Vargas ir perteklius
Kristijono Donelaičio „Metuose“
Regimantas TAMOŠAITIS

I. Jubiliejinių K. Donelaičio metų įvertinimas
Pasibaigus Kristijono Donelaičio jubiliejiniams me
tams verta apmąstyti, kas per tuos metus įvyko, ką jie
mums davė.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, lyg ir nieko ypatingo
Lietuvoje neįvyko: šventės ateina, šventės praeina,
o mes pasiliekame kokie buvę. Bent taip aš maniau
pasitikdamas tuos jubiliejinius K. Donelaičio metus. Tai
bus vien kultūrinė akcija, kuri įtrauks tik akademinio
ir pedagoginio pasaulio žmones. Vis dėlto dabar esu
įsitikinęs, kad šie metai tikrai mums buvo reikšmingi
ir mūsų gyvenimo kultūrinis lygmuo kokybiškai pasi
keitė, tik šis pasikeitimas nėra toks matomas, nes jis
yra gelminis, lėtas, bet realus.
K. Donelaičio vardas subalansavo mūsų kultūrą,
sustiprino jos struktūrinius matmenis ir atkūrė vertybių
hierarchiją. Klasika grįžo į jai prideramą vietą. Tikriau
siai niekas ir nesitikėjome, kad plačioji visuomenė per
šiuos metus išmoks skaityti Donelaičio hegzametrus
ir jaus malonumą sėdėdama prie „Metų“ bei pasakė
čių. Klasika nėra laisvalaikio skaitiniai, jos skaitymas
reikalauja laiko ir pastangų. Bet tik taip ji gali žmogui
kažką duoti: keisti jo sąmonę, įeiti į jo gyvenimą ir tapti
žmogaus savastimi, jo tapatybės dalimi. Todėl realiai
Donelaitį gali skaityti tik mokiniai ir akademinio gyve
nimo žmonės, na, dar Rolandas Kazlas ar kiti ypatingo
jautrumo menininkai.
Svarbu tai, kad ta plačioji visuomenė suvokė Kristi
joną Donelaitį kaip nacionalinę vertybę. Nes pamatė jo
vardą autoritetingos galios kontekstuose. Donelaitis
prabilo iš televizijos, prie jo atsigręžė žymūs aktoriai,
jo kūrybą skaitė svarbūs žmonės, tarp jų net pati Pre
zidentė. Plačiajai visuomenei tai jau šį tą reiškia, tai jau
yra ypatinga vertybė, kurią reikia jei ne mėgti, tai bent
jau žinoti ir gerbti. O kad kultūra gerai funkcionuotų,
jai to ir reikia: aiškios vertybių sistemos, hierarchijos,
kad viskas būtų savo vietoje, kad visi daugmaž žinotų
savo vietą.

Taigi Donelaitis buvo išlaisvintas iš mokyklos teri
torijos, kurioje laikytas keista prievole, anachronizmu
ir tiesiog nesusipratimu, jis dabar yra europinės reikš
mės literatūros žvaigždė, koks ir buvo XVIII amžiuje,
kai savo genialiu kūriniu garsino Lietuvos vardą ir teikė
prielaidas lietuvių kalbos pripažinimui. Apie šį feno
meną – hegzametro formos suteikimą valstietiškai
kalbai, šiais metais jau buvo daug samprotauta. Mūsų
protėvių kalbėjimui jis suteikė Homero ir Vergilijaus –
elitinės poetikos skambesį. Todėl mums Donelaitis ir
yra mūsų Homeras. Tokiu autoriumi didžiuotųsi bet
kuri tauta, tik mes buvome jį uždarę mokyklos užka
boriuose – kaip nesvarbų kultūrinį faktą. Apgailėtini
būdavo ginčai su masiniu skaitytoju, kad Donelaitis
mokyklai reikalingas, kad jis yra didis menininkas, kad
jo žodžio jėga nepranokstama, kad jo kūryboje slypi
lietuvybės kodas, gyvybinis mūsų tapatybės pagrin
das. Dabar šie tamsuoliški ginčai baigėsi.
Archajinis K. Donelaičio kosmosas, prabilęs anti
kinio hegzametro ritmais ir veržlia, vitališka žemės
žmogaus kalbos energija, sutvarkė modernybės cha
osą. Per Donelaitį atgijo ir naujus matmenis įgijo mūsų
pačių istorija.
Vienos iš nuostabiausių patirčių – galimybė išgirsti
Donelaitį gyvai. Pirma: man teko girdėti, kaip jo
tekstą linksmai skaito mokiniai pradinukai ir kokia
smagi jiems yra tinkamai perskaityta „Metų“ kalba.
Antra: buvau nustebęs, kai išgirdau, su kokia energija
ir įkvėptai „Metus“ bei pasakėčias skaito jaunosios
kartos kūrėjai, poetai (Benediktas Januševičius, Gytis
Norvilas ir kiti). Ir didžiausia nuostaba buvo išgirdus
tarsi paties Donelaičio balsą iš aktoriaus Rolando
Kazlo. Tie paprasti, žmogiški žodžiai apie žmogiškąją
lemtį, jie yra amžini, kaip ir žmogaus prigimtis, kaip ir
jo problema: „Taigi matai, kaip žmogiškas trumpinte
lis amžis / Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žole
lėms.“ (VD 95)
Ir ta archajiška Donelaičio kalba yra kaip ypatinga
kalbos kultūrinė patina, kaip kalbos aristokratiškumo
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ženklas. Išvalius iš šios kalbos archaizmus ir svetimy
bes, ji netektų istorinio matmens ir gyvybės.
Iš naujo skaitydami Donelaitį atsikratėme kai kurių
stereotipų. Pirmas, sunkiausiai įveikiamas stereotipas
susijęs su žmogaus psichologija: gyvieji visuomet
jaučiasi esą pranašesni už buvusiuosius, kurie gyvųjų
sąmonėje tampa tik vertinimo objektais. Vien dėl to,
kad mes gyvename dabartyje ir aprėpiame daugiau
istorijos, buvusieji atrodo lyg būtų pasmerkti kažko
kiam bejėgiškumui. Jie apie mus nieko nežino ir aps
kritai žinoti negali, o mes juos žinome ir jau vien tuo
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esame pranašesni. Pranašumo jausmas kažkaip susijęs
su mirties baime, nes mums atrodo, kad prisijungę prie
nebyliosios daugumos ir mes jau nieko nesuvoksime,
būsime beverčiai. Todėl dažnai ne tiek mokomės iš
praeities, kiek patys ją mokome, teigiame savo prana
šumą. Ir dar tas istorinis kontekstas, toji visuomenės
pažangos idėja: ji verčia galvoti apie buvusiuosius kaip
apie atsilikėlius, o jau apie baudžiauninkus – tai beveik
kaip apie didžiausius nelaimėlius, varganus žmones,
kurie buvo pažeminti ne tik socialiniu požiūriu, bet ir
šiaip kažkokie mažo proto, bet mums būdingo žmo
giškojo orumo ir savivertės.
Poema „Metai“ prabyla kaip polifoninis visuome
nės balsas – visi jos veikėjai yra mąstantys žmonės,
turintys savo požiūrį ir oriai jį išsakantys. Tokiu nuomo
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nės turėjimu ir galėjimu ją išsakyti ne kiekvienas mūsų
galime pasigirti. Dažniausiai mes esame nutylinčiųjų
visuomenė. O „Metų“ bendruomenė savo polilogišku
kalbėjimu ieško bendros tiesos, todėl man Vyžlaukio
valsčius primena Atėnų polį. Ir pasakotojas yra demo
kratiškas: kiekvienam veikėjui suteikiamas balsas, net
ir nenaudėliai „Metuose“ turi savo nuomonę ir randa
argumentų savo pozicijai įrodinėti.
Ir toji baudžiava... Ji poemoje nėra traktuojama
kaip natūrali tvarka, nes žmonės iš prigimties gimsta
lygūs, ir tik atitoldami nuo prigimtinės dieviškosios
tvarkos iškraipo gyvenimą, sukuria niekuo nepagrįstą
nelygybę. Donelaičio žmonės tik formaliai yra bau
džiauninkai, bet savo dvasia jie yra laisvi mąstytojai,
laisvai interpretuojantys savo gyvenimo patirtis bei
pamokas. O mes nors ir nesame baudžiauninkai
socialine reikšme, savo dvasia dažniausiai esame
kaip tik tokie: skubame įsibaudžiavinti jei ne sveti
miems, kuriems Donelaičio būrai netarnavo, tai bent
saviems – būtinai. Dėl duonos kąsnio, dėl saugumo,
nes be tokių tikėjimo pagrindų, kokie yra Donelaičio
gyvenime, mes jaučiamės nesaugūs ir esame lengvai
valdomi bei manipuliuojami.
Taigi Donelaičio būrai yra ori ir garbinga bendruo
menė. Iš jos galima pasimokyti, o mokykloje jokiu
būdu nereikia akcentuoti tos baudžiavinės tvarkos.
O baudžiava ir gyvenimo vargas – tai blogis, kuris
įveikiamas mąstymu.
Pirmiausia reikia konstatuoti tai, kad Donelaičio
žmogus gyvena tarsi dvejopos tvarkos pasaulyje.
Tai yra natūrali ir dieviška gamtos tvarka, kurioje
nėra prielaidų blogiui ir neteisybei, antra, jis gyvena
eschatologiniame laike, kuriame privalo išpirkti pir
minę nuodėmę prakatu veido savo. Taip vargas yra
racionalizuojamas, su juo tarsi susitaikoma ir jis tampa
moraliniu gyvenimo pagrindu. Žmogaus vargas Done
laičio „Metuose“ įgyja moralinį, religinį, eschatologinį
aspektą. Vargo žmogus gyvena teisingai, prabangos
žmogaus gyvenimas yra nuodėmingas, amoralus, tai
kaip pareigos vengimas.

II. K. Donelaičio pasaulio episteminis
ambivalentiškumas
Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus pradėjau
seniai – jau 2012 metais teko dalyvauti pirmuosiuose
K. Donelaičio skaitymuose. Paskui buvo 2013-ieji ir
ypač gausūs 2014 metai. Savaime suprantama, kad
didžioji dalis tų renginių buvo skirta ne akademinei
auditorijai: apie Donelaitį tekdavo kalbėti daugiausia
Lietuvos gimnazijose, auditorija buvo mokiniai, moky

tojai, taip pat bibliotekų lankytojai, apskritai – plačioji
visuomenė. Tokio pobūdžio renginiuose svarbiausia
buvo aktualizuoti Donelaičio kūrybos reikšmę, įrodyti,
kad tai tikrai yra menas, o ne kultūrinė seniena, kad ją
šių dienų žmogui galima ne tik suprasti, bet ir patirti
skaitymo džiaugsmą, atpažinti kaip labai svarbią mūsų
kultūrinės tapatybės dalį. Ypač sunku buvo pramušti
mokyklinės inercijos užtvaras, kuriomis mokiniai atsi
tveria nuo „kaimiškosios literatūros“ kaip nereikalin
gos ir pasenusios naštos.
Nepastebimai per tuos visus renginius mano kalbė
jimas apie Donelaitį įgijo grynai edukacinį šviečiamąjį
pobūdį, nes filosofinis jo tyrinėjimo aspektas šiose
auditorijose buvo nesuprantamas ir nereikalingas.
Ypač atšalau po vienoje konferencijoje išsakytos
atsainios pastabos, kad K. Donelaitis Vedų neskaitė,
todėl nėra ko čia bruktis į tolimus Oriento pasaulius, į
Rytų gamtos religijos paradigmą, Donelaičiui suprasti
pakanka krikščioniškosios tradicijos. Jis yra tik kuni
gas, talentingai pavaizdavęs to meto lietuviško gyve
nimo būklę, ir to mums pakanka.
Man metafizinis interesas yra toks: Donelaičio
meninį pasaulį matau vieningo jėgos lauko teorijos
požiūriu, ir šį lauką organizuoja esminis principas –
moralinio imperatyvo jėga. Šis moralinis imperatyvas
kaip ontologinė struktūra ir moralinė sistema yra
universalus, todėl rekonstruodamas „Metų“ episte
minį modelį, giliąją šio kūrinio logiką, šalia Donelaičio
matau pirmiausia Imanuelį Kantą ir Bhagavadgytą –
moralinės sistemos pagrindai čia yra stebėtinai iden
tiški.
Tyrinėjant šį moralinio imperatyvo universalumą ir
aiškinantis indoeuropietiškąjį gyvenimo teigimo prin
cipą iškyla tokia K. Donelaičio teksto problema: keistas
jo pasaulio ambivalentiškumas, iškylantis skirtinguose
jo „Metų“ lygmenyse. Tai lyg ir gamtos laikas, kuris
sukasi amžinuoju ratu, kartu šis laikas yra ir eschato
loginis, suprantamas krikščioniškoje paradigmoje kaip
nuodėmės ar nuopuolio išpirkimo laikas. Nes krikš
čioniškuoju nuopuolio mitu Donelaitis racionalizuoja
žmogaus egzistencijos vargą, įprasmina jo kančią
ir tai jo žmogui padeda gyventi. Nes gamtos religijų
paradigmoje kančia nėra susieta su darbo veikla, šioje
paradigmoje kančia yra pati atskirybės egzistencija, ir
nesvarbu, ar tas kančios subjektas, žmogiškasis indivi
das yra dirbantis, ar ne. Žodžiu, gamtos religijose kan
čios ir vargo faktas yra ne socialinio matmens reiški
nys, ne natūralaus gyvenimo deformacija, bet ontolo
ginė konstanta. Donelaičiui, kaip gyvenimo aktyvizmą
teigiančiam indoeuropiečiui, kuriam gyvenimas yra
moralinio veiksmo pareiga, kuris neigia nirvaniškas
gyvenimo užgesinimo nuostatas (Slunkiaus filosofija),

būtis jokiu būdu nėra kančia. Nes gamtos būtis jam yra
Dievo judėjimas, Dievo buvimo forma, todėl ir žmo
gaus darbai čia įgyja ritualo funkciją – jie suriša žmogų
su dieviškąja tikrove ir negali būti laikomi blogiu. Į
paukščius žiūrėk, štai ko moko „Metų“ pasakotojas,
per paukščius pamatyk tave globojančią tikrovę, nes
pats savaime kaip atskirybė ir individualybė tu esi
ontologinis niekis. „Tu, žmogau niekings“ – keliskart
primena pasakotojas, ir šis priminimas tikrai nėra vien
moralinis pamokslininko vertinimas, jis turi ontologi
nio konstatavimo reikšmę. Nes paukščiai yra moralinio
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sąmoningumo išraiška, jie gyvena natūralioje tvarkoje,
kurioje nėra blogio, jie džiaugiasi buvimu ir už jį dėkoja
Kūrėjui, kuris yra tarsi tiesiogiai matomas gamtoje, o
ne iškeltas anapus jos kaip kuriančioji priežastis. Taigi
keista, kad kunigas ragina žmogų mokytis iš gamtos,
nes jau Martynas Mažvydas įsakmiai reikalavo gamtos
galių paradigmą atmesti ir bėgti į bažnyčią, į žodį, per
kurį atsiveria nauja realybė, iš laikinos kūrinijos srities
persikeliama į amžinojo kūrėjo lygmenį.
Taigi darbas „Metuose“ yra ambivalentiškas: tai
ir natūralus modus vivendi, gyvenimo būdas, ir kartu
baudžiavinis vargas, socialinės reikšmės blogis, kurį
būtina racionalizuoti pasitelkiant krikščioniškąją
paradigmą. Tad ir kūrinio laikas yra dvejopas: ciklinis
gamtinis ir eschatologinis. Donelaičio pasaulį veikia
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kažkokia gravitacinė nematomo kūno jėga – laikykime
tai istorinio laiko priartėjimu prie žemės žmogaus
būties – ir ši jėga stipriai keičia natūralistines agrarinės
kultūros nuostatas, o Donelaičio kūrybai teikia ypatin
gos dinamikos ir semantinės plastikos.

III. Žmogaus vargo tema
Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“ moralinės
sistemos kuriamos konstruojant ponų ir valstiečių,
nedirbančių ir dirbančių žmonių opoziciją. Darbas
kūrinyje yra suvokiamas kaip ontologiškai prasmingas
asmens santykis su būtimi. Dirbantys žmonės savo vei
kla įtraukia save į pasaulio tvarką ir lyg išnyksta joje kaip
darnus visumos elementas, tarsi atiduoda save nieko
sau nepasilikdami, o tie, kurie nedirba, bet naudojasi
kitų triūsu, lyg imasi iš pasaulio naudos sau ir išsiskiria
jame patys – kaip nenatūralus gyvenimo elementas. Jis
nėra įrašomas į moralinę gyvenimo tvarką, bet kuria
socialines įtampas, reikšmingai papildo jėgų santykius.
Taip išryškėja du pasauliai, dvi kultūros – perte
kliaus ir stokos, prabangos ir vargo. Sakytume, didak
tiškai aktualizuojama socialinės atskirties problema,
kuri aktuali ir mūsų dienomis, kuri aktuali visuomet.

Petras Repšys. Metai. Spaudžia sūrį. Sidabruotas varis,
galvanoplastika. 2012 m.
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Materialine gerove ir valdžios galiomis ponų
gyvenimas, be abejo, yra pranašesnis už vargstančių
ir išnaudojamų žmonių, baudžiauninkų gyvenimą,
bet tai nėra tikra gerovė, tai tik išoriška žmogiško
sios egzistencijos realybė. Pažvelgus į tokią socialinę
opoziciją moraliniu ir metafiziniu aspektu, vertybių
santykis diametraliai keičiasi. Jėga susikurtos praban
gos pasaulis naikina žmogų, jo valia mėgautis savimi
atsigręžia prieš jį patį, o vargo bei stokos egzistencija
žmogų stiprina ir teikia jo buvimui prasmės matmenį,
kurį poemos autorius argumentuoja ir teologiškai, ir
remdamasis sveiku protu, stebėjimu, gyvenimo prak
tika.
Antai „Pavasario linksmybėse“ kaip kontrastas
valstiečių, kurie kartu su dieviška gamta išsijudina iš
žiemos sąstingio, prabunda veiklai kartu su atgimstan
čios gamtos energija, gyvenimo džiaugsmui vaizduo
jamas prabangos ir pertekliaus atstovas – rafinuoto
maisto apsirijęs ponas. Jo kančių vertintojai yra ne
natūralūs ponų antagonistai – baudžiauninkai, bet
tarsi koks neutralus arbitras, gamtos atstovai: erelis,
pelėda, šikšnosparnis. T. y. moralinį gyvenimo ver
diktą išsako nesuinteresuotas natūraliojo pasaulio
elementas.
Poemoje dominuoja pozityvūs gyvenimo vaizdai,
kuriuose žemės žmogus valstietis suartinamas su
gamtos gyvūnais, taip išryškinat lyg savaime supran
tamą mintį, kad savo darbais žmogus įsirašo į dieviš
kąją pasaulio tvarką ir kad jo aktyvus gyvenimas turi
tvirtas ontologines atramas ir yra moralus tiek, kiek
sutampa su gamtos veikla. Nes gamta yra nuo Dievo,
ji yra mirtį įveikiantis gyvybės judėjimas.
Gražus tokios natūralistinės ar holistinės etikos
pavyzdys kuriamas paukščių metaforomis. Antai gan
dras su savo „gaspadine“ susilopę žiemos (nebūties)
apardytą buveinę, taip prisidėdami prie visuotinio
kūrybos veiksmo, pasirūpina savo paprastu, Dievo
jiems skirtu maistu ir išreiškia sąmoningumą, dėko
dami pasaulio Kūrėjui kaip viso gėrio priežasčiai:
Todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams,
Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi greitai.
Vyrs tuojaus žagarų budavonei parnešė glėbį;
O gaspadinė jo pūstynes mandagiai lopė.
Taip po tam abu, daug dirbę bei trūsinėję,
Valgį sau sužvejot pas klaną nulėkė greitai
Ir, kelias varles bei rupuižes paragavę,
Dievui iš širdies visos viernai dėkavojo.
Tu žmogau niekings! mokinkis čia pasikakint
Ir pasisotindams gardžiaus n‘užmiršk savo Dievą.
[PL 55–65]
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Gandrų „holistinė“ elgsena yra „kultūringo“,
tvarkingo, suderinto su visuma gyvenimo išraiška, jie
dirba „mandagiai“, lyg savo darbu steigdami darną,
ir jie dirba daug. O jų „vartojimas“ yra saikingas: gan
drai po ilgo darbo ne prisiryja jiems skirto natūralaus
„ekologiško“ maisto, bet tarsi tik „paragauja“. Šitame
žodyje slypi valstietiškajai ir protestantiškajai kultūrai
labai svarbus saiko principas. K. Donelaičio „Metų“
etikos formulė yra labai paprasta, bet fundamentali:
darbštumas, paprastumas, kuklumas. T. y. aktyvus
dalyvavimas kosminėje tvarkoje, saiko ar balanso
jausmas ir bendruomeniškumas, neleidžiantis ryškėti
individualizmui, kuris metafizine prasme yra pirmojo
nuopuolio – puikybės bei savimeilės išraiška. Indivi
dualizmas ir poniška puikybė šiame kontekste reiškia
iškritimą iš dieviškosios pasaulio tvarkos ir lyg savai
minį patekimą į „velniškumo“ ar nebūties kategoriją.
Taigi gandrai yra civilizacijos nesugadintas gamti
nis naivusis sąmoningumas, kaip embleminė sąmonin
gumo matrica, o jų padėka Dievui išreiškia gyvenimo

džiaugsmą, kylantį iš natūralios tvarkos pripažinimo ir
jos paisymo. Kas juda kartu su gyvenimo visuma, tas
gyvenimu džiaugiasi ir gyvena dėkingumo dvasia.
Dar keli motyvai šia gamtos atgimimo džiaugsmo
tema:
Krūmus ir girias visokios ošino dainos;
O laukus visur bei pievas skambino garsai.
Gegužės ir strazdai sumišai lakstydami žaidė
Ir sutvertojį linksmai rykaudami gyrė.
[PL 65–68]
Natūralius darbus dirbantis žmogus poemoje
sutampa su gamtos tvarka (kiek su ja sutampa, tiek ir
yra harmoningas), tačiau dėl savo žmogiškojo sąmo
ningumo, dėl laisvės galimybės jo statusas nėra toks
patikimas kaip gyvūnų, kurie yra tarsi apsaugoti natū
ralaus gamtiškumo. Žmogus gali užmiršti, kas esąs
ontologiškai, ir atsiskirdamas nuo pasaulio tvarkos
tapti nieku, koks visuomet ir yra pats savaime. Todėl
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Petras Repšys. Metai. Lieja žvakes. Sidabruotas varis,
galvanoplastika. 2012 m.

