynialaipsnės hep- grindas —ne derminė jų sandara, o įvairių bepustonių me
tatonikos) ir kokybine prasme. Yra trys kokybinės formaci lodinių sekų visuma. Šis reiškinys pavadintas mcloanhemitonika. Esame išskyrę apie šimtą lietuvių tradicinei melodi
jos:
a)
tercinė anhemitonika su m. 3 struktūriniu pagrindukai būdingiausių meloanhemitonių intonacijų. Mūsų lietu
viškosios meloanhemitonikos kataloge jų yra 1374. Beje, kai
nuo pagrindinio atramos laipsnio, t. y. tonikos:
kurios aptinkamos net tūkstantyje ir daugiau melodijų. Bū
AukŠtelkai
KTR209 (1)
dingosios ir atsitiktinės meloanhemitonikos sekos čia aiškiai
skiriasi.
Ketvirta. Kai kuriose anhemitonės sandaros melodijose
T
v^7
arba
atskiruose šių melodijų variantuose pastebimas orga
CL-<x, a, - a, - ou
JI - c* gl- cc a
niškas jų ryšys su hemitonika. Paprasčiau tariant - tam tik
rose melodijų atkarpėlėse (dažniausiai pabaigoje) atsiran
da ir pustonio intervalas:
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b)
sekundinė anhemitonika su d.2 struktūriniu pagrindu
virš tonikos. Jos esama dviejų poklasių - sekundinės-kvartinės-kvintinės sandaros (g-a-c^-d1...) ir sekundinės-tcrcinės-kvintinės formacijos (g-a-h-dl—) melodijos:
ČLDMB 116c

A fe* - y e -

?

''k 1 o
b
I>
=
1
-P
----if*--^---1
...Į
ė
J
J
----1
i p t : — J — J—1
gre. -

zJyCKAf

AOVL - Cj<L-

MU

r

P pz*.
» -ECfco- Acc* LuO'
*=1

^Ve-

KTR213(51)

kLOL

1- H
'
■
*u.cį C")
Ratnyčia

.U f r . J1 1h Js . 1K N .
(
T
q-c
fo

Merkinė

■f il' inmO
t s£
te•

)'W

8V
-

£f

111Į

Penkta. Žanrinė anhemitonių melodijų sudėtis labai įvairi. Tai vaikų (ypač lopšinės),-piemenų melodijos,
pasakų dainuojamieji intarpai, kalendorinės - apeiginės dai
nos, darbo (ypač - rugiapjūtės ir kitų lauko darbų), vestuvi
nės, jaunimo ir meilės, šeimos, našlaičių, karinės istorinės,
vaišių irkt. dainos. Yra žinomi ir anhemitonės sandaros rau
dų variantai:
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c)
kvartinė anhemitonika (mažiausiai paplitusi) su gr>
nosios kvartos (gr.4) struktūriniu pagrindu nuo tonikos:
ICTR36 (16)
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Kol kas yra žinoma 20 sekundinės, 10 tercinės ir 2 kvartinės anhemitonikos struktūrinės formulės, kurių pagrindu su
sidaro 60 tokių melodijų derminės atramos pavidalų ir 127
melodiniai tipai.
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Šešta. Regioniniu požiūriu anhemitonių melodijų
visuma gana griežtai apibrėžta. Dauguma užfiksuota pietų
Dzūkijos - Varėnos, Lazdijų, Alytaus, Kaišiadorių, Trakų
apylinkėse:

Čiobiškis

K TR 52(2)

JS D I164

Veliuona

Anhemitonikosyra ir Suvalkijos krašto lietuvių liau
dies dainose:
Bartininkai

BLDA 356

Esama ir rytų Dzūkijoje —Ignalinos, Švenčionių, Šalči
ninkų apylinkėse (Tverečius, Mielagėnai, Adutiškis, Dysna,
Daugėliškis) bei lietuviškuose kaimuose jau Baltarusijos te
ritorijoje (Gervėčiai, Pelesa ir kt.):
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Gervėčiai

Štai kokie anhemitoniai (bepustoniai) dariniai, kokios
anhemitonės melodijos yra žinomos lietuvių liaudies dainų
melodikoje. Jas būtina žinoti, jei norime perprasti senuo
sius lietuvių liaudies dainininkų muzikinio mąstymo ir kal
bos bruožus.
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= ŽEMAIČIŲ KALVARIJA =
Dalia VASILIŪNIENĖ
Architektūros ansamblio charakteristika
Žemaičių Kalvarijos miestelio raidai didelės reikšmės turėjo dominikonų vienuolyno bei Kalvarijų architektūros an
samblio formavimasis. Per miestelį ėję trys pagrindiniai ke
liai (Plungės, Sedos ir dvaro) susipynė su Kryžiaus keliu ir
XVII a. antroje pusėje sufonnavo dabartinio urbanistikos
paminklo pagrindus.
Paties ansamblio kompozicija amžiams bėgant keitėsi la
bai nežymiai, tačiau kito santykis su kitais vietovės statiniais.
1637 metais vyskupas J. Tiškevičius pakviestiems į Gar
dus dominikonams suteikė teisę globoti bažnyčią bei valdyti
žemes abipus Varduvos upės. Netrukus kairiajame upelio
krante ant kalvelės iškilo nauja medinė bažnyčia ir vienuo
lynas. Toje pat upelio pusėje išsidėstė šešiolika koplytėlių, o
dar trys (iškaitant pirmąją Gardų bažnyčią, tapusia viena iš
koplytėlių) liko dešiniajame upelio krante.
Liudijama, kad vysk. J. Tiškevičius savo nuožiūra pasky
rė vietas, kuriose turėjo būti pastatytos stotys (koplytėlės),
tuo siekdamas, kad atstumai būtų tolygūs esantiems tarp Je
ruzalės Kryžiaus kelio stočių (1, p. 300,2, p. 14). Ar šis teigi
nys yra pagrįstas, dabar sunku nustatyti, tačiau tikriausiai,
steigiant Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelią, buvo laikoma
si privalomos stočių išdėstymo tvarkos. Matyt šiuo atveju
daug lėmė ir vietinis landšaftas.
Kadangi gyvenvietė labiau plėtėsi pietinėje Varduvos ir
Pagardenio (vėliau - Gedrono) santakos dalyje, kalvotasis
kairysis Varduvos krantas buvo beveik be statinių. Įkūrus ten
Kalvariją, vietovėje ėmė dominuoti nebe gyvenvietė, buvusi
žemesnėje vietoje, o koplytėlėmis paryškintos natūralios kal
vos.
Nuo XVII a. antrosios pusės gyvenvietė toliau plėtėsi ne
tik dešiniajame, bet ir kairiajame Varduvos krante, tarp kop
lytėlių. XVIII a. antrojoje pusėje sodybos jau buvo beveik
tolygiai pasiskirsčiusios abipus Varduvos, o architektūrinis
ansamblis, išlikdamas peizažo dominante, atsidūrė tarp kitų
miestelio statinių.
Ansamblio tūrinė erdvinė kompozicija vėl pasikeitė 1750
metais pastačius naują, medinę, daug didesnę bažnyčią ir
1780-1785 metais kiek atokiau nuo upelio pradėjus statyti
mūrinę bažnyčią.
Iš 1823-1824 metų miestelio schemos (3) matyti, kad mū
rinė ir dar nenugriauta medinė bažnyčia su vienuolynu buvo
vieni didžiausių pastatų miestelyje. Kadangi šiaurinėje gy
venvietės dalyje kalvų nebuvo, ten esančios bažnyčios suda
rė tarsi atsvarą kalnuotam Kryžiaus kelio siluetui.
1824 m. nugriovus A. Tiškevičiaus statytą medinę bažny
čią, o 1843 m. į šiaurę nuo naujosios pastačius mūrinį dvi
aukštį vienuolyno korpusą, Žemaičių Kalvarijos architektū
ros kompleksas įgavo dabartinę struktūrą.
(Tęsinys. Pradžia Nr. 1)
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Dominikonų vienuolyno ir Kalvarijų ansamblis, formavęsis nuo XVII a. antrosios pusės iki XIX amžiaus vidurio,
visada išsiskyrė išjį supančios gyvenvietės pastatų tūriais bei
architektūros formų raiška.
Šiuo metu Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelias ir bažny
čia sudaro unikalų kulto pastatų ansamblį. Iš visų Lietuvoje
buvusių kalvarijų (Vilniuje, Suvalkuose, Beržore) tik čia iš
liko visos pagrindinės dalys: bažnyčia, vienuolynas ir 19 kop
lytėlių. Žemaičių Kalvarijos vienuolyno ir koplytėlių kom
pleksas gali būti suvokiamas ir kaip urbanistinis darinys. Ne
būdamas išbaigtos ir kompaktiškos kompozicijos, komplek
sas yra laisvai išsidėstęs ant atskirų kalvų ir susiliejęs su ben
dru miestelio vietovaizdžiu. Kompoziciniu požiūriu atskirus
statinius į vieną ansamblį sutelkia prasminis ryšys.
Pagrindinis ansamblio akcentas yra mūrinė dvibokštė
Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia. Išsiskirdama iš
miestelio architektūros fono, kontrastuodama su gyvenamai
siais pastatais, bažnyčia tiesiog traukia stebėtojo žvilgsnį, kad
ir kurioje gyvenvietės vietoje jis būtų. Ypač aiškiai bažny
čios siluetas matyti nuo aukštojo šv. Jono kalno, ant kurio
stovėjo pirmoji Gardų bažnyčia.
Vinguriuojančio per miestelį Kryžiaus kelio ilgis —maž
daug 7 kilometrai. Atskiros komplekso dalys laisvai išsidėsčiusios dideliame plote, kuris vienu žvilgsniu neaprėpiamas.
Tam trukdo ir kalvotas vietovės reljefas, gausūs želdiniai, tarp
koplyčių išsibarsčiusios sodybos.
Kompleksas stebėtojui atsiskleidžia palaipsniui, su aplin
kiniais namais ir želdiniais sudarydamas įvairias, skirtingai
suformuotas grupes, tarp kurių įsiterpia kalvų šlaitai ar upe
liai. Koplyčios dažniausiai statytos ant kalvų, ir tik nedauge
lis jų stovi žemesnėse vietose, pakalnėse.
Gamtos ir architektūros derinio natūralumas būdingas
liaudiškai urbanistikai. Landšafto elementai (vandens telki
niai, želdiniai, kalvos) šiame komplekse tapo papildomomis
raiškos priemonėmis. Panašių architektūros formų koplytė
lės, paįvairintos gamtos elementais, daro individualios me
ninės raiškos įspūdį. Toks santykis su gamta suteikia Žemai
čių Kalvarijos ansambliui tapybišką, romantišką pobūdį.
Bažnyčios architektūra
Dabartinė Žemaičių Kalvarijos bažnyčia yra ketvirtoji gy
venvietės istorijoje.
Pirmoji medinė (tuo metu dar Gardų) bažnytėlė buvo pa
statyta 1619 m. vyskupo Stanislovo Kiškos rūpesčiu ir kon
sekruota šv. Jono Krikštytojo vardu.
Įsikūrus Garduose dominikonams, 1637 metais kairiaja
me Varduvos upės krante buvo pastatyta didesnė, taip pat
medinė bažnyčia ir vienuolynas. Naujoji dominikonų šven
tovė, kaip ir dabartinė, buvo paskirta Švč. Mergelės Marijos
Aplankymo garbei. Tuo pat metu prie vienuolyno įkuriamos
Kryžiaus kelio stočių koplytėlės.

Žemaičių Kalvarijos bažnyčios priekinis fasadas

Pradėjus griūti bažnyčios pastatui, vyskupo Antano Tiš
kevičiaus rūpesčiu 1750 m. prie pat senojo vienuolyno vėl
iškyla medinė, bet daug didesnė bažnyčia. Tačiau vos po tris
dešimties metų pradėta statyti dabartinė mūrinė Švč. Mer
gelės Marijos Aplankymo bažnyčia. Tikriausiai tuo metu do
minikonai nestokojo pinigų. Be to, lėšos statybai buvo ren
kamos visoje Žemaičių vyskupijoje. Mūrijimo pradžios data
šaltiniuose skiriasi: minimi 1780—1785 metai. J. Totoraitis
rašo, jog 1785 m. rugpjūčio 4 dieną kun. J. Prizgintas padė
jo pamatinį akmenį (4, p. 28).
Tačiau neužilgo, pritrūkus pinigų, darbai buvo sustabdy
ti. Pablogėjusią vienuolyno finansinę būklę turbūt nulėmė
Lietuvos politinio gyvenimo neramumai. Tačiau dominiko
nų vyriausybė suaktyvino aukų bažnyčios statybai rinkimą,
atsiųsdama Žemaičių Kalvarijon veiklų kunigą Vaitkevičių.
Šis, važinėdamas po visą vyskupiją, ir surinko reikalingas lė
šas. Pasak Ragaišio, 1823 metais bažnyčia buvo baigta, o To
toraičio liudijimu, pirmosios mišiosjoje laikytos 1822 m. lie
pos 2 d. (2, p. 28).

Galima spėti, jog dėl užsitęsusios statybos ir pini
gų trūkumo galutinis pastato variantas nutolo nuo
piratinio projekto, kurio autoriumi buvo vilnietis ar
chitektasAugustinas Kosakauskas (1737-1803). Že
maičių Kalvarijos, taip pat ir Paparčių bažnyčios pro
jektus A. Kosakauskui užsakė Lietuvos dominiko
nų provinciolas L. Liaudanskas.
Apžvelgus šio autoriaus kūrybinę veiklą atro
do, kad jis buvo vienas iš Lietuvos dominikonų
mėgstamų architektų. A. Kosakauskas projektavo
šiam ordinui bažnyčias Šumske, Paparčiuose, Ast
rave, rekonstravo jau buvusią Kazokiškėse.
Kadangi savo, „dominikonų architektūros mo
kyklos“ ordinas neturėjo, svarbiausiems statiniams
projektuoti rinkdavosi talentingiausius ir žymiau
sius Lietuvos architektus, nežiūrėdamas nei jų kil
mės, nei religinės priklausomybės. Dažnai jų už
sakymus atlikdavo gabūs pasauliečiai, koks buvo
ir Augustinas Kosakauskas.
Šis Lietuvos kariuomenės karininkas architek
to išsilavinimą įsigijo Paryžiuje. Projektavo beveik
vien tiktai civilinę architektūrą: kulto ir gyvena
muosius pastatus. 1772 m. grįžęs iš Prancūzijos į
Vilnių, A. Kosakauskas gana greitai tapo populia
rus ir dirbo labai produktyviai. Be dominikonų or
dino, projektuoti ir rekonstruoti senus pastatus jį
kvietė pranciškonai, bernardinai, taip pat pasau
lietinė Bažnyčia.
Gausiuose jo statiniuose „bene ryškiausiai atsi
spindi ta formų kaita, kuri susiklostė Lietuvos ar
chitektūroje palaipsniui pereidama iš barokinių
tradicijų į brandžias rūstaus pilietinio klasicizmo
formas“ (5). Mokydamasis Prancūzijoje, A. Kosa
kauskas įgijo klasicistinę orientaciją. Domėjimąsi
šiuo stiliumi rodo ir bendradarbiavimas su Lietu
vos klasicizmo atstovais —M. Knakfusu (Naujųjų
Trakų dominikonų bažnyčia) bei Pjetiu de Rosiu
(Paberžės bažnyčios rekonstrukcija).
Klasicizmo formos ryškesnės dvarų ir gyvena
mųjų namų architektūroje, kur autorius turėjo
daugiau kūrybinės laisvės, buvo mažiau varžomas užsakovų.
Pavyzdžiu galėtų būti Abramavičių rūmai Vilniuje (Užupio 7)
arba tų pačių Abramavičių rezidencija Varnionyse, kurią
V. Drėma pavadino „pažangiu urbanistiniu sprendimu“(5).
Kulto pastatuose A. Kosakausko laikais dar vyravo baro
kinis stilius. Nuo XVIII a. antrosios pusės Lietuvoje plin
tantis klasicizmas, kaip ir visoje Europoje, labiausiai pasi
reiškė visuomeninių ir gyvenamųjų namų architektūroje.
Amžių sandūroje iškilusi L Stuokos-Gucevičiaus kūryba bu
vo reta išimtis, kuomet grynojo klasicizmo (vadinamojo rūs
čiojo, pilietinio klasicizmo) formos be jokių kompromisų bu
vo įgyvendinamos kulto architektūroje. Dauguma tuo metu
statytų bažnyčių iš baroko paveldėjo pagrindinius konstruk
cijos ir kompozicijos principus, klasicistines formas įgauda
mos tik pavieniuose dekoro elementuose. Tiesa, negalima
paneigti fakto, kad architektūros formos tapo santūresnės,
labiau išryškėjo pastatų tektonika. Augustino Kosakausko
projektuotos bei rekonstruotos bažnyčios kaip tik atitiko šį
visuotinai paplitusį modelį.
Kaip jau minėta, architektas daug dirbo dominikonams,
kurių vienuolynų architektūroje nuo pat kontrreformacijos
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įsigalėjimo dominavo barokinės formos. Šis ordinas Lietu
voje visuomet linko į turtingesnių, puošnesnių bažnyčių sta
tybą. Demokratiškas, racionalus klasicistinio stiliaus pobū
dis dominikonų pasaulėžiūrai, matyt, nebuvo artimas. Be to,
šis ordinas meno dalykuose nelinko į novatoriškumą. Turė
damas tokius užsakovus, A. Kosakauskas ieškojo kompro
miso tarp seniai nusistovėjusio, tradicinio skonio ir naujų
kūrybinių ieškojimų.
Jo projektuotoji Žemaičių Kalvarijos bažnyčia, nors ir pa
keitusi laikui bėgant savo ankstesnę išvaizdą, yra savotiškas ba
roko ir klasicizmo sintezės variantas.
Pagrindinis bažnyčios fasadas orientuotas į pietryčius. Prie
šais anksčiau stovėjo senoji medinė dominikonų bažnyčia ir vie
nuolynas. Juos 1824 m. nugriovus, ilgą laiką čia buvo tuščias,
medžiais apaugęs plotas. Į šiaurę už šventoriaus 1843 metais
buvo pastatytas mūrinis dviejų aukštų vienuolyno pastatas. Baž
nyčios ir vienuolyno pastatai tarpusavyje nėra susiję nei kom
pozicija, nei stilistika.
Kalvarijų bažnyčia pastatyta iš plytų, panaudojant ir akme
nis. Nutinkuota baltai, ir, atrodo, jokios polichromijos eksterje
re nebūta. Bažnyčios planas išliko nepakitęs ir yra gan tipiškas
Lietuvos architektūrai. Vidaus erdvės sudaro taisyklingą stačia
kampį, kurio gale yra trišonė apsida.
Pastato išilginė ašis nuo centrinio įėjimo iki apsidos sutampa
su plano simetrijos ašimi. Į bažnyčią patenkama pro centrines
duris priekiniame fasade ir dar dvejas, simetriškai išdėstytas
bokštų šonuose. Pro visas jas įeinama į prieangį, esantį po var
gonų choru.
Žemaičių Kalvarijos bažnyčia —tai dvibokštės bazilikos tipo
pastatas, kurio pagrindinės dalys yra presbiterija ir trys navos
be transepto. Centrinė nava yra platesnė ir gerokai aukštesnė
už šonines. Jas vieną nuo kitos skiria dvi piliorių eilės - kiek
vienoje po keturis. Bažnyčios prieangį nuo pagrindinės erdvės
skiria du stulpai tarp paskutiniųjų piliorių, kurie remia emporą.
Centrinė nava yra vienodo aukščio su presbiterija, jų erdvės su
silieja. Tokia kompozicija būdinga barokinėms bažnyčioms ir
dažnai naudojama Lietuvos dominikonų (Šumsko, Vilniaus
šv. Dvasios, Vilniaus Kalvarijų bažnyčiose).
Šio ordino regula tam tikru aspektu nulėmė bažnyčios erd
vių suplanavimą. Dominikonų pastoracinė veikla reikalavo, kad
pastatas tiktų ir „uždaros“ (vienuolyno), ir „atviros“ (skirtos ti
kintiesiems) bažnyčios funkcijoms. Navų korpusas buvo skirtas
pasauliečiams, o presbiterija —ordino klerui. Todėl tokio tipo
bažnyčiose presbiterija būdavo pailginta. Matyt Kalvarijos baž
nyčios presbiterijoje anksčiau buvo vienuoliams skirtos stales.
Priešais jas stovintis pagrindinis altorius tarytum perskyrė baž
nyčią į dvi pagrindines dalis (erdves).
Abipus pailgos stačiakampės presbiterijos įkomponuotos dvi
zakristijos, savo tūriais pratęsiančios šonines navas ir užbaigian
čios plano stačiakampį.
Toks nesudėtingas, be barokui būdingų komplikacijų, pasta
to planas yra dažnas Lietuvos (ypač provincijos) kulto architek
tūroje. Tačiau, kita vertus, racionalus ir logiškas erdvių išdėsty
mas, pabrėžta simetrija gali būti A. Kosakausko klasicistinės ma
nieros išdava.
Pastato siluetas, kurio pagrindinis akcentas yra priekinis fa
sadas su dviem grakščiais bokštais, skiriasi nuo pradinio varian
to. Nežinant, kokių sumanymų projektuodamas bažnyčią turė
jo A. Kosakauskas, šiame straipsnyje remiamasi literatūroje ras
tomis žiniomis apie jau pastatytą šventovę.
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Šiaurės rytų fasadas