jis poemoje keliskart perspėjamas, kad neužsimirštų,
negyventų vien savo įgeidžiais: „Tu žmogau niekings!“
Šis iš esmės teologinis priminimas ir perspėjimas yra
svarbus – jis tarsi takoskyra, leidžianti atskirti archa
jišką ir moderniąją savimonę. Modernusis žmogus
jokiu būdu nelaikys savęs niekingu, jis net savo trūku
mus sugebės panaudoti dramatiškam savęs išaukšti
nimui.
Niekingumas ir niekas – tai atskira, atskirta egzis
tencija. O sutapimas su pasaulio tvarka, prisitaikymas
prie visumos dėsnių yra pozityvumas. Kas paklusda
mas individualiai valiai iškrinta iš visumos, tas ir yra
negatyvus. Todėl gėris yra visumos, o blogis – indi
vidualumo, atskirties išraiška. Kaip pasakyta kituose
gamtos religijos tekstuose, sanskrito upanišadose,
„visas gėris – iš dievų, visas blogis – iš žmogaus“. Nes
dievai – tai moralinė tvarka, blogis – individuali valia.
Atskirojo, atsiskyrusiojo žmogaus terpė – ponų
kultūra. Kolektyvinio gamtos ir valstiečių gyvenimo
džiaugsmui priešinamas apsirijusio pono paveiks
las, kuriam autorius negaili hiperbolizuotų satyrinių
spalvų. Šis veikėjas sutrikdo gražaus gyvenimo tvarką:
Taip besipasakojant, dyvų dyvai pasidarė.
Balsas nei nuskęstančio sušuko nešvankiai
Ir vis „gelbėkit, ak! gelbėkit“ padusėjo.
Tuo visi pulkai to garso taip nusigando,
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Kad ir pats erelis jau kribždėti nedrįso;
Tikt šikšnosparnis dar viens su pilka pelėda
Iš biaurių pašalių pamaži pasidrąsino lįsti
Ir tikrai tyrinėt, koks strokas ten nusitiko.
Štai viens pons, puikiai rėdyts (tikt gėda sakyti),
Mislyk tikt, aukščiausių ponų viens, prisiėdęs
Ir visokių rinčvynių svetimų prisikošęs,
Voliojos ant aslos ir prasikeikdams rėkė:
Nes jis velnius ir velniūkščių kaimenę visą,
Dievą bluznydams, taip baisiai šaukti pagavo,
Kad visa pekla dėl to nusigandusi rūko
Irgi bedugniai jos bei pamotos prasivėrė.
Žinom juk visi, kaip ponai keikdami rėkia;
Bet ir būrai jau nuo jų mokinasi rėkaut.
„Kas tau, biedžiau, kenk?“ – šikšnosparnis tyrinėdams
Irgi nuskųsdams poną tą pasidrąsino klausti.
„Ar gumbu sergi per daugel kabiar ėdęs?
Mažu pečenkos vėl iš pilvo veržiasi laukan?
Juk ir tavo tetėns užpernai taip prisiėdęs
Su savo pusbroliais, kaip tu, pilvuodami sirgo,
Ik paskiaus jie perplyšo ir numirė baisiai.“
Štai didpilvis šitas, tą graudenimą jausdams,
Dar daugiaus išputo ir durnuoti pradėjo:
Nes jis tuo plaukų nuo kiaušės nupešė pluoštus;
O paskui barzdos nuo smakro pusę nuplėšė
Ir su nagais kumpais savo veidą visą sudraskė.
Bet dar tai negana; jis vis pinigų graibydams
Ir besispardydams su valgiais parmetė stalą;
Taip kad šunys, iš visų pašalių susibėgę,
Poniškus valgius ir brangius viralus ėdė.
Bet ir to negana; jis ėmęs didelį peilį
Gerklę su stemple jau perpiaut ištiesė ranką.
Čia šikšnosparnio širdis taipo nusigando,
Kad šikšniniai jo sparnai jau lėkt n‘įgalėjo;
[PL 202–244. Mirštantis ponas (pavasario „links
mybė“)]
Reziumė – žemės žmogaus Lauro išmintis, jis byloja
kaip biblinis pranašas ir moralistas:
,,Ak! – tarė Lauras, rymodams ant stripinio savo,
Vis niekai, kad tūls žioplys su Bleberiu vapa,
Būk pilionys vis linksmai kasdien prisivalgą
Ir miesčionys be vargų mieste šokinėją:
Nes tokie žiopliai, butus pamatydami margus
Ir karietas blizgančias girdėdami trinkant,
Mislija, kad kožnas ponas puikiai išsirėdęs
Nei kaip angelas danguj kasdien pasilinksmin.
Ak, gaidau! lietuviški kytri pilosopai
Taip glūpai nezaunija, kad šiupinį šutin
Ar kad jie viešėt naujas vyžas prasimano.
[PL 245–293.]

Taip kūrinyje Lauras moko kuklumo, sutampan
čio su išmintimi, o ponams jų tariamos gerovės gali
pavydėti tik kvailiai. Kuklus žmogus yra ramus, nes
jo gyvenimas su visais sunkiais darbais bei rūpesčiais
yra teisingas religinės prievolės vykdymas, beasmenis
pareigos atlikimas: tokia veikla neturi savanaudiškos
motyvacijos ir neatsigręžia bumerangu prieš veikian
tįjį subjektą; bet kokia individualiai suinteresuota valia
yra nuopuolio požymis (upanišadų ir Imanuelio Kanto
dorovės metafizikos pagrindai).
„Savo veido prakaitu valgysi duoną...“ (Pradžios
3,18–19), pasakyta Šventajame Rašte, ir tai pakar
tojama „Metuose“. Tai krikščioniškosios kultūros
moralinė nuostata, grindžianti darbštumo ir kuklaus
gyvenimo vertę. K. Donelaičio pasaulyje vargas ir
stoka stiprina moralinius gyvenimo pagrindus, teikia
gyvenimo prasmę, ugdo sąmoningumą. Vargas ir
kitos aplinkybės skatina žmonių sutelktumą, bendras
pastangas, stiprina socialinius ryšius. Iš čia – moralinės
tematikos svoris.

Šiandien mūsų pasaulis – be abejo, perteklinis. Nie
kas nuo darbo nenusigaluoja, niekas nėra mušamas
lazdomis ir niekas iš bado nemiršta. Nesaikingai išaugę
žmonių vartojimo poreikiai visiškai neskatina mora
linio sąmoningumo, nes vartotojiška kultūra sukuria
nepasotinamumo reiškinį: kad ir kiek turėtume gėry
bių, kaskart jų reikia vis daugiau. Vartotojiška elgsena
stiprina individualizmą ir silpnina bendruomeniškus
ryšius, kartu silpnina moralinį sąmoningumą.
Gerovės ir pertekliaus kultūra atvirkščiai pro
porcinga moralinei kultūrai. Ir kuo daugiau turime ir
norime, tuo mažiau lieka gyvenimo prasmės jausmo.
K. Donelaičio pasaulyje kuriami stiprūs prasmės
koncentrai, o mūsų pasaulis susiduria su gyvenimo
beprasmybės problema. Apakę nuo vartojimo nie
kada nepatiriame galutinio pasitenkinimo, nematome
tikslo ir prasmės, ir tai kelia nuovargį, nerimą, tuštu
mos jausmą.
Paradoksas: negi dėl prasmingo gyvenimo turė
tume šauktis vargų? Tai būtų aiškus absurdas. Tačiau į
Donelaičio metus galime įsiskaityti filosofiniu aspektu:
vis dėlto kokios tiesos užfiksuotos Šventajame Rašte?
Ar jos nemoko mus kantrybės, saiko ir ar neleidžia
suvokti, kad viskas daiktiškoje realybėje yra laikina,
sąlygiška, nepastovu, o prasmę ir ramybę mums sutei
kia ne įsigyjami daiktai ar vartojimo procesas, bet tei
singas gyvenimas ir sąžiningas savo pareigų atlikimas.
O pareigos juk mus suriša su žmonėmis, per kuriuos
mes ir pajaučiame, kad ir patys esame žmonės, kad
esame gyvi ir mąstantys, o ne tik skaičiuojantys ir kau
piantys visa tai, kas pasmerkta išnykti.
Parengta pagal pranešimą, skaitytą Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto surengtoje konferencijoje „Kristijono
Donelaičio reikšmės“, 2014 gruodžio 10 d.

Vargas ir perteklius Kristijono
Donelaičio „Metuose“
Regimantas TAMOŠAITIS

Petras Repšys. Metai. Verpimas. Sidabruotas varis,
galvanoplastika. 2012 m.

Pasibaigus lietuvių literatūros klasiko, poemos
„Metai“ autoriaus Kristijono Donelaičio (1814–1780)
jubiliejiniams metams apmąstoma, kas per tuos me
tus įvyko, ką jie mums davė. K. Donelaičio kūrybos ak
tualizavimas subalansavo mūsų kultūrą, sustiprino jos
struktūrinius matmenis ir atkūrė vertybių hierarchiją.
Klasika grįžo į jai prideramą vietą. Plačioji visuomenė
suvokė Kristijoną Donelaitį kaip nacionalinę vertybę.
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Petras Repšys. I lapas iš „Metų“. Sidabruotas varis, galvanoplastika. 2013 m.
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Dainius RAZAUSKAS. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“:

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“:
dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49–53)
Dainius RAZAUSKAS

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ neseniai
jau nagrinėti, bet tik pirmosiose dvylikoje eilučių.1
Tada buvo neišvengiamai iš dalies aptartas ir idėm mitiškas Saulės vaizdinys, kuriuo „Metai“ tiesiog prasideda, – pora šio vaizdinio bruožų: Saulė kaip budintoja ir
Saulės juokas. Betgi tuo Saulės mitologija „Metuose“
anaiptol nesibaigia. Dabar bus aptarti keli bene dar ryškesni mitiniai, tautosakiniai Saulės paveikslo bruožai
„Vasaros darbų“ penkiose eilutėse (49–53).

§1. Saulės ratas
2.49–51

Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė
Ir, aukščiaus savo žėrintį nuritusi ratą,
Ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia.

Henrikas Zabulis, Dalia Dilytė čia vėlgi įžvelgė Antikos įtaką, būtent Vergilijaus „Georgikų“ (IV.425–427)
ataidą: Iam rapidus terrens sitientes Sirius Indos / Ardebat coelo et medium sol igneus o r b e m / hauserat,
ardebant herbae...2 Antano Dambrausko vertimas: „Sirijus karštas, danguj patekėjęs, trokštančius indus / Baigė susvilint ir saulė ugninė vidudienio r a t ą / Buvo
parašius, nuvyto žolė...“3 Tik orbis čia nėra „ratas“
kaip daiktas, kuris galėtų nusiristi, o „skritulys, apskritimas“, kurį saulė danguje „parašė“ apsisukdama. Tai
saulės nueitas „ratas“. O štai Donelaičio saulelė nurito
visai kitą – savo ratą, esmiškai pati nusirito kaip ratas.
Lietuvių tradicijoje Saulė ir eina ratu aplink dangų, ir
būtent pati yra ratas, kuris per dangų ritasi.
Į tai jau atkreipė dėmesį Stasys Skrodenis: „Poetiniai Saulės ‘veiklos’ vaizdai tiesiogiai atspindi senuosius lietuvių vaizdinius, randamus tautosakoje ir papročiuose. Saulės ėjimas per dangų apdainuojamas Joninių
dainoje Ein saulelė aplinkui dvarą, o ratu – rugiapjūtės
1. Razauskas 2014: 32–44.
2. Dilytė 2005: 190.
3. Vergilijus 1971: 128.

sutartinėje Saulelė / Rateliu tekėjo. Piemenų rytelio sutartinėse Saulė vadinama riedulėle (Saulala, saulyte, /
Saulala riedulėla, / Sesuo gedulėla), įsivaizduojant ją
kaip paslaptingą ratą, perriedantį dangumi. Liaudies
mene Saulę taip pat simbolizavo skritulys, koncentrinis
ratas, apskritimas su spinduliais arba kryžiukais viduryje. Taigi ir K. Donelaičio saulelė rieda ratu per dangų.“4
V i e n a v e r t u s, tikrai taip: saulė lietuvių ir daugelio kitų tautų iš esmės visuotinai įsivaizduojama kaip
ratas, tekinis, ritinys, kuris ritasi, rieda per dangų. Saulės rato ritimosi vaizdinys baltų tradicijai toks būdingas, kad pagal saulės išsi-ritimą ar atsi-ritimą lietuvių
tapo pavadintas rytas, o latvių ne tik rytas, rīts, bet ir
vakaras, nes ir pats veiksmažodis (no)rietēt „nusiristi,
ristis, rietėti“ įgavo reikšmę „nusileisti (apie saulę)“, ir
iš jo radosi daiktavardžiai riets „saulėleidis“ (pažodžiui
„nusiritimas“), rietumi „vakarai“. Šis vakarinio, taip pat
rudeninio saulės nusiritimo įvaizdis irgi nepraslydo pro
Donelaičio akis, kaip tik juo prasideda „Rudens darbai“:
3.1–2:

Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas
Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia.

Šie vaizdiniai yra tokie įprasti, kad nebepastebimi:
netgi saulės tekėjimas gali būti suprantamas kaip jos
tekinio ritimasis per dangų. Apie visa tai neseniai ir ne
kartą rašyta, pateikta galybė pavyzdžių, tad čia nėra reikalo kartotis5 Paminėtina tik, kad saulės ratas išties gali
ne tik pats riedėti ar ristis, o būti ritamas kokios nors
mitinės būtybės ar būtybių, kaip antai Vyžuonų apyl.,
Utenos r., Pranės Dundulienės užrašytame tikėjime,
jog iš ryto gaidžių giedojimas pažadina dvasias, ir jos
vėl ima ridenti Saulę6. Su šiuo įvaizdžiu bus susijęs ir
ritualinis rato ritimas, ligi nesenų laikų apotropėjiniais
tikslais dar buvęs atliekamas Baltarusijoje. Pasak Tatjanos Agapkinos ir Liudmilos Vinogradovos, „gynybinio
4. Skrodenis 2010: 77–78.
5. Žr. Razauskas 2012: 20–21; Razauskas 2006: 233–237.
6. Dundulienė 1988: 9.
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apsupimo ratu simbolika pažymėtina paprotyje Jurginių
išvakarėse arba per Jonines aplink namą apnešti (arba
apritinti) ratą (Polesėje). Minsko aps., Puchovičių r., Joninių naktį apotropėjiniais tikslais ritindavo ratą aplink
kaimą, o Gomelio aps. ratą ritindavo aplink namą, taip
siekdami apsaugoti ūkį“ nuo visokio blogio ir pan.7
A n t r a v e r t u s, Saulė išties gali būti įsivaizduojama suasmeninta, ir tuomet ji, ypač dainose, eina
ratu aplinkui dangų, kaip irgi pažymėjo S. Skrodenis,
arba rieda ratuose per dangų8. Kartais saulės rato ir
suasmenintos Saulės ratuose vaizdiniai persikloja ir
susimaišo, kaip antai XX a. pradžios piemenų dainelėje iš Drūlėnų k., Kupiškio r.: Prie Drūlėnų ežerėlio /
S a u l ė žeme r i d i n ė j o. / Darr-darr S a u l e l ė
r a t e l i u o s, rateliuos...9 Ir toks maišymas, matyt, yra
tradicinis, jį liudija bendraindoeuropietiškas „rato ratuose“ vaizdinys10, baltų kraštuose aptiktas, pavyzdžiui,
piešinyje ant urnos maždaug iš I tūkst. pr. m. e. vidurio
Vyslos žemupio11. P. Dundulienės duomenimis, dar pastaraisiais laikais „panašus, greičiausiai Saulės, vežimas,
traukiamas poros žirgų, pavaizduotas ant prieverpstės
(1847 m., Bružų k., Zarasų aps.)“12. Kadangi ratuose
šiaip jau rieda antropomorfiška būtybė, šiuo atveju – suasmeninta Saulė, tad rato ratuose vaizdavimas yra akivaizdi abiejų saulės mitinių įvaizdžių sintezė, jungtis.
Nagrinėjamose Donelaičio eilutėse (saulelė... savo...
nuritusi ratą) suasmeninta Saulė pati rita savo ratą. Tai
irgi akivaizdi abiejų mitinių saulės įvaizdžių – suasmenintos Saulės ir saulės rato – jungtis, tik kiek kitokia.
Man nėra tekę tradicijoje užtikti, kad suasmeninta Saulė
pati ristų saulės ratą, bet šiaip jau toks vaizdinys nėra neįmanomas ir visai darniai įsitenka tarp kitų, sklandžiai
dera su visa Saulės mitologija. Tad šios Donelaičio eilutės būtų ne tik puikaus mitinės tradicijos išmanymo, bet
ir išradingo jos rutuliojimo, kūrybiškos tąsos pavyzdys.

§2. Saulės žaidimai
Kol „Metuose“ dar ne ruduo, o pats vidurvasaris,
laikas pratęsti priverstinai nutrauktą S. Skrodenio pasisakymą: „Taigi ir K. Donelaičio saulelė rieda ratu per
dangų: kildama aukštyn, budina keltis ir imtis darbų,
aukščiausioje padėtyje ji, tarsi moteris, sėdėdama žaidžia ir pradeda vytinti žemės grožybes, o paskui tolsta,
žemėja. Ateina ruduo ir žiema.“13 Iš tikrųjų:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

СД II: 535.
Razauskas 2012: 21–22, 26–30; Razauskas 2006: 239–242, 248–259.
Balys 2003: 242, Nr. 151.
Balys 1998: 29.
Gimbutienė 1985: 80–81, 82; Dundulienė 1989: 133, pav. 7.
Dundulienė 1988: 18; Dundulienė 1989: 131, 126, pav. 6.
Skrodenis 2010: 77–78.

10

2.49–53 Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė
Ir, aukščiaus savo žėrintį nuritusi ratą,
Ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia.
Vei! kaip jos skaistums, kūrendams žiburį karštą,
Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytyt...