Anksčiau bokštai buvo kur kas žemesni ir nedaug teiškilę virš viso pastato. Sprendžiant pagal 1824 metų gy
venvietės brėžinį, priešingame bažnyčios gale virš apsi
dos taip pat buvo nedidelis bokštelis —signetė. Prisimi
nus kitus A. Kosakausko projektuotus kulto pastatus, su
sidaro įspūdis, kad aukšti bažnyčių bokštai nebūdingi au
toriaus kūrybai, o Šumsko dominikonų bažnyčioje jų ap
skritai nėra. Kita vertus, galima daryti prielaidą, kad bokš
tai buvo sumažinti savavališkai, grynai finansiniais sume
timais.
Ne kartą buvo keistas ir pastato perdenginys. Tik pa
stačius bažnyčią, „lubų lentos buvo stačiai prikaltos prie
balkių“ (2, p. 24). Vėliau prioras Baginskis pasirūpino
jas pakelti aukščiau, suskliaudžiant medinius skliautus
bei uždengiant juos cinkuotos skardos lakštais. Šiuos blo
gai sudėjus, stogas prakiuro ir vėl jį teko keisti malksniniu (gontiniu).
Ši danga, inteijero įranga, kaip ir kitos medinės pa
stato dalys, sudegė 1896 m. gegužės 17 dieną, gaisro metu.
Ugnies nuniokotos bažnyčios atstatymas užtruko be
veik dešimtį metų. 1906 metais darbai jau buvo beveik
baigti. Pastato rekonstrukcija pakeitė ne tik pavienes ar
chitektūros detales, bet ir visą bažnyčios siluetą. Tačiau,
sprendžiant iš tuometinių aprašymų, tai buvo paskutinis
didelis pastato pertvarkymas, suteikęs jam tokį pavidalą,
kokį matome dabar.

Atstatant iškelti mūriniai
skliautai paaukštino centrinę na
vą. Dvišlaitis bažnyčios stogas
uždengtas skarda.
Informacija apie Kalvarijos
bažnyčios rekonstrukcijas mus
pasiekia tik nuo 1896 m. Nė vie
nas iš rašiusiųjų neužsimena apie
kokius nors bažnyčios fasado pa
keitimus (išskyrus bokštus). Jei
1824-1896 metais (tokiais sun
kiais Lietuvai ir katalikų bažny
čiai) taip pat nebuvo padalyta es
minių pakeitimų, tai galima teig
ti, kad fasadas išlaikė savo pirmi
nį pavidalą. Šį teiginį pagrindžia
architektūros stilistika, daug kuo
primenanti kitas A. Kosakausko
projektuotas bažnyčias.
Priekinį pastato fasadą įrėmi
na du grakštūs keturių tarpsnių
Bažnyčios centrinė nava ir šoniniai altoriai
bokštai, užbaigti eklektiškais neorokokinių formų šalmais. Jų di
bokštų viršūnių formas su statiškomis fasado proporcijomis, pa
namišką siluetą viršuje vainikuoja kupolams būdingų ži grįstomis vertikalių ir horizontalių elementų pusiausvyra.
bintų imitacija. Galima pastebėti, kad architektūrai leng
A. Kosakausko bažnyčioms būdingi gana kresnų proporcijų
vumo suteikia būtent viršutinioji bokštų kondignacija, at fasadai, paprastai sudaryti iš dviejų tarpsnių, kurių viršutinysis
siradusi po 1896-ųjų metų. Nežinomas rekonstrukcijos —turtingai dekoruotas stambus frontonas (Šumsko, Kazokiš
autorius gana sėkmingai suderino grakščias, eklektiškas kių bažnyčios). Kartais šonuose pristatomi bokštai, kurių kres
nokos proporcijos skiriasi nuo Vilniaus vėlyvojo baroko bažny
čių gotiškai vertikalių, rafinuotų formų.
Bandydami atkurti pirminę Kalvarijų bažnyčios išvaizdą, pa
stebime, kad šis pastatas nėra išimtis A. Kosakausko kūryboje.
Santūrių proporcijų fasadas suprojektuotas į vieną plokštu
mą, kurią nežymiai iškreipia priekin atsikišusios apatinės bokš
tų kondignacijos. Šią vertikalių elementų slinktį stiprina griež
tų, stačiakampių formų piliastrai, pastatyti ant tokių pat posta
mentų. Suporinti piliastrai bokštų tarpsniuose suskaido masy
vią rizalitų apačią.
Bokštų bei piliastrų kuriamą vertikalų ritmą ryžtingai per
kerta dvi ryškios horizontalės: platus antablementas su klasiki
niu karnizu ir atsikišusios piliastrų papėdės, optiškai besijun
giančios į vientisą horizontalę.
Pagrindinis įėjimas taip pat stačiakampis, kurį vainikuoja ar
kos pavidalo niša —vienintelė kreivė apatiniame fasado tarps
nyje. Durys su virš jų esančiu ažūrišku metaliniu balkonėliu su
daro dviejų kondignacijų portalo kompoziciją, kurią iš šonų įrė
mina du plokšti piliastrai, besiremią į fasado antablementą.
Vertikalių ir horizontalių fasado linijų ritmą papildo stačiakam
piai be apvadų langai ir pjedestalų įsprūdos (filingai).
Pagrindinį fasado korpusą užbaigia frontonas, kuriam dau
giau dinamikos suteikia jį gaubiančios voliutos. Jų kampuotos,
meandro pavidalo spiralės savo eklektiška, nelogiška forma la
bai išsiskiria iš kitų fasado detalių ir gali būti atsiradusios kartu
su neorokokiniais bokštais.
Frontone esančią stačiakampę angą viršuje puošia sandrikas,
kurį gaubia lenktas profiliuotas apvadas. Visą šią kompoziciją
iš šonų rėmina piliastrai, o viršuje užbaigia nedidelė, trikampė,
atiką imituojanti detalė.
Racionalių, netgi griežtų formų priekinis bažnyčios fasadas
vis dėlto dekoratyvumu smarkiai pralenkia šoninius. Jų monu
mentalias sienų plokštumas skaido ritmiškai išdėstytos stačiaBažnyčios vaizdas nuo centrinio altoriaus
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kampių langų eilės: penki mažesni —viršuje, keturi di
desni su apvadais - apačioje. Pačiuose fasadų galuose
- po du mažus zakristijų langelius. Šią paprastą fasadų
kompoziciją įvairina poriniai piliastrai plačiuose tarplangiuose.
Bažnyčios centrinės navos korpusas baigiamas trišo
ne apsida, dengta trišlaičiu stogu. Dinamiškas, vertika
lus apsidos tūris dar palengvinamas suporintais piliast
rais, prigludusiais kampuose.Tarp jų įkomponuoti to
kie pat, kaip ir kituose fasaduose, stačiakampiai langai.
Pateikus trumpą bažnyčios formų analizę, galima da
ryti tam tikras išvadas.
1. Žemaičių Kalvarijos bažnyčios architektūra iš ba
roko paveldėjo visų pinna tradicinį dvibokštės bazili
kos tipą. Charakteringi jo bruožai - fasado dominavi
mas eksterjere, horizontalus skaidymas tarpsniais, ver
tikalus piliastrų ritmas ir kt.
2. Tačiau visi šie barokiniai elementai Žemaičių Kal
varijos bažnyčioje turi klasicistinių bruožų. Suplokštin
tas, horizontalių proporcijų priekinis fasadas atsveria
„barokišką“ bokštų vertikalumą ir suteikia visai kom
pozicijai statiškumo. Plokščia ir asketiška piliastrų for
ma, dekoras be lenktų, dinamiškų ar įstrižų linijų —ar
chitekto racionalaus klasicistinio skonio išraiška.
3. Šis harmoningas ir logiškas stilių lydinys XIX ir
XX amžių sandūroje buvo svariai papildytas neorokokiniais elementais, kurie pakeitė bažnyčios siluetą.

Bažnyčios interjero dekoras ir altoriai
Bažnyčios interjeras, kaip ir daugelio kitų Lietuvos
bažnyčių, neatitinka eksterjero. Paprastai taip atsitinka
dėl dažnų pastato vidaus rekonstrukcijų. Kaip jau mi
nėta, Žemaičių Kalvarijos bažnyčios interjeras visiškai
sudegė 1896 metais. Kartu su mediniu perdengimu su
naikinti visi dvylika medinių altorių, kurie 1824 metais buvo
pernešti čia iš vysk. A Tiškevičiaus 1750 m. statytos bažnyčios.
Po gaisro atstačius bažnyčią, pasikeitė ir bendras jos tū
ris. Buvusias žemas lubas pakeitė erdvūs skliautai. Šiuo me
tu vidurinę, aukštesniąją navą dengia cilindriniai skliautai
su paraminėmis arkomis, o šonines —cilindriniai su liunetėmis. Skliautus remia dvi eilės tvirtų piliorių, dalinančių baž
nyčią į tris navas. Pilioriai sujungti pusapvalėmis arkomis,
kurių lankai siekia antablementą, laikantį aukštus vidurinės
navos skliautus su paskliautėse įstatytais langais.
Tarp arčiausiai įėjimo esančių piliorių įspraustas nesudė
tingai dekoruotas vargonų choro parapetas, remiamas dvi
ejų mažesnių stulpų. Prie likusių šešių piliorių pristatyti neorokokiniai altoriai, atsukti fasadais į centrinį įėjimą, pabrė
žia kulisinį bažnyčios inteijero skaidymą.
Neuždengtos piliorių dalys puošiamos tokiais pat kaip eks
terjere plokščiais piliastrais - po du iš kiekvienos pusės. Šo
nuose, atsuktuose į viduriniąją navą, piliastrai iškyla aukš
čiau arkados lankų ir kompoziciniais kapiteliais įsiremia į
architravą, virš kurio nusidriekusi frizo juosta. Kuklaus pro
filio antablementas ties piliastrų viršūnėmis kiek atsikišęs nuo
lygios sienos plokštumos.
Virš karnizo piliastrų vertikales pratęsia skliautuose išlenk
tos paraminių arkų juostos. Taip pat suskaidyti ir šoninių navų
skliautai. Čia skliautą kertančias juostas sienose pratęsia taip
pat suporinti piliastrai, išdėstyti navų tarplangiuose.
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Bažnyčios centrinis altorius

Apatinę bažnyčios kondignaciją nuo skliautų skiriantis an
tablementas juosia ir presbiteriją su apsida, kurią viršuje gau
bia sferinis skliautas.
Kaip 1906 metais rašė Ragaišis, „bažnyčios sienos vos
tik pabaltintos“ (2, p. 26). Tai leidžia daryti išvadą, jog in
terjero sieninė tapyba kiek vėlesnė. O jau J. Totoraičio ap
rašytas bažnyčios vidaus dekoras visiškai sutampa su dabar
tiniu (4, p. 41-42).
Pagal K. Bružą, centrinio altoriaus viršuje yra lenkiškas
įrašas, bylojantis, kad presbiteriją 1907 metais ištapę daili
ninkas Petras Adomas Vojtkevičius (Vaitkevičius?) iš Kau
no (3). Šalia minimos dar trys pavardės: Stanislovo Boruševskio iš Krokuvos, Boleslovo Novickio iš Kauno ir Augus
to Sarakso iš Rygos. Kurias bažnyčios dalis dekoravo šie au
toriai iš nekonkretaus įrašo sunku įspėti, tačiau, pasikliau
dami šia informacija, galime daryti išvadą, kad bažnyčios in
terjeras ištapytas apie 1907 metus.
Gausiai tapyba dekoruota centrinė nava ir šoninių navų
skliautai papildė interjerą spalviniu požiūriu, bet eklektiš
ka, neaukštos meninės kokybės tapyba kiek kliudo suvokti
bažnyčios vidaus architektūrą. Prie kuklaus, išimtinai tiesių
linijų vidurinės navos antablemento nesiderina trafaretiški,
įmantrių formų augaliniai ornamentai, girliandos, natūra
listiškai traktuotos angelų galvutės bei kartušai. Sėkmingiau
pritaikyta marmuro imitacija ant piliorių.
Ne itin meniškas, bet ikonografiniu požiūriu įdomus cen
trinės navos lubų dekoras skliautų suskaidytas į 5 dalis.

Centrinio altoriaus fragmentas su nuleistu paveikslu
„Apreiškimas Marijai“.

Arčiausiai centrinio altoriaus esančiame skliaute, puoš
tame ornamentų trafaretais ir Marijos monogramomis, už
rašyti Evangelijos žodžiai: „Iš kur man tai, jog mano Vieš
paties motina pas mane ateina“ (Lk. 1, 43). Už šio užrašo,
sekančiame skliaute, molbertinės tapybos principu sukom
ponuoti du paveikslai: „Švč. Mergelė Marija“ ir „Marijos
apsilankymas pas Elžbietą“.
Trečiojoje skliautų dalyje pavaizduoti liturgijos reikme
nys —dvi monstrancijos: apvali, saulės pavidalo, ir kryžiaus
formos su glorija vidury. Priešinguose skliautų kampuose iš
dėstytos dvasininkų insignijos: vyskupo mitra, pastoralas ir
popiežiaus tiara su raktais.
Šie bažnytiniai ženklai jungia Marijos temai skirtą skliautų
dekoro dalį su kitais dviem perdengimo tarpsniais, skirtais
Kristaus kankinystei. Ketvirtajame įkomponuoti vėl du pa
veikslai: .Jėzus su liepsnojančia širdimi“ ir „Kristaus malda
Alyvų Kalne“.
Paskutinėje, prie vargonų esančioje skliautų dalyje vaiz
duojami Kristaus kančios įrankiai: kryžius su ietimi ir kūju,
stulpas su virvėm ir botagais, kopėčios su smaigu, kempine
bei indu ir galiausiai kryžius su erškėčių vainiku, plaktuku ir
replėmis. Visi šie daiktai perpinti palmės šakomis - kanki
nystės simboliu.
Toks centrinės navos lubų dekoras atspindi pagrindinę Že
maičių Kalvarijos ansamblio mintį - Marijos Dievo Moti
nos ir Kristaus kankinystės išpažinimą.

Atstatytosios bažnyčios vidaus puošybą ypač svariai pa
pildė naujai įrengti turtingų, įmantrių neorokokinių formų
altoriai. Iš pradžių iš plytų buvo sumūryti didysis (centrinis)
altorius ir du šoniniai, kraštinių navų galuose. Kiti šeši alto
riai, prigludę prie piliorių, padaryti iš cemento bei gipso vė
liau - 1904 metais, klebonaujant J. Petrauskui.
Bažnyčios altorių idėją išreiškia kelios semantinės dalys.
Ryškiausiai išsiskiria dvi: pirmoji, papildanti šio kulto an
samblio temą - Kalvarijas, antroji - susijusi su dominiko
nų ordinu. Beje, nors ne kartą keitėsi bažnyčios šeiminin
kai, su dominikonais sietina bažnyčios altorių semantika iš
liko labai ryški.
Bažnyčios interjero prasminis ir kompozicinis centras —
puošnus didysis altorius, sudarytas iš dviejų dalių. Apatinė
kondignacija, sukomponuota triumfo arkos principu, užima
visą presbiterijos plotį. Viršutinė dalis, į kurią galima užlipti
nugarinėje pusėje įrengtais siaurais laipteliais, pločiu maž
daug atitinka centrinę apatinės kondignacijos dalį ir yra pa
brėžtinai vertikalių proporcijų.
Centrinis altorius įprasmina Kristaus kančios kulminaci
ją - Nukryžiavimą (vaizduojamą viršutinėje dalyje), kuris
atspindi ir visos Kalvarijos kultinę paskirtį —Dievo kančios
apmąstymą. Marijai skirta apatinė altoriaus dalis primena,
jog bažnyčia yra pašvęsta Švč. Mergelės Marijos Aplanky
mo garbei, ir simboliškai išreiškia tradicinę Dievo Motinos
- tarpininkės tarp Dangaus ir tikinčiųjų - misiją.
Marijos, liturgijoje dažnai vadinamos Dangaus Vartais,
įvaizdis užkoduotas ir altoriaus architektūroje, primenančio
je, kaip minėta, triumfo vartus. Centrinėje jo dalyje įtaisytas
stebuklais garsus „Marijos su kūdikiu“ paveikslas su metali
niu apkaustų. Madonos ir Kūdikio galvos apvainikuotos karū
nomis. Virš paveikslo rėmo įkomponuoti angelai laiko antrą
ją Marijos karūną su monograma. Šis atvaizdas būna atideng
tas tik per atlaidus ir kitas dideles šventes. Biblinėmis dieno
mis ant jo nuleidžiamas paveikslas, vaizduojantis Apreiškimą.
Altoriaus centrą iš šonų rėmina kolonos ir dvigubi piliast
rai su kompoziciniais kapiteliais, tarp kurių, nišose, įstatytos
šv. Petro ir šv. Povilo skulptūros. Virš jų apvaliuose vaini
kuose - dvi graikiškos raidės - alfa ir omega, simbolizuo
jančios Dievo vardą.
Paveikslo viršuje yra puslankė arka, papuošta stilizuotu kartušo motyvu. Jos formą kraštuose pakartoja šoniniai „triumfo
vartų“ praėjimai į apsidą. Šią puošnią, piliastrais ir ornamen
tais išpuoštą architektūrinę kompoziciją viršuje užbaigia lau
žytas, dinamiškų formų antablementas, centre iškeliantis tarp
dviejų voliutų įkomponuotą šv. Dvasios atvaizdą.
Virš antablemento altoriaus kondignacijas skiria neaukš
ta baliustrada. Viršuje yra nedidelė aikštelė, kurioje gali tilpti
keli besimeldžiantys. Ši altoriaus kondignacija yra papras
tesnės, vientisos kompozicijos, bet gausiau dekoruota. Jos
centrą sudaro medinė Nukryžiuotojo skulptūra ir užjos, po
kryžiumi, nutapytos šv. Jono ir Sopulingosios Dievo Moti
nos figūros. Jų rūbai, Marijos širdį vedantys septyni kalavi
jai, taip pat Kristaus perizonijus bei širdies spinduliai ir erš
kėčių vainikas dengti kalinėtu metalu.
Iš kraštų šią kompoziciją rėmina stilizuotos pailgintų pro
porcijų konsolės su viršuje kyšančiomis angelų galvutėmis,
gaubiamomis jonėninio kapitelio ir voliutos motyvų. Apa
čioje konsolių vertikales švelnina dvi stambios voliutos, ant
kurių klūpi angelų figūrėlės.
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Kondignaciją, kartu ir visą centrinį altorių užbaigia virš antablemento
užkeltas išlenktas laužyto silueto frontonas, kurio centre nupiešta Dievo
akis.
Kartu su centriniu statytieji du mažesni šoninių navų altoriai turi daug
dekoro panašumų.
Kairysis altorius primena laikus, kuomet bažnyčia priklausė dominiko
nams. Paveiksle vaizduojama karūnuota Dievo Motina su Kūdikiu, įtei
kianti rožančius šv. Domininkui ir šv. Kotrynai Šiemetei. Madonos karū
ną prilaiko du angelai. Paveikslas, kaip ir centriniame altoriuje, padengtas
apkaustais.
Dėsninga, kad dominikonų bažnyčiose būdavo Marijai Rožinei pašvęs
tas altorius. Šv. Domininkas Pietų Prancūzijoje rožančiaus malda nugalė
jęs albigiečius, aiškinęs jo esmę, tad dažnai ir vaizduojamas kaip rožan
čiaus įkūrėjas. Šv. Kotrynos atvaizdas šioje scenoje susijęs sujos priklau
somybe seserų dominikonių Atgailos vienuolijai.
Dešiniosios navos altorius šiuo metu yra pašvęstas šv. Kazimierui. Čia
kabantis visai naujas paveikslas yra 1668 m. dailininko J. D. Šulco tapyto
ir daug kartų varijuoto kūrinio laisva kopija, pakabinta šiame altoriuje
šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties proga. Prieš tai šiame altoriuje
kabėjęs paveikslas, kaip
ir anksčiau aprašytasis,
primena buvusią bažny
čios priklausomybę do
minikonams. „Visą ordi
no dvasinį gyvenimą žen
klina ypatinga pagarba
Viešpaties vardui, su ku
riuo etimologiškai susi
jęs Domininko vardas.“
(6). Dominikonai savo
bažnyčiose statė Dievo
vardo altorius. Žemaičių
Kalvarijos bažnyčios de
šinėje navoje taip pat bu
vo Švč. Jėzaus Kristaus
altorius. Jo paveiksle di
džiulėmis sidabro raidė
mis išvedžiota Kristaus
monograma - JHS. Ant
H raidės skersinio sto
vintis Kūdikėlis Jėzus
rankoje laiko vėliavą.
Virš jo galvos kyšo kry
žius (monogramos da
lis), o po kryžiaus skersi
niais įkomponuota po
du angeliukus. Šiuo me
Šv. Pranciškaus Asyžiečio altorius
tu paveikslas kabo apsidoje, už centrinio altoriaus, o jo ankstesnę vietą težymi ant dešiniojo alto
riaus mensos išpiešta Kristaus monograma.
Abu šoninių navų altoriai architektūriniu požiūriu visiškai vienodi, o
savo formomis kiek primena centrinio altoriaus viršutiniąją dalį. Stačia
kampio formos paveikslus iš šonų rėmina grakščios kolonos su dvigubais
piliastrais, o viršuje po išlenktu arkos lanku įkomponuotas kriauklės mo
tyvas. Laužytų formų antablementas ties kolonomis smarkiai išsišovęs į
priekį. Lygiame jo frize, centre —reljefinė angelo galvutė. Dar du stovin
tys angelai pratęsia aukštyn kolonų vertikales. Visą altoriaus kompoziciją
viršuje užbaigia tokio pat kaip centriniame altoriuje silueto frontonėlis,
papuoštas rokailiniais ornamentais ir voliutomis, kurių susikirtime įstaty
tas kryžius.
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Šie trys altoriai (centrinis - dvigubas) yra
Žemaičių Kalvarijos idėjinis akcentas, kadan
gi juose įkūnyta viso ansamblio esmė ir domi
nikonų ordino propaguojami kultai (Dievo
Motinos, Kristaus Kančios, Viešpaties vardo
bei Marijos Rožinės).
Kiti šeši bažnyčios altoriai pašvęsti įvairiems
šventiesiems, kurių prasminį ryšį su Žemaičių
Kalvarija ne visuomet galima suprasti. Tačiau
pusė jų vis dėlto aiškiai susiję su dominikonų
ordinu.

Šv. Tomo Akviniečio altorius

Visų pirma minėtinas šv. Domininko alto
rius, įrengtas kairėje centrinės navos pusėje,
prie pirmojo pilioriaus. Jame, kaip ir kituose
penkiuose, 1904 metais statytuose altoriuose,
yra du paveikslai: centrinis, didelis - apačio
je, mažesnis - viršuje. Didžiajame vaizduoja
mas šv. Domininkas su tradiciniais atributais
(baltas rūbas su juodu škaplieriumi, rožančius,
šuo su fakelu). Viršutiniame - sunkiai identi
fikuojama šventoji, laikanti rankose kryžių su
rožių žiedais (pasak J. Totoraičio, tai šv. Tere
sė; 4, p. 48).
Altoriaus centrinį paveikslą iš kraštų rėmi
na sudėtingos kolonų ir piliastrų grupės, apa
čioje besiremiančios į voliutų pavidalo pjedes
talus. Dinamišką formų slinktį viršuje dar su
stiprina įmantrus, laužytas, puošniu frizu an
tablementas, kurį centre, virš paveikslo, per
traukia reljefinė kompozicija, vaizduojanti du

angeliukus, laikančius karūną. Virš šių figūrų stiebiasi viršu
tinė altoriaus kondignacija, kurios paveikslą viršuje dabina
rokailinis ornamentas, o iš kraštų - dvi dekoratyvinės va
zos. Vingraus, išgaubto silueto net altoriaus mensa, ant ku
rios, kaip ir kituose altoriuose, diletantiškai užrašyta šven
tojo monograma.
Savo formomis visai panašus kitoje navos pusėje, prie pi
lioriaus, įrengtas šv. Pranciškaus Asyžiečio altorius. Šis šven
tasis, kaip ir šv. Domininkas, siekė atnaujinti Bažnyčią, todėl
dominikonų maldos namuose gan dažni jam skirti altoriai.
Viršutinis altoriaus paveikslėlis sietinas su Kalvarija, ka
dangi jame pavaizduotas šv. Bernardas su vėliavavienoje ran
koje ir iškeltu kardu kitoje, šaukiantis krikščionis ginti Kris
taus karstą nuo musulmonų.
Visus šešis prie piliorių esančius altorius galima suskirs
tyti į tris poras, kadangi trys viename navos šone išdėstyti
altoriai architektūriniu požiūriu identiški kitiems trims, esan
tiems priešingoje pusėje.
Kita pora —šv. Juozapo ir šv. Tomo Akviniečio altoriai.
Jų apatinėje kondignacijoje esančių paveikslų
vertikaliam formatui iš
kraštų antrina dvigubi
apvadai ir kiek nuo kor
puso atsiskyrusios kolo
nos. Vertikalų altoriaus
ritmą įvairina dvi stam
bios voliutos, ant kurių
„sėdi“ angeliukų skulp
tūrėlės. Viršuje kompozi
ciją užbaigia centre iš
lenktas antablementas.
Virš jo esančius ovalinius
paveikslus rėmina išries
tas rokailinis ornamen
tas, o aukščiau visą alto
rių vainikuoja gipsiniai
dubenys su į šonus sklin
dančiais spinduliais.
Dešinysis šios poros
altorius pašvęstas didžia
jam dominikonų ordino
teologui Tomui Akviniečiui. Paveiksle šis šventa
sis vaizduojamas su kny
ga ir plunksna rankoje,
apšviestas šv. Dvasios.
Viršutinė kondignacija
Šv. Agotos altorius
šiame altoriuje skirta
pranciškonų ordino atstovui šv. Antanui Paduviečiui.
Kairėje navos pusėje esančio šv. Juozapo altoriaus pras
mė nėra aiški. Galimas daiktas, jog jis skirtas kun. Juozapo
Mikos, testamentu palikusio šiam ir dar dviem altoriams pa
statyti pinigų, atminimui. Tačiau kyla ir abejonių, nes pa
veikslo, vaizduojančio šventąjį su Kūdikėliu Jėzumi tarį!>sta
liaus įrankių, formatas nebuvo šiam altoriui pritaikytas, tai
gi galbūt jis perkeltas čia iš anksčiau stovėjusio medinio al
toriaus. Kitas, mažasis, paveikslas vaizduoja Angelą Sargą,
globojantį vaikus. Ši katalikų bažnyčiose dažna tema atsira
do iš ginčų tarp katalikų ir reformatų, kurie neigė angelų

tarpininkavimą gaunant nuodėmių išpirkimą. Būdami aršūs
kontrreformatoriai, dominikonai propagavo šį tikėjimą. Jo
apraiškas matome ir šiame paveiksle.
Paskutiniosios, arčiausiai įėjimo esančios poros dešinio
jo altoriaus centrinis paveikslas vaizduoja šv. Agotą, laikan
čią rankoje savo kančios įrankį - žnyples. Šios kankinės al
torius bažnyčioje galėjo atsirasti grynai „utilitariniam“ tiks
lui. Mat šv. Agota laikoma patrone, saugančia nuo gaisro.
Virš jos kabantis šv. Veronikos atvaizdas, kaip ir šv. Bernar
do, sietinas su Kryžiaus kelio istorija.
Prie kairiojo pilioriaus prigludęs šv. Jurgio altorius. Ja
me kabantis paveikslas šį kankinį vaizduoja tradiciškai - kaip
karį su skydu ir ietimi, smeigiantį slibiną. Šio altoriaus kilmė
gali būti siejama su Žemaičių Kalvarijos įsteigėjo vysk. Jur
gio Tiškevičiaus vardu.
Du pastarieji altoriai architektūros formomis labai arti
mi šv. Domininko bei šv. Pranciškaus altoriams. Apatinę kondignaciją iš kraštų riboja panaši kolonų ir piliastrų kombi
nacija, tiesa, kiek paprastesnė. Virš jų išsilanksčiusius karni
zus centre skiria išsiplėtoję kremzliniai orna
mentai, apgaubiantys ovalinius šv. Veronikos ir
šv. Barboros paveikslėlius.
Neorokokinių inteijero formų arsenalą pa
pildo tradicinėje vietoje (prie pirmojo pilio
riaus, kairėje) esanti priesieninio tipo sakykla
(ambona). Jos keturkampė aptakių formų tri
būna gausiai papuošta rokailinio ir kremzlinio
ornamento reljefais. Tribūnos priekinėje daly
je, reljefe, vaizduojančiame atverstą Evangeli
ją, įrašyti žodžiai: „Kas yra iš Dievo, klauso Die
vo žodžių. Todėl jūs neklausote, nes nesate iš
Dievo“ (Jn. VIII, 47). Griežtų formų atkaltėje,
Teminamoje kuklių piliastrų, įrašyta antra Evan
gelijos citata: „Mano motina ir mano broliai yra
tie, kurie klauso Dievo žodžio ir daro“ (Lk. VI
II, 21). Ambonos stogelis apačioje apvestas vin
giuotu, ornamentais puoštu antablementu, virš
kurio rokokinio dekoro puokštė iškelia aukš
tyn sparnuotą angelo figūrą, teikiančią visai mo
kyklai lengvumo įspūdį.
Sakykla, centrinis ir šoniniai bažnyčios alto
riai, jungiantys dominuojančias neorokokines
formas su atskirais barokui būdingais elemen
tais (stambios voliutos ir pan.) visam interjerui
suteikia puošnumo, turtingumo. Gausus alto
rių dekoras nustelbia bažnyčios pastato inter
jere dominuojančias santūrias formas, suteikia
vidaus erdvei visai kitą charakterį, sudaro kon
trastą bažnyčios eksterjerui, iš kurio formos
įmantrumu altoriams teprilygsta eklektiškos bokštų viršūnės.
(bus daugiau)
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SKAITYMAI
Jau keletą dešimtmečių bandoma ieškoti problematikos, metodų, kurie leistų apibūdinti Lietuvos kultūms isto
rijos visumą. Toji visuma yra itin sudėtinga. Laiko požiūriu - tūkstantmečius trukusi etninės bendrijos kultūros raida
Kuriančios bendrijos požiūriu - ir keliolikos tūkstančių metų žemdirbių bendruomenių, šimtmečius gyvavusių miesto
bendrijų, sudėtingos ir natūraliai evoliucionuojančios, ir prievarta deformuojamos socialinės struktūros kultūra. Sudėtin
gas ir pačios kultūros pasaulis - ir išplėtotos ir dar spėtos vėlyva forma užfiksuoti žodinio perteikimo kultūros sfems, ir
rašto bei įvairių kultūros sferų materialusis palikimas.
Iki šiol lietuvių tautos kultūros sferų tyrimai sukasi dažniausiai savo problemų rate, o kiekvienos sferos tyrimuo
se kalbama skirtinga mokslo kalba. Visuma artėja labai lėtai.
Lenkijos mokslininkė Marija Bogucka yra išleidusi „Lenkų kultūros iki 1918 m. istorijos bruožus“ (1987 m.),
daug straipsnių apie XV-XVII a Lenkijos kultūrinį gyvenimą, monografiją apie Kazimierą Jogailaitį ir jo laikus (1981 m.).
Spausdinamame straipsnyje Marija Bogucka ėmėsi tirti XV/-XV7// a Lenkijos ir Lietuvos valstybės kilmingųjų
gestus ir ritualus, - tas problemas, į kurias jau senokai ir atidžiai gilinasi žemdirbių bendruomenių kultūrą tiriantys. Tai
vienas iš galimų kelių, siekiant visumos suvokimo plyšius sumažinti. Šiame straipsnyje lenkų kultūros istorikė naudoja ir
Lenkijos, ir Lietuvos bajorijos aukštuomenės medžiagą (bendrą Lenkijos ir Lietuvos valstybę vadina Lenkija), aprioriai
aptartąjį gestų, ritualų, elgesio būdą vadindama tipiškai lenkišku. Išsiaiškinti, ar jis toks buvo, ar jis buvo įprasminamas
XVI-XVII a kaip lenkiškas, ar buvo elgesio būdo skirtumų Lenkijos ir Lietuvos valstybėse, yra ateities lyginamųjų studijų
uždavinys.
Ingė LUKŠAITĖ

GESTAS, RITUALAS IR SOCIALINĖ TVARKA
ŠEŠIOLIKTOJO—AŠTUONIOLIKTOJO AMŽIAUS
LENKIJOJE
Maria BOGUCKA
Nuo šešioliktojo iki aštuonioliktojo amžiaus ištobulintas
gestų ritualas buvo svarbi lenkų bajorijos1 kultūros dalis,
rodanti žodiniam kūrybingumui teikiamą pirmenybę ir po
reikį išreikšti savo visuomeninę padėtį ypatingu elgesiu.2
Lenkų bajorai šešioliktame amžiuje buvo ką tik įsitvirtinę,
tad, norėdami apsaugoti savo politinę galią ir visuomeninį
pranašumu, stengėsi save nuo kitų grupių griežtai atriboti.
Tai pasireiškė vis didėjančiu polinkiu į prabangą ir pompą
- tiek viešajame, tiek asmeniniame gyvenime. Pasidarė tie
siog būtina ne tik ištaigingai rengtis, sutvarkyti namus, iš
taigingos turėjo būti ir manieros, susistemintos į sudėtingą
gestų ritualą. Šis ritualas rodė tipiškus lenkų bruožus, ne
žiūrint įtai, kad buvo pagrįstas visoje Europoje nusistovėju
sia tvarka, kilusia iš senovės graikų ir romėnų tradicijos,
vėliau praturtintos lotyniškąja katalikų liturgija ir ceremoni
jomis, atliekamomis feodalinių monarchų dvaruose kiaurai
per visą Europą.3
Mokėti gestus privalėjo kiekvienas kilmingųjų luomo na
rys, - tai buvo įrodymas, kad esi gimęs ir išauklėtas bajo
ru. Neišmanymas, kaip reikia elgtis, neišvengiamai išduo
tų, jog esi plebėjas.4 Svetimšaliai, lankęsi Lenkijoje Naujųjų
laikų priešaušryje, ne kartą yra apibūdinę bajorijos manie
ras kaip „teatrališkas“ ir pabrėžę, kad kiekviena proga bu
vo atliekama be galo daug demonstratyviu gestų. Šis reiš
kinys ypač išryškėjo septynioliktajame amžiuje. Galbūt tokį
dirbtinį elgesį inspiravo tipiškai barokiška meilė teatrui ir ki
tiems reginiams. To meto žmonės tokią ekstravaganciją ge
rai suprato. „Žmogaus gyvenimas yra lyg spektaklis“, rašė lenkiį rašytojas antrojoje septyniolikto amžiaus pusė
je, - „kur žmonės yra aktoriai, o Dievas - kūrėjas ir scenos
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vadovas... trumpai, vita ėst scenae similis* („gyvenimas yra
kaip scena“).5
Žinoti, kokie judesiai tinka tam tikromis aplinkybėmis ir
pagal vietą visuomenėje, bajorui buvo būtina. Taigi jaunuo
liai to buvo mokomi šeimose ir mokyklose, ypač jėzuitų,
kurie buvo laikomi gerais gestų žinovais, kadangi patys pla
čiai juos naudojo per pamokslus ar religinėse apeigose.
Aštuoniolikto amžiaus rašytojas pažymi, kad jaunas jėzui
tas buvo mokomas „gestų, judesių, kaip reikia vaikščioti,
kiekvienas krustelėjimas buvo tiesiog ištreniruojamas.“6