Čia saulė vėlgi suasmeninta. Į tai yra atkreipęs dėmesį ir Norbertas Vėlius: „Tokia pat gyva, sužmoginta
Saulė, kuri pavasarį budina svietą, vasarą ant dangaus
išgaidrinto sėdėdama žaidžia.“14
Akivaizdžiai kalbama apie aukščiausią Saulės pakilimo į dangų tašką (aukščiaus... ant dangaus), kuris
kalendoriuje atitinka Kupoles, Rasas, arba Jonines.
O tuo metu Saulė visoje Lietuvoje paprastai „šoka“,
„rėdosi“ ir pan. Štai Jono Balio duomenimis, Joninių
rytą saulė „užtekėdama šoka (triskart pašokėja aukštyn
ir žemyn) arba rėdosi (mainosi įvairiomis spalvomis,
plastena)“15. Pavyzdžiui, „Ona Pytrenienė, gyvenusi
Kumpališkių k., Obelių v., pasakojusi šitokį atsitikimą:
Atsikėlusi anksti šv. Jono rytą ėjau į šaltinį vandens
ir pamačiau, kad Saulė rėdosi įvairiomis spalvomis
ir šoka“16; Kalba, kad Jono rytų saulė šokinėja. Šoka
saulė tekėdama (Mištūnų k., Šalčininkų r.); Saulė rėdosi. Reiškia, kelis kartus apsirengia, pasirėdo naujuose rūbuose... (Dusetos, Zarasų r.); Kai saulė šoka, jos
rūbas mainos, labai gerai rinkti vaistažoles (Rakatiškių k., Ignalinos r.); Čia saulė raudona, čia mėlyna, čia
balta... Kelios spalvos pereina. Saulė mainos ir plastena (Vederiškių k., Kupiškio r.) ir t. t.17 Kartais pasakoma „žydi“: Jono rytą saulelė žydi už tai, kad šv. Jonas
žolininkas, o šv. Petras raktininkas, – kad visos žolelės
žydi, tai ir saulutė žydi (Šimonys, Kupiškio r.)18. Petrinių rytą saulė danguje šoka, o Joninių – puošiasi. Jaučius kai ganydavom, žiūrėdavom, kaip saulė juostomis
puošiasi, šokinėja ir ritinėjasi.19 Arba štai Elvyros Dulaitienės-Glemžaitės pasakojimu: „Joninių rytą saulė
būna apsupta vainikais. Tie vainikai apie saulę sukasi,
bėga... Vieni vainikai būna kaip ir rausvi, kiti spalvingi, panašiai kaip laumės juosta.“20 Duomenų apie tai
apstu, bet man taip ir neateina į galvą, kad lietuvių saulė būtent žaistų.21 Na, išskyrus vėlyvus literatūrinius
pasakymus, kaip antai Jurgio Savickio: Kai aplinkui
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vėlius 1992: 177.
Balys 1993: 240.
Balys 1954: 6.
KR: 101, 203, žr. 120.
Balys 1993: 241.
VlSV: 20.
Dulaitienė-Glemžaitė 1958: 229.
Panašaus atsakymo pasiteiravęs sulaukiau ir iš etnokosmologo,
tradicinės žinijos apie dangaus šviesulius specialisto Jono Vaiškūno,
ir iš patyrusių tautosakininkių dr. Bronės Stundžienės ir dr. Daivos
Vaitkevičienės.

Dainius RAZAUSKAS. dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49–53)

viskas buvo tik pilka, tasai saulės spindulys buvo toks
skaistus, auksinis, žaidžiantis; Liudo Dovydėno: Saulė
žaidžia milijonais spalvų stebuklingais spinduliais; tai
vis veiksmažodžio žaisti reikšmės „žaismingai rodytis,
reikštis (ppr. mirgant)“ pavyzdžiai, jai priskirtas ir nagrinėjamasis Donelaičio sakinys; bet galima turėti omeny ir žaisti reikšmę „š o k t i, eiti ratelio, linksmintis“22.
Tad saulė galėtų žaisti ir šia prasme, t. y. būtent „šokti“,
nors jokių panašių pavyzdžių iš gyvosios kalbos LKŽ
nepateikta.
O štai latvių tokiu atveju vartojamas veiksmažodis
(tiesa, ne vienintelis, bet būdingas) rotāties gali reikšti ir
„puoštis, gražintis, dabintis“, ir būtent „žaisti“23. Pavyzdžiui: Jāņa rītā jāskatās saulē caur vabiņu sētu jeb arī
caur biezām ķemmēm, tad var redzēt, kā saule rotājas
„Jono rytą reikia žiūrėti saulėn pro žabų tvorą ar pro
tankias šukas, tada galima matyti, kaip saulė puošiasi /
žaidžia“; Jāņu rītu nedrīkst gulēt, jo tad saulīte rotājas
„Jonų rytą negalima miegoti, nes tada saulytė puošiasi /
žaidžia“; Jāņa naktī jādzen zirgi pieguļā, tad redz saulīti rotājamies „Jono naktį reikia ginti arklius naktigonėn,
tuomet matyti saulytę puošiantis / žaidžiant“.24
Užtat slavų vienas iš būdingiausių, bene pagrindinis tokiu atvejų vartojamas veiksmažodis kaip tik turi
pagrindinę reikšmę „žaisti“, kartu su jos poreikšmiu
„mirgėti, tviskėti, raibuliuoti“ (nekalbant apie reikšmę
„groti“, kuri mums šįsyk neaktuali), antai ukrainiečių
грати, gudų (i)граць, lenkų grać ir kt., pavyzdžiui,
dainose: Грало солнычко на Ивана „Žaidė saulelė
per Joną“; Рано на Ивана сонце играло „Anksti per
Joną saulė žaidė“.25 Dar: На Iвана Купалу сонейко
грае. Раненько як толькi яно ўзыдзе, так i пачне
кружыцца да скакаць. Нашы пастухi раненько
гоняць гаўядо на пашу, як жэ кажуць, на ранкi, та
яны заўжды бачаць, як сонейко грае „Per Jonines
saulė ž a i d ž i a. Anksti, vos tik pateka, taip ir pradeda suktis ir š o k t i. Mūsų piemenys anksti gena
bandą ganyti, kaip sakoma, ankstumoje, tai jie visada
mato, kaip saulė ž a i d ž i a“.26 O štai Adomas Kirkoras, XIX a. vidury rusiškai aprašęs Vilniaus guberniją,
sako, jog čia: „Saulė tekėdama šv. Jono dieną ‘žaidžia’
(играет), t. y. iš vienos įprastos saulės suyra į kelias
dalis, kurios, viena aplink kitą žaisdamos, pasklinda į
šalis ir vėl susilieja į vieną saulę.“27
Vok. spielen „žaisti“ irgi turi poreikšmį „žaisti, mainytis, kaitytis (apie spalvas)“, nors, J. Balio duomenimis,
22.
23.
24.
25.
26.
27.

LKŽ XX: 84–85.
LaLKŽ: 611.
ŠmLTT: 706, 716, Nr. 11514, 11515, 11658.
СД II: 376–377.
Сержпутоўскi 1998: 28, Nr. 9.
КркВГ: 158.

„atrodo, kad vokiečiuose šis tikėjimas nepopuliarus“28.
Vis dėlto įdomu, kad pirminė šio žodžio, tiksliau, jo
prošaknės reikšmė yra kaip tik „šokti“29.
Taigi Donelaičio „saulės žaidimai“ kelia klausimų
ir prašosi gilesnio tyrimo. Aišku tik, kad ir čia matome
įdėm kūrybišką santykį su tradicija.

§3. Sėdinti Saulė
Šiaip ar taip, š o k t i Donelaičio saulelė tikrai negalėjo, nes ji, kaip ką tik sakyta:
2.51 Ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia.

Saulė išties gali „sėsti(s)“, tai patvirtina veiksmažodžio sėsti(s) atitinkama reikšmė – „leistis (apie saulę)“:
Einam namo, jau saulė sėda (Dusetos, Zarasų r.); Taip
sėda saulė raudonai (Skapiškis, Kupiškio r.); Saulė
sėda debesin – bus lietaus (Raguva, Panevėžio r.); Saulė
sėdasi (Apsas, Breslaujos r., Bru.) ir pan.30 Antai Rageliuose, Rokiškio r., XX a. pradžioje taip aprašytas „sėdančios“ saulės pagarbinimas laukuose per rugiapjūtę:
Pamatę, kad S a u l ė s ė d a, moterys pasideda prieky
savęs rugių pėdą ir subeda pjautuvus pėdan. Atsigrežę į Saulę ir gieda šitą sutartinę, dėkavodamos Saulei
užu dieną. Susėdę, rankas sudėję žiūri į Saulę, linguoja
priekin ir atgal, nusilenkdamos saulei, ir gieda.31 Savo
ruožtu daiktavardis sėdâ savaime reiškia „(saulės) sėdimas, laida“, be to, saulėleidis gali būti pavadinamas
žodžiais saul¸sėda, saul¸sėdis, saul¸sėdžiai, saulósėdis, saulósėdžiai, o pastarasis rasi dar gali žymėti ne tik
saulėleidį kaip reiškinį, bet ir pačią saulės nusileidimo
vietą ar žaras, į kurias ji nusileido, kaip matyti iš Kupiškyje užrašyto pavyzdžio: Jeigu, saulei nusėdus, saulosėdžiai ilgai dar kaip ir kraujas esti raudoni, tai greit
bus vėjo.32 Skirmanto Valento patikinimu, „rytų aukštaičių tarmėse raudoni debesys saulei leidžiantis vadinami saulosėdžiais, t. y. s a u l ė s s o s t u“33. Saulę
vakare „sėdant“ būdingai sako slavai. Šiaip ar taip, pasak Aleksandro Afanasjevo, išties: „Pasakymas ‘saulė
sėda(si)’, vartojamas ir kitose kalbose, mena kėdę, sėdynę, ant kurios deivė ilsisi po dienos rūpesčių.“34
Nors pastaraisiais laikais pasakyti saulę sėdant bėra
būdinga rytų ir vidurio Lietuvai, anksčiau taip bus sakę
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Balys 1993: 272, past. 58.
Pfeifer 2004: 1324.
LKŽ XII: 441–442.
Balys 1998: 27, Nr. 12.
LKŽ XII: 197–198, 201, 278–279.
Valentas 1997: 79.
Афанасьев I: 84.
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ir prūsai – tai akivaizdžiai rodo prūsiškas vietovardis
Sawliskresil. Pasak K. Būgos: „Vietovardis Sawliskresil, kurį šiandie [tarpukary] vokiečiai vadina Sonnenstuhl [pažodžiui ‘Saulakėdė, Saulakrėslis’], rodo,
kad ir prūsų dievybės s a u l ė s, dienos kelią atlikus
per dangų, vakare s ė s t a (dusetiškiai dar ir šiandie
tebesako saulė sėda ‘leidžiasi’!) pasilsėti krėslan.“35
Audronės Kaukienės nuomone: „Matyt, ten turėjo
būti akmuo, ant kurio saulutė tekėdama ar leisdamasi galėjo patogiai pasėdėti. Tokių akmenų galima rasti
ir Lietuvoje.“36 Pasak V. Mažiulio, šis Varmės krašto
Heiligenbeilio apylinkių vietovardis yra apvokietintas
iš pr. *Saulēskrēslan „Saulės krėslas“, ir iš jo „matyti,
kad prūsai (bent jau varmiai) sakė (sakydavo): vakare
S a u l ė (kaip dievybė) ne ‘leidžiasi’, o ‘s ė d a (pailsėti į krėslą)’“; negana to, Mažiulio nuomone: „Tuo
Heiligenbeilio apylinkėse buvusiu vietovardžiu pr.
(varm.) *Saulēskrēslan „Saulės krėslas“ (= „Saulės sėdimo vieta“!) iš pradžių vadinosi kalva (ar šiaip vieta),
ant kurios, žiūrint iš rytų, ‘sėdo’ (‘sėsdavo’) saulė (ji
‘sėsdavo’, aišku, n e v i s u o m e t ant tos kalvos!)
veikiausiai per didžiąją S a u l ė s (kaip dievybės)
šventę – tą šventę, kuri lietuviškai vadinama Rasõs
arba Joninių šventė.“37 Taigi Saulė į savo krėslą Prūsijoje sėsdavosi būtent Kupolių vakarais, kai prieš tai
būdavo aukščiausiai pakilusi į dangų, kuriame ji tuo
metu, pasak Donelaičio, sėdėdama žaidė. Vis dėlto Donelaičio saulelė per Kupoles sėdėjo ant paties išgaidryto dangaus, o ne sėdosi leisdamasi...
Užtat Lietuvoje (Radžiūnuose, Ukmergės r.) yra
kitas kalnas, bene alkakalnis, vardu Saulės Krėslas,
prūsiškojo atitikmuo, apie kurį užrašyta: Ten v i s ą
d i e n ą s a u l ė „s ė d i“ kaip ant krėslo; tiesa, nepatikslinta, kuriuo metų laiku; šiaip jau ant kalno dar
XX a. vidury švęstos Sekminės, kūrenta ugnis38. Galima būtų spėti, kad ugnis ant kalno mena pačią saulę
ant „dangaus kalno“, kuris tokiu atveju ir būtų tikrasis
„Saulės krėslas“, ant kurio viršūnės jai „sėdėti“ priderėtų kaip tik per Kupoles. Šiaip ar taip, Saulės kalnuose, ar Saulėkalniuose, kurių Lietuvoje yra bent 21 (prie
jų Vykintas Vaitkevičius priskiria ir minėtąjį Radžiūnų Saulės Krėslą), paprastai švęstos būtent Kupolės39.
Gal verta čia užsiminti, kad senovės indų „Rigvedoje“
(I.128.3) dangaus ugnimi laikoma ir su ugnies dievu

Krėsluose sėdintys Mėnuo su Saule minimi ir
viename latvių užkalbėjime nuo gimdos, vadinamos
„mote“ (māte), negalavimų: Māte sēd savā krēslā,
kā saule un mēnesis sēd zeltā krēslā. Māte sēd savā
krēslā, kā saule un mēnesis sēd sudraba kēslā „Motė
sėdi savo krėsle, kaip s a u l ė ir mėnulis s ė d i aukso k r ė s l e. Motė sėdi savo krėsle, kaip s a u l ė ir
mėnulis s ė d i sidabro k r ė s l e“42. Panašu, kad ir čia
Saulė su Mėnuliu savo krėsluose sėdi ne nusileidę ant
žemės, o danguje.
Šiaip jau lietuviams ir latviams žinomi augalų,
žolių pavadinimai (fitonimai) lie. saulės krėslai, saulės krėslas, saulåkrėslis, saul¸krėslas, saul¸krėslis ir
pan. „tokia ankstyva drėgnų pievų gėlelė, auksažiedė,
bitkrėslis (Tanacetum vulgare)“43; saulės krėsliukai
„raktažolė, pelenėlė (Primula farinosa)“44; la. saules
krēsliņš, saulkrēsliņš „vingiris (Thalictrum)“45. Pasak
A. Nepokupno, taip pat „tautosakos ir fitonimijos atvejais veikiausiai reikia kalbėti apie tam tikros mitologemos atspindį“, vadinasi, „‘saulės krėslas’ veda į gilius
baltų tautų dvasinės kultūros klodus“46. Mums dabar
svarbiausia tai, kad jis neišvengiamai mena Saulę sėdant ir sėdint.

35. BūgaR II: 384, išretinta K. B.
36. Kaukienė 2004: 67.
37. Mažiulis 1995: 60, išretinta V. M.; žr. MžPKEŽ: 825;
Непокупный 2002: 251–253.
38. Vaitkevičius 2006: 173, Nr. 285; žr. Непокупный 2002: 255–256,
258–259.
39. Vaitkevičius 2003: 40–42.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Agniu tapatinama Saulė, sakoma, sėdasi savo „sėdynėn“ (sadas-) kaip tik ten ir tada, kur ir kada į šventą
ugnį atliekami aukojimai dievams40, taigi šventvietėse
per šventas apeigas.
„Saulės krėslo“ frazeologizmą tyręs Anatolijus Nepokupnas pateikė kelias jį mininčias latvių dainas, iš
kurių viena tiesiai šviesiai kalba kaip tik apie danguje,
panašu – danguje ant krėslo sėdinčią saulę, o kita daina-mįslė tarp klausimų ir juos lydinčių atsakymų mini
be krėslo sėdinčią saulę, tikėtinai – irgi danguje, nors
tiesiai taip ir nepasakyta41:
Grib kundziņis tā sēdēt,
Kā saulīte debesīs,
Kur kungam zelta krēslis,
Kur sudraba sēdeklīte?
31292

Nor’ ponaitis taip s ė d ė t i,
Kaip s a u l e l ė d a n g u j e,
Kurgi pono aukso k r ė s l a s,
Kur sidabro sėdynėlė?

Kas sēdēja bez krēsliņa...?
Saule ēd bez krēsliņa...
26065-93

Kas sėdėjo be krėslelio...?
S a u l ė s ė d i be krėslelio...

Gonda 1984: 180; žr. Ригведа 1989: 161 ir kt.
Непокупный 2002: 268, 270.
StrBV: 407; žr. Непокупный 2002: 270.
LKŽ VI: 536; XII: 190, 194, 196; žr. Непокупный 2002: 257.
LKŽ XII: 194.
LaLKŽ: 651; Непокупный 2002: 273.
Непокупный 2002: 276.

Dainius RAZAUSKAS. dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49–53)

Gal verta atsižvelgti ir į senovės graikų soliarinio
dievo Apolono eponimą crus^-qronoV „auksakrėslis“
ar „auksasostis“47. A. Afanasjevo duomenimis, ant tokio pat „auksakrėslio“ senovės Graikijoje sėdėjo Aušra, rankose laikydama sidabrinę lėkštę = saulę48. Antikiniai duomenys, kad ir menki, kalbant apie Donelaitį,
yra savaime reikšmingi, bet šiuo atveju jie veikiau tik
paryškina kur kas gausesnius baltiškuosius.
Štai vienoje Mato Slančiausko užrašytoje krikščioniškoje maldelėje aušra, ryto žara, irgi yra sugretinta
su „aukso krėslu“, ant kurio sėdi Marija: Aušta aušraitė, / Ant tos aušraitės žaraitė, / Ant tos žaraitės aukso krėslaitis, / A n t to k r ė s l a i č i o pana Marija s ė d ė d a m a, / Jėzų Kristų nešiodama49. Galima
būtų spėti, kad Marija ant šio „krėslaičio“ užėmė būtent
Saulės vietą, kuriai šiaip jau savaime būdinga „sėdėti“
ant „auksinių“ ryto ir vakaro žarų. Šiaip ar taip, turime
pavartotą pusdalyvį sėdėdama – tiksliai kaip nagrinėjamose Donelaičio eilutėse (saulelė... ant dangaus išgaidryto sėdėdama).
Kai kuriose latvių dainose tiesiai šviesiai pasakyta, kad „S a u l ė kanklėm skambinėja, ant Auštros
s ė d ė d a m a“ (Saule kokles skandināja, austriņā
sēdēdama)50. Matyt, ir minėta sukrikščioninta lietuvių
maldelė remiasi panašiais tradiciniais vaizdiniais.
O štai kitoje latvių dainoje Saule pina vainadziņu, /
Vītolāje sēdēdama... „Saulė pynė vainikėlį / Gluosnyje
sėdėdama“51. Tas pats pusdalyvis sėdėdama, tik vietoj
kanklių – vainikėlis, o vietoj aušros – gluosnis.
Pažymėtina, kad skaisčiai mergelei prilyginta Saulė (plg. skaisčiausią mergelę Mariją!) medyje kartais
sėdi gudų mįslėse, kaip antai: Стаiць дуб-шкарадуб,
на тым дубе-шкарадубе сядзiць красная дзявiца,
нiхто яе не дастане: нi цар, нi царыца, нi голуб, нi
пцiца „Stovi ąžuolas šakotas, a n t to ą ž u o l o šakoto s ė d i s k a i s t i m e r g e l ė, niekas jos nepasieks, nei caras, nei carienė, nei balandis, nei paukštis“ = s a u l ė52.
Jei medį čia įsidrąsinsime laikyti dangaus simboliu,
tai turėsime donelaitiškajam labai artimą, kone prilygstantį vaizdinį net su kai kuriais kalbos sutapimais (kaip
pusdalyvis sėdėdama lietuviškoje maldelėje ir latvių
dainose).
Lietuvių dainose Saulė išties irgi kartais sėdi, o ne
sėda(si), kaip antai Mečislovo Davainio-Silvestraičio
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ДГРС: 1789.
Афанасьев I: 102.
BsJK: 165, Nr. 10; sakinys taip ir baigiasi be tarinio.
Šmitas 2004: 30.
Kursīte 1996: 284.
Загадкi 2004: 22, Nr. 18.

pateiktojoje: Saulė motušė, saulė motušė / Kraitelį klojo / Ir s a u l ė motušė / Pri šalelės s ė d ė j o53.
Kad ir kaip, viena aišku: Donelaičio vaizdinys apie
saulelę, kuri ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia,
tikrai neatsirado tuščioje vietoje, o susidarė kūrybiškai
jungiant tradicinius vaizdinius.