Laikysena
Tiek bajoro manieros, tiek laikysena turėjo būti orios ir
pilnos kilnumo. Mikalojus Rėjas (Mikotaj Rej), žymus bajo
rų kilmės rašytojas, septynioliktojo amžiaus viduryje rašė:
Apie žmonių požiūrius ir polinkius galima spręsti iš jų
laikysenos... Ką matai, kai kažką rimto nori pasakyti koks
nors prastuolis ar bailys? Jis sutrinka, trina rankas, glosto
barzdą, daro grimasas, varto akis ir kiekvieną žodį suskai
do į tris. Priešingai, bajoro mintis aiški, poza - mandagi;
niekas jo neišves iš pusiausvyros. Todėl išore, žodžiais ir
laikysena jis lyg erelis, be jokios baimės žiūrintis tiesiai j
saulę, arba lyg vyriausiasis kariuomenės vadas, bajoriška
povyza ir išdidžiu elgesiu uždegantis savo karius drąsiems
žygiams.7
Iš tiesų, lenkų bajoro povyza, ypač Renesanso laikais,
buvo pilna išdidumo ir kilnumo. „Jie vaikšto didingai, vie
noje rankoje - lazda (kaip valdžios simbolis - vert.), prie
diržo prikabintos kardas“, - rašo septynioliktojo amžiaus

keliautojas.6 Iš šios manieros vaikščioti, lėtai ir labai išdi
džiai, gimė lenkų bajorijai būdingas šokis, vadintas įvairiai
- .lenkiškas šokis*, .šokis vaikštant* arba .didysis šokis.“
Svetimšaliai juo žavėjosi. .Šį šokį pradeda seni bajorai ir
garbingos bajorės. Iš pradžių atrodo, kad tai - religinė pro
cesija, tik vėliau žingsniai tampa greitesni ir gyvesni*, -rašė
prancūzas to paties amžiaus viduryje. Kitas prancūzas, ap
rašydamas lenkų šokimo būdą, sako:
Buvo šokama ratu. Šoko dažniausiai dvi moterys ir du
vyrai poromis. Po pirmojo apsisukimo aplink atliekant reve
ransus šokėjai laisvais, ritmiškais žingsniais žengė j priekį.
Karts nuo karto damos, vedusios šią procesiją, šokteldavo
j priekį, tarytum jos būtų norėjusios pabėgti nuo ponų... Aš
niekada dar nebuvau matęs didingesnio, santūresnio ir tuo
pačiu daugiau didybės išreiškiančio šokio kaip šis*
Toks pirmenybės teikimas orumui, net linksminantis, są
lygojo panieką, reiškiamą judriam s portui, ypač žaidimams
su sviediniu, populiariems Vakarų šalyse: Lenkijoje diduo
menei priderančiu maloniu laiko praleidimu buvo laikoma
tik jodinėjimas arkliais ir medžioklė. Karalius Zigmantas III
Vaza buvo bajorų pajuokiamas dėl jo žavėjimosi futbolu kaip vyriškiui ir valdovui, jų nuomone, vaikiško polinkio.
Bajoro orumas ir geras elgesys kilo iš jo didžiavimosi
esant kilmingos grupės nariu. Bet šios grupės viduje, ne
paisant oficialaus lygybės principo, būta tam tikrų skirtu
mų, atsispindėjusių ir elgesyje.
Kiekvienas turėjo žinoti, kas jam pridera, ir elgtis atitinka
mai pagal savo lytį, amžių ir rangą. Buvo privaloma praleisti
pirmiau vyresnį ar reikšmingesnį asmenį pro duris, šokant
prie stalo ar procesijose. Tai buvo susiję su ceremoniali
niais nusilenkimais, reveransais ir kviečiamaisiais gestais,
kurie sudarė neišvengiamą kiekvieno susitikimo ritualu.
Pasisveikinimas ir atsisveikinimas šešioliktame amžiuje
taip pat buvo padarytas ceremonijų ritualu su labai dideliu
ir sudėtingu veiksmų protokolu. Buvo numatytos kelios nu
silenkimo, rankos paspaudimo, pasibučiavimo, priklaupi
mo, rankos pabučiavimo, net senų arba aukštesnės visuo
meninės padėties (tėvt|, globėjų, dvasininkų) asmenų kelių
ar kojų apkabinimo rūsys. Ypač rūpestingai buvo rengia
masi sutikimui. Daugelyje dvarų tarnas buvo siunčiamas
stebėti kelio - užsilipus ant stogo ar įsikorus į didelį medį;
jo užduotis buvo pranešti apie svečių pasirodymą, kad visi
namiškiai būtų pasiruošę tokiam džiugiam įvykiui. Sutiki
mo ritualą sudarė žemi nusilenkimai ir abipusis glebėsčiavimasis dar prie durų. Tada svečiai buvo įvedami į namus,
šeimininkui kuo ceremoningiausiai lydint vyriškį, o jo žmo
nai - moterišką. Peržengimai per slenksčius sukeldavo dar
didesnę sumaištį, o siūlymas atsisėsti kambaryje duodavo
progą dar karščiau abipusiai atsisakinėti sėstis į geresnę
vietą. Anot vieno dienoraštį rašiusio žmogaus, .tai buvo da
roma ne be komplimentų, ne be ceremonijų prie durų ar
prašant sėstis. Toliau šeimininkas pakilęs siūlo nusiimti kar
dą, ir po ilgų primygtinų prašymų ginklas rūpestingai pa
statomas kambario kampe. Tuo metu pasirodo tarnas, ne
šinas padėklu, ant kurio - keli buteliai ir taurės; taurės...
ištuštinamos tarp vis karštesnių glebėsčiavimųsi ir bučiavimųsi.*10Svečiais buvo labai džiaugiamasi, ir visi namiškiai
buvo įtraukiami į pasirengimą užimti ir linksminti svečius
atitinkamai pagal jų amžių ir visuomeninu padėtį daugelį
savaičių nusitęsiančiose puotose ir medžioklėje.. Atvykti į
svečius buvo lengva, bet išvykti - labai sunku. Šeiminin
kas protestuodavo ir stengdavosi sukliudyti svečiui išvažiuo
ti, - kartais tiesiog neduodavo svečio arklių ar nuimdavo
karietos ratus, kad tik pratęstų vizitą. Toks perdėtas provin
cijos dvarininkų svetingumas gali būti paaiškintas baisiu
gyvenimo mažame dvare nuoboduliu, kai laisvo laiko - ma
rios, o pramogų - beveik jokių, tik svečiai.

Galvos apdangalo dėvėjimas buvo susijęs su specialiais
ritualais, atliekamais tiek viešajame, tiek asmeniniame gy
venime. Nuoširdus džiaugsmas susitikus mielą bičiulj ar pa
garba aukštesniam už save asmeniui buvo parodoma nusiimant skrybėlę ar kepurę ir taip žemai nusilenkiant kad ta
kepure ir grindis buvo galima šluoti. O kai kuriais atvejais
skrybėlę buvo galima tik lengvai kilstelėti ar paliesti. Skry
bėlės nukėlimas buvo laikomas ypatingos pagarbos žen
klu; pirmasis skrybėlę nukeldavo jaunesnis, žemesnės pa
dėties asmuo ir tas, kuris už ką nors sutiktam asmeniui jau
tėsi esąs dėkingas.Du tos pačios padėties bajorai nieko
nelaukdami tuoj pat keldavo savo skrybėles. Skrybėlė turė
davo būti nukelta ir skaitant iš aukštesnio asmens gautą
laišką, ir net tada, kai itin aukštas asmuo - karalius ar po
piežius buvo tik minimas.11Bonifacijus Vanocis (Bonifacius
Vanozzi), aprašydamas savo susitikimą 1596 m. su žymiu
lenkų didiku etmonu didžiuoju kancleriu Jonu Zamoiskiu,
pažymi, kad Zamoiskis laikė nukėlęs savo skrybėlę tol, kol
buvo skaitomi Vanocio kredencialai; jis taip pat kiekvieną
kartą nukeldavo skrybėlę, kai buvo minimas Lenkijos kara
lius arba popiežius. Kitas italų diplomatas, Džiovanis Paulo
Mukantė (Giovanni Paulo Mucante), tais pačiais metais ra
šė, kad popiežiaus pasiuntinys į Lenkiją Varšuvoje iškeltoje
karališkoje puotoje nukeldavo savo kepurę kiekvieną kartą
karaliui Zigmantui Vazai geriant j kieno nors sveikatą; ta
čiau toks jo elgesys buvo sukritikuotas ten dalyvavusių dva
sininkų.®
Didingos ir orios renesansiškos manieros pradėjo keis
tis į šešioliktojo amžiaus pabaigą. Barokiškas polinkis vis
ką perdėti, padidinti greitai pasireiškė dar nesaikingesniu
bajorijos elgesiu, kuris, tačiau, visada buvo nuolatinio ma
dos svyravimo objektas. .Ką aš tikrai atsimenu apie įvairias
drabužių, skrybėlių, batų, kardų, balnų, ginklų, namų inter
jero, net plaukų kirpimo, gestų, eisenos, pasisveikinimo ma
das - o Dieve, aš viso to net nesugebu aprašyti*, - septy
nioliktajame amžiuje savo dienoraštyje rašė Janas Chrizostomas Pasėkas (Jan Chryzostom Pbsek).n Didėjant lenkų
bajorijos priklausomumui nuo didikų, keliaklūpsčiavimą ro
dantys gestai darėsi vis dažnesni ir vis drastiškesni. Kiek
viena proga jau buvo bučiuojama ne tik galingojo patrono
ranka, bet ir krūtinė, pilvas, keliai bei pėdos. .Du tos pačios
visuomeninės padėties žmonės apsikabina ir pabučiuoja
vienas kitam į petį; žemesnės padėties žmonės tikisi pabu
čiuoti aukštesniųjų kelius, blauzdas ar pėdas*, - antrojoje
septynioliktojo amžiaus pusėje rašė Lenkijoje svečiavęsis
prancūzas.14Kliento kniūbsojimas ant grindų prieš patroną
tapo kasdieniu reiškiniu - papročiu, neįtikimu XVI amžiu
je.® Didėjo ir papročio bučiuotis viešai reikšmė. O dar XVI
amžiuje tai sietą su blogu skoniu ir laikyta plebėjišku įpro
čiu, ypač būdingu rytinėse šalies dalyse. .Šiandien lenkai
neturi įpročio bučiuotis. /Tik rutenų plebėjai/ O, kaip jie mėgs
ta sveikindamiesi glėbesčiuotis,“® - rašė poetas Janas Protasovičius (Jan Protasowicz).'7
Tiek dėl didėjančios Rytų įtakos lenkų kultūrai, tiek dėl
demonstratyvių barokiškų elgesio būdų įsitvirtinimo buči
nys tapo privalomu visuomeninių santykių elementu. .Len-.
kai yra įpratę sveikinantis glėbesčiuotis, kas nedaroma ki
tose šalyse, - netgi tarp giminaičių ir šeimos narių. Būtent
taip išoriškai jie stengiasi parodyti abipusį draugiškumą ir
prieraišumą“, - maždaug 1650 m. rašė S. Starovolskis
(SI Starowolski) savo knygoje .Lenkų papročių reformacija.*"Tačiau susitikus dviem lygios padėties asmenims bu
vo įprasta pakštelti kits kitam j petį. Tarp lygiųjų taip pat
buvo labai populiaru pabučiuoti savo paties pirštus ir pa
siųsti oro bučinį. Toks simboliškas bučinys leisdavo paro
dyti prisirišimą be realaus fizinio sąlyčio. Vanocis, svečiavę-,
sis pas Joną Zamoiskį 1596 metais, aprašo, kaip didysis
kancleris pristatė jį savo žmonai ir kitoms lenkų ponioms.
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Kanclerio žmona svečiui iš Italijos paspaudė rankų, o jos
damos padarė reveransus ir, pabučiavusios savo pirštelius,
pasiuntė jam pasveikinimo bučinius. Vertinga pastaba, kad
irVanocis tokiais pat gestais sveikino Zamoiskio dvariškius.“
Nuo XVI amžiaus pabaigos tarp vyresnio amžiaus ar įta
kingesnių asmenų būtinu gestu pasidarė rankos pabučia
vimas. Valstiečiai bučiavo rankas savo ponams ir jų šeimos
nariams, taip pat ir vaikams. Smulkioji bajorija XVII ir XVIII
amžiais pagal paprotį bučiavo viršesnių didikų rankas gestas, kurio prieš šimtmetį dar nebuvo. Moterims, tiek iš
tekėjusioms, tiek jaunoms netekėjusioms merginoms, ran
kos taip pat buvo bučiuojamos kiekviena proga. Merginos
buvo mokomos, kaip ištiesti ranką bučiniui. Pirmiausia rei
kėjo nusimauti pirštinę - buvo nemandagu atkišti pirštinė
tą ranką - ir tada ištiesti ranką pakankamai ją pakėlus, kad
vyriškis galėtų lengvai prie jos prisiliesti lūpomis. Albrech
tas Stanislovas Radvila aprašo, kaip 1644 m. karalius Vla
dislovas IV Vaza sukėlė Krokuvos miestiečių, atėjusių jo pa
sveikinti, nepasitenkinimą ištiesęs jiems pasveikinimo bu
činiui pirštinėtą ranką. Vienas iš miesto atstovų, baisiausiai
sutrikęs dėl tokios karaliaus pozos, bent tris kartus priklau
pė prieš sostą, nežinodamas, kaip ir suprasti tokį karaliaus
gestą. Pagaliau jis atsistojo ir nusprendė pabučiuoti piršti
ne apmautą ranką, bet paskutiniu momentu karalius piršti
nę vis dėlto nusimovė. Panašus incidentas įvyko 1646 me
tų pradžioje Pomeranijos dignitoriui Gerardui Denhofui (Ger
hard Denhoff) ant Lenkijos sienos susitikus karalienę Luizą
Mariją Gonzagą. Ji iš karietos ištiesė jam pirštinėtą ranką;
Denhofas, labai sutrikęs ir nelaimingas, buvo priverstas pa
bučiuoti jos pirštinę.20įprotis bučiuoti rankas moterims, ge
rokai stebinęs svetimšalius, išsilaikė visą tą šimtmetį. Šios
senos ceremonijos pėdsakai gyvi iki šiol tarp vyresnio am
žiaus džentelmenų, kurie sveikina damą: „Bučiuoju Jūsų
rankutę* ar net „Puolu po Jūsų kojomis*.
Gestai visuomeniniame gyvenime buvo skirti ne tik pa
garbai išreikšti, (vairiausiais būdais jais buvo galima paro
dyti ir panieką: atsisakyti paspausti ranką, parodyti kam nors
nosį, suduoti kam nors antausį, suduoti kam nors kardo
plokštuma. Pyktis buvo rodomas griežiant dantimis, vartant
akis, timptelint kam nors už ūsų ar numetant jam kepurę
ant grindų. Kai būdavo patenkintas, bajoras liesdavo ūsus
ir/arba trindavo rankas.”
Šventes ir puotos - reikšminga lenkų bajorijos visuo
meninio gyvenimo dalis - turėjo ypatingągestų ritualą. Pie
tums prie stalo buvo sodinama pagal amžių ir socialinę pa
dėtį.* Karaliaus dvare iki pat XVII a. vidurio per šventes vy
rai ir moterys laikydavosi skyrium - vienintelė išimtis buvo
daroma karalienei. Moterys paprastai buvo sodinamos prie
atskiro stalo. Albrechtas St. Radvila savo dienoraštyje pa
žymi, kad prieš puotą, rengtą Vladislovo IV karūnavimo
1633 m. vasarį proga, „buvo svarstoma, ar reikėtų pakvies
ti karaliaus seserį. Vis dėlto karalius ją pakvietė. Tuoj pat
dvaro damoms, kaip ir dignitoriams bei karaliaus dvariškių
žmonoms, buvo pastatytos atskiras stalas.* Tačiau kara
liaus sesuo atsisėdo prie karališkojo stalo. 1637 m. rugsėjį,
per puotą, keltą karaliaus vedybų su Cecilija Renato Habsburgaite proga, atsitiko taip, kad moterims skirtos stalas
buvo per mažas, ir kai kurios damos turėjo atsisėsti prie
karališkųjų pareigūnų stalo; taip buvo sulaužytos tabu per
šventes v^us ir moteris prie stalo sodinti atskirai*
Jei kas nors būdavo nepatenkintas jam skirto vieta ar
stalo kaimynais, tuoj pat šį nepasitenkinimą parodydavo
išeidamas arba nutraukdamas nuo stalo staltiesę.* Taip bū
davo išardoma simbolinė stalo bendruomenė. Popiežiaus
pasiuntinio,1633metų liepą palikusio karaliaus pilį Varšuvo
je dėl, jo nuomone, nepakankamai tinkamos jam vietos prie
stalo, reakcija rodo vietos prie stalo parinkimo svarbą*
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Galvos apdangalas būdavo nusiimamas tik geriant į kie
no nors sveikatą. Taip pat buvo paprotys sakant tostą vi
siems atsistoti, pagal seną posakį: „Krikštasuolėje sėdintis
šeimininkas duoda ženklą - kiekvienas, geriantis į kieno
nors sveikatą, atsistoja ir nusiima kepurę.** Lenkų puotose
dalyvavusius svetimšalius šis paprotys labai vargindavo, jie
skųsdavosi, kad toks nuolatinis šokinėjimas valgant labai
nemalonus.”
Po reikšmingiausių tostų buvo geriama vis iš kitos tau
rės - dėl to šeimininkas paprastai turėdavo ištisą skirtingų
dydžių, formų bei spalvų taurių kolekciją.* Pasakius tostą,
jis pasiųsdavo išrinktą taurę apie stalą. Vien moterims buvo
galima negerus, tik priglaudus prie lūpų, perduoti taurę to
liau. Labai dažnai, po tosto išgėrus, tuščia taurė būdavo
trenkiama į grindis ir sudaužoma į gabalėlius, kad daugiau
ja nebūtų naudojamasi. Karts nuo karto koks nors persi
stengęs ar girtos bajoras, norėdamas parodyti išskirtinę pa
garbą asmeniui,! kurio sveikatą buvo geriama, sudaužyda
vo taurę j savo paties galvą. 1611 metais Toločino mieste
iškelto puota labai išgarsėjo dėl tokio įvykio: vyriausiasis
kariuomenės vadas Chodkevičius sudaužė į savo galvą tau
rę, kurią jam padavė karalius Zigmantas III. „Kai aš sudau
žiau taurę į savo kaukolę*, - vėliau rašė Chodkevičius sa
vo žmonai, - karalius pasakė: „Brangusis pone, nežalokite savo vertingųjų smegenų, mums jos labai reikalingos.**
Tačiau apskntai prie stalo reikėjo elgtis mandagiai ir civi
lizuotai. Prieš valgį būdavo atnešama vandens rankoms nu
siplauti ir rankšluosčiai nusišluostyti. Stalas turėdavo būti
apdengtos švaria balto staltiese, kuri dažnai būdavo išsiu
vinėto ar net papuošto perlais. XVI a. pabaigoje didikų ir
turtingųjų miestiečių namų ūkio inventoriuose minimos si
dabrinės ar net auksinės šakutės, bet kito vertus, smulkioji
bajorija dar ir kitą šimtmetį naudojo tik šaukštus ir peilius.
Elgesio prie stalo skirtumai daugiau negu kas nors kito at
spindėjo lenkų visuomenės socialinių pakopų skalę.
Tačiau bajorams irturtingiesiems miestiečiams bendra bu
vo tai, kad tiek vieni, tiek kiti stengėsi skirtis nuo valstiečių rečiau imti maistą rankomis, nevalgyti iš bendro indo, atstu
miančiai nespjaudyti ir nelaistyti alaus, neprisikimšti į bumą
perdaug maisto. Tiek tarp bajorų, tiek tarp miestiečių buvo
populiarios įvairios knygos apie elgesį prie stalo. Manyta,
kad tik valstiečiai gali leisti nesugebėti kontroliuoti savęs val
gydami. Todėl jie ir buvo niekinami dėl „gyvuliškų* įpročių.
Tiek svetimšaliai, tiek kai kurie lenkų rašytojai su nepasiten
kinimu pastebi, jog per šventes ir puotos kyla sumaištis: įžū
lūs tomai, netvarkingi stalai ir girtų pietautojų kivirčai. Atotrū
kis tarp teorinių reikalavimų ir kasdienės realybės šioje gyve
nimo srityje buvo itin didelis.
Mažos šeimyninės grupės gesto! atspindėjo gestus, nau
dotus aukštesniame visuomenės gyvenimo lygyje. Kiekvie
nas įvykis šeimoje, pavyzdžiui, piršlybos, vedybos, laidotu
vės, mokytis į užsienį ar į kovą išvykstančio jauno bajoro
atsisveikinimas su tėvais ar globėjais, buvo palydimas šven
to ritualo priklaupiant, juos apkabinant ir pabučiuojant La
bai dažnas atsisveikinimo gestos - apkabinti prieš tėvus
ar globėjus priklaupusio išvykstončiojo galvą. Taip buvo da
roma ne tik šeimoje, daugeliu atveju tai būdavo lyg žen
klas, kuriuo aukštesnės padėties asmuo parodydavo savo
ypatingą prielankumą žemesniajam; karalius apkabindavo
mylimą dvariškį, vyskupas ar vienuolis - pasaulietį* Pabu
čiuoti tėvams į kojas vaikai privalėdavo tada, kai rengdavo
si iš namų išvykti ar į juos grįždavo; taip pat kai prasydavo
leidimo tokiems gyvybiškai svarbiems dalykams kaip tuok
tis, išeiti į vienuolyną ar iškeliauti į šventąsias vietas. Visuo
tinai buvo priimto prieš tėvus priklaupti: „Ant vienos kojos
priklaupdavo sūnus, ant abiejų - duktė/ prieš savo moti
ną,* - septynioliktajame amžiuje rašė lenkų poetas J. Kochovskis (Jan Kochowski).” Daugybės formulių, kaip elg

tis, pavyzdžiui, per laidotuves, vestuves ar net paprasčiau
siai kreipiantis į kaimynus, egzistavimas patvirtina faktą, kad
lenkų šeimos gyvenimas nuo šešioliktojo iki aštuonioliktojo
amžiaus buvo labai ritualizuotas. Daugelio dvarų šeimų kny
gos (vadinamosios silva return, atsiminimų knygos, j kurią
rūpestingai buvo perrašomi nurodymai, laiškai, vieši pasi
sakymai, poemos, anekdotai etc., rūšis) - tai didžiuliai įvai
riomis progomis gautų laiškų - kvietimų j šokius ar j me
džioklę, užuojautų kam nors mirus, sveikinimų gimus sūnui
ar dukteriai, atšventus vestuves, laimingai grįžus iš kelio
nės - rinkinys. Atrodo, kad tam tikra formulė buvo numaty
ta kiekvienam šeimos ar visuomenės gyvenimo atvejui, ir
bajorui ar bajorei tereikėjo sekti nustatyto elgesio mode
liais. Laikytis šio kodekso reiškė įrodyti, kad esi bajoriškos
kilmės, gerų manierų ir priklausai rafinuotai gerai išauklė
tos bajorijos grupei. Tačiau tokie nusistatymai nereiškė, jog
žmonių santykiai buvo nelankstūs, sustabarėję ar šalti. Prie
šingai, atrodo, jog temperamento protrūkiai buvo numatyti,
įvesti j pagrindinį laikysenos modelį kaip bajorams būdingi.
M. Matuševičius (M. Matuszewicz) pateikia ryškų tokio po
būdžio pavyzdį, savo dienoraštyje aprašydamas ceremo
niją, vykusią 1740 metais Mozūrijos dvare. Kažkokia pane
lė Samovska (Szamowska), atsisveikindama su jaunu po
nu, kurio pavardė buvoTolohubas (Tollohub), pagal papro
tį pasiūlė jam taurę vyno. Tolohubas jau buvo besėdįs ant
žirgo, pasiruošęs išvykti. Jis išgėrė vyną, padėjo tuščią tau
rę ant savo žirgo galvos, tarp ausų, vienu pistoleto šūviu
suskaldė ją j gabalėlius ir, arklio numestas, parblokštais ant
žemės, paprašė merginos tekėti už jo.®
Lenkai buvo emocingi ir nejautė reikalo savo jausmus
slėpti. Iš tiesų, gestikuliavimas padėdavo išreikšti kilnumą
ir bajoriškus nusistatymus. Buvo laikoma normalu net su
augusiems vyrams viešai nubraukti ašarai, reikšti patriotiz
mą, liūdesį dėl kieno nors mirties ar džiaugsmą kokia no/s
džiugia proga. Didysis kancleris Jonas Zamoiskis, norėda
mas parodyti savo liūdesį, daugeliu atvejų raudojo viešai.®
Siek tiek vėliau Paisekas rašo, kad kairalius Jonais Kazimieras apsipylė ašaromis išgirdęs, jog mūšis laimėtas: .Ir aša
ros, didelės kaip žirniai, ritosi jo skruostais.*® Radvila pasa
koja, kad, mirus sūnui, kairalius „raudojo ir garsiai dūsa
vo.*® Savo dienoraštyje jis daug kartų mini verkus karalių,
ką nors iš dignitorių ar bajorų. Dvarininkas galėjo verkti vie
šai, be baimės būti apšauktas silpnavaliu ar sumoteriškėju
sių. Pagal paprotį kiekvienas turėjo verkti, net jei labai ir
nesielvartavo. 1570 m. Stanislovas Čamkovskis (Stanislaw
Czarnkowski) Braunšveigo kunigaikštytei Sofijai Jogailaitei
rašė (turbūt sarkastiškai), kad karalius Žygimantas Augus
tas, mirus žmonai, Kotrynai Habsburgaitei, liejo karštas aša
ras, nors ši jo paties buvo ištremta ir mirė tremtyje.®

Gestai ir oficialūs įvykiai
Gestai buvo svarbūs ne tik asmeniniame, bet ir viešaja
me gyvenime. Palyginti su ankstesniaisiais amžiais, XVII a.
ir XVIII a. kai kurių viešajame gyvenime naudotų gestų reikš
mės taip pat keitėsi. XVI a. viduryje vis dar atrodė labai keista,
kad Seimo nariai atsisakyti vedybų su puikiąja našle Bar
bora Radvilaite karaliaus Žygimanto Augusto maldavo atsi
klaupę ant kelių.® Po pusantro šimtmečio nieko nebestebi
no ir toks vaizdas: klūpojimas ar net kniūbsojimas ant grin
di) tapo visuotinu lenkų visuomeninio gyvenimo įpročiu.®
Dabar jau kiekvienas oficialus įvykis buvo pažymimais ce
remonija ir ištisu gestų ritualu.
Bendrojo seimo atidarymo ir uždarymo ceremonijos bu
vo ypač įspūdingos, - spektaklis su deputatų, einančių pa
bučiuoti karaliui rankos, procesijomis.® Būti pašalintam iš
šios ceremonijos reiškė būti išvarytam iš simbolinės lenkų
bajorų bendruomenės. Toks likimas ištiko lenkų arijonus,

kurie 1658 metais, prieš pat jų išvarymą iš šalies, nebuvo
prileisti pabučiuoti karaliui rankos. Kiekviena Seime sako
ma vieša kalba turėjo būti išraiškinga, teatrališkai pabrėžia
ma rankų mostais ir viso kūno judesiais; švedų pasiuntinys
į Lenkiją, 1632 m. kalbėjęs deputatams plkatisque bracniis, buvo „pasmerktas* kaip grubus, neišauklėtas žmogus.®
Tuo metu Lenkijos ir Švedijos santykiai nebuvo labai drau
giški, taigi visai tikėtina, kad toks rankų sukryžiavimas buvo
suprastas kaip ypač nemandagus ir arogantiškas.
Per Seimo sesijas deputatai nenusiimdavo galvos ap
dangalų ir nepalikdavo ginklų. Nepasitenkinimas labai daž
nai buvo rodomas mosuojant kardais ir trinksint lazdomis,
entuziastingas pritarimas - mėtantį orą skrybėles ir kepu
res. Antra vertus, nepopuliarius įstatymų projektus deputa
tai kartais tiesiog sutrypdavo arba suplėšydavo.4’ Irstant par
lamentinei sistemai nuo XVII a. vidurio ir vėliau gestai tapo
tiesiog būtini, - kad bendroje sumaištyje ir triukšme butų
galima suprasti kalbančiuosius. Aštuonioliktojo amžiaus re
formos tokiam siautulingam elgesiui padarė galą, bet tra
giškieji 1772-1795 metai vėl atgaivino dramatiškus gestus
Seime. 1772 m. Naugarduko atstovas Tadeušas Rejtanas
(Tadeusz Rejtanį, protestuodamas prieš pirmojo Lenkijos
padalijimo, pripažinimą, parkrito ant grindų, atplėšė krūtinę
ir prašė geriau jį pirma nužudyti. Beveik po dvidešimties
metų, 1791-aisiais, Kališo atstovais Jonas Suchoževskis (Jan
Suchorzewski), stengdamasis pasiekti Lenkijos būklės pa
kitimų, parpuolė ant grindų, maldaudamas Seimo atidėti
balsavimą dėl žymiosios Gegužės trečiosios konstitucijos.
Ypač svarbu gestai buvo diplomatų delegacijoms, kaip
karaliaus ir visos jo tautos garbingumo įrodymas. Karališ
kajame nurodyme, išleistame 1601 m. lenktįdiplomatams,
skaitome; „Jūsų gestai turi būti vyriški ir kilnus, atitinkantys
progą - ne moteriški, ne vaikiški, ne baisūs, ne gėdingi,
ne irzlūs, ne lengvabūdiški... Pakviesti į audienciją, jūs turi
te stovėti tiesūs kaip medžiai, ramiu, nieko nesakančiu, tie
siai prieš save žvelgiančiu veidu. | asmenį, pas kurį esate
pasiųstas, žvelkite be jokio judesio, nesidairydami į šalis,
nepurtydami galvos. Rankos turi būti ramios, nedrebėti, nepesiokite barzdos. Jūs turite susilaikyti nuo kosėjimo, krankš
timo, nosies šniurkštimo ir galvos ar kitų kūno dalių kasymosi. Nekrapštykite nosies, nerakinėkite dantų ir nekandžiokite lūpų.*
1667 m. gegužės 30 d. karaliaus nurodyme į Maskvą
siunčiamiems diplomatams buvo pasakyta, jog jie turi „elg
tis pagal senus papročius - nenusiimti galvos apdanga
lo*, taip pat nurodyta „nusilenkti carui pagal lenkų įprotį*,
turint omeny, jog nereikia paliesti kakta grindų, kaip įprasta
rusams. Ilgas ginčas, kilęs Maskvoje, buvo išspręstas tik
tada, kai į kambarį, kuriame sėdėjo caras,, lenkams buvo
leista įeiti nenusiėmus galvos apdangalo; vėliau, „soste sė
dinčio caro akivaizdoje*, jie turėjo trumpam skrybėles ir ke
pures nusiimti, bet, taip buvo paaiškinta, pasilikti ir toliau
nuogomis galvomis būtų reiškę paniekinti lenkų karaliaus
ir Lenkijos ir Lietuvos valstybės orumą. Tačiau lenkų pa
siuntinio išdidumui nepakenkė pabučiuoti carui ir jo sūnui
ranką.®
Saksų laikotarpiu (XVII a. pab. -XVIII a. pr.) karaliaus dva
riškiai, aprengti jau pagal vokišką madą, skubiai užsidėjo
savo didelius perukus, kai turkų pasiuntinys audiencijai buvo
pakyiestas su tiurbanu.® Iš tiesų, lenkų bajorija buvo itin
jautri tokiam dalykui kaip skrybėlės nusiėmimas ar kilstelė
jimas. Po žymiojo mūšio prie Vienos 1683 m. karalius Jo
nas III Sobieskis ir jo žmonės giliai įsižeidė imperatoriui Le
opoldui nenukėlus savo skrybėlės ar prieš Sobieskio sūnų,
ar prieš jo pulkininkus.44Greitai imperatorius suprato, kad
padarė klaidą. Kompensacijai „kiekvieną susitikimą jis ne
tik kad nukeldavo savo skrybėlę, - vos ne nusviesdavo ją
prieš mūsų karius*, - rašė lenkų dienoraštininkas.®
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Taigi mes paliečiame gyvybinį kariuomenės gestų klau
simą. Vertingas pastebėjimas, kad senoji lenkų kariuome
nė bajorams, maniusiems, jog jiems nepritinka rengtis ir
būti apmokamiems kaip visi kariai, neturėjo specialaus ka
rinio rikiuotės muštro. Savo uniformas ir specialų muštrą
turėjo tik samdyti svetimšalių būriai. Tačiau kai kurioms ka
rinėms progoms pagal bendrus europietiškus modelius bu
vo sukurtas atskiras ritualas. Pavyzdžiui, buvo privaloma
nukelti skrybėles prieš karines vėliavas. Buvo normalu po
pergalės nusviesti užgrobtas emblemas ir vėliavas ant že
mės prieš vyriausiąjį vadą ar karalių - šis su senovės ro
mėnų tradicijomis susijęs paprotys žinotas ne tik Lenkijoje,
bet ir visoje Europoje. Lenkų paraded taip pat buvo sumo
deliuoti pagal europietiškus karinius standartus. Anot Pa
seko, septynioliktojo amžiaus viduryje garsieji Čamieskio
(Czamieski) būriai laikėsi .vokiškų manierų*: žygiuodami
pro miestą ar per paradus karininkai jodavo savo korpuso
priešakyje su pakeltais kardais, bajorai - su iškeltais pisto
letais, o paprasti kariai - su iškeltais šautuvais.4* Kita len
kams savita ceremonija buvo vadinameisis ratas - karinių
būrių susitikimas, kurį paprastai sukviesdavo vyriausiasis
vadas svarbiems dalykams aptarti ir kariuomenės atstovams
į Seimą paskirti. Dalyviai sustodavo apie virve nužymėtą
ratą, į kurjjžengti buvo nevalia; prieš susitikimą būdavo au
kojamos šventos mišios, į ceremoniją įeidavo karinis para
das, o po jo - puota, j kurią buvo kviečiamos ir damos.47
Istorikams gerai žinoma, koks svarbus gestas buvo reli
giniame gyvenime. Lenkijoje barokiškos katalikų bažnyčios
ekspresyvumą didino didelė stačiatikių ir unitų, vėliau Len
kijos ir Lietuvos valstybėje buvusios svarbia tikyba, įtaka.
Svečius iš užsienio stebino.vietinių bažnyčių apeigų, ypač
meldimosi, egzotiškumas. Čarlzas Ogieris (Charles Ogier),
rašęs 1636 m., leidžia pajausti tokią apeigų atlikimo prigimtį:
Čia visur buvo dūsaujama ir raudama, kadangi lenkai
yra labai jautrūs. Klausydami pamokslo, jie pradeda gar
siai dūsauti, vos tik paminimas Kristaus, Švenčiausiosios
Mergelės vardas ar ištariamas koks nors kitas religingas
žodis ar sakinys. Mišiose po konsekracijos jie smarkiai mu
ša sau per veidą, kaktą, skruostus, krūtinę ir daužo galvą j
žemę.
Ogieris buvo Gdanske Didįjį Penktadienį surengtos flagelantų, plakusių save pagal viduramžių paprotį, dabar jau
Vakaruose užmirštą, procesijos liudininkas:
Vakarėjant kai mes grįžome pas mūsų dominikonus, aš
mačiau reginį, kokio dar nebuvau matęs. Apie septintą va
landa susirinko raudonai apsirengusių atgailautojų proce
sija. Lenkiškai giedodami, jje apėjo aplink bažnyčią ir,
kniūbsčiomis parpuolę prieš Švenčiausiąjį, plakė save rim
bais. Iš karto pamaniau, kad jie plakasi nesmarkiai, dėl vaiz
do, bet ne - jie plakė save taip žiauriai, lyg ten būtų buvusi
priešo oda. Kai po kokio šimto ar daugiau smūgių jų vyres
nysis... davė ženklą, jie nustojo ir liko gulėti pasliki. Maniau,
kad tuom ir baigsis. Bet staiga, vyresniajam vėl davus žen
klą, jie dar įnirtingiau ėmėsi kruvinojo žaidimo... Sakoma,
kad daugelis žymių bajorų taip baudžia save viešai arba
namuose... per Didžiąją Savaitę. Atgailautojai buvo užsiden
gę veidus, tad jų nebuvo galima atpažinti, nebent iš eisenoęar povyzos*
Šimtmečiu vėliau tą patį paprotį detaliai aprašė Kitovičius (Kitowicz); taigi tai turėjo būti autentiškas lenkų papro
tys, ne užsieniečių atradimas.4*
Lenkų bažnyčiose dramatiški gestai buvo labai populia
rūs: gulėjimas kniūbsčiomis norint parodyti atgailavimą, kar
do pakėlimas siekiant j&tvirtinti pasirengimą apginti tikėji
mą nuo turkų, stovėjimas valandų valandas kaip krucifiksui
ištiestomis rankomis ar dalyvavimas šv. Mišiose su pilna šarvuote.“ Itin svarbus vaidmuo gestui buvo teikiamas Corpus
Christi (Dievo Kūno) procesijose ir Kristaus gimimui bei kan
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čioms skirtose pamaldose, kurias papildydavo mimų vaidi
nimai. Juose aktoriai atlikdavo Jėzaus, Marijos, Juozapo,
romėnų karių ir karaliaus Erodo vaidmenis. „Kristų vaidi
nantis aktorius*, rašo Kitovičius, „neišlaikęs savo sunkaus
medinio kryžiaus, parkrenta; kareiviai muša jj ir žvangina jo
grandinėmis“.*1Tokie visų visuomenės sluoksnių gausiai lan
komi spektakliai prisidėjo prie maldingumo suvienodinimo
ir atotrūkio tarp elito ir liaudies kultūros sumažinimo. Laiko
tarpiu nuo šešioliktojo iki aštuonioliktojo amžiaus lenkų baž
nyčia ta|X) kažkuo panaši j nacionalinį teatrą, su tiek dva
siškiams, tiek pasauliečiams skirtais spektakliais, kurie atli
ko ne tik religinį vaidmenį. Lenkijos ir Lietuvos valstybė ken
tėjo nuo eretikų ir pagonių, kaip Kristus - nuo savo perse
kiotojų: štai kokią žinią buvo norima persakyti bajorijai ir
paprastiems žmonėms senoviškų vaidinimų gestais. Taip
mesianistinės idėjos - svarbi bajorijos kultūros dalis - bu
vo platinamos tarp žemesniųjų luomų.
Lenkų raudojimo teatrališkumas kėlė svetimšalių nuo
stabą. Vidutinis bajoras padarydavo viską, kad galėtų pa
laidoti savo tėvus taip, kaip Vakarų šalyse tebuvo laidojami
karališko kraujo princai. Koplyčios, kuriose jie buvo laidoja
mi (Castrum Doloris), išpuoštos heraldiniais bei simboliniais
ženklais ir emblemomis, buvo pastatytos pačių geriausių,
kokius tik įmanoma rasti, architektų. Apie laidojimo cere
monijos pradžią buvo pranešama skambinant bažnyčios
varpais ir šaudant iš šautuvų. Karalių, didikų ir kitų dignito
rių laidotuvėse j koplyčią raitas įjodavo archimimas ir, priar
tėjęs prie katafalko, inscenizuodavo kritimą nuo žirgo, taip
simboliškai išreikšdamas mirusiojo likimą. Atitinkamai pa
gal socialinę padėtį, su triukšmu buvo sulaužomi ginklai,
valdžios simboliai, vėliavų kotai, sudaužomi j šipulius ant
spaudai.“ Ištisas dienas apie katafalką meldėsi šimtai ku
nigų ir vienuolių.
Septynioliktojo amžiaus viduryje Lenkijoje svečiavęsis
prancūzas rašė:
Lenkijoje laidojama su didele pompa. Lyg tos iškilmės
būtų skiriamos daugiau gyviesiems negu mirusiesiems. La
vonas įmantriai išpuoštame karste įkeliamas į gedulingą ve
žimą, traukiamą šešių juodai apdengtų arklių. Karstas ap
gaubiamas didelių, raudono atlaso kryžiumi papuoštu ak
sominiu dangalu. Šeši ar daugiau tarnų, aprengtų giliausio
gedulo drabužiais, laiko dangalo kraštus. Prieš gedulingąjį
vežimą su degančiomis vaško žvakėmis eina kunigai, vie
nuoliai ir kiti žmonės. Trys raiteliai ant didelių juodų žirgų
neša mirusiojo ginklus: jo kardą, sunkiąją ietį, ietį. Procesi
ja eina labai lėtai ir j bažnyčią atvyksta tik po daugelio va
landų. Pasibaigus liturginėms apeigoms, į bažnyčią įjoja
raitelis sulaužyti mirusiojo ginklų į jojo įsaties karstą. Po to
laidotuvių dalyviai pakviečiami į gausias vaišes, kuriose vy
nas taip liejasi per kraštus, kad net dvasiškiai pasigeria.*