§4. Saulės žiburys

Dar kartą perskaitykime paskutines iš aptariamų
Donelaičio eilučių apie saulelę:
2.52–53 Vei! kaip jos skaistums, kūrendams žiburį karštą,
Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytyt...

Saulė čia prilyginta žiburiui. O štai Birutė Jasiūnaitė pateikia Sintautuose, Šakių r., – taigi Mažosios
Lietuvos pašonėje, užrašytą frazeologizmą Dievo ž i b u r y s reikšme „s a u l ė“, o drauge ir kitą, užrašytą
Marijampolėje: Dievo žiburėlis reikšme „žvaigždė“54.
Visai tikėtina, kad tokie frazeologizmai galėjo būti žinomi ir Donelaičio laikų Mažojoje Lietuvoje, ir į „Metus“ pateko būtent iš gyvosios tradicijos.
Be to, Saulė mįslėse būdingai prilyginama ugniai,
liepsnai, pavyzdžiui – žvakės, kaip antai mįslėje iš Jokūbo Brodovskio raštų: Linas – stuomuo, bitės geluo,
viršuj s a u l ė teka = žvakės dagtis, vaškas, l i e p s n a55. Arba panašioje: Širdis pakulų, sermėga taukų,
o ant viršaus saulė šviečia = žvakė56. Saulė gali būti
prilyginama ne tik žvakės liepsnai, bet ir krosnyje degančiai ugniai: Pykšt paukšt pilių kalnas, pilių kalne
ožių ragas, ožių rage s a u l ė teka = namas, kakalys
[krosnis], u g n i s; Pykšt pokšt pilies vartai, dun dun
ožio ragas, tame rage s a u l ė teka = krosnis, kada
k ū r e n a s i; Trumpas drūtas avino ragas, tame rage
s a u l ė teka = krosnis k ū r e n a s i57. O pastarosiose mįslėse saulei prilyginta krosnis būtent „kūrenasi“,
arba yra kūrenama – kaip ir Donelaičio: Vei! kaip jos
skaistums, kūrendams žiburį karštą... Vadinasi, abu
vaizdiniai – ir saulės „žiburys“, ir tai, kad jis „kūrenamas“, – iš tautosakos, tradiciniai, be to, ne šiaip paminėti, o netikėtai, nebūdingai sujungti.
Tad vėlgi matome, kad Donelaitis ne tik remiasi tradicija, bet remiasi ja kūrybiškai ir taip ją tęsia, plėtoja.

53.
54.
55.
56.
57.

DvPSO: 119, Nr. 24.
Jasiūnaitė 2010: 150, 154, 376; pastarąjį dar žr. LKŽ XX: 477.
SLT: 449.
LTsR: 426.
LTs V: 566, 576, Nr. 6565, 6677; LKŽ XV: 1108; daugiau žr.:
Razauskas 2011: 57–58; Razauskas 2012: 32, 34.
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сказаниями других родственных народов, I. Москва, 1995.
ДГРС = Древнегреческо-русский словарь. Составил И. Х. Дворецкий,
I–II. Москва, 1958 (puslapių numeracija ištisinė).
Загадкi 2004 = Загадкi. 2-е выданне, выпраўленае i дапрацаванае.
Складнiкi: М. Я. Грынблат, А. I. Гурскi. Мiнск: Беларуская
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Непокупный 2002 = Анатолий Павлович Непокупный. ‘Кресло
Солнца’ как название прусского села и стихотворения Я. Райниса
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Т. Я. Елизаренкова. Москва, 1989.
СД II = Славянские древности: Этнолингвистический словарь
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Mitiniai vaizdiniai Donelaičio
„Metuose“: dar apie Saulę
(„Vasaros darbai“ 49–53)
Dainius RAZAUSKAS
Apie mitinius vaizdinius Donelaičio „Metuose“, pirmosiose dvylikoje eilučių, autoriaus jau rašyta (Liaudies
kultūra, 2014, Nr. 5, p. 32–44). Ten jau buvo atkreiptas
dėmesys ir į kelis mitinius saulės bruožus: suasmenintos
Saulės-budintojos ir besijuokiančios Saulės įvaizdžiai. Čia
ši Donelaičio „saulės mitologija“ tęsiama remiantis poemos
antrosios dalies paantraštėje nurodytomis eilutėmis. Aptariami keturi Donelaičio panaudoti mitiški saulės įvaizdžiai:
1) „saulės ratas“, ritamas dangumi pačios suasmenintos
Saulės, 2) „žaidžianti“ Saulė, 3) ant dangaus „sėdinti“ Saulė
ir 4) saulės „žiburys“. Palyginus su tautosakos medžiaga,
eilinįsyk galima įsitikinti, kad tradicinių mitinių vaizdinių
Donelaičio Metuose kur kas daugiau nei įprasta manyti.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio g. 6, Vilnius, e.paštas: liaudies.kultura@llkc.lt
Gauta 2014-12-14, įteikta spaudai 2015-02-17

Petras Repšys. II lapas iš „Metų“. Sidabruotas varis, galvanoplastika. 2013 m.
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Pietizmas Kristijono Donelaičio aplinkoje
ir jo atspindžiai „Metuose“
Rima PALIJANSKAITĖ

Apie Donelaičio pažiūras išsakyta daug prieštaringų nuomonių. Donelaitikoje rašoma (dažniau tik užsimenama) ir apie pietistines Donelaičio pažiūras bei pietizmo idėjas jo „Metuose“. Tačiau pietizmas Mažojoje
Lietuvoje vertinamos gana prieštaringai. Donelaičiui
šis judėjimas buvo gerai pažįstamas, bet jis nė karto
jokiuose raštuose apie pietistus ar jų organizuojamus
surinkimus nėra užsiminęs. Straipsnio tikslas – išryškinti pietizmą bei pietistų pažiūras Mažojoje Lietuvoje
ir šių pažiūrų atspindžius Donelaičio poemoje, kartu
aptariant šviečiamąsias Donelaičio nuostatas ir polinkį į sinkretizmą.
Reikšminiai žodžiai: K. Donelaitis, Mažoji Lietuva,
pietizmas.

Ištisą šimtmetį Prūsijoje siautėjo Kryžiuočių ordinas
ir žiauriai žudė taikius jos gyventojus. Kraštą valdant
kryžiuočiams, prūsų valstiečių gyvenimo sąlygos vis
blogėjo, sunkėjo pavergtųjų priespauda, tad suprantama, jog, pasak Vydūno, „jiems nebeliko nei jėgų, nei laiko asmens kultūros dalykams“1. Prievartinis atvertimas
į krikščionybę buvo tik išorinis dalykas, religingumas,
juolab kultūra ordinui nerūpėjo – jie tebuvo darbo jėga.
Situacija šiek tiek ėmė keistis iširus ordinui ir įsteigus
hercogiją. Tačiau vergiška valstiečių padėtis nepasikeitė. Galop užklupo maras, po jo kraštas buvo apgyvendintas kolonistais, lietuvininkų valstiečius iš savų ūkių
neretai išstumiant ir perduodant juos atvykėliams.
Donelaičio laikmečiu dar skambėjo lietuvių liaudies
dainos ir buvo pakankamai gyvos senojo („pagoniškojo“) lietuvių tikėjimo apraiškos. Teodoro Lepnerio
(Theodor Lepner, 1633–1691) veikale apie Prūsų lietuvius tvirtinama, jog tarp lietuvių esą paplitę burtai ir

spėjimai. „Pagoniški“ lietuvių papročiai Prūsijoje dar
buvo gyvybingi ir XIX a., tačiau Donelaitis apie juos
beveik neužsimena, nes jų, pasak Vytauto Kavolio, turbūt nesibaimino ir nesureikšmino. Donelaičio priešiškumu lietuvių liaudies dainoms ne vienas donelaitininkų abejoja – „Metuose“ jis neigiamai atsiliepia tik apie
lėbaujančių būrų „bliaunamas“ liaudies dainas.
Senaisiais „pagonybės“ naikintojų liudijimais apie
prūsų barbariškumą jau nelabai kas tikėjo. Pasak vokiečių istoriko Augusto Hermano Lukano (August
Hermann Lucanus, 1691–1773): „Net buvo laikoma,
kad religijos ir dorovės supratimas senųjų prūsų buvo
stipresnis, negu pačių tikėjimo skelbėjų.“2 Manyta, jog
prūsų lietuvių doriniai bruožai bei papročiai tokie buvę
iš seniausių laikų ir susiję su jų senuoju tikėjimu, pasaulėžiūra ir gyvensena. Lietuvininkui religija, Vydūno
teigimu, yra „gyvas išgyvenimas“, arba jis apie ją nieko neišmanąs. „Kaip iš Wulfstano pranešimų paaiškėja
ir kaip teigia vokiečių mokslininkai, pvz., J. Lippertas,
K. Lohmeyeris ir kiti, baltai žmogų laikė nemaria, tikriau pasakius, amžina būtybe.“3 Vydūnas pabrėžia
ypatingą lietuvio santykį su gamta – ji buvusi jam itin
gyva ir artima.
Mažojoje Lietuvoje gyvenę ar čia lankęsi vokiečiai
yra aprašę lietuvininkų gyvenimą ir jų ypatumus. Ignas
Skrupskelis savo disertacijoje cituoja daug vokiečių literatūroje žinomų atsiminimų apie prūsų gailestingumą
ir svetingumą nukentėjusiems, apie jų draugiškumą ir
žmoniškumą, lietuvių liaudies religingumą, jų prisirišimą prie savo kalbos ir tėviškės. Didesnį lietuvininkų
dorumą vokiečių istorikai pastebi ten, kur jie gyveno
toliau nuo kolonistų: „Kai kurios blogybės ir ydos lietuviams pasidarė žinomos tik dėl svetimųjų ateivių.“
Vokiečius žavėjęs jų savarankiškumas ir „išdidus laikymasis prieš svetimtaučius“, turtinga ir meniška lie-

1. Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių. Vilnius:
Vaga, 2001, p. 334.

2. Ignas Skrupskelis. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje.
Roma: Lietuvos Katalikų Mokslo akademija, 1967, p. 102.
3. Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, p. 233.
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tuvininkų kalba, dažnai pasitelkiant mįsles ir patarles.
Netgi lietuvininkų keiksmažodžiai labai skyrėsi nuo
kitų: vokiečių ar lenkų keiksmažodžiai buvę grubūs ir
įžeidžiantys, o lietuvininkų – paprastai „savo būdu išmintingi ir guvūs“. Daug vokiečių pastebi išskirtinį lietuvių muzikalumą, ypač skambias jų liaudies dainas.4
Vydūnas pažymi, jog keli vokiečių istorikai netgi
patarė į neigiamus lietuvininkų vertinimus žvelgti atsargiai. Tačiau netgi neigiamas lietuvių vertinimas kartais
slepia dėmesio vertus lietuvių bruožus, pavyzdžiui, savigarbą, santykį su valdininkais ar aukšto luomo vokiečiais be nusižeminimo: „Jų (lietuvių) biaurūs papročiai
yra visiems žinomi, tiek kalboje, tiek elgsenoj. Kalbėdami jie visiškai nepaiso, kokius žmones jie turi prieš
save [...] Valstiečiai Didžiojoje Lietuvoje ir Žemaičiuose rodosi dar padoresni ir kuklesni, jie dažnai lenkiasi
iki žemės.“5 Pasak Vydūno, prūsai buvo visaip engiami,
niekinami ir stumiami į „visišką nekultūringumą“, bet
jie išlaikė savąjį orumą. „Paskutinė ir esminga tautos
atspirtis yra savigarba. Kai ji sunaikinama, nesulaikomai artėja pražūtis.“6 Vydūnas išryškina įvairius vokiečių literatūroje pastebėtus lietuvininkų ir kolonistų skirtumus, antai didesnį lietuvininkų darbštumą ir gebėjimą
ūkininkauti, išsiskiriantį dosnumą ir nemokėjimą taupyti ar kaupti turtą (jie lengvai pasidalindavo ir tuo menku,
ką turėjo), taikingumą, ginčų ir vaidų vengimą.
Apie lietuvininkų religingumą XVIII a. vokiečiai
yra rašę: „Jie meldžiasi retai, iš dalies ir visai ne, kai
kurie nieko nežino apie Dievą. [...] Jeigu jiems ką nors
skauda, jie sako, kad jų sielą jiems skauda. [...] Šiaip
jau jie netiki į mirusiųjų prisikėlimą: kaip aiškiai jiems
bekalbėtų apie tai kunigai bažnyčioje, tai neina į jų
galvas.“7 Bažnyčiose kunigai, prastai mokėdami lietuvių kalbą, lietuviškus pamokslus sakydavo beveik
nesuprantamai ir labai atmestinai. Susipažinęs su padėtimi bažnyčiose, pietistinių pažiūrų valdžios atstovas, dvasininkas Heinrichas Lyzijus (Heinrich Lysius,
1670–1731) laiške rašė, kad bažnyčią lanką tik religinio išprusimo neturintys lietuviai, ir dėl to kaltino kunigus. Bažnyčiose pamokslus jie saką taip, tarsi klausantieji nieko ir neturėtų suprasti. Savo pareigas kunigai
atliekantys labai blogai  – daugelis patys nėra Šventojo
Rašto skaitę, o kai kurie jo net neturėjo, tad žmonės
apie religinius dalykus visiškai nieko neišmano.
4. I. Skrupskelis. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje,
p. 101–104.
5. Ten pat, p. 39.
6. Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, p. 336.
7. I. Skrupskelis. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje, p. 100.

Lietuvininkai valstiečiai buvo kritikuojami, kad
jiems nerūpi bažnyčia, religiniai dalykai  – sekmadieniais jie mieliau lieka prie savo ūkio darbų. Vydūnas
pateikia valdininkų kritiką ir už tai, esą lietuviai apleidę
savo žemę (blogai ją įdirbantys). Čia būtina priminti,
kad lietuvių valstiečiai privalėjo eiti į lažą 5–6 dienas
per savaitę, o sekmadieniais buvo verčiami eiti į bažnyčią, kuri neretai buvo gana toli. Jau vien dėl to kai
kuriems lietuvininkams pietistų judėjimas galėjo būti
labai priimtinas, nes „naminės“ pamaldos vyko čia pat,
o pamokslai buvo sakomi suprantama lietuvių kalba.

Pietizmo judėjimas Prūsijoje ir
Mažojoje Lietuvoje
Pietizmas, XVII a. Prūsijoje užgimęs socialinis bei
religinis judėjimas, ir pietistų pažiūros bei jų veikla
vertinami labai prieštaringai. Arūnas Baublys pažymi,
kad: „Lietuviškoje istoriografijoje, ypač kalbos (bet ne
folkloro) istorijos darbuose, dažnai perdėm pozityviai
vertinamas surinkimininkų judėjimas, susiformavęs
dėl pietizmo įtakos.“8 Pasak straipsnio autoriaus, lietuvininkų pietistų nusigręžimas nuo „blogo ir nuodėmingo pasaulio“ kurį laiką (tarsi savotiškuose getuose)
padėjo išlaikyti lietuvių kalbą, tačiau dėl to nesusiformavo inteligentijos ir šviesuomenės sluoksniai, kurie
būtų galėję vėliau priešintis germanizacijos ir asimiliacijos procesams.
Pietizmas, Helmuto Arnašiaus teigimu, kilęs iš grynai spiritistinio judėjimo, kurio „tikslas buvo reformuoti pasaulį. Įtakingieji spiritistai Hoburgas ir Betkius, sukrėsti kruvino valstiečių sukilimo numalšinimo
bei trisdešimt metų trukusių konfesinių karų, įžvelgė
juose ne vien Dievo rūstybės už žmonių nuodėmes
ženklą, bet ir liuteroniškosios malonės dogmos bei patogiai gyvenime įsitaisiusių kunigų atlaidžios laikysenos valdantiesiems poveikį. Halės pietizmas iškilo kaip
socialinės kritikos ir aktyvios bendros gerovės kūrimo
judėjimas.“9 Leonas Gineitis pietizmo judėjimą sieja
su kolonizuojamo krašto žmonių konfesijų įvairove,
aplaidžiu dvasininkijos pastoraciniu darbu ir katali8.	 Arūnas Baublys. Kristijono Donelaičio epochos politiniai ir dvasiniai
bruožai. Iš: Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos.
Klaipėda: Acta Historica universitatis Klaipedenskis, XXVI, 2013,
p. 50.
9. Helmutas Arnašius. Prūsijos vokiečių-lietuvių tautos rėmėjų
pasaulėžiūros religiniai ir filosofiniai pamatai. Iš: Tarp Šilutės
ir Berlyno. Moksliniai, publicistiniai straipsniai. Šilutė: Šilutės
Hermano Zudermano literatūrinis kraštotyros būrelis, 2004, p. 25.
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Arvydas Ališanka. Ir paukštelių balsuos yr didei stebuklinga. Bronza, h-63 cm. 2011 m.

kybės atsigavimo pavojumi. Pietistų judėjimas, neretai vadinamas antrąja reformacija, kurį laiką reiškėsi
kaip opozicija oficialiai Liuteronų bažnyčiai. Pirmieji
šio judėjimo entuziastai nebuvo palankiai sutikti nei
valdžios atstovų, nei Liuteronų bažnyčios hierarchų.
Liuteris oficialiai prakeikė pietistus ir kitus „svajotojus“  – anabaptistus, kalvinistus, o Saksonijos valdininkai pietizmą 1690 m. uždraudė...
Pastorius Filipas Jakobas Špėneris (Philipp Jakob
Spener, 1635–1705) „buvo ne tik to sąjūdžio organiza-
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torius, bet ir visos idėjinės bei religiškai formalinės to
sąjūdžio išraiškos formuotojas.“10 Liuteroniškojo pietizmo ideologas paskelbė pagrindinį pietizmo veikalą
Pia desideria („Pamaldūs troškimai“), kuriame kalbėjo
apie gyvą tikėjimą, kasdienybės pašventimą Dievui,
įvedė pietistų susirinkimus namuose. Pasak Kristinos
Mačiulytės, šiame veikale akcentuojamas Biblijos
10. Aleksas Vaškelis. Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas
Donelaitis. Iš: Egzodo Donelaitis. Vilnius: Aidai, 2001, p. 127–128.
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skaitymas, krikščioniška veikla, gana santūrus savo
misijos suvokimas „eiti priekyje netikinčių ir kitatikių,
rodant pagirtiną pavyzdį, jų neįžeisti ir tokiu skandalingu [elgesiu] neapsunkinti.“11. Špėneris kritikavo senąją
pamokslų retoriką, pabrėžė būtinybę atsižvelgti į klausytojų poreikius ir jų ribotumus. Permainų bažnyčioje
siekė ne tik pietistai, bet šie ypač stengėsi supaprastinti pamokslų turinį. Iš dvasininkų pietistai reikalavo
emocionalaus paveikumo   – eiti į žmones su „dvasią
sukrečiančiais“ pamokslais. Kadangi sakytojai nebuvo
išprusę, jie Bibliją aiškino ir interpretavo dažnai primityviai, liaudiškai. Pavyzdžiu čia galėtų būti ir tai, kaip
K. Donelaičio „Metuose“ Pričkus interpretuoja biblinį
mitą apie Adomą ir Ievą, pasakodamas apie juos kaip
apie eilinius, vargstančius, pasturgalius savo vaikams
šluostančius būrus. Pasak A. Vaškelio, pietistams autoritetai, aiškinant religines tiesas ir interpretuojant Bibliją, tapo nereikalingi, todėl gerokai buvo nuvertintas
ir kunigo vaidmuo.
Pietistų judėjimo pradininkai siekė remtis mistikų
raštais, į dogmatinius ginčus nesivelti ir daugiausia
dėmesio skirti dvasiniams tikinčiojo išgyvenimams.
Pastorius Špėneris daug dėmesio skyrė socialinei veiklai  – jo dėka įsikūrė daug misionieriškų organizacijų, kurios rūpinosi vargšais, ligoniais, neturtingų vaikų ugdymu. Tačiau veikiai atsirado įvairios pietizmo
„srovės ir sektos, iš kurių stipriausia buvo vadinamųjų
„Dievo gynėjų“ (hernhuterių) brolija“, XVIII a. trečiame dešimtmetyje įsteigta Saksonijos grafo Nicholaso
Liudvigo Cincendorfo (Nicholas Ludwig von Zinzendorf, 1700–1760).12 Ši brolija pasižymėjo neigiamu
požiūriu į visapusiškesnį išsilavinimą, meną, liaudies
kultūrą, bet kokius pasaulietiškus papročius bei pramogas ir propagavo „ašaringąjį (Kristaus kančių ir kraujo) dievotumą, šokiruojantį kraštutinybėmis.“13. Pasak
L. Gineičio, pietistų dvasinio tobulėjimo siekiamybė ir
kiekvienų pamaldų kulminacija buvo ekstazė, kurios
metu įvykdavęs žmogaus „nubudimas“, todėl pietistų
dvasininkai sakydavo sukrečiančius, jausmingus pamokslus, o surinkimų dalyviai ašarodami atlikdavo atgailą ir jausmingai giedodavo, siekdami patirti Kristaus
palytėjimą ir vadinamąjį „atgimimą“. Pietistų centru
tapo Halė, o karalius Frydrichas Vilhelmas I (Friedrich