Išvados
Iš visų pateiktų pavyzdžių matyti, jog gestai lenkų bajori
jos kultūroje vaidino didelį vaidmenį ir per XVII ir XVIII am
žius vis plačiau ir plačiau buvo naudojami. Iš vienos pusės,
šis procesas buvo nulemtas lenkų bajorams daromų įtakų
iš Rytų ir barokinio gyvenimo būdo įsigalėjimo, kita vertus,
- tai buvo lenkų politinio ir socialinio gyvenimo palaipsnio
irimo, didikų įsiviešpatavimo, daugumos bajorų demorali
zacijos ir parlamentinės sistemos žlugimo pasekmė. Šis iš
tobulintas gestų ritualas, su savo „šventa* tvarka ir kartojimusi, gelbėjo bajoriją nuo bet kokio įsibrovimo į jos gretas
ir greičiau leido jai,vis labiau puikuotis savimi, o ne išlaikyti
socialinę tvarką. Šiuo specifiniu gestų ritualu bajorija bet
kuria proga, viešajame ar asmeniniame gyvenime, demonst
ravo savo pranašumą. Bajoro gyvenimas, nuo gimimo iki
mirties, buvo valdomas specifinio elgesio kodekso. Gestai
simbolizavo ir tuo pačiu apsaugojo bajorijos, dignitorių, ka-

raliaus, net ir visos Lenkijos ir Lietuvos valstybės orumą.
Taip pat jie leido tiek viešai, tiek asmeniniame gyvenime
tinkamiausiai išreikšti emocinę būseną.
Kiek bajorijos gestu ritualas, kaip smarkiai išvystytas, bu
vo perimtas kitų socialinių grupių narių? O gal kitos grupės
kūrė nuosavą gestų kalbą? Iš naujausių tyrinėjimų matyti,
jog bajorų kultūra buvo labai patraukli tiems turtingiems
miestiečiams, kurie norėjo sumažinti atotrūkj tarp savęs ir
labiau privilegijuotų visuomenės sluoksnių.** Lenkijos vals
tybėje „kilninimasis* perimant bajorišką laikyseną, eiseną
ir manieras buvo labai paplitęs. Net turtingesnieji valstiečiai
bandė, kiek įmanoma, mėgdžioti savo ponų gestus ir elgesj. Bajorija stengėsi apsisaugoti nuo tokio pavojingo apsi
šaukėlių brovimosi į jųjų tarpą. Daug metų studijavęs šimtų
Didžiosios ir Mažosios Lenkijos giminių genealogijas, Vale
rijonas Trepka pirmajame septynioliktojo amžiaus dešimt
metyje išspausdino savo žymiąją knygą Liber chamomm.«*
Trepka, tipiškas lenkų bajorijos atstovas, buvo įsitikinęs, jog
dorumą ir geras manieras lėmė išimtinai gimimas bajoru.
Jis detaliai išanalizavo šimtų asmenų laikyseną, ir tai leido
jam nustatyti kai kurių plebėjišką kilmę. AnotTrepkos, kai
mietis visada išsiduos savo povyza, l$alba, eisena ir ges
tais. Pavyzdžiui, kažkoks Valentinas Simborskis (Walenty
Szymborski) buvo .plebėjas, kadangi nei jo išvaizda, nei
manieros nepritinka bajorui*. Kažkoks Storcas (Store) iš Si
lezijos dėl savo manierų buvo apšauktas valstiečiu ir bajo
raitės, kuriai jis piršosi, atstumtas. Kitas jaunuolis kaimiečiu
buvo apšauktas dėl grubaus elgesio. Zarčinskių (Zarczynski) .plebėjišką kilmę ir neišsiauklėjimą išduodavo jų slaps
tymasis pakampėmis ir nesugebėjimas mandagiai elgtis ir
bendrauti su bajorais*.“ Trepka vardija tūkstančius tokių
pavyzdžių, ir jo knyga patvirtina mūsų prielaidą, jog nuo
šešioliktojo iki aštuonioliktojo amžiaus priklausyti lenkų ba
jorijai reiškė elgtis pagal specialų kodeksą. Povyza, eisena,
tiesiog kiekvienas kūno judesys buvo kupinas socialinio
reikšmingumo.
Kitų luomų nariai, siekdami pakilti pakopa aukščiau, sten
gėsi perimti bajorų elgseną. Toks nusiteikimas buvo būdin
gas turtingesniesiems visuomenės sluoksniams, pasiturin
tiems miestiečiams ir, iširntinai, turtingiems valstiečiams, ga
lėjusiems tikėtis iškilti. Žemesnieji luomai tokių vilčių netu
rėjo. Taigi jie atmetė imitavimo galimybę, kas buvo būdinga
turtingiems ir ambicingiems .plebėjams*, ir susikūrė savo,
autonomišką gestų pasaulį. Kiek autonomišką? Tačiau tai
- tolesnių tyrinėjimų objektas.
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KNYGOS

SUSIPAŽINKIME:
LIETUVIŲ PAPROČIAI
1993-ieji buvo turtingi visiems, kurie domisi lietuvių tau
tos etnine kultūra, ypač mokantiems ir auklėjantiems jau
nimą mūsų senolių papročių ir tradicijų dvasia, iš spau
dos išėjo etnografės, hab. dr. Angelės Vyšniauskaitės il
gai laukta knyga .Mūsų metai ir šventės“, žymaus folklo
risto Jono Balio pakartotinis leidimas .Lietuvių kalendori
nės šventės“ (tai įdomi tautosakinė medžiaga ir jos aiški
nimai), ir galiausiai sulaukėme darbštaus kultūros darbi
ninko, žinomo kraštotyrininko (Lietuvos kraštotyros drau
gijos garbės nario, 1964 m.) ir ^fotografo Balio Buračo
(1897-1972) straipsnių rinkinio.* Šioje gana didelės ap
imties knygoje (526 p., tiražas 5000) įdomiai ir populiariai
pasakojama apie tarpukario Lietuvos įvairių etnografinių
sričių papročius. Visos knygos viena kitą papildo, pratur
tina, nes visas jungia bendras turinys: lietuvių apeigos,
tradicijos ir papročiai.
Trumpoje didelės knygos pratarmėje hab. dr. V. Milius
fiis ir vienas iš knygos parengėjų) nurodo, kad B. Buracas šio amžiaus ketvirtojo ir penktojo dešimtmečio laik
raščiuose ir žurnaluose paskelbė apie 630 straipsnių ir
straipsnelių. Pridurtume, kad, be V. Miliaus nurodytų lei
dinių, B. Buračas nemažai straipsnių paskelbė „Ateityje“,
„Žiburėlyje“, „Jaunojoje kartoje“, „Lietuviuose“, „Trimite“
ir kitur. Tiesa, daug straipsnių įvairiuose to meto leidiniuo
se jis spausdino pakartotinai, tačiau jau vien šis spaudi
nių pavadinimų paminėjimas rodo nepaprastą B. Buračo
energiją ir net, sakytume, pasišventimą kuo plačiau su
pažindinti Lietuvos visuomenę su įvairiais lietuvių papro
čiais ir tradicijomis.
Knygos sudarytojai atliko didelį darbą, atrinkdami iš
daugybės straipsnių tuos, kurie mažiausiai kartodamiesi
atspindi gražius ir savaimingus lietuvių, anot knygos su
darytojų, - „kaimo žmonių papročius“. Be to, juos sugru
pavo į keturis didesnius skyrius: darbo papročiai, kalen
dorinių švenčių papročiai, šeimos švenčių papročiai ir j
atskirą skyrių išskyrė tuos, kuriuęse kalbama apie pavel
dą, liaudies meną ir jo kūrėjus. Šioje knygos apžvalgoje
(nenorėčiau jos vadinti kiek pabodusiu recenzijos vardu)
pasistengsiu į kai kuriuos B. Buračo aprašytus papročius
pažvelgti eilinio etnografo akimis.
Knyga, matyt, neatsitiktinai pradedama nuo darbo pa
pročių, nes beveik kiekvieną lietuvių darbą lydėjo tam tik
ros apeigos, papročiai ir tradicijos. Šis skyrius, kaip ir de
ra, nuosekliai pradedamas pavasario darbais ir nuotaiko
mis, o užbaigiamas ganiavos pabaigtuvėmis, nors galbūt
vertėjo jį užbaigti ne mažiau etnografine prasme svarbiais
rudens ir žiemos darbais, ypač jų pabaigtuvėmis.
Daug dėmesio skiriama darbščiosioms baltų drobių au
dėjėlėms. Antai jos vengia mesti audeklą vėjuotą dieną,
nes tada pinasi, mezgasi ir net trūkinėja siūlai (p. 19). Se
kančiame puslapyje išvardijama daug įvairių ir įdomių au
dimo raštų, o tai gali praversti ne tik liaudies audinių tyrė
jams, bet ir pačioms žymiausioms dabarties audėjoms
tautodailininkėms.
Bene sunkiausi pavasario darbai - mėšlavežis ir ari
mas - taip pat lydimi senų papročių. Senovės lietuviai
daug dėmesio skyrė pirmajai vagai, ypač dar tais laikais,
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kai visoje Lietuvoje žemė buvo ariama jaučiais. Visų arto
jų užtarytojas (jų globėjas) buvo šv. Izidorius (jis net di
džiajame Garliavos bažnyčios altoriuje buvo įtaisytas,
p. 31). Daug prietarų ir papročių susiję su javų sėja, nes
daug kur javų sėjimas buvo laikomas vienu iš svarbiausių
žemės ūkio darbų. Iš tiesų visi tie burtai ir papročiai, ku
riuos „iš pirmų lūpų“ aprašė B. Buračas, buvo skiriami
būsimo derliaus sėkmei ir gausumui. Antai į klausimą „Kas
gali žinoti, kokie javai kada geriau sėti?“, atsakydavo:
„Kiekvienas senas sėjėjas žino, kad avižas ir žirnius rei
kia sėti ievoms pražydus. Linus sėja šv. Magdalenos die
ną, tai linai auga dideli, kaip šv. Magdalenos kasos...
(p. 33). Dievobaimingos žemaitės pirmąsias grūdų sau
jas berdavo tardamos: „Laimink, Dievuli, mūsų brangią

Kretingos apskr., Kiauleikių k. Kryžius ūkininko sodyboje.
Fotografuotas 1928 m. F82-1166.

žemelę ir joje įdiegtą sėklą, kad šimteriopą neštų grūdą“
(p. 34). Kartais net juokingų papročių laikėsi senieji sėjė
jai. Na, o Rytų Lietuvoje (beje, kaip ir Sūduvoje!) svar
biausias augalas buvo linai. Užtat „linų sėti einame labai
anksti, kad niekas nematytų, - tada, sako, jie geriau de
rėsią“. Kiti sėjėjai tą dieną net barzdos neskuta, kad tik
linai didesni užaugtų. Tokių ir panašių papročių bei prie
tarų būta Merkinės ir Liškiavos apylinkėse (p. 39). Taip

pat daug papročių buvo ir apie linarovj, knygoje įdėti net
keli straipsniai apie linarovj, o štai apie kūlimo papročius
- tik vienas. Mažoka.
Atėjus Jurginėms (šv. Jurgis buvo laikomas gyvulių glo
bėju) gyvulių išginimas taip pat sietas su daugeliu apeigų
ir burtų. Čia, pavyzdžiui, net savotišką maginę reikšmę
turėjo šventinta kadagio rykštė ar šventintos žvakės lieps
na (p. 42).
B. Buračas užfiksavo daug gražių šienapjūtės papro
čių, taip pat ir dainų („Man dalgelis kieto plieno“ arba
„Aukšti kalnai, žalias laukas, balti dobilėliai...“). Tačiau ypa
tingą dėmesj B. Buračas (taip pat ir knygos rengėjai) sky
rė rugiapjūtės papročiams ir dainoms. Pateikdamas au
tentiškas sutartines ir kitokias dainas, B. Buračas nurodė
ir tų dainų atlikėjus arba pasakotojus. Be kitų apeigų, jis
pateikia dainą, liudijančią senus, pagonybę siekiančius
laikus (p. 71).

Radviliškio valsč., Bočionių k. Kryžius statytas 1903 m. F82-1383.

Iš daugelio įdomesnių rugiapjūtės papročių minėtinas
kad ir toks: „Panevėžiečiai, parvežę pirmą rugių vežimą,
vieną pėdą užmeta ant jaujos. Tai daro, kad grūdų dau
giau būtų“ (p. 69).
Reikšmingą knygos dalį sudaro kalendorinių švenčių
japročiai. Jie, panašiai kaip ir A. Vyšniauskaitės knygoe, aprėpia visą metų švenčių ciklą, tik čia nuo Kūčių <alėdų iki Visų Šventųjų ir Vėlinių. Daugiausia straipsnių
B. Buračas yra parašęs apie didžiąsias metų šventes Kalėdas, Velykas ir Jonines.