Wilhelm, 1688–1740), pats būdamas kalvinistas, pie
tizmą aktyviai rėmė. Situacija pasikeitė, į sostą atėjus
jo sūnui Frydrichui II (Friedrich Wilhelm, 1712–1786),
kuris buvo švietėjiškų idėjų šalininkas ir fanatizmo
priešininkas.
Mažojoje Lietuvoje pietistų idėjas per studentus ir
rašytu žodžiu platino Karaliaučiaus teologijos profesorius Frydrichas Georgas Rogalis (Friedrich Georg
Rogall, 1701–1733). Leonas Gineitis: „Šalia G. Rogalio pietizmo plito ir „Dievo gynėjų“ kryptis. [...] Pagal 1763 m. statistiką „Dievo gynėjų“ brolijos gyvavo
Karaliaučiuje, Gumbinėje, Galdupėje, Įsrutyje, Klaipėdoje, Tilžėje ir kituose miestuose, miesteliuose bei
kaimuose.“14 Tačiau lietuvininkai į šį judėjimą žiūrėjo
atsargiai, kunigai jį dažnai smerkė, nors keli jam simpatizavo ir jį rėmė. H. Arnašius cituoja Tilžėje 1904 m
išleistą leidinį apie senųjų lietuvininkų gyvenimą, kuriame rašoma, jog surinkimininkai daugumos lietuvininkų buvo vertinami kaip keisti atsiskyrėliai ir sektantai, iš kurių buvo juokiamasi, jų buvo vengiama. „Spėjama, jog ne daugiau kaip 15 % lietuvininkų priklausė
surinkimininkams ar jiems simpatizavo.“15 Aktyviausi
pietizmo entuziastai Mažojoje Lietuvoje buvo zalcburgiečiai, kurie šį judėjimą platino tarp lietuvininkų.
Zalcburgiečiai apibūdinami kaip itin emocingi: atėję į
jų pamaldas lietuviai nesuprasdavę pamokslų, tačiau
verkdavę kartu su zalcburgiečiais, o paklausti dėl to,
atsakę: „Bet mus pažadina stebėjimas zalcburgiečių,
nes jie atrodo tokie pamaldūs ir taip labai verkia.“16
Karaliaučiaus universitete vis labiau įsigalint pietistams (1713–1739), pasak L. Gineičio, buvo realizuotas oficialusis monarchijos lozungas „Nesamprotauti,
paklusti įsakymams!“: 1726 m. Karaliaučiaus universitetas pertvarkytas pagal Halės modelį, o netrukus
buvo išleistas įsakas, kurio pagrindu būsimi ir jau esami pastoriai turėjo egzaminuojantiems juos pietistams
„raštu pateikti išpažintį dėl santykio su pietizmu ir iš
jų gauti leidimą“ pradėti ar tęsti pastoriaus darbą. Monarchas siekė, kad į prūsų lietuvių gyvenamas vietas
vyktų vokiečiai pietistai, baigę Halės universitetą (dažnai lietuvių kalbos beveik nemokantys), o lietuvininkus buvo stengiamasi siųsti į kitus kraštus, tą pietistai
ir darė. Kitaip mąstančių pietistai netoleravo, kitokį

11. Kristina Mačiulytė. Pamokslo ypatybės XVIII a. mažojoje Lietuvoje:
pietizmo ir švietimo idėjų įtaka. Iš: Lituanistica, 2001, Nr. 2 (46),
p. 118–119.
12. Leonas Gineitis. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Vilnius: Vaga,
1990, p. 60.
13. Leonas Gineitis. J. Kvantas: pavyzdys K. Donelaičiui. Iš: Literatūra,
t. 44 (1), 2002, p. 23.

14. L. Gineitis. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, p. 61.
15. H. Arnašius. Pietizmo Mažojoje Lietuvoje prieštaringumas tautinio
sąmoningumo aspektu. Iš: Renesanso ir reformos įtaka Mažajai
Lietuvai. Mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos
universiteto leidykla, 1998, p. 11.
16. I. Skrupskelis, Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje, p. 22
(autoriaus rašoma: salzburgiečių).
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požiūrį turintiems „filosofuojantiems“ pastoriams buvo
uždraudžiama pamokslauti. Iš pradžių pietistų lyderis Karaliaučiaus universitete Francas Albertas Šulcas
(Franz Albert Schultz, 1692–1763) studentus galbūt
imponavo savo naujomis idėjomis, bet netrukus prieš
įsivyravusią pietistinę tvarką jie ėmė protestuoti. Įtampa tarp pietistų ir aktyviausio jų oponento garsiojo
pamokslininko Johano Jakobo Kvanto (Johan Jacob
Quandt, 1686–1772) didėjo, o įsikišus pačiam karaliui,
nuo 1739 m. padėtis ėmė gerėti J. Kvanto naudai. Donelaičiui baigiant studijas (1740 m.) grupė profesorių
su J. Kvantu vėl skundu kreipėsi į Frydrichą II, kuris
buvo žinomas kaip religinio fanatizmo priešininkas.
J. Kvantas su savo šalininkais vis labiau universitete
spaudė pietistus. 1742 m. padėtis pasikeitė – buvo uždrausti daugiau prietarus nei religingumą skleidę surinkimai kaimuose, apribota sakytojų veikla, bažnyčiose
uždrausta vieša atgaila, nurodyta vengti bažnyčiose
pietistų pamėgtų emocinių „afektų“ ir kt.17
Mažojoje Lietuvoje pietistai, palaiminti juos protegavusio karaliaus, buvo pradėję dideles reformas bažnyčioje ir mokyklose, tačiau jos truko neilgai. Heinrichas Lyzijus, karaliaus paskirtas rūpintis šio krašto
švietimo reikalais, netrukus, „staiga išėjo į viešumą
su aiškiu germanizacijos planu“, ankstesnį savo rūpinimąsi lietuvių tautiniais reikalais pripažinęs klaida.18
Šio pietisto veiklos Mažojoje Lietuvoje pasekmės buvo
tokios, kad, anot A. Vaškelio, „pietizmas prarado dalį
populiarumo ir turėjo sustoti, nespėjęs įsigalėti provincijoje. Ir, anot V. Bormano (W. Borrmann), „pažeistas
lietuvių tautinis jausmas nugalėjo pietistus.“ Skrupskelio teigimu, „Lysius buvo savo priešų  – iš lietuviškojo ir prūsiškojo lagerio   – nugalėtas.“19 Į sostą atėjus
karaliui Frydrichui II, švietimo reforma buvo patikėta
pietizmo opozicijos šalininkui J. Kvantui, ir taip Mažojoje Lietuvoje įsigalėjo nuosaikesnių religinių pažiūrų
autoritetai, kurie pasižymėjo aktyvia religinės literatūros leidyba lietuvių kalba. Lietuviškų religinių raštų
vertimą ir jų leidybą itin skatino šių dviejų priešingų
stovyklų kova ir lenktyniavimas.
Itin svarbi pietistų pamaldų dalis buvo giesmių giedojimas. Didžioji dalis tekstų buvo vertimai iš vokiečių
kalbos, o giesmės neretai buvo giedamos lietuvių liaudies dainų melodijomis. Giesmėse atsispindėjo pietistų
pasaulėžiūra, nuostatos. Apie pietisto pamokslininko
17. L. Gineitis. J. Kvantas: pavyzdys K. Donelaičiui, p. 32–39.
18. A. Vaškelis. Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas
Donelaitis, p. 132.
19. I. Skrupskelis. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje, p. 22.
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Mertikaičio išleistą giesmyną K. G. Milkus atsiliepia
neigiamai: „Ten esama absurdiškiausių dalykų, mistinių išpūstų išsireiškimų, kvailų epitetų ir visai neskoningų posakių, kurie visiškai netinka išmintingom giedojimo pamaldom.“20
Mažojoje Lietuvoje pietizmas vėliau atsigavo tik
XVIII a. pabaigoje  – šį laikotarpį mini Vilius Gaigalaitis, Vydūnas, Kristupas Gudaitis, Ignas Skrupskelis.
Savo istoriosofiniame veikale apie lietuvių ir vokiečių
santykius Vydūnas rašo, kad paskatos atgimti lietuvių
religingumui atsiradusios „XVIII amžiuje, iš pietizmo.
Jo mistika labai atitiko lietuvišką dvasią, dėl to pietizmą lietuviai nepaprastai palaikė.“21 Ignas Skrupskelis
teigia, kad pietistų judėjimo liaudiškumas buvo paveikesnis nei bažnyčios dvasininkų. „Šis bendruomeninis sąjūdis savo viršūnę pasiekė, baigiantis XVIII ir
prasidedant XIX amžiams.“22 Petronėlės Žostautaitės
duomenimis, XX a. pradžioje surinkimui iš suaugusių mažlietuvių evangelikų „priklausė tik 16 %, o apie
45 % buvo surinkimų lankytojai arba jų šalininkai.“23
Pietizmo mokytojai dažnai nebuvo baigę nei teologijos, nei kitų aukštesnių mokslų, tad jų Biblijos komentarai, pasak A. Vaškelio, neretai „nueidavo net į
komiškas formas, tačiau beveik visuose buvo bendra
tendencija: gyventi nuolankų gyvenimą, daryti atgailą, gilintis į išganymo ir išpažinimo tiesas, stropiai ir
sąžiningai atlikti kasdienį darbą lauke, darže, kieme
ir namuose; ypatingu griežtumu buvo smerkiami šokiai, dainos, teatras, svaiginamieji gėrimai, bet koks
pasilinksminimas, netgi garsus juokas.“24 L. Gineitis
pabrėžia, kad pietistai šviečiamąsias idėjas vadino bedievybe. „Apšvietą pietizmas smerkė su didžiausiu atkaklumu. Kartu pietistai boikotavo ir meną, kaip „piktosios dvasios išmonę“. Nebuvo išskiriamas ir liaudies
menas.“25
Helmutas Arnašius pietizmą įvardija kaip universalią socialinę ideologiją, kuriai būdingos globalizmo
tendencijos. „Tokiu būdu pietizmas reikalauja naikinti
bet kokią išorinę savastį, atsisakyti tautinių rūbų, dainų,
suėjimų, papročių. Ten, kur lietuvius užvaldo pietizmas, jie tampa vienodai juodai apsirengę, tylūs, darbštūs bažnyčios lankytojai ir karaliaus pavaldiniai – jie
20.
21.
22.
23.

Ten pat, p. 29–30.
Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, p. 563.
I. Skrupskelis. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje, p. 22.
Petronėlė Žostautaitė. Evangeliški surinkimai Mažojoje Lietuvoje.
Iš: Liaudies kultūra, 1996, Nr. 4, p. 30.
24. A. Vaškelis. Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas
Donelaitis, p. 136–137.
25. L. Gineitis. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, p. 62.

Rima PALIJANSKAITĖ. Pietizmas Kristijono Donelaičio aplinkoje ir jo atspindžiai „Metuose“

netenka savo kultūros.“26 Arnašius išskiria svarbiausius
pietistų bruožus: tai rigorizmas (pietistai primena ne ramius ir paklusnius liuteronus, bet veikiau karinguosius
jėzuitus); viešos išpažinties praktika ir atgaila tikinčiųjų
bendruomenėje; uždarumas, susijęs su savęs išrinktumo
pajauta ir atsiribojimu nuo pasaulietiško gyvenimo   –
kiti „vis tiek yra prapuolę, jų dūšios velnio apsėstos“;
radikalus visų senojo lietuvių tikėjimo, savos kultūros
apraiškų smerkimas ir gujimas; tuo pačiu metu pastangos išlaikyti gimtąją kalbą, puoselėti religinę literatūrą
lietuvių kalba ir lietuviškas pamaldas.27
Pietistų veikla Mažojoje Lietuvoje XVIII a. pabaigoje ir XIX a. labai priklausė nuo kunigų ir konkrečios
bendruomenės surinkimų sakytojų  – jų išprusimo, tolerantiškumo. Kartais sakytojai pasijusdavo pranašais
ir skleisdavo savitas, bažnyčios mokymui net prieštaraujančias idėjas; kiti buvo abejingi lietuviškumui ir
rūpinosi vien tikėjimo reikalais (kai kurie   – veikdami išvien su vokiečiais ir lenkais); treti labai rūpinosi
lietuvių kalbos išlaikymu, jos puoselėjimu, bet senąjį
lietuvių kultūrinį palikimą, ypač liaudies dainas, laikė
pagonybės liekana, esą nesuderinama su krikščioniškumu. (Vokiečių liaudies dainų pietistai, beje, nesmerkė  – Vydūnas tai sieja su vokiečių kilmės kunigų autoritetu.) Bendra jiems buvo tai, kad vengta ne tik žalingų įpročių, o bet kokių kultūrinių renginių ar pramogų,
laikytasi asketiškumo, santūrumo, nuolankumo, dievobaimingo pamaldumo, siekta mistinių patirčių (surinkimuose stengtasi tiesiogiai patirti Šventosios Dvasios ar
Jėzaus buvimą, įsijausti į jo kančią). Pietistai vengė bet
kokios individualumo raiškos (daugelio pietistų giesmių autoriai liko nežinomi), puošnumo, netgi margų
drabužių (taigi – ir lietuviškų marginių) ar patalynės  –
visa tai buvo siejama su puikybe, nuodėmingumu. Šio
pasaulio gyvenimo vertę ir grožį pietistai neigė, laikydami tai tuštybe; svarbiausias rūpestis buvo parengti
savo sielą amžinajam gyvenimui po mirties.
Paradoksalu, bet pirmieji pietizmą tarp lietuvininkų
skleidę kolonistai vėliau įžvelgė negatyvius šio judėjimo socialinius ir materialinius aspektus, todėl „tokių
konservatyvių surinkimų atsisakė ir net surinkimininkus pašiepdavo, pravardžiuodami juos „mukeliais“
(Mucker), t y. šventeivomis arba „ilgaplaukiais lietuviais“ (langhaarigen Litauern)“.28 Asketiškojo pietiz26. H. Arnašius. Prūsijos vokiečių-lietuvių tautos rėmėjų pasaulėžiūros
religiniai ir filosofiniai pamatai, p. 26.
27. H. Arnašius. Pietizmo Mažojoje Lietuvoje prieštaringumas tautinio
sąmoningumo aspektu, p. 7–12.
28. P. Žostautaitė. Evangeliški surinkimai Mažojoje Lietuvoje, p. 30.

mo įtakoje, anot P. Žostautaitės, susiformavo savitas
„psichologinis mažlietuvio tipas“  – pamaldaus, doro,
uždaro ir itin paklusnaus karaliui,  – kurio tautinei savimonei teliko kalba. Pietistai nepalankiai vertino XIX a.
pabaigoje ėmusias kurtis tautines organizacijas, tautinės krypties spaudą ir ragino nebendrauti nei su Mažosios, nei su Didžiosios Lietuvos tautiniais veikėjais.
1938 m. pabaigoje Klaipėdos krašte kuriantis įvairioms
nacistinėms organizacijoms, „daug surinkimininkų ir
jų vaikų stojo į šias organizacijas. Jos įsijungė į antilietuvišką ir antivalstybinę veiklą, kurios tikslas buvo
Klaipėdos kraštą atplėšti nuo Lietuvos.“29

Donelaitis  – pietizmo, ortodoksų ar
Apšvietos šalininkas?
Donelaičio raštuose sunku rasti ryškesnių pietizmo
apraiškų  – apie tai yra užsiminę keli išeivijos kritikai ir
vokiečių tyrinėtojas Hermanas Budenzygas (Hermann
Buddensieg). Jis mano, jog pietistu Donelaitį būtų galima laikyti tik patį pietizmą suprantant labai plačiai, o
„jo pasisakymuose pietiškumas siauresne prasme tėra
vos pastebimas“30. Didžioji dalis vokiečių ir nemažai
lietuvių tyrinėtojų pagrindine Donelaičio „Metų“ ypatybe laiko lietuviškumą, o poemos autorių  – „perdėm
lietuvišku“. „Metai“, anot H. Budenzygo, esą „tikras
lietuvių tautos atvaizdas“. Jeigu poema būtų persmelkta pietizmo idėjų, vokiečių tyrinėtojai neabejotinai būtų
pabrėžę, kad „Metai“  – „labai vokiška poema“, o Donelaitis  – „labai vokiškas“...
Donelaitis neretai palaikomas „pietistu“ pabrėžiant
jo nuoširdų tikėjimą ir atsidavimą savo tarnystei, o
ypač – sau ir kitiems keltus aukštus moralinius reikalavimus. Tvirtindamas, kad Prūsijoje jau XVII a. pradžioje buvo išplitęs pietizmas, Darius Petkūnas K. Donelaitį pavadina „pietizmo laikų“ ir „pietistinių pažiūrų“ kunigu, spėdamas jį net ir užaugus „pietistinėje
aplinkoje“. Svaresnių argumentų D. Petkūnas pateikia
pagrįsdamas ne Donelaičio pietizmą, o jo liuteronišką
tikėjimą: Donelaitis rimtai žiūrėjo į asmeninę išpažintį,
kurią pietizmas atmetė, ir itin vertino kunigo tarnystę.
Su pietizmu Donelaitį susiejantys autoriai patį pietizmą
traktuoja išties labai plačiai  – vos ne kaip patį darbštumą, gyvą tikėjimą, dorą ir kitas bendražmogiškas
29. Ten pat, p. 34.
30. H. Buddensiegas. Kristijono Donelaičio gyvenimas ir veikalas
laiko fone. Iš: Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną Donelaitį. Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 185
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vertybes. Antai Juozas Brazaitis teigia: „Nors Donelaitis pietizmą prisiėmė labai saikingai, blaiviai, bet
nuo jo neatsipalaidavo ir paskiau, gyvendamas parapijoje, kada pats pietizmas kitur jau buvo išblėsęs.“31
K. Gudaitis su tuo griežtai nesutinka, nes taip teigti, jo
nuomone, tolygu Donelaitį laikyti atsilikusiu fanatiku
pietistu. A. Vaškelis Donelaitį buvus pietistą argumentuoja tuo, kad jis nemėgęs pramogų, triukšmo, negalėjęs pakęsti rūkymo bei girtuokliavimo ir buvo rimtai
atsidėjęs fiziniam darbui. O Stasys Yla pastangas Donelaičio vertybėse įžvelgti pietizmą pavadino „beldimu
į svetimas duris“, nes pietizmui priskiriamos dorybės
nuo seno buvo ir tebėra puoselėjamos lietuvių.
Tačiau Donelaitis įvardijamas ne tik pietistu, bet ir
Apšvietos šalininku, netgi ortodoksu. Daugelis tyrinėtojų teigia pietistus buvus aršiais Apšvietos priešininkais, o kai kurie pietizmą traktuoja kaip pažangias idėjas puoselėjusį judėjimą. Analizuodamas Karaliaučiaus
universitete vykusias permainas, Kęstutis Daugirdas
tvirtina, esą tarpusavyje kovojusių Donelaičio profesorių pietistų ir antipietistų pažiūros beveik nesiskyrė, o
pats poetas, „be abejonės, bus įsisavinęs konservatyvią
liuteronybę“, kurią esą atskleidžia jo eilėraštis vokiečių
kalba „Tamsybių Dievas“.32 Spėjama, kad šiame išties
mįslingame eilėraštyje Donelaitis pasmerkęs Apšvietos šalininkų platintas knygas. Tačiau tai, kad keturi iš
septynių Donelaičio profesorių buvo pietistai, kad Donelaitis privalėjęs laikytis pietistų nurodytos krypties,
kaip teigia straipsnio autorius, turbūt dar nereiškia, kad
jis būtinai turėjo šias pažiūras perimti ar, priešingai,
atmesti. Keisti ir nepagrįsti yra samprotavimai, esą iš
giesmynų į Donelaičio pasąmonę „įsibrovę“ žodžiai ir
frazeologiniai posakiai vėliau nesąmoningai atsiradę jo
poemoje, ir tokie frazeologizmai kaip „miels Dievas“ iš
Berento giesmyno lėmę Donelaičio kreipinius „paukšteli miels“, „paukšteliai mieli“, „miela vasara“.33. Tokie Donelaičio pažiūrų ir jo kūrybos vertinimai ne tik
nieko nepaaiškina, bet itin suprimityvina jo asmenybę
ir kūrybą. Ir pietistų „Dievo gynėjų“ pavyzdžiu čia jau
tektų ginti patį Donelaitį...
Karaliaučiuje 1707 m. kovai su pietizmu dvasininkai sukūrė organizaciją, kurią rėmė ne tik akademinio
31. Juozas Brazaitis. Būrų kultūros poetas. Iš: Egzodo Donelaitis.
Vilnius: Aidai, 2001, p. 12.
32. Kęstutis Daugirdas. Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultetas
Donelaičio studijų metais. Iš: Kristijono Donelaičio epochos
kultūrinės inovacijos. Klaipėda, 2013, p. 60.
33. Guido Michelini. Prūsijos Lietuvos giesmynai Donelaičio laikais.
Iš: Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos. Klaipėda:
Klaipėdos universitetas, 2013, p. 87.
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sluoksnio atstovai, bet ir miesto tarnautojai. Karaliaučiaus universitete pietizmas pradėjo plisti 1724 m., iš
Halės universiteto atsiuntus pietistą teologijos profesorių G. Rogalį, kuris ėmė kovoti su senąja profesūra ir
buvusia tvarka. K. Daugirdas teigia, jog Karaliaučiaus
universitete tarp pietistų ir kitų žymiausių profesorių
(ortodoksų ir Apšvietos šalininkų) pažiūrų bei nuostatų
nebuvo jokių didesnių skirtumų. Jeigu taip  – argi studentai būtų organizavę gatvių eitynes (skanduojant „tegyvuoja Kvantas“), tyčiojęsi iš žymiausių universiteto
profesorių pietistų (vieną pavaizdavę „ant kankinimų
rato“, kitą  – „už kojų pakabintą kartuvėse“), argi būtų
daužę pietistų langus, o kareiviai būtų gavę įsakymą
kovinei parengčiai?! 1737 m. pavasarį padėtis universitete vertinama kaip „daugiau nei įtempta“. „Galima
drąsiai teigti, kad visą mokyklos ir studijų laikotarpį
nuo 1731 iki 1740 m. Karaliaučiuje Donelaitis praleido tikrai ne darnioje ir ramioje, o smarkiai įkaitusioje
aplinkoje, kurioje tvyrojo atviro konflikto grėsmė.“34
Gabiems ir mąsliems jaunuoliams tai buvo neabejotinai puiki paskata ugdyti kritišką ir kūrybišką mąstymą. Kad tai buvo ne pietisto F. Šulco ir jo oponento
J. Kvanto asmeninio pobūdžio konfliktai (kaip kartais
teigiama), akivaizdžiai parodė pietistų vykdytos reformos ir vėlesni įvykiai, pasibaigus karaliaus protekcijai
pietizmui. Kristinos Mačiulytės tvirtinimu, J. Kvantas
„konfliktavo su pietistais dėl bažnytinių ir edukacinių
klausimų sprendimo. Jo raštuose ir įvairiapusiškoje veikloje atsispindi pastangos suderinti konfesinius
principus su Švietimo epochos dvasia.“35.
Vienas iš pietistų edukacinių projektų, 1734 m.
įgijęs ir oficialų statusą,  – tai ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų pietistinė katekizacija, kuri turėjo būti vykdoma po sekmadienio pamaldų iš katekizmo ir abiejų
(priešpiečio ir popiečio) pamokslų. Sunku įsivaizduoti,
kaip tai įmanoma padaryti praktiškai, juolab kad vienai
parapijai priklausė 30–40 kaimų. Beje, pietistai dėl to
nurodė sutrumpinti pamokslą, apsiriboti trimis giesmėmis ir visiškai atsisakyti muzikavimo. Žvelgiant iš
sunkią baudžiavos naštą vilkusių lietuvininkų pozicijų,
tai išties ypatinga dvasinės baudžiavos forma. Tokiam
projektui labai priešinosi J. Kvantas, jį laiškais palaikė
parapijų pastoriai, bet J. Kvantas pietistų buvo apkaltintas „katekizacijos nesupratimu“, grasinant jį atleisti
iš pareigų.
34. K. Daugirdas. Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultetas
Donelaičio studijų metais, p. 59.
35. K. Mačiulytė. Pamokslo ypatybės XVIII a. Mažojoje Lietuvoje:
pietizmo ir švietimo idėjų įtaka, p. 120.
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Arvydas Ališanka. Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą. Bronza, h-70 cm. 2012 m.
Darbai sukurti bronzos liedinimo simpoziumuose SKULPTORIAI SKAITO DONELAITĮ.
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Karaliaučiaus universitete vykusių kovų ir permainų panoramą, Donelaičiui į jį stojant ir jį bebaigiant,
pateikė Leonas Gineitis, kartu išryškindamas didžiausiu antipietistu laikomo J. Kvanto asmenybės ypatumus ir jo galimą poveikį Donelaičiui. J. Kvanto išsilavinimas, jo kelionės po įvairius Europos šalių universitetus, bendravimas su žymiomis to meto asmenybėmis
padėjo jam įgyti ne tik gausybę žinių, bet ir itin platų
akiratį. Jis netapo siauru fanatišku ortodoksu. „Neeilinis jaunuolio protas sutalpino klasikinius Bažnyčios
autoritetus ir humanistinio laisvo tyrinėjimo rezultatus,
teorinius dogmų principus ir praktiškosios krikščionybės psichologiją. Tai  – ankstyvieji Apšvietos epochos
pasaulėžiūrinio sinkretiškumo bruožai.“36 Pasak L. Gineičio, panašų sinkretizmą matome ir Donelaičio asmenybėje, jo praktinėje veikloje ir kūryboje, tad J. Kvanto
poveikiu Donelaičiui negalima abejoti. Apie J. Kvantą
rašiusieji pabrėžia ypatingą jo kruopštumą, atkaklumą,
drąsą, jo pamokslai stebino giliomis intelektinėmis
įžvalgomis, ypatingu įtaigumu, labai dažnai ir humoru,
o tai anuomet buvo itin reta.
Anot Liucijos Citavičiūtės, vienas garbingas miestelėnas rašęs: „Liuteronų dvasininkai laikosi įsikibę
savo ceremoningų tradicijų ir nesistengia modernėti
ar pasikeisti. Daugelyje didmiesčių išsilavinę žmonės
nebelanko bažnyčių, mūsų apšviestajame amžiuje kunigai atrodo iš tiesų apgailėtinai. Jeigu jie nesugebės
suvokti epochos dvasios, o orientuosis tik į mažiausiai apsišvietusius, kurie dar gausiai lanko bažnyčias
ir išlaiko kunigus, tai jie taps išminties priešais ir pajuokos objektu, pradės plaukti prieš srovę, tad mūsų
amžių nušviečianti šviesa liks tik menka švieselė tamsiame skliaute“. Panašiai rašė ir Tolminkiemio kunigas
Kristijonas Donelaitis: „Mano laikais laisvamanybė
Prūsijoje jau buvo labai paplitusi, didieji ir kilmingieji
retai užsukdavo į bažnyčią išklausyti šventų Mišių.“37
Straipsnio autorė mano, kad žinomas garsus pamokslininkas J. Kvantas neabejotinai padarė reikšmingą įtaką
Donelaičiui.
Donelaitis, anot L. Gineičio, gerai pažinojo ne tik
J. Kvantą, bet ir abiejų kovojančių pusių idėjinius principus, veiklos pobūdį bei metodus. „Jis nepalinko nei
į vienos, nei į kitos pusės fanatizmą. Didelę įtaką čia
bus turėjęs Kvanto autoritetas, jo pažiūros ir elgesys.
[...] Kvanto asmeninis pavyzdys rodo jaunuoliui kelią
ne į lėkštus idėjinių kraštutinumų pašalius, o į juos pra36. L. Gineitis. J. Kvantas: pavyzdys K.Donelaičiui, p. 25.
37. Liucija Citavičiūtė. Johanas Jakobas Kvantas Karaliaučiuje XVIII a.
Iš: Senoji lietuvių literatūra, XX. Vilnius: LLTI, 2006, p. 101.
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nokstančios sintezės išmintį.“38 Platesnį akiratį ir polinkį į sintezę Donelaičiui galėjo įkvėpti ne tik J. Kvanto, bet ir F. Šulco pavyzdys  – jis „kūrė savitą Liuterio
teologijos, pietistinių paxis pietatis idėjų ir Wolffo filosofijos sintezę.“39 Tad tuo metu universitete dominavo
sinkretizmo tendencijos, o Donelaičio laikysena, pasak
Ž. Sidabraitės, buvusi beveik tipiška to meto švietėjo
laikysena.
Apie Donelaičio pasaulėžiūrą ir nuostatas galima spręsti iš jo laiškų, eilėraščių, pasakėčių ir kito
rašytinio palikimo, pagaliau ją liudija jo gyvenimas.
„Pradėdamas vesti Tolminkiemio krikšto knygas, Donelaitis pirmiausia įrašė savo atsidavimą Apvaizdai
ir norą būti „ganytoju ir avinėliu“ (Hirte und Lamn).
Ir tuoj pat pareiškė savo nepasitenkinimą reformatais
zalcburgiečiais.“40 Tai buvo evangeliškojo tikėjimo
žmonės, kuriuos dėl jų tikėjimo po kontrreformacijos
tame krašte persekiojo katalikai, nes jų pastangos atversti evangelikus į katalikybę nedavė rezultatų. Halę
pasiekusius zalcburgiečius sutiko ir jais ėmė rūpintis
pietistai, paskirdami jiems Halėje mokslus baigusius
pamokslininkus. Pasak A. Vaškelio, „pietistinis sąjūdis dėl zalcburgiečių fanatiškumo tikėjimo dalykuose
rado geriausią dirvą.“41 A. Baublys savo straipsnyje
teigia, jog pietistinį judėjimą kaimuose skiepijo būtent
zalcburgiečiai. Apie tai rašo ir V. Gaigalaitis: „Salzburgiečiams šičion Lietuvoje įsigyvenus, pradėjo jie patys
lietuvininkus ant nobažnystės bei krikščioniško pasielgimo raginti“.42 Donelaičiui kunigaujant, jo parapijoje
zalcburgiečių šeimų būta nemažai, jie turėjo išskirtines sąlygas, ypatingą karaliaus palaikymą ir paramą.
„Gumbinėje, kur buvo įsteigti Karo ir domenų rūmai,
susikūrė Rytprūsių zalcburgiečių centras.“43 Istorikai
tvirtina, kad jie stengėsi gyventi kolonijomis ir jautėsi
esą išskirtiniai  – ir tikėjimo požiūriu. Apie Donelaičio
netoleranciją kitoms konfesijoms ir vėliau kiek pasikeitusį požiūrį į reformatų tikėjimą yra pastebėjęs ne
vienas kritikas. Donelaičio nepalankumas zalcburgie38. L. Gineitis. J. Kvantas: pavyzdys K. Donelaičiui, p. 37.
39. Žavinta Sidabraitė. „Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro“,
arba kaip menka tampa didžiu. Iš: Kristijono Donelaičio epochos
kultūrinės inovacijos. Klaipėda, 2013, p. 35.
40. A. Vaškelis. Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas
Donelaitis, p. 141.
41. Ten pat, p. 136.
42. Vilius Gaigalaitis. Surinkimininkai ir jų įnašas į lietuvių raštiją. Iš:
Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija. Vilnius: Vaga,
1988, p. 265.
43. Bernhart Jähnig. Evangelikų ištrėmimas iš Zalcburgo ir jų priėmimas
bei apgyvendinimas Prūsijoje. Iš: Kristijono Donelaičio epochos
kultūrinės inovacijos. Klaipėda, 2013, p. 109.
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čiams nerodo jo palankumo pietizmui. Nors plačių pažiūrų, jis „buvo gana tolimas ekumenizmą skelbusiems
pietistams.“44
Išlikusių Donelaičio laiškų nedaug, ir jie liudija
ypatingą dėmesį savišvietai bei apmąstymams. Pietistinio nuolankumo ir atgailavimo ženklų ar griežtų ortodoksinių nuostatų juose nematyti. Keliami skaudūs
socialiniai klausimai, apie ponus gerai beveik nekalbama. „Ponai dėl tokio dažno savo galios piktnaudojimo
gyvenime iš tikrųjų turi blogą vardą.“45 Jį buvus švietimo idėjų šalininką ypač išryškina svarstymai apie žinių
stoką senovėje   – tada nežinota apie daugelį dalykų,
„apie kuriuos dabar tesužinota ir kurie vis labiau daros
pažįstami. [...] Ir jeigu jis [Donelaičio Homerui prilygintas Vergilijus] dar mūsų laikais kaip apšvi e s t a s i r
t i kr as kr ikš čionis tebegyventų, o kaip pasikeistų jo Iliada [Eneida].“46
Donelaičio pasakėčiose regime tą patį: smerkiama
veidmainystė, neteisybė, piktnaudžiavimas savo jėga,
galia bei valdžia ir reiškiama nuoširdi užuojauta tiems,
kurie išnaudojami, prieš kuriuos neteisingai liudijama, kurie galingųjų apiplėšiami ir praryjami. Vokiškai
rašyti Donelaičio eilėraščiai vėlgi nėmaž neprimena
verksmingo pietistinio jausmingumo nei jų požiūrio į
šį pasaulį. Paskutinėse eilėraščio „O greit slenką laikai“ eilutėse išsakyta akivaizdžiai priešinga pietistams
nuostata į žmogaus būtį:
„Argi žmogus vien tur apverkt skriaudas patirtas
Ir be drąsos, vilties tik dirbti amžinai?
O ne! Pasaulis jam būt rojumi paskirtas,
Bet ne, kaip Heraklitui, vis ašarot liūdnai.“47
Itin mįslingas yra Donelaičio eilėraštis „Tamsybių
dievas“. Eilėraštyje apgailestaujama, kad žmonės kvailinami, naudojamasi jų tamsumu, kad neišmanėliams
brukamas knyginis „šlamštas“ ir dėl to didinamos
žmonių kančios, „triumfuoja pragaras dėl šių žmonių
kančių“. Kai kas teigia, esą Donelaitis čia kritikuojąs
bedieviškus Apšvietos raštus, tačiau bedieviškumu tuomet buvo laikomi nukrypimai nuo oficialaus Liuteronų
bažnyčios mokymo arba antiklerikaliniai pareiškimai.
Knygos anuomet buvo brangios, ir niekas tamsuoliams
(dažnai nemokėjusiems skaityti) „bedieviškų raštų“ ne44. Žavinta Sidabraitė. Švietėjiško pamokslo ypatybės. Iš: Tiltai, priedas,
Nr. 27: Biblija literatūroje. Klaipėda, 2005, p. 93.
45. Kristijonas Donelaitis. Raštai. Vilnius: Vaga, 1977, p. 277.
46. Ten pat, p. 277; išskirta R. P.
47.	 Ten pat, p. 265.

bruko. Jeigu kokios nors knygos buvo brukamos, tai tik
religinio turinio, ir ne patiems tamsuoliams, o tiems,
kurie juos galėjo paveikti  – t. y. dar labiau kvailinti,
sunkinti ir taip jau vargingą jų gyvenimą. Prūsijoje būta
prievolės kunigams įsigyti nustatytus savišvietai privalomus leidinius. Eilėraštyje teigiama, kad pragaras dėl
žmonių kančių „triumfuoja“ čia ir dabar: „Dėl žemės
žūstančių tikėjimo vilčių.“ Kas gi didino žmonių, ypač
lietuvininkų, kančias? Atsakymas, rodos, aiškus. Donelaičio „Tamsybių dievas“ neabejotinai yra susijęs
su „Neteisybės dievu“, juolab kad būtent neteisybės,
veidmainystės, gobšumo reiškiniams poetas buvo itin
jautrus ir kritiškas. Teisingąjį Dievą, beje, sunku išvysti
Liuterio mokyme, dar sunkiau, ir pačiam Donelaičiui,
buvo to teisingojo Dievo autoritetą atpažinti turtingųjų
bei valdančiųjų sluoksniuose, kurie lėmė ir bažnyčios
politiką, kaip antai pietistų įsigalėjimą, o vėliau  – jų
veiklos ribojimą ir draudimą. Kokios eilėraštyje minimos tamsybės jėgos slėgė Donelaitį, būtų galima suprasti, įsigilinus į ano istorinio laikmečio lietuvininkų
germanizavimo kontekstą. Juk Donelaitis buvo ne tik
kunigas, bet ne mažiau – ir patriotiškai nusiteikęs lietuvininkas. Jam juk pirmiausia ir rūpėjo lietuvininkų,
lietuvybės išlaikymo reikalai.
Algirdas Matulevičius teigia, jog religiniu lietuvių
auklėjimu ir atitinkamomis bažnytinio-religinio lavinimo įstaigomis buvo naudojamasi kaip „kultūrinės
kolonizacijos“ priemonėmis. „Netgi karalius Frydrichas II, nemėgęs dvasininkų luomo, laikęs jį veidmainingu ir parazitiniu, toleravo jį kaip uolų valdžios
pagalbininką.“48 Pasak L. Gineičio, Prūsijoje religiniai
raštai būdavo rengiami su valdžios pritarimu. Mokytojai turėjo gauti specialų dvasininkų išduotą „ištikimybės pažymėjimą“, o patys dvasininkai, įpareigoti
įstatymų ir nuostatų, privalėjo žinias apie vadinamuosius „nukrypėlius nuo tikro tikėjimo“ perduoti dvasinių reikalų departamentui ar inspektoriui.49 Karalius
valdė viską  – ir bažnyčią, ir švietimo sistemą. Pasak
Gineičio, bažnyčia, mokykla ir raštija turėjo atlikti tą
patį vaidmenį. Berlyno valdininkas džiaugėsi, kad „užsispyręs lietuvis“ dėl mokymo labai pasikeitė: „žino ir
vykdo prievoles vyriausybei. Koks puikus atpildas už
įdėtas lėšas!“50 Donelaičio „Metuose“, beje, tai savo
elgsena, kalbomis ir pamokslais puikiai perteikia religingasis Selmas.
48. Algimantas Matulevičius. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. Lietuvių
tautinė padėtis. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 128.
49. L. Gineitis. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, p. 42.
50.	 Ten pat, p. 59.
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Donelaičio „Tamsybių Dievo“ įsigalėjimą sieti su
Apšvietos idėjų sklidimu Prūsijoje, manytume, nėra
jokio pagrindo. Greičiau jį būtų galima sieti su jau
minėtomis pietistų reformomis bažnyčioje, su pietistų sektų pažiūromis ir jų brukimu lietuvininkams. Labai tikėtina, kad Donelaitis čia turi galvoje kolonistų
platintus raštus. Pasak L. Gineičio, Halės universiteto
pietistai XVIII a. pirmoje pusėje paskleidę labai daug
giesmynų, brošiūrų su pietistiniais pamokslais. Įvairius
religinius raštus „skleidė zalcburgiečių kolonijos“, jie
platino ir Halės pietistų išleistas knygas.51 Iš vokiečių
kalbos verstos giesmės persmelktos atgailos, apokaliptinių nuotaikų ir įvaizdžių, kitokio tikėjimo peikimu,
dažnu pasaulį valdančio velnio minėjimu, savojo tikėjimo sureikšminimu, pavyzdžiui: Tark, apiegi, ką giedoti
reiks, / kokie kad wenczawoti? Tark, / Kas Krikßconis
yra! Daug, / kad wenczawoti stoja, jokias, / ßok, ir
ßtukkavoja. Argi tai / krikßczonißka?52 Taigi, šokti
ir „štukavoti“ yra nekrikščioniška. Donelaitis, mėgęs
meną, dažnai muzikavęs ir tiek daug „štukavojęs“ savo
poemoje, pietistų galėjo būti laikomas nelabai doru
krikščionimi...
Ne tik savo kūryba, pasisakymais, bet ir veikla (garsiąja Tolminkiemio žemių separacijos byla, pastatytais
kunigų našlių namais, muzikos instrumentų, įvairių
mechaninių ir optinių prietaisų gaminimu), atsargiu
ir kritišku požiūriu į reformatų, ypač zalcburgiečių,
pietizmo kraštutinumus, Donelaitis neabejotinai buvo
šviečiamųjų pažiūrų šalininkas ir puoselėtojas.

ginti šėtoną; jis reikalauja vidinės atgailos ir pamaldumo, neapkenčia pasaulietiškų dainų. Dievo baimė jam
rimtas dalykas.“53
Tačiau Donelaičio poemoje lietuvininkai ir šoka, ir
dainuoja, ir pats poemos pasakotojas ragina būrus, ilgai
bei sunkiai triūsus, rengti skerstuves (RG 371–375):
Nugi dabar, naštas vargų visas nusikratę,
Jau pasilinksmykim bensyk česnyj susikvietę.
Tam juk Dievs dosnus gėrybes mums dovanoja,
Kad nusimučyję bei, kaip mums reik, triusinėję,
Vėl atsigautumbim, gardžiai kramtydami kąsnius.