Labai gerai, kad knygos sudarytojai parinko straips
nių, pasakojančių apie tuos pačius įvairių Lietuvos etno
grafinių regionų papročius. Jie, nors ir panašūs, bet visa
da šiek tiek skirtingi. Ypač tai matyti Kūčių vakarienės pa
pročiuose, kai nepamirštami ir mirusieji (p. 123,125 irki),
o po vakarienės prasidėdavo įvairiausi būrimai. Knygoje
įdėtuose straipsniuose kaĮbama apie Joniškėlio, Rokiš
kio, Ukmergės, Merkinės, Šimonių ir kitų vietovių Kūčių ir
Kalėdų papročius.
Naujųjų Metų naktis irgi slėpininga ir lemtinga. Nors ne
visur jaunimas tikėdavo Naujųjų Metų burtais, tačiau atei
ties spėjimai juos viliote viliojo. Pagaliau Naujųjų Metų ry
tą visi stengdavosi anksčiau atsikelti, idant nebūtų mie
galiai ištisus metus (p. 151).
Naujųjų Metų sutiktuvės beveik visur Lietuvoje (kaip ir
kitose salyse) buvo linksmos, dažnai muzikantams gro
jant, o jaunimui šokant, nes toks buvo (ir dabar tebėra!)
paprotys - Naujuosius reikia sutikti linksmai (p. 158) tai lems ateinančių metų sėkmę.
Daugelyje Lietuvos kaimų, neretai ir miestų bei mieste
lių žmones aplankydavo Trys Rytų Išminčiai, liaudiškai va
dinami Trimis Karaliais. Dabar šis gražus ir įdomus pa
protys vėl pradeda atgimti (minėtinas šių metų Eržvilko
Trijų Karalių apsilankymas Vilniuje).
Įdomu ir tai, kad seniau kai kur (Plungėje, Šiaulėnuo
se) būdavo pagarsėję Trijų Karalių arba ratelių ir verpėjų,
bernų ir mergų turgūs, dar kitaip vadinami Kirvelninkų tur
gūs. Apie tai yra rašiusi ir žinoma Plungės kraštotyrininkė
E. Ravickiene.
Visoje Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, linksmai, išradingai
irtriukšmįngai buvo švenčiamos Užgavėnės. Knygoje įdėti
net keli Žemaitijos ir Aukštaitijos Užgavėnių aprašai. O
tai, be abejo, padės greičiau atgaivinti net sovietmečiu
nespėjusią visiškai išnykti smagią Lašininio ir Kanapinio
dvikovos ir jų gausios palydos šventę...
Tačiau didžiausia lietuvių (pirmiausia katalikų) šventė
- Velykos. Daug vietos šiame knygos skyriuje yra skiria
ma visoje Lietuvoje paplitusiems papročiams. Čia ir vely
kinių margučių dažymas, jų marginimas, daužavimas ir
ritinėjimas. Net jų konservavimas.
Per Velykas taip pat būdavo daug įvairių burtų ir prieta
rų. Antai Aukštaitijoje Velykų rytą visi skuba pirmieji su
grįžti iš bažnyčios, nes manytą: kas pirmasis pareis, to
javai geriau derės (p. 213), o Žemaitijoje (Raseiniai) su
valgytų kiaušinių lukštus krosnyje sudegina, kad nami
niai paukščiai lengviau iš kiaušinių ristųsi. (p. 214).
Žemaitijoje net visą naktį žmonės saugo Kristaus kars
tą, gieda graudžius verksmus ir poteriauja, o „žydais“ ap
sitaisę pusberniai krečia įvairias išdaigas. Bažnytinė pro
cesija čia dažnai neapsieidavo be talentingų kaimo muzi
kantų. Jie grodavo ožragiais ir karkliniais lumzdeliais.
Seni žmonės B. Buračui papasakojo, kad mūsų seno
liai visą gavėnią pasninkaudavo, na, o per Velykas vaišin
davosi ir linksmindavosi: „net žemė dundėdavo, laukai
skambėdavo“ (p. 221). Anksčiau (ir dabar) per Velykas
tikėdavosi padėti nubaidyti piktąsias jėgas ir atnešti žmo
nėms laimę.
Prie pavasario švenčių skiriamos Jurginės (artojų, ar
kliaganių pusbernių arba jaunimo šventė). Sekmines iškilmingiausia piemenų šventė. B. Buračas ypač įdomiai
(su dainų intarpais) aprašo Kupiškėnų Sekmines. Tai išti
sa ministudija, 1937 m. atspausdinta „Tautosakos darbuo
se“ (T. 3).
Na, o Joninės - ne tik šienapjūtės šventė. Ji viena iš
seniausių istorijoje minimų švenčių. B. Buračas pateikia
retą, net 1397 metais kryžiuočių pasiuntinio K. Kyburgo
aprašytą lietuvių Rasos šventę Vilniaus apylinkėje. Ir nors
nuo tų laikų praėjo beveik 600 metų, iki šiol išliko kai ku
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rios įspūdingos tos šventės apeigos (kupoliavimas, dai
nos, šokiai, laužai, degančios dervos statinės, taip pat
stebuklingo Paparčio žiedo ieškojimas). Čia iš daugelio
B. Buračo pateiktų burtų ir prietarų paminėsime tik vieną:
„Jei nori, kad strazdanos nuo veido pranyktų, reikia Joni
nių vakarą rugių rasa praustis (Merkinė)“. B. Buračas ap
rašė (o knygos rengėjai jdėjo į šj straipsnių rinkinį) visų
Lietuvos etnografinių sričių Joninių papročius. Tai rodo,
kad B. Buračas buvo didelis mūsų krašto papročių žino
vas ir uolus jų fiksuotojas.
Reikia apgailestauti, kad knygos sudarytojai (ir pats
B. Buračas) mažai dėmesio skyrė reikšmingai mūsų pa
pročių daliai - Vėlinėms ir ilgaamžes tradicijas turinčiam
mirusiųjų pagerbimui. Šia proga pabrėžtinas senas lietu
vių paprotys - svetingai priimti Vėlinių vakarą užėjusį j
namus pakeleivį, nes buvo tikima, jog tokie keleiviai esą
mirusiųjų vėlės arba vėlių pasiuntiniai (p. 297). Tą dieną
prisimenami ne tik mirusieji, bet ir pavargėliai bei neturtė
liai.
Trečdalį knygos sudaro šeimos švenčių papročiai. Be
abejo, reikšmingiausi - vestuvių papročiai. Skyrius pra
dedamas apie tai, kaip įvairių burtų ir prietarų pagalba
bandoma surasti mylimą mergelę ar bernelį. Antai žemai
tės, norėdamos prisivilioti vaikiną, j jo rūbus (žinoma, slap
ta) įsiuva savo prakaituotą nosinaitę, o dzūkės - pinigą
(p. 303).
B. Buračas plačiai aprašė vestuvių apeigas Rytų Aukš
taitijoje. Čia ypač pabrėžiamas piršlio vaidmuo. Jis svar
bus ir piršlybose, ir pačiose vestuvėse, nes piršlio liežuvis
visada buvo lankstus, iškalbus, išradingas ir šmaikštus.
Knygoįe pateikiamos net kelios įvairioms progoms skir
tos piršlio oracijos (p. 323, 349, 350). Ypač nuosekliai ir
detaliai B. Buračas aprašė senovines Kupiškėnų vestu
ves (aprašymas buvo išspausdintąs „Tautosakos darbuo
se“ (T. 1. - 1935. - R 195-278). Sis platus aprašas pra
dedamas vestuvininkų rūbais ir papuošalais. Atskirai ap
tariami vyrų ir moterų rūbai, o ypač gražūs jaunamarčių
papuošalai. Gyvai aprašomos piršlybos, po to pražval
gos ir užrašai (užsakai). Smulkiai išdėstoma visa vestuvių
„dramos“ eiga. Pateikiama daug įdomių ir originalių ves
tuvinių raudų, nurodant raudotojų pavardes ir amžių. Ap
rašomos jaunosios ir jaunojo pusės (šalys), pateikiama
vestuvinių dainų ir papročių (pvz., marčios dovanos ir jos
sutikimas su tomis gausiomis dovanomis arba marčios
sodinimas ant duonkepės ir kt.). Tai vis autentiška ir net,
sakytume, savotiškai unikali medžiaga, užrašyta dar
1935 m. Ją turbūt galima palyginti su moksliniais A. Vyš
niauskaitės vestuvių aprašymais, kurie padaryti jau gero
kai vėliau (iš esmės po Antrojo pasaulinio karo).
Kaip ankstesniuose knygos skyriuose, taip ir šiame,
daug vietos skiriama Aukštaitijos papročiams. Gerai, kad
knygoje įdėtas ir užnemuniečių vestuvių aprašymas
(p. 436 -4 44 ), ir, deja, pasigendame bent kiek išsames
nio (beje, ir įdomesnio) žemaičių vestuvių aprašymo, nors
ir tai, kas šioje knygoje dar kartą paskelbta, tikrai gali pa
dėti atgaivinti gražiuosius lietuviškus vestuvinius papro
čius ir tradicijas, išmetant iš dabartinių vestuvių „ceremo
nijos“ banalias ir „modernias“ apeigas.
Paskutinį knygos skyrių sudaro ir mūsų laikams aktua
lios temos: kultūros vertybių (paveldo) apsauga ir tradici
nio liaudies meno įvertinimas. Visa tai B. Buračą be galo
jaudino ir jam buvo labai artima. B. Buračas griežtai ir ne
gailestingai smerkė įvairaus plauko liaudies meno spe
kuliantus ir „kolekcionierius“, kurie siekia tik vieno tikslo
- tą „daiktą“ įsigyti (pasisavinti), o pasitaikius progai ir jį
„realizuoti“. Deja, deja, ir mūsų (XX a. pabaigos) laikais
nuo tokių liaudies meno „mylėtojų“ ir „kolekcionierių“ nu
kentėjo daugybė liaudies meno paminklų, ypač unikalūs

50

Surviliškis. Kryžius prie sodybos. V. Svirskis, 1887 m. F82-1412.

mūsų tautos tvariniai - kryžiai ir skulptūros, „dievukai“.
Juk būtent pastaraisiais metais ne vienas spalvotų meta
lų „komersantas“ begėdiškai apiplėšė švenčiausias vie
tas - mūsų tėvų ir protėvių kapines. Nežinau, ką dabar
pasakytų B. Buračas. Juk tai XX a. gėda!
B. Buračas galiausiai daro tokią ir dabar teisingą išva
dą: (visa) ką tik turime gražaus, vertingo ir senoviško,

bent jau tyčia nenaikinkime, saugokime ir, jei galima,
atiduokime į muziejus. Tuo padėsime dirbti didelį tau
tos kultūros darbą (mano pabr., - A. S.) (p. 457). Taip
B. Buračas rašė „Jaunajame ūkininke“ prieš pat Antrąjį
pasaulinį karą, atnešusį mūsų tautai okupaciją, genoci
dą, o drauge - daugelio paminklų žūtį.
Brangi ir jautri mūsų (šių eilučių autoriui teko laimė kurį
laiką bendrauti su Baliu Buraču) pokalbių tema būdavo
lietuviški kryžiai ir jų skaudus likimas, negailestingas ir
brutalus jų naikinimas sovietmečiu. Dar 1933 m. „Pava
saryje“ jis ragino tautiečius, labiausiai jaunimą, įvairiomis
progomis, ypač pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės
15-m etį ir krikščionybės įvedimo Lietuvoje 550 metų su
kaktį (t. y. Šventųjų metų proga), atgaivinti ir toliau tęsti
gražių lietuviškų kryžių statymo tradiciją (p. 458). (Prisi
minkime, 1937 m. panašią idėją kėlė žinomas lietuvių tau
todailės tyrėjas A. Rūkštelė). Na, o apleistus, begriūvan
čius kryžius jis ragino tinkamai sutvarkyti, atnaujinti ir ap
tverti. Pirmiausia tvarkytini mūsų senieji kryžiai, kaip ver
tingiausi paminklai (p. 460). Todėl neatsitiktinai ir mes nu
tarėme šią knygos apžvalgą iliustruoti bent keliais B. Bu-

račo nufotografuotais originalios formos kryžiais (šios nuo
traukos saugomos Vilniaus universiteto bibliotekos ran
kraštyne).
B. Buračas, bekeliaudamas Lietuvos keliais ir keleliais,
sutiko ne vieną talentingą liaudies menininką dievdirbį.
Tokius paties Dievo įkvėptus meistrus jis gretino su pasi
šventėliais knygnešiais, kurie, nepaisydami jokiiį draudi
mų ir carinės priespaudos užkardų, atkakliai nešė mūsų
krašto žmonėms viltį, tiesą ir šviesą. Ne viename straips
nyje B. Buračas minėjo talentingus Žemaitijos dievdirbius
Orvidą, Jūdpauparį ir kitus. Atskirą straipsnį jis paskyrė
įžymiajam kryždirbiui Vincui Svirskiui, pateikdamas įdo
mių jo gyvenimo faktų. Originalius kryžius jis skobė ne
dėl pelno, o dėl to, kad tai buvo jam didelis malonumas.
Pasirodo, per ilgą savo amžių V. Svirskis (1853-1916) yra
padirbęs apie 300 kryžių. Beje, B. Buračas suspėjo įam
žinti natūroje ne vieną originalų V. Svirskio kryžių. Dalis jų
pateko į muziejus, o kiti, deja, sunyko. Todėl B. Buračo
nuotraukos neretai išsaugojo mums unikalius talentingo
jo meistro darbus.
Malonu pažymėti, kad B. Buračo dėmesį patraukė ir
kiti liaudies talentai - muzikantai, dainininkai ir vaidinto
jai. Jis aprašė ne tik žemaičių ir aukštaičių muzikantus,
grojančius senoviniais muzikos instrumentais (kanklėmis,
trimitais, ožragiais ir kt.). Kaip teigia B. Buračas, kai ku
riuos senovinius muzikos dalykus pavyko net j fonografo
plokšteles įrašyti (p. 502). Jis talentingus muzikantus taip

Surviliškio valsč., Bakainių k. V. Svirskio kryžius, 1887 m. F82-1406.

pat lygino su knygnešiais, dievdirbiais ir kitokiais liaudiš
ko meno kūrėjais.
Taigi, dar kartą skaitydamas vienon vieton sulesiotus ir
darnia tvarka sudėliotus vertingiausius B. Buračo straips
nius, jsitikini, kokia turtinga, įvairi yra mūsų kaimo žmonių
(apskritai lietuvių!) etninė kultūra. Daugeliu atveju ji pa
siekė mus tik tokio pat pasišventėlio B. Buračo darbštu
mo dėka. Vertinga ir tai, kad knygoje pateiktos ne tik joje
atspausdintų straipsnių, bet ir rasinių apie patį B. Buracą
bibliografijos. Tai neabejotinas knygos privalumas ir jos
rengėjų V. Jankausko ir A. Degučio nuopelnas. Lieka laukti
pilnos B. Buračo straipsnių bibliografijos, kuri būtų graži
dovana artėjančiam B. Buračo 100-mečiui ir kuri labai pa
lengvintų Lietuvos etnografijos ir tautodailės tyrėjų darbą.
Beje, už šios knygos puslapių liko dar nemažai išbars
tytų B. Buračo straipsnių (ir straipsnelių) apie 1863-ųjų me
tų sukilimą, užrašytų padavimų ir legendų apie Lietuvos
piliakalnius ir kitus paminklus. Iš jų vertėtų sudaryti atski
rą knygą (ar bent knygutę!) jaunajam Lietuvos skaitytojui.
Pagaliau ar ne laikas pakelti dar niekur nespausdintus
B. Buračo rankraščius, kurie guli lietuvių Literatūros ir tau
tosakos saugykloje.

Antanas STRAVINSKAS

Surviliškis. Kapinių kryžius. V. Svirskis, 1889 m. F82-1409.

Balio BURAČO nuotraukos, saugomos Vilniaus universiteto
bibliotekos rankraštyne.
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PARODOS

NORVEGUOS MUZIEJUOSE
Žurnalo bendradarbės Aušros Kargaudienės, praeitą va
sarą Norvegijoje rengusios lietuvių meno ekspoziciją, pa
grindinis domėjimosi objektas ten, be abejonės, buvo mu
ziejai. Ką su šia šiaurės šalimi turime bendra, kokie jos
muziejai ir kaip viename iš jų „jautėsi“ mūsiškiai ekspona
tai: verpstės, gintaro, odos dirbiniai, tautinis kos
tiumas bei jo detalės...

šinėje - mūsų liaudies menas, jų - vien Vestfoldo gra
fystės, mūsų - visos Lietuvos (topografiniuose žemėla
piuose buvome sužymėję, iš kur kiekvienas eksponatas).
Norvegai pageidavo mūsų medžio dirbinių - įrankių (ver
pimo, audimo, skalbimo) ir apyvokos reikmenų, taip pat