Pietistinės pažiūros „Metuose“ paprastai siejamos
su religingojo Selmo, o kartais ir Pričkaus, pamokslavimu: krikščioniškų tiesų dėstymu, skatinimu dorai
elgtis, apgailestavimu dėl įsigalėjusio bedieviškumo, velnystės ir įvairių moralinių blogybių. Vokiečių
tyrinėtojas Francas Oskaras Tetcneris (Franz Oscar
Tetzner), nors pastebėjo Donelaitį nepaminėjus jokių
„surinkimininkų žodžių ir papročių“, jį vis dėlto laiko
pietistu: „Jis atmeta šokius bei žaidimus, lėbavimą ir
gurkšnojimą, ikrai ir sumedžiotoji mėsa jam kažkas
šlykštaus, lošimas peiktinas, keiktis jam reiškia džiu-

Kartu puotauja ir „religingieji“ Pričkus su Selmu,
o tai pietistams būtų buvęs didelis nusižengimas. Pričkus ne tik puotauja, bet ir įvairias „šutkas“ (nebūtus
dalykus) būrams pasakoja. Svarbiausių pietizmo ypatybių  – atgailos ir „atsivertimo“ poemoje nėra nė užuominos. Tiesa, kelis kartus „Metuose“ virkauja Pričkus,
bet jis aprauda ne savo nuodėmes ar ydas, o savo padėtį  – jo negerbia nei būrai, nei ponai. Po jo ašarojimu
dėl pasenusio kuino irgi slypi savęs gailėjimas, savo
gyvenimo apraudojimas (RG 525–526): Aš jo taip gailiuos, kad kartais ašarų srovės, / Ypačiai kad iškoliots
jodau, varva nuo zūbų.54 „Metuose“ nerasime ir kitų
svarbių pietizmo ypatybių: netgi „viežlybieji“ būrai
nepraktikuoja nei vidinės, nei išorinės askezės; renkasi
ne į namų pamaldas (surinkimus), bet itin triukšmingai ir linksmai švenčia vestuves, krikštynas ir senąsias
kalendorines šventes; nesmerkia spalvotų drabužių,
taigi ir lietuviškų marginių, bet skatina juos dėvėti;
dainuoja liaudies dainas, šoka liaudiškus šokius, seka
pasakas, žaidžia ir t. t. Visa tai iš esmės prieštarauja pietizmo nuostatoms. O poemos pasakotojas, tiesiogiai
atstovaujantis Donelaičio pažiūroms, tam pritaria: jis
su būrais kalbasi, juokauja, ir smerkia ne pačias dainas, netgi ne puotavimą, o tik visišką Dievo (poterių
prie stalo) pamiršimą ir „neviežlybas“ pernelyg išgėrusiųjų „šutkas“.
Donelaičio pietiškumą teigiantis Darius Petkūnas
konkrečių pietizmo „Metuose“ apraiškų (be etinių aspektų) nepateikia, o tik išryškina akivaizdžius teologinius motyvus. Jie esą „rodo, kad K. Donelaičiui svarbios tos doktrinos, kurios tiesiogiai siejasi su jo parapijiečiams aktualiais klausimais: iš kur kyla blogis, kodėl

51. Liudas Gineitis. Kristijono Donelaičio aplinka. Vilnius: LLTI, 1998,
p. 94.
52. Guido Michelini. Pietistų „Psalmių knygos“ istorinis kontekstas.
Klaipėda, 2010, p. 80.

53. F. Tetzneris. Kristijonas Donelaitis ir pietizmas. Iš: Iš vokiškųjų raštų
apie Kristijoną Donelaitį. Vilnius: LLTI, 2002, p. 129.
54. Cit. pagal: Kristijonas Donelaitis. Metai ir pasakėčios. Vilnius: Baltos
lankos, 1994.
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žmogus turi kentėti šiame pasaulyje, kodėl Dievas leidžia pasaulyje viešpatauti neteisybei, ar galima priešintis priespaudai? Į šiuos klausimus poetas atsako pamaldžiųjų Metų veikėjų lūpomis, kurie vaizdžiai pateikia
Bažnyčios mokymą apie gimtąją nuodėmę, Apvaizdą,
„dviejų karalysčių“ doktriną.“55 Dalia Čiočytė, analizuodama teodicėjinius laisvos valios motyvus „Metuose“, tvirtina, jog Donelaitis „aiškina germanizacijos
ir baudžiavos slegiamam būriškam adresatui, kodėl
[mums] reik vargt, kurdamas pokalbį su Adomu ir pateikdamas jį kaip „atpirkimo ožį“.“56 D. Čiočytė pabrėžia dažnai „Metuose“ minimus pasaulio pabaigos
ženklus (pasaulyje viešpataujanti bedievybė, Šėtonas ir
jo mokslai) ir rojų praradusio (mirtingo, trapaus, apgailėtino) žmogaus būklę, tai siejant su „žmogaus kalte,
Adomo nuodėme“57.
Tad remiantis šiais teologiniais motyvais poemoje, būras lietuvininkas turi pasitenkinti savo padėtimi,
paklusti valdžiai ir jai atiduoti, kas liepiama; o neturėdamas, ką valgyti ar kuo nuo šalčio apsiginti, tegali
kaltinti save ir biblinį „atpirkimo ožį“ Adomą. D. Petkūnas primena M. Liuterio mokymą, pagal kurį, skriaudžiamas būras negalįs maištauti, „nes tai prieštarauja
Dievo valiai“, kurio Donelaitis esą ir laikėsi: Selmas po
smurtinės Pričkaus mirties nieko kito negalėjo pasakyti, tik „atsiduoti Dievo valiai“. Nors Selmas (panašiai ir
Pričkus) nuolankai priima „Dievo valią“, poemos pasakotojo ir Lauro bei kitų personažų (Bužo, Dočio ir jo
užtarėjo teisme) kaltinimai ponams dėl būrų padėties
ir jų išnaudojimo yra akivaizdus prieštaravimas Liuteronų bažnyčios mokymui. Šie personažai išnaudojimo, ponų nežmoniškumo nepripažįsta už Dievo valią,
bet mąsto apie žmonių prigimtinę lygybę ir socialinę
neteisybę. M. Liuteris tai vadina pikčiausiais velnio
kėslais: „Didžiausios pagundos žmogų suima tuomet,
kai velnias priverčia mus gilintis į savo gerovės ir nelaimės priežastis. Nieko nėra lengviau, kaip pasiduoti
pagundai ir imti svarstyti, kodėl nutinka vienaip ar kitaip. Šitaip yra nuo Adomo iki mūsų laikų. Tasai kodėl?
kankino visus šventuosius.“58
Atsižvelgiant į anų laikų Liuteronų bažnyčios mokymą, Donelaičio „Metuose“ išsakomos idėjos ne tik
drąsios, bet netgi eretiškos. Suprantama tad, kodėl Do55. Darius Petkūnas. Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla,
teologiniai motyvai „Metuose“ ir kituose raštuose. Iš: Tiltai, priedas,
Nr. 27: Biblija literatūroje. Klaipėda, 2005, p. 77.
56. Dalia Čiočytė. Literatūros teologija: teologiniai lietuvių literatūros
aspektai. Vilnius, 2013, p. 126–128.
57. Dalia Čiočytė. Biblija lietuvių literatūroje. Vilnius, 1999, p. 63–64.
58. Liuteris. Užstalės pokalbiai. 2003, Vilnius: Alma litera, p. 274.

nelaitis neretai pasitelkia ironiją, komizmą. Jokio gero
pono, kuris „numirė pernai“, nebuvo, o verkti dėl pono
mirties būrai galėjo nebent iš džiaugsmo. Apie ponų ir
valdininkų nežmoniškumą rašė ano meto istorikai, juo
baisėjosi atvykę į Mažąją Lietuvą kolonistai. Šveicarai
siekė išsisukti nuo lažo, nes jie „matą, kaip kiti valstiečiai yra nuomotojų engiami ir lietuviškai lupami. Grafas Dohna praneša, kad Šveicarijos prancūzai geriau
mirs negu leisis plakami ir gėdingai plūstami.“59 Tik
Selmas ir Pričkus remiasi Liuterio mokymu ir apie prigimtinę nuodėmę kalbančiais bibliniais mitais; kitiems
personažams, pasak V. Kavolio, „blogybė atsiranda ne
žmogaus prigimtyje, kaip teigtų prigimtinės nuodėmės teorija, bet visuomeniniuose santykiuose.“60 Ponų
nežmoniškumą smerkę ir būrams daromas skriaudas
pažymėję „Metų“ personažai iš esmės atitinka poeto
pasakėčių personažus ir įvairiuose raštuose išsakytą
paties Donelaičio poziciją.
Apie pietistines pažiūras rašantieji dažnai cituoja anksčiau parašytą ir į poemą nepatekusį fragmentą
„Tęsinys“. Čia („Tęsinys“, 14–15) vaizduojamas ne
tik religingas, mandagus, bet ir itin paklusnus ponams
Selmas, nes, pats menkai ką turėdamas, stengiasi vyriausybei, kas jai reik, attesėtų / Ir, kas šiulei bei bažnyčiai puolasi, duotų. Nors Selmas pristatomas kaip
paprastas vargingas būras, jo namai rėdyti lygiai kaip
bažnyčia, kurioje stalas  – nei švents altorius, ant kurio
knygelės šventos guli padėtos. Taigi Selmas siejamas
su bažnyčia, nors kai kurie kritikai tokius Selmo namus
vertina kaip pietisto. Tačiau Donelaičio pomėgis ironizuoti skatina kritiškai žvelgti ir į šį paveikslą: Selmo
valgis kasdien tikt menks ir menkai nudarytas, jo žiemą
didei nudilusi skranda, bet jo namai išpuošti kaip bažnyčia, ir čia puikuojasi knygelės  – anuomet buvusios
itin brangios. Abejonę kelia tai, kad XVIII a. pirmoje
pusėje mažai būrų išvis temokėjo skaityti, ir net kai kurie kunigai Šventojo Rašto neturėjo. Toks idealus būras
išvis nebūtas. O ir cituotų eilučių Donelaitis į „Metus“
neįtraukė – panaudojo viso labo kelias pirmąsias „Tęsinio“ eilutes.
„Metuose“ Selmas nei idealus, nei džiugus, o
priešingai   – dažnai nepatenkintas, nuolat „besidyvijantis“ ir besibarantis, itin reiklus kitiems, netgi piktas.
Selmas pasaulį suvokia kaip demonišką  – itin dažnai
mini velnią, velniavą, apokaliptinius ženklus (RG 867–
868): Matom juk kasdien, kaip jau visur karaliaudams
59. Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, p. 391.
60. Vytautas Kavolis. Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga, p. 410.
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/ Velnias vis baisiaus piktųjų suvelia kudlą. Žmogus,
Selmo požiūriu, yra silpnas, labai ribotas ir nepajėgus mąstyti apie Dievą (ŽR 677): Mes, glūpi daiktai,
n’išmanom tavo davadą. Ryškiausias Selmo bruožas  –
susitelkimas į antgamtinį pasaulį, visuose socialiniuose
vyksmuose pabrėžtinai primenant Dievo valios (predestinacijos) dogmą. Tokias nuostatas ir jas įvardijantį
atitinkamą žodyną galima rasti tiek Liuterio mokyme,
tiek pietistų giesmyne  – čia vienodai gausu apokaliptinių ženklų, kalbama apie velnio „apstotas“ žmonių
širdis, velnių „narsumą“ ir „kytrystę“, apie ribotą žmogaus išmanymą: Mes, Diewe, Daiktus dwasißkus ne
tinkam ißmanyti, ßventus mes tawo Darymus ne galim
perbandyti; tu per didey paaukßtintas permenkas musu
Razumas: ta Bėda tu pazysti.61 Selmo vardas kritikų
siejamas su Saliamonu  – bibliniu išminčiumi. Iš kitų
personažų jis išsiskiria dar ir tuo, kad dažnai kritikuoja
būrus lietuvininkus ir užtaria kolonistus – dėl to galėtume Selmą sieti su kolonistais, taigi, ir su pietizmą
diegusiais zalcburgiečiais. Tačiau „Metuose“ yra eilutės, kuriose Selmas kritikuoja ir kolonistus šveicarus
bei prancūzus, ir jų skleidžiamą religinį mokymą  – taigi pietizmą.
Prisiminęs, jog tėvai mūsų seni nei mokymų, nei
pybelių, nei katgizmų dar nepažino, bet daugiaus garbėj laikydavo Dievą ir bažnyčią stropiai šventadieniais
lankė (RG 791–795), ir apsakęs kitas negeroves, Selmas prabyla apie artėjančią „svieto pabaigą“, nes įsivyrauja sumišimas, pekliškos baisybės, klastos ir šelmystės (RG 869–882):

D. Petkūnas, primindamas dar ir tai, jog Donelaitis „dėl
savo atsidavimo liuteronybei keldavo vargą šalia esančiai evangelikų reformatų parapijai“, o kur kas pozityviau žvelgė į katalikus, gyvenimo pabaigoje katalikybę
pavadinęs netgi gimininga liuteronybei.62 Šie „Metuose“ ištarti Selmo žodžiai turi artimų sąsajų su idėjomis,
Donelaičio išsakytomis eilėraštyje „Tamsybių Dievas“,
kuriame irgi kalbama apie skleidžiamą vargstantiems
žmonėms pražūtingą mokymą, taip kuriant žemėje pragarą. Abiem atvejais kritikuojamas socialinę neteisybę
Dievo baimės vardu palaikantis ir atitinkamomis dog
momis įtvirtinantis religinis mokymas.
Religingojo Selmo lūpomis Donelaitis išsako ir
itin netikėtų, ironija persmelktų minčių. Ragindamas būrus „neklastuoti“ ir būti dorus, jis, paprastai
lietuvininkus peikęs, kartą ėmė juos nepaprastai girti
(ŽR 185–190):
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų,
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.
Ne tikt vokiečiai visoki mus pažiūrėti,
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko;
Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo
Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo.
Tikt margų marginių dar nešiot nedrįsta.

Selmas mini šveicarus ir prancūzus, kurie čia atvyko persekiojami dėl tikėjimo, taigi buvo karštai tikintys ir platino religinius, o ne kokius nors pasaulietinius
mokslus, bet Selmas tuos mokslus vadina velniškais,
ir jie mūsų gadynę... sudūkina. Tai, kad čia kritikuojami „kitokių mokslų platintojai“ kolonistai, pastebėjo ir

Šie Selmo žodžiai itin keistai skamba to meto įstatymų kontekste. Donelaitis galėjo nežinoti 1681 m. išleisto „Dėvėsenos potvarkio“, pagal kurį lietuviams nevalia vilkėti taip, kaip vilki vokiečiai. Tačiau jis tikrai
žinojo 1732 m. karaliaus potvarkį, kuriame pasakyta:
„Šiaip jau turite žiūrėti, kad šitie žmonės (zalcburgiečiai) lietuviškai nevilkėtų, nevaikščiotų vyžoti ar panašios prastos našystos neperimtų, o kad gražiais vokiškais drabužiais dėvėtų ir to laikytųsi.“63 Labai ironiškai
skamba ir susibėgusių svetimų žmonių noras į lietuvius
pažiūrėti, ir tai, kad prancūzai mus mylėt susirinko, nes
atvykusieji dažnai būdavo įkurdinami lietuvių ūkiuose,
kur jie būdavo lietuvių išlaikomi, be to, neretai nutikdavo, kad valdininkai dėl menkiausios priežasties iš
lietuvininkų ūkį atimdavo ir atiduodavo jį atvykėliams
kolonistams.
Donelaičio pietizmą „Metuose“ tad tenka išvis paneigti, nes iki šiol donelaitikoje labiausiai su juo sietas
Selmas, religingiausias poemos personažas, pietistų

61. Guido Michelini. Pietistų „Psalmių knygos“ istorinis kontekstas.
2010, Klaipėda, p. 172.

62. Darius Petkūnas. Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla…,
p. 82–83.
63. Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, p. 382.

Ak broleliai! Ak, išbuskim irgi pajuskim,
Kaip visur išsižioję peklos plyšta bedugniai
Ir kaip pekliškas razbaininks mūsų gadynę
Su savo mokslais velniškais sudūkina visą. [...]
Mes, lietuvininkai, pirm to nepažydami svietą,
Dingojom vis, kad tik šveisteris ir prancūzas
Žmones su svetimais savo mokslais moka supainiot
Ir kad vokiečiai tikt vogt ir keikt nesigėdi.

28

Rima PALIJANSKAITĖ. Pietizmas Kristijono Donelaičio aplinkoje ir jo atspindžiai „Metuose“

Arvydas Ališanka. Tarppušis. Šakos, medžiai, h-4 m, 2014 m. Juodkrantė.

mokymą ne tik smerkia, bet netgi demonizuoja. Tai
buvo labai būdinga Liuteriui  – kitokių tikėjimo tiesų
skleidimą jis itin smerkė, vadino paklydimu, erezija,
sektantiškumu ir tiesiog „stabų garbinimu“. Liuteris teigia, jog tironai ne tokie pavojingi, nes jie „ima tik kūną
ir turtą“. Tuo tarpu „sektantai klaidingu savo mokymu
drumsčia sielą, o tai jau blogiau“; sektantų ir „eretikų
veikla labai ūmi ir karšta, todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo didžiai patraukli, ryškesnė negu tikrųjų krikščionių“, tačiau jie prasilenkią su Dievo įsakymais, o pats
eretikas neretai esąs „pamišęs šventasis“.64
XVIII a. pietistų ir Liuterio (taip pat liuteronų ortodoksų) pažiūros labai panašios, tik kai kuriais klausimais pietistai buvo kur kas radikalesni už Liuterį;
be to, jie išsiskyrė polinkiu į misticizmą ir prietarus,
64. Liuteris. Užstalės pokalbiai. Vilnius: Alma litera, 2003, p. 138–144.

atsiribojimu nuo visuomenės ir „pražuvusio“ pasaulio.
Palyginus šias pietistų nuostatas su pietizmo pirmtakų
pažiūromis, tektų pripažinti, kad Mažojoje Lietuvoje
jos labai nutolo, imta praktikuoti savaip suprastą radikaliąją liuteronybę, nieko bendra neturinčią su Apšvieta. Valdžiai ir Liuteronų bažnyčiai ji nekėlė jokio pavojaus, o daugeliu atveju buvo naudinga, nes propagavo
asketizmą, socialinį pasyvumą ir stengėsi išgyvendinti
tautinių kultūrų (išskyrus vokiečių) apraiškas. Todėl
nenuostabu, kad ir senąją lietuvių kultūrą  – ypač liaudies dainas  – pirmieji įvertino ne lietuviai, o Apšvietos
idėjų paskatinti vokiečių šviesuoliai.
Religingojo Selmo pažiūros labiausiai sietinos kaip
tik su Liuterio mokymu. Selmas ne tik dažnai primena
jo katekizmą (privalomas maldas rytą, vakare ir prie
stalo), bažnyčios lankymą, jos dogmas, Šventąjį Raštą,
bet ir prievoles valdžiai, ragindamas dėl jų neniurnė-
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ti, o nedelsiant vykdyti. Tuo jis labiau primena savo
prievoles vykdantį liuteronų bažnyčios kunigą nei nuo
pasaulio atsiribojusį pamaldų pietistą. Ką Donelaitis
norėjo pasakyti Selmo, dėstančio Liuterio ir Liuteronų bažnyčios mokymą, personažu   – sunku pasakyti.
Akivaizdu tik, kad Selmo religingumas ir pamokslai
būrams dažnai pateikiami hiperbolizuotai, kartais pasitelkiant satyrą, komizmą. Donelaitis, rodos, Selmo pažiūromis anaiptol nesižavi, ypač joms priešpriešindamas labai lietuvišką (sinkretistinę) poemos pasakotojo
ir Lauro pasaulėjautą bei pažiūras.
Pričkus žuvo aklai nusileisdamas ir nesipriešindamas ponų smurtui, o Selmas, kaip lietuvininkas, žengė
į dvasinę žūtį aklai paklusdamas monarchų valdomai
bažnyčiai. Žiauria ir neteisinga Pričkaus mirtimi Donelaitis tarsi iliustruoja „Tamsybių dievo“ karaliavimą.
Kad teisusis „negerais laikais turi tylėti“, apie tai Donelaitis užsimena ir krikšto metrikų knygų įrašuose.
Tačiau tiesa ir tai, kad Donelaitis savo asmeniniu pavyzdžiu ir žodžiais ragino netylėti, neleisti, kad ponai
ir valdininkai su kitais taip nežmoniškai elgtųsi, nes
„koks begalinis jų gobšumas bei godumas, taip pat
koks didelis jų žiaurumas, jeigu jų nesustabdysi, gerai
žinoma.“65 Pričkus   – tarsi to nesustabdyto žiaurumo
auka. O Selmas neteikia jam deramos reikšmės, nes remiasi Dievo valios ir kitomis savo tikėjimo tiesomis.

Išvados
Pietizmas XVIII a. Mažojoje Lietuvoje, Donelaičiui
kunigaujant Tolminkiemyje, nebuvo išplitęs reiškinys,
o jį puoselėjo beveik išimtinai kolonistai zalcburgiečiai, kurių atžvilgiu kunigas Donelaitis aiškiai yra išreiškęs nepalankumą. Nesižavėjo Donelaitis ir pačiu
pietizmu, reiškiusiu nepakantumą tiek lietuvių tradicinei kultūrai, tiek Apšvietos idėjoms.
Religingiausių „Metų“ personažų Selmo ir Pričkaus
nuostatos bei elgsena prieštarauja XVIII a. dominavusioms asketinėms pietistų pažiūroms. Pričkaus ir Selmo laikysena bei poelgiai išreiškia anaiptol ne pietistų
pažiūras, o veikiau nuolankumą monarcho valdomai
Liuteronų bažnyčiai, pasidavimą jos diegiamam religiniam ir socialiniam mokymui, kuris būrus lietuvininkus vedė į žmogiškojo orumo, savigarbos, dvasinės
stiprybės ir galiausiai dorovės praradimą, į rezignaciją
ir nutautimą.
65. Donelaitis. Raštai, p. 436.
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Donelaičio „Metuose“, laiškuose, eilėraščiuose ir
pasakėčiose aiškiai išreikštos socialinės ir humanistinės nuostatos rodo jį gerokai pranokus savo laikmetį.
Jų nederėtų sieti su jokiomis siauromis religinėmis pažiūromis   – ir pačiam Donelaičiui, ir jo personažams
(„Metuose“   – poemos pasakotojui ir Laurui) artimas
sinkretizmas. Prieš lietuvininkų būtį žlugdantį „Tamsybių dievą“ Donelaitis visa savo kūryba, visa savo asmenybe iškelia „Šviesybių Dievą“, atstovaujantį teisingumui, žmoniškumui ir tuomet dar tik pradėjusioms Prūsijoje plačiau sklisti pažangioms Apšvietos idėjoms.

Pietizmas Kristijono Donelaičio
aplinkoje ir jo atspindžiai „Metuose“
Rima PALIJANSKAITĖ
Apie K. Donelaičio pasaulėžiūrą ir pietizmo idėjas
„Metuose“, kaip ir apie pietizmą Mažojoje Lietuvoje,
išsakyta daug prieštaringų nuomonių. Donelaičiui šis
judėjimas buvo gerai pažįstamas, bet jis nė karto nėra
apie jį užsiminęs. K. Donelaitis kartais pavadinamas pietistu dėl pietistams priskiriamų etinių vertybių, kurios
nuo seno buvo būdingos ir lietuvininkams. Literatūrologai
Donelaičio pažiūras paprastai sieja su Apšvietos idėjomis
bei sinkretizmu.
Pietizmas XVIII a. Mažojoje Lietuvoje gerokai skyrėsi
nuo pirminio XVII a. pietistų sąjūdžio Prūsijoje, kuris
rėmėsi mistikų darbais, nesureikšmino dogmų ir buvo
itin visuomeniškas. Lietuvininkai pietistai Mažojoje Lietuvoje pasižymėjo religiniu asketiškumu, priešiškumu
Apšvietos idėjoms ir lietuvių liaudies kultūrai, atsiribojimu
nuo visuomenės, jos kultūrinio bei politinio gyvenimo.
Donelaičiui studijuojant Karaliaučiaus universitete sklido naujos filosofinės idėjos, vyko intensyvios pietistų ir
jų oponentų kovos. Kunigaujant Tolminkiemyje pietizmą
puoselėjo beveik vien kolonistai zalcburgiečiai, kuriems
pastorius Donelaitis nebuvo palankus.
Religingiausių poemos „Metai“ personažų Selmo ir
Pričkaus nuostatos bei elgsena prieštarauja XVIII a. dominavusioms pietistų pažiūroms, savo kalboje Selmas kritikuoja, net demonizuoja kolonistų skleidžiamą religinį
mokymą. Šių personažų laikysena bei poelgiai sietini
ne su pietistų pažiūromis, o veikiau su monarcho valdomos Liuteronų bažnyčios religiniu ir socialiniu mokymu,
diegusiu darbštumą, dievobaimingumą, nuolankumą,
paklusnumą, kas būrus lietuvininkus vedė į rezignaciją ir
nutautimą. Kiti personažai – Donelaičio poziciją atstovaujantis poemos pasakotojas ir Lauras išreiškia lietuvišką
(panteistinę) pasaulėjautą ir pažiūras, kurioms būdingas
sinkretizmas ir ryški humanistinė orientacija.
Gauta 2014-11-20, įteikta spaudai 2015-02-17
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Jono Basanavičiaus kelias
nuo Ožkabalių iki Maskvos
Algirdas GRIGARAVIČIUS

Prisiminę gimtojo Jono Basanavičiaus kaimo Ožka
balių dainas, suprasime šio krašto žmonių dvasinio
pasaulio turtingumą ir unikalumą. Istorinės šio krašto
peripetijos: valstiečių įbaudžiavinimas XVIII a. trečia
jame ketvirtyje, čia pat už sienos – prūsų, lenkų kul
tūra ir gyvenimo būdas, derlingos žemės, galimybė
su to paties socialinio statuso krikščionimis ūkininkais
bendrauti lietuviškai, vokiškai, lenkiškai, rusiškai –
sudaro vadinamojo Suvalkų trikampio fenomeną. Kul
tūrinę įvairovę papildė ir Bartninkų apylinkėse Vinkš
nupių dvare nuo XV a. buvusi musulmonų mečetė,
kurios paskutiniu dvasininku prieš Pirmąjį pasaulinį
karą buvo imamas Chaleckis.1 Bręstančiai asmenybei,
kasdien galinčiai lyginti savųjų ir svetimųjų gyveni
mus, artimoji aplinka darė neabejotiną poveikį. Įgytos
asmeninės patirties pasekmė – vaizduotės pakylėta,
stipri vidinė pasirinkto siekinio ar tikslo motyvacija. Šį
teiginį patvirtintų iš Suvalkijos pakraščio kilęs gausus
lietuvių atgimimo veikėjų būrys. Kai nuo aukštesnių
kalvų atsiveria iki 30 kilometrų toliai, o galvoje kirba
išvaikščiotas vietas apipynusios legendos ir istoriniai
pasakojimai, žmogaus dvasioje gali įsižiebti ir būsi
mos ateities vizija, ir dar tolimesnių kraštų pažinimo
polėkis.
Jonas Basanavičius autobiografijoje tvirtino, kad
jo namuose gyvavo sakytinė tradicija, kad protėviai
buvo ateiviai iš anapus Nemuno, atsikėlę nuo Vilniaus
po 1676 m. maro epidemijos. Pirmas abejonių neke
liantis įrašas Bartninkų bažnyčios metrikų knygose
yra iš 1694 m., kai Mykolas Basanavičius su kūma
krikštijo Mykolo Šurkino naujagimį. Istorikas Antanas
Tyla nustatė daktarą buvus šeštos kartos Mykolo pali
kuonimi. Jo nuomone, daktaro protėviai nuo XVII a.
pabaigos buvo žemdirbiai ūkininkai, iš pradžių laisvi
arba činšiniai, vėliau lažą atliekantys valstiečiai, uolūs
1.

Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 3. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos
leidykla, 1966, p. 410.

katalikai. J. Basanavičius, atradęs 1384 m. kryžiuočių
kelių aprašymuose Birštonų pravardes, mini seną
Birštonų giminę, iš kurios kilusi jo motina.2
Daktaro J. Basanavičiaus vaikystės draugas Buiša,
1935 m. gyvenęs už Lazdijų, Dusios ežero pakrantėje,
„Sekmadienio“ žurnalistui pasakojo, kad abu bandą
ganė ir birbynes suko, tik draugui pasisekė, nes tėvai
į mokslus išleido, o pasakotojas dėl sudegusių namų
liko tamsus, bet į miškelį visada įbėgdavęs pirmas.
Basaniukas, tėvams nutarus kunigu išmokyti, neilgai
gyvulius ganė, greitai su „zacepulka“ ir „Aukso alto
riumi“ ėjo pas daraktorių poną Vladislovą. Mėgo sekti
pasakas, daugiausia apie senovės karalius ir kuni
gaikščius. Paklaustas, ar norėtų būti karaliumi, atsakė
„ne“: jie turi nuteisti labai daug žmonių myriop. Labai
gražiai pūtė birbynę, už tai klebonas paveikslėlį dova
nojo: „Mokykis. Kai užaugsi, muzikantas būsi.“ Kai
pradėjo mokytis Marijampolėje, matydavosi retai, tik
nuo kitų girdėjo, kad užaugęs Basaniukas visas žvaigž
des suskaičiuos, nes jau dėvi gražų švarką su blizgan
čiomis sagomis. Kai kartą suėjo, pamatė pasikeitusį,
tikrą ponaitį, kuris pasakojo apie Lietuvos karalius
ir kad Vytautas sumušė šimtą tūkstančių kryžiuočių.
Kai 1924 m. lankėsi Lietuvoje, Buiša nuvyko į Kauną,
pradžioje jo nepažino, bet kai priminė vaikystę, pabu
čiavo ir davė 50 litų kailiniams pasisiūdinti.3
Pas daraktorius mokėsi nuo šešerių–septynerių
metų, lankė triklasę Lukšiuose, bet Marijampolės aps
krities mokykla pirmą kartą neatsivėrė – neišlaikė arit
metikos egzamino. 1867 m., jau stojant į Marijampo
lės gimnaziją, pavyko. Gimnazijoje pradeda kasdienio
2. D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. Vilnius: Lietuvių mokslo
draugija, 1936, p. 9–10, Tyla A. Patriarcho J. Basanavičiaus kilmės
pėdsakais. Iš: Mokslas ir gyvenimas. 2001, Nr. 11, p. 7–8; Daktaro
rinkta genealoginė medžiaga: LLTI BR, F2–1944, lapai nenume
ruoti.
3. Diksi [Vytautas Bičiūnas?]. D-ro Basanavičiaus kūdikystės draugai.
Iš: Sekmadienis, 1935 m. birželio 23 d., Nr. 25, p. 3.
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gyvenimo įvykius žymėtis užrašų knygelėse, kurios
iki šiol nebuvo įdėmiau perskaitytos. Jos saugomos
J. Basanavičiaus archyve Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto bibliotekoje.
Pirmoji užrašų knygelė nedidukė, joje pirmiausia
abėcėlės tvarka lenkiškai surašyti devynių draugų ir
pažįstamų vardadieniai, paskutinis – pirmosios meilės
Uršulės Milančiūtės, spalio 21 d. Nepamiršo ir savojo
šv. Kryžiaus Jono, lapkričio 24 d. smulkesnėmis rai
delėmis jau rašalu, ne pieštuku „pagerbtas“, matyt,
nugirstas ar pradėjus skaityti įspūdį padaręs F. Dosto
jevskio romanas „Nusikaltimas ir bausmė“.
Pirmas iš eilės datuotas įrašas atsiranda spalio
27 d., jis susijęs su lenkų kalbos mokytoju. Antrajame
pasižymėta, kad lapkričio 3 d. pasirodė sniegas.
Kituose fiksuojamos mokytojų ir bendramokslių mir
tys („atidavė Dievui sielą“), orai, gaisrai, gimnazijos
salėje rengiami koncertai, pasižymint, kad įėjimas – 10
kapeikų. Šiaip knygelė užpildyta savo ir kitų klasių
mokinių 1867–1873 m. sąrašais. Iš jų matyti, kad pirmais
metais pirmoje gimnazijos klasėje buvo 45 mokiniai,
antroje – 40, trečioje – 32, ketvirtoje – 26, šeštoje – 15.
Paskutinės septintos klasės sąraše vienuolika pavar
džių, tiek vaikinų yra ir pirmojoje žinomoje J. Basanavi
čiaus nuotraukoje su bendraklasiais. Autobiografijoje
rašyta, kad visus septynerius metus su daktaru pra
simokė keturi. Tai miškininkas Jokūbas Kalasauskas,
daktaras Jonas Kudirka, kunigas Tomas Šaukevičius,
rašęsis Šolkievičiumi, ir matematikas Moiša Škudskis.
Užrašų knygelėje prie „Bassanowicz Jan“ įsirašė, kad
bus filologas arba medikas, daugumos bendraklasių
nurodyta po vieną profesiją, dar vienas norėjęs tapti
inžinieriumi, kiti taikėsi į daktarus.4
Jonas Totoraitis Marijampolės gimnazijos atsira
dimą siejo su vietinių gyventojų laikysena per 1863 m.
sukilimą. Paskaitoje, skirtoje Rygiškių Jono gimnazi
jos dešimtmečio sukaktuvėms, jis teigė, kad Suvalkų
gubernija, buvusi autonominės Lenkijos karalystės
sudėtyje, pelnė ypatingą carinės administracijos
dėmesį, rūpintasi, kad lietuviai šalintųsi lenkų įtakos
ir surusėtų (štai per valsčiaus sukilimą 25 ūkininkai iš
Zyplių perdavę prašymą N. Muravjovui gelbėti nuo
maištininkų, nes jie esą ne lenkai, o lietuviai). Suru
sintos gimnazijos ir mokytojų seminarijos steigimas
Veiveriuose buvo caro valdžios lūkesčių ir tam tikro

4. LLTI BR, F2–63, lapai nenumeruoti.
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vietinių gyventojų lojalumo pripažinimas.5 Plates
niame kontekste tai buvo 1862 m. Lenkijos karalystės
mokyklų reformos koregavimas, susijęs su carinės
administracijos nuostata po sukilimo numalšinimo
kuo labiau mažinti lenkų įtaką, proteguojant įvairias
religines ir tautines mažumas. Po 1868 m. rudenį du
mėnesius trukusios švietimo ministro grafo D. Tols
tojaus inspekcinės kelionės Marijampolėje nuspręsta
steigti apskrities pedagoginę mokyklą.6
J. Basanavičius apie Bartininkų parapiją rašė, jog
1863 m. apylinkėse buvo mažai dvarų, todėl bažnyčioje
nebuvo patriotinių lenkų demonstracijų su dainomis,
tik sklido gandai, kad sukilėliams pagalbą suteiks
atvykę Garibaldžio būriai. Jis teigė: „Mūsų krašto
žmonės maište nedalyvavo, dargi buvo jam priešingi.
Tokius neištikimus lenkams jų slaptoji valdžia dargi per
sekiojo ir baudė.“ Daktaras sukilimo nevadino kitaip,
tik „lenkmečiu“. Negalėjo pamiršti gluosnyje prie kelio
į Būdvyčius pakarto Pajevonio ūkininko Baliūno, buvo
įsakyta tris paras neišimti jo iš kilpos, – pakaruoklį
pamatė su tėvais važiuodamas į Joninių atlaidus Paje
vonyje.7 Tai turėjo įtakos asmenybės tapsmui.
1867 m. gimnazijoje įvestos dvi savaitinės lietu
vių kalbos pamokos buvo dėstomos netinkamų ir
nepasirengusių darbui mokytojų. Per šias pamokas
mokiniai versdavo iš rusų į lietuvių kalbą ir lygindavo
kai kuriuos žodžius su panašiais graikiškais, lotyniš
kai ir slaviškais, naudodamiesi „graždanka“. Matyt,
tai turėjo įtakos daktaro polinkiui aiškinti žodžių
etimologiją. Viešai vartoti lietuvių kalbą surusintoje
gimnazijoje drausta, tad lietuviams katalikams tikybą
iki 1880 m. tebedėstė lenkiškai, vėliau – rusiškai, o
lietuviškai – tik nuo 1903 m.8 Petras Klimas, Marijam
polės gimnaziją baigęs 1910 m., savo atsiminimuose
apie Kazio Griniaus ir J. Basanavičiaus lietuvybės puo
selėtoju laikytą mokytoją Petrą Kriaučiūną atsiliepė
nepalankiai: jo greitas ir netvarkingas būdas kliudė
tapti autoritetu ir žadintoju. Aukštesnėse klasėse
gimnazistai rimtus literatūrinius darbus rašė rusiškai,
baigdami mokslus lietuviškai tesugebėjo taisyklingai
parašyti diktantą.9
5. Totoraitis J. Dešimties metų Rygiškių Jono gimnazijos sukaktu
vėms. Iš: Šaltinis, 1928 m. vasario 11 d., Nr. 6, p. 84.
6. Poznanński K. Reforma szkolna w Kròlewstwie Polskim w 1862 roku.
Wroclaw-Warszawa-Krakòw: PAN, 1968, p. 245, 314.
7. D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. Vilnius, Lietuvių mokslo
draugija, 1936, p. 14.
8. Rudzevičius J. Ten gimė, augo dr. Jonas Basanavičius. Vilnius, Petro
ofsetas, 2000, p. 82.
9. Klimas P. Marijampolės gimnazijoje (1901–1910 metais). Iš: Lietuvos
aidas, 1928 m. spalio 2 d., Nr. 198, p. 3.
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J. Basanavičiaus užrašų
knygelės faksimilė.
(Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto bibliotekos
rankraštynas, F2-63).

Savo autobiografijoje santykius su lenkais gim
nazijoje daktaras laikė normaliais, jie niekad nebuvę
įtempti kaip Suvalkuose, kur visiškai šeimininkavo
lenkų dauguma.10
Prano Mašioto liudijimu, lietuvių ūkininkų antplū
dis į Marijampolės gimnaziją prasidėjo nuo 1874 m.,
imtos steigti paralelinės klasės. Atvežę šeimininkei
vaikus, tėvai, be sulygtos sumos už butą ir valgį,
pažadėdavo jai ir žąsį, kad su vaiku šnekėtų tik len
kiškai. Vėliau jam teko girdėti apie nedorus Maskvos

studentus reganatus, surusėjusius ir nenorinčius kal
bėti lenkiškai. Miesto visuomenėje vyravo nuostata,
kad keturias klases baigęs gimnazistas turi padoriai
mokėti lenkų kalbą. Tai buvusi nerašyta gimnazijos
gyvenimo taisyklė. Būsimasis vaikų rašytojas įsiminė,
kaip keletas jo pirmosios „kvartieros“ draugų džiau
gėsi vyresniuoju gavę paskutinės klasės lenkiuką, nes
tikėjosi prieš stodami į Seinų kunigų seminariją pra
mokti taisyklingai kalbėti lenkiškai.11
J. Basanavičius pradinėse klasėse rašė lenkiškas

10. D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. Vilnius, Lietuvių mokslo
draugija, 1936, p. 20.

11. Ašakaitis Per. [P. Mašiotas]. Marijampolės gimnazijoje 1874–1883.
Iš: Tauta, 1920 m. gegužės 26 d., Nr. 23, p. 2.
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eiles, nes lietuvių kalba gilesniems įspūdžiams reikšti
rodėsi netinkama. Jas simboliškai sudegino Maskvos
universitete, matyt, 1874 m. pradžioje.
Dar trečioje gimnazijos klasėje įsimylėjęs eilių