Pasakoja Aušra KARGAUDIENĖ.
Prieškario .Lietuvos aide“ (1932 m.) Paulius Ga
launė džiaugėsi, jog atsinaujina ryšiai su Skandi
navijos šalimis, o tautodailės srityje mes siekia
me bendradarbiauti su kitom tautom, įvesdami į
bendrą meno lobyną mūsų tautos dvasią atitin
kančius darbus... Neslepiam nuo savęs, sakė jis,
koks tai sunkus darbas, kokios jaunos dar nesu
kauptos mūsų jėgos... mūsų tauta pradėjo naują
epochą. Po ištisų penkių šimtmečių mes vėl pa
tenkam j Europos tautų didžiausias kultūros lenk
tynes. Lyg kalbėtų apie šią dieną...
Ką mes žinome apie Norvegijos tautodailę ar mu
ziejus? Gal tik iš enciklopedijos. O norvegai apie
mūsų? Kadangi jų žvilgsnis orientuotas į Vakarus,
lietuvių liaudies menas šiaurės šalyse irgi mažai
pažįstamas.
Vasarą Vestfoldo komunos kvietimu Tonsbergo mieste (pietvakarių Norvegijoje) Fylkesmuzeum teko rengti bendrą norvegų ir lietuvių paro
dą .Liaudies menas. Paralelės ir kontrastai“, kuri
buvo kultūros festivalio E. Grygo jubiliejui dalis
(beje, E. Grygas - pirmas, Norvegijoje pradėjęs
tokius festivalius). Parodą atidarėme 1993 m. bir
želio 26 d., ji veikė du mėnesius, iki rugpjūčio 30 d.
Gal ne vienas klaus, kodėl norvegai sumanė
šią parodą? Ogi 1992 m. atstovai, lankydamiesi
Lietuvoje, sakėsi aptikę turtingus mūsų muziejaus
liaudies meno fondus, be to, mes jiems pasirodėme nepretenzingi partneriai. Ir bene svarbiau
sia - tikėtasi, kad paroda išjudins jų visuomenę,
gal net paskatins labiau domėtis savo etnine kul
tūra. Kultūros reikalų tvarkytojai suvokia, ką reiš
kia nacionalinė savigarba, kokios esti jos toles
nės pasekmės. Problemos Norvegijoje, sakyčiau,
Lietuvių ekspozicijos fragmentas iš bendros Norvegijos ir Lietuvos parodos
panašios į mūsų: skverbiasi vakarietiškas, net
.Paralelės ir kontrastai.“
amerikoniškas gyvenimo būdas su jo gerove ir
tekstilės - juostų, lovatiesių, skarų ir kostiumų. Iš viso
viskas niveliuojama - ekonomikoje, buityje, būtyje... Be
buvome atrinkę 142 eksponatus.
to, daug potencialių jėgų negrįžtamai nuteka svetur. Tai
Norvegai eksponavo įrankių, bet dominavo tapyti bal
lengvesnės duonos ieškotojai, kaip ir pas mus.
dai,
rogės, tekstilė - lovatiesės ir gūnios, buvo keletas
Paroda buvo iš anksto reklamuojama: prieš mėnesį pa
juostų
ir vienas kostiumas. Abi ekspozicijas jungė (cen
sirodė renginių planas, bukletas, plakatas (jų plakatai ne
tre)
norvegiška
dvigulė vestuvinė tapyta lova su užuolai
dideli, teksto nedaug, meniški). Mūsų informaciniai teks
dėlėmis
(panašių
turi Šilutės muziejus). Simboliška - juk
tai katalogui buvo padauginti ir išplatinti parodos lankyto
dauguma tiek jų, tiek mūsų daiktų - apeiginiai, kraitiniai.
jams. Eksponavome 70 m2 halėje: kairėje - norvegų, de
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Ar turime ką bendra? Turime. An
tai norvegų ir lietuvių pintinės juos
tos identiškos ir ornamentu, ir spal
vomis, rinktinės irgi panašių raštų. Jie
turi ir juodais siūlais kryželiu, ir pilnu
siuvinėjimu baltais siūlais siuvinėtų
daiktų. Panaši galvos danga: nuome
tėliai, kepurėlės. (Norvegai neturėjo
verpsčių, tad neturi ir pavadinimo, ži
no tik kelių rūšių ratelius.)
Norvegus domino mūsų kostiu
mai, vestuvinė XVIII a. dviguba tau
rė, vestuvinis kaušas, pintos dėžutės
(viena kita parodos organizatorė net
įsigyti panoro mūsų tautinį kostiumą
arba bent gintaro karolius).
Fylkesmuzeum fondai nedideli,
beveik viskas eksponuojama. Daug
eksponatų reikia greta esančiam fi
lialui - Buities muziejui, t y. vienai so
dybai su septyniais pastatais. Viena
me iš šių pastatų yra populiari etno
grafinių valgių kavinė (teko ragauti
Norvegų ekspozicijos dalis.
norvegų miltų, vadinamos grietinės,
kad drauge eksponuojamos ir bažnyčių, koplyčių architek
košės, vaflinių blynų ir kt.), filialo centro lauko estradoje ren
tūrinės detalės: durys, langinės bei skulptūros, baldai...
giami koncertai, prie namų aptvare ganosi avelės su skam
Reprezentacinėje parodoje Osle „Liaudies menas balais (avelės - „neetatinis“ muziejaus eksponatas) ir su
modernus
menas“ chronologine tvarka jungta archeolo
traukia būrius miesto vaikų. Ir šiaip muziejuje nuo pat ryto
gija,
architektūra,
skulptūra, etnografija, bažnytinis me
pilna vaikų, nes čia vyksta pamokos. Taigi filiale ir yra pa
nas, fotografija ir XIX a. dailininkų etnografinė tapyba. Eks
grindinė liaudies meno ekspozicija. Be Buities muziejaus,
ponuota giliose visiškai uždarose, su stiklinėmis durimis
yra dar trys halės. Vienoje iš jų gali pamatyti giganto bangi
vitrinose,
kurios panašesnės j buto kambarius, o ne į spin
nio griaučius (gyvas kažkada svėrė tiek, kiek 36 drambliai),
tas. Gan neįprastas pasirodė toks junginys: fone bažny
kitoje - archeologinį šiame regione iškastą eksponatą čios vaizdas, priekyje archeologiniai radiniai arba interje
vikingų laivą, taip pat nemažas laivininkystės istorijos ir mies
ras, kuriame tarp baldų padidinta etnografinė tipažų foto
to kultūros ekspozicijas. Panašūs skyriai yra ir kituose mu
grafija
profiliuotais kraštais (išryškinant figūras, nepalie
ziejuose - Drammeno mieste, Osle.
kant
viršuje
fono). Pritapo fotografijos ir tapyba. Visi eks
Drammenas buities muziejaus neturi, bet liaudies meno
ponatai aukščiausios meninės kokybės. Kas Norvegijoje
salėse pilna eksponatų, ypač daug tapytų baldų. Jdomu,
nesvajoja pamatyti Kon-Tiki - pa
saulinio garso mokslininko, keliau
tojo Turo Hejerdalo keturių autentiš
kų laivų m uziejaus: Kon-Tiki
(1947 m .), Ra I (1969), Ral i
(1970 m.) ir Tigrio (1977-1978) ar
ba aplankyti E. Munko tapybos dar
bų galerijos su visais šio savito, be
je -la b a i lankomo dailininko dar
bais (šie eksponuoti chronologine
seka).
Devynios galybės vaikų Oslo zo
ologijos muziejaus teritorijos pavil
jone „Dinozaurai“. Maketai juda ir
garsiai mauroja... Šiek tiek laiko li
ko fondams ir bibliotekoms, pasido
mėti savo mėgstamiausia tema siuvinėjimais.
Nors parodą rengti ir gabenti ne
buvo lengva, bet ką reiškia neblo
gai susipažinti su žalia, kalnuota, ak
menuota, fiordais išraižyta Norvegi
ja, su tvarkingais, linksmais ir malo
niais jos žmonėmis!
Vikingų laivų muziejuje Osle.
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Apie istoriką ir tautosakininką
Juozą Mickevičių
Juozas MICKEVIČIUS gimė 1900 m. rugpjūčio mėn. 27 d.
tuometinio Telšių pavieto Platelių valsčiaus Mačiūkių kaime.1
Užaugęs senus papročius ir tradicijas išlaikiusiose Platelių apy
linkėse, anksti susidomėjo žemaičių materialine ir dvasios kul
tūra, gimtųjų apylinkių praeitimi, senolių pasakojimais apie
legendomis apipintas vietoves.
J. Mačiūkiškio slapyvardžiu Lietuvos Šaulių sąjungos leidi
nyje „Trimitas“ 1926-1927metais paskelbė savo surinktą me
džiagą apie Platelių pilį, dabartiniame Skuodo rajone esančius
Mikytų alkakalnį bei Kruopių kaimo „Pūkštos kalną“.1
Baigęs Telšių gimnaziją, įstojo į Lietuvos (vėliau - Vytauto
Didžiojo) universitetą ir humanitarinių mokslų fakultete stu
dijavo istoriją. Dalyvavo Šiaulių kraštotyros draugijos veikloje,
talkino Telšių„Alkos“muziejui, toliau rinko medžiagą apie že
maičių materialinę kultūrą, papročius, vietovių praeitį. 1933
metais paskelbė darbą „Žemaičių vestuvės“3, 1935-aisiais —
„Žemaičių krikštynos“4, 1936-aisiais - „Žemaičių pirtys“5 ir
„Ūkininko sodyba“.6 Apie Platelių apylinkių praeitį surinktą
vertingą medžiagą panaudojo diplominiam darbui (1936 m.).
Mokytojavo Šilalės ir Laukuvos (Šilalės raj.) gimnazijose,
tęsė žemaičių krašto kultūros ir istorijos tyrinėjimus, aktyviai
bendradarbiavo Šiaulių kraštotyros draugijos leidinyje „Gim
tasai kraštas“ (straipsniai: „Linų ūkis Žemaičių krašte“7, „Pieno
ūkis Žemaičių krašte“8, „Žemaičių Kalėdų burtai apie ištekėji
mą ir vedimą“9, „Durpių gaminimas šiaurės vakarų Žemaičių
krašte“10, „Panemunio pilys XIV šim t.“11, „Pūtvės pilis
XIV šimt. “n, „1831 metų sukilimo atgarsiai Platelių apylinkė
se“13, „1863 metų sukilimas Žemaičiuose“,14„Platelių apylin
kių geografinė būklė“.15
Karo metais dėstė Telšių kunigų seminarijoje, 1945 m. pra
dėjo dirbti Telšių muziejuje.
Juozas Micke\>ičius pajuto sunkią tremtinio dalią. Grįžusį į
gimtinę likimas at\>edė į Kretingos muziejų. Čia dirbo moksli
niu bendradarbiu, o 1960—1975 m. —direktoriumi.
Skersai ir išilgai apkeliavęs Kretingos ir Skuodo rajonų apy
linkes, suregistravo ir aprašė kultūrospaminklus, fiksavojų būk
lę. SudarėJstorijos, archeologijos ir dalies architektūros pamin
klų pasus, juos papildydamas nuotraukomis ir paties nubrai
žytais planais bei situacijos schemomis, detaliai aprašė mažo
sios liaudies architektūros ir dailės paminklus.16Pasuose sura
šyti pasakojimai, padavimai ir legendos apie piliakalnius, ka
pinynus, senkapius, mitologinius akmenis —vertingas šaltinis
žemaičių tautosakos tyrinėtojams. Pagal jo surinktą medžiagą
sudaryti Kretingos ir Skuodo rajonų bei Palangos miesto kul
tūros paminklų sąrašai.
Juozas Mickevičius stengėsi apsaugoti liaudies meno verty
bes nuo naikintojų. „Ateistai kovoja su lietuvių liaudies menu,
degina šventųjų skulptūrėles, o štai J. Mickevičius renka“, —
atsiminimuose rašė Bernardas Aleknavičius.17Jo pastangų dė
ka liaudies meno kūriniai šiandien sudaro vieną iš turtingiau
sių Kretingos muziejaus fondų grupių.
Po ilgos pertraukos Kraštotyros draugijos leidiniuose vėlpa
sirodė J. Mickevičiaus darbai, kuriuose jis aprašė liaudies me
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ttininkų A ntano Klaniaus-K lanevičiaus18
ir G liožerio gyveni
m ą,19Lazdininkų kai
m e rastą sen o vin ių
m onetų lobįį20 Kretin
gos apskrityje naudo
tus žemdirbystės įran
kius21 bei kuliamąsias
m ašinas.22 Leidinyje
„M uziejai ir p a m in 
klai“paskelbė straips
nių apie Kretingos m u
ziejų23 bei bernardinų
(pranciškonų) vienuo
lyno saulės laikrodį.24
Rašė į Kretingos, Plun
gės ir Skuodo rajonų
spaudą. Mirė 1984 m.
lapkričio 10 d. Palai
dotas Beržoro kapinė
se (Plungės raj.).
Darbai saugomi Lietuvos M okslų Akadem ijos Istorijos ins
tituto Etnografijos sektoriuje, M. Mažvydo nacionalinėje bib
liotekoje, Kraštotyros draugijoje, Šiaulių ,A u šro s“ muziejuje,
Žem aičių,.A lk o s“ m uziejuje Telšiuose, Kretingos muziejuje.
Julius KANARSKAS
NUORODOS:
1. Po 1959 metų administracinio suskirstymo reformos dalis Mačiūkių kai
mo liko Plungės rajonoPlatelių apylinkėje, okitadalis, kuriojegimėJuo
zas Mickevičius, atiteko Skuodo rajono Notėnų apylinkei.
2. Kirtingos muziejaus mokslinis archyvas, f. III, b. 11.
3. Mūsų tautosaka. T. VII. —Kaunas, 1933. - P. 47-125.
4. Tautosakos darbai. T. I. —Kaunas, 1935. —P. 86—111.
5. Gimtasai kmštas. —1936 m. —Nr. 2—4. - P. 470—478.
6. Tenpat. P. 479—484.
7. Tenpat, 1938 m., Nr. 1-2. - P. 214-225; Nr. 314. - P. 346-362.
8. Tenpat, 1938 m. - Nr. 3-4. - P. 362-367.
9. Tenpat, 1941 m. -N r .l-2 .-P . 96-112.
10. Tenpat, 1937 m. - Nr. 1. - P. 35-40.
11. Tenpat, 1937 m. - Nr. 2-4. - P. 97-106.
12. Tenpat, 1940 m. - Nr. 3-4. - P. 286-287.
13. Tenpat, 1943 m. - P. 314-316.
14. Tenpat, 1941 m. - Nr. 1-2. - P. 96-112; 1943 m. - R 316-330.
15. Ten pat, 1940 m. - Nr. 1. - P I —34 (taip pat buvo išleistas atspaudas
atskira knygjite).
16. J. Mickevičiaus sudalytipasai saugomi Kretingos muziejaus Mokslinia
me archyve f. IVj b. 1-15, o mažosios liaudies architektūros ir dailės
paminklų aprašymaif. Hf b. 17, 18, 30.
17. Aleknavičius B. Kraštotyiininkas Juozas Mickevičius!/Švyturys (Kretin
ga), 1990.08.22.
18. Mickevičius J. Liaudies menininkasAntanas Kanius-KIanevičius/IKmštotyra - 1975. - P. 210-211.
19. Mickevičius J. Liaudies meno meistras Gliožciisl/Kiuštotyra, 1967. P. 124-126.
20. Micke\’ičius J. Lazdininkų lobis//Kraštotyra, 1969. - P. 182-184.
21. Mickevičius J. Patobulinti žemdiibystės įrankiai Kretingos apskrityje/I
Kraštotyra, 1969. - P. 138-144.
22. Mickevičius J. Kuliamosios mašinos Kretingos apskrityjel/Kmštotyra,
1970. - P14S-155.
23. Mickevičius J. Kirtingos kraštotvros muziejus//Muziejai ir paminklai,
1968. - P. 23-24.
24. Mickevičius J. Kirtingos saulės laikrodis//Muziejai irpaminklai, 1967.
- P 91.

Iš Juozo Mickevičiaus surinktos medžiagos
Akmuo su įdubimu, vadinamas Laumės lova
Banaičių k. Kretingos r.

1949 m. „Kretingos“ kolūkio pirmininkas Petras Paplaus
kas nuardė nuo senkapių akmeninę tvorą ir akmenis sudėjo
į statomos vištidės pamatus. Už blogą vadovavimą kolūkiui
Paplauskas pašalintas iš pareigų, o vėliau pasikorė.
Maro kapelių istorija. Kitą kartą Ankštakių kaime siautė
maras. Žmonės krito kaip lapai nuo medžių. Iš Kvecių į Ankštakius ėjusi moteris, kuriai ant kupros užšokusi baltais ilgais
drabužiais apsirengusi nepažįstama moteris. Pirmoji turėju
si nunešti antrąją į Kvecius. Kai parėjo į Kvecius, nepažįsta
moj i nušoko nuo nugaros ir staiga pranyko. Nuo to laiko Kve
cių gyventojai pradėjo sirgti maru. Nepažįstamoji buvusi ma

Akmuo —dešinėje vieškelio Darbėnai - Skuodas, buvu
siame Br. Benetienės sklype, žinomas nuo seno. 1958 m. jį
kaip kultūros paminklą išaiškino Impilties septynmetės mo
kyklos mokytojas Galdikas.
Akmuo guli padirvyje, išvilktas buldozeriu.
Jis netaisyklingo daugia
kampio pavidalo, 2,82 m. il
gio, 1,2 m pločio, 1 m aukš
čio, su įdubusia viršūne.
Pasak padavimo, senovė
je akmuo buvęs prie ežeriu
ko, kuris vėliau virtęs bala ir
pagaliau šlapia vieta. Lau
mės ėjusios į ežeriuką prie
vandens skalbtis, o pavargu
sios papelkyje ant to akmens
ilsėjusios, miegojusios. Tad ir
pasidarė akmenyje įdubi
mas, ir akmuo buvo pavadin
tas laumės lova. 1928 m. Ba
naičių k. gyventojai iškasė
per vidurį kanalą, nusausino
pievą. Taigi ir pievoje žolė su
mažėjo. 1935 m. Banaičių k.
išskirstytas į viensėdžius. Mi
nėtas pievas išdalijo sklypais,
kuriuose gyventojai pasista
Akmuo su įdubimu, vad. Laumės lova, Banaičių k., Kretingos r.
tė sodybas.
(Išrašas iš archeologiniopaminklopaso, kurį 1959 metais surašėJuozas
Mickevičius. Pasas saugomas Kretingos muziejaus moksliniame aichyve.
F. IVB. 12. L. 9-14.)
Juozo Mickevičiaus nuotrauka. 1959 m. Negatyvas saugomas Kretingos
muziejausfonduose. GEK12882)

Kvecių senkapiai, vadinamieji maro kapeliai
Kretingos r., Ankštakių a.

Jie yra Kapų pušyne, ant aukštos kalvos, Tenžėsupės kran
to, atkirsti dauba ir slėniu.
Maro kapeliai buvo rėžiuose. Kapų pušynėlis buvo apau
gęs storomis pušimis. Už senkapių tebuvo ariamas vienas
rėžis - šiaurės pašlaitėje. 1915 m. prie senkapių apsistojo
vokiečiai ir pietų papėdėje išsikasė apkasus. Vokiečiai plėšė
apylinkės gyventojus.
1929 m. Kvecių kaimą išskirstė į viensėdžius. Kapelių va
karuose Albinas Šeirys 30 ha sklype pasistatė sodybą. Į skly
po plotą įėjo ir senkapiai. A. Šeirys senkapių pietų ir vakarų
puses apželdino pušynėliu, kurį po Antrojo Pasaulinio karo
iškirto, o sodybą nusiaubė valstiečiai. Kvecių kaimo gyven
tojai į kapelius susirinkdavo giedoti. Ten buvo koplytėlė, ku
rios dešinėje ir kairėje stovėjo po kryžauną kryžių. Senka
piai buvo aptverti akmenine tvora su varteliais.

ro liga. Išmirę daug žmonių, kuriuos tuose kapeliuose ir pa
laidoję. Po maro epidemijos Kvecių kaime likę keli žmonės.
Maro kapeliuose vaidendavosi. Aplink kapelius buvo pu
šynėlis. Kas vėlyvą vakarą eidavo keliuku Kveciai - Ankštakiai, tą pabaidydavo.
1. Kartą iš Maro kapelių į kelią Kveciai - Ankštakiai at
bėgo kiaulė. Ji buvusi balta, ugnis ėjusi iš nasrų. Viena mo
teris labai išsigandusi ir iš išgąsčio mirusi.
2. Kitą kartą vėlyvą vakarą keliuku ėjęs Kvecių gyvento
jas. Iš Maro kapelių išbėgęs didelis šuo. Jo akys spindėjusios, lenciūgas ant kaklo vilkęsis žeme. Šuo praeiviui perbė
gęs skersai kelio. Lenciūgas palietęs praeivio kojas, o šuo
staiga dingęs.
3. Maro kapeliuose laidodavę nekrikštytus kūdikius. Šie
naktimis prašydavę praeivių juos apkrikštyti. Kartą Kvecių
gyventoja Mockienė vėlyvą vakarą ėjusi keliuku Kveciai —
Ankštakiai. Iš Maro kapelių išėjęs mažas baltais drabužė
liais aprengtas vaikas ir paprašęs pakrikštyti. Mockienė pa
krikštijusi jį Tenžės upėje, o ten, kur jį susitiko, pakelėje pa
statė kryžių.
Pctiv Šeirio pasakojimą jo duktė Jeronimą Maiionienė iš Kvecių k
1959.X.8papasakojo Juozui Mickei’ičiui.
(Saugoma Kretingos muziejaus moksliniame archyve. F. 4. S. v. 13.
L. 68-69)

55

Tarvydų pilalė arba Boko
kalva
Seniau Boko kalva buvo Boko
miške, todėl pilalė ir pavadinta Bo
ko kalva. Boko miškas priklausė Jaskaudų dvarui. Pirmoje XIX amžiaus
pusėje Jaskaudų dvaras pavadintas
savininko Dimitrijaus Zubovo var
du —Dimitravu1. XX a. pradžioje
grafaitė Marija Tiškevičiūtė Dimit
ravo dvarą gavo kaipo tėvo paliki
mą2.
1926 m. Dimitravo dvaras išpar
celiuotas, liko 80 ha centras. Boko
kalva, arba pilalė, pateko į naujaku
rio Antano Potkalio žemės sklypą.
Ji priklausė Tarvydų k. Rūdaičių a.
A. Potkalis į pietvakarius nuo pilalčs už 100 metrų pasistatė trobesius.
Jis pilalėje iškirto mišką, kur vyravo
Tarvydų pilalė, Boko kalva. Fot. J. Mickevičius 1959 m.
pušys, iš pietinio pilalės šlaito pra
dėjo vežti smėlį. Čia rasdavo žalva
rinių papuošalų, geležinių dirbinių. Be to, pilalės vakarų šlai tuose iškasė du bulviarūsius. Pirmame matosi kultūrinis
sluoksnis, žmogaus dantys, žandikaulis, o kitame tik kultūri
te pradėjo kasti bulviarūsius.
Kada pilalės vakarų dalyje įrengti senkapiai pavadinti nis sluoksnis.
Vaidenosi ne tik Tarvydų pilalėje, bet ir Potkalio gyvena
Markapiais, vietos gyventojai neprisimena. Dar po Pirmojo
majame
name. Potkalienė naktį bijojo ne tik į pilalę nueiti,
Pasaulinio karo Markapiuose buvo trys kryžiai, o 1928 me
bet
ir
troboje
viena nakvoti.
tais ir paskutinis nuvirto, kurio žymės ir dabar tebėra.
Jaskaudų
miško
eigulys Pranas Mileris buvo pamaldus, o
Rodos, 1929 m. VI. Nagevičius išžvalgęs Tarvydų pilalę.
išgėręs
drąsus.
Vedinas
dviračiu, jis pro pilalę nueidavo į MarIš gyventojų gavęs archeologinių radinių. Pilalę žaloti buvo
kapius,
atsiklaupdavo
prie
kryžiaus ir melsdavosi. Vieną va
uždrausta. Nuo 1940 m. Dimitravo konclagerio administra
saros
naktį
Pr.
Mileris
buvo
išgėręs. Eidamas pro pilalę, už
cija turėjo daržovių rūsius, o nuo 1952 m. „Vienybės“ kolū
suko
į
Markapius,
atsiklaupė
po kryžiumi ir meldėsi. Besi
kis masiškai pradėjo kasti bulviarūsius. Darbininkai laužė,
meldžiant
prie
jo
atsirado
šviesus
ratas, kurio viduryje buvo
mėtė iš duobių dar sveikus žmonių griaučius, galvų kiaušus.
žmogysta.
Mileris
norėjo
apkabinti
ją ir paglostyti. Bet žmo
1954 m. Dimitravo kariškos mokyklos kariai pilalės šiauri
gystos
negalėjo
sugriebti,
šviesa
pro
pirštus matėsi. Tada Mi
niame šlaite iškasė apkasus karo pratimams.
lerį
apėmė
baimė,
ir
jis
atsistojęs
nubėgo
nuo pilalės, net
1959. IX. 19. Potkalienė šiauriniame ir vakarų - rytų šlai
dviratį paliko. Parėjęs rado žmoną
Matildą miegančią. Pažadino ją, pa
pasakojo, ką matęs, ir prašė, kad ji
kartu eitų į pilalę parsivežti dviratį.
Bet žmona bijojo ir nėjo. Rytą me
tą abu į pilalę nuėję, po kryžiumi ra
do žolę išmindžiotą, ir šalia gulėjo
ant žemės parverstas dviratis. Nuo
to laiko Mileris daugiau į pilalę
melstis nebėjo.
1959.VIII.6. Papasakojo 72 m. Matilda
Milerienė (eigulio Milerio žmona), Darbė
nų m., Vaineikių g. 13.
Užrašė Kretingos kraštotyros muziejausdi
rektorius Juozas Mickevičius.
(Saugoma Kretingos muziejaus moksli
niame archyve. F. 4. S. V13. L. 234.).

Jakštaičių kaimo kapinės, vadinamos Maro kapeliais, Kretingos r. Fot. J. Mickevičius 1962 m.
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Pastabos: 1. Dimitravo dvaras (palivar
kas) įkurtas apie 1820—1825 m. Tarvydų
kaimo žemėse.
2. M. Tiškevičiūtė 1919 m. dvarą pavel
dėjo iš motinos Sofijos Tiškevičienės.
Nuotraukųnegatyvai saugomi Kretingosmu
ziejaus fonduose. Tekstųkalba mažai taisyta.
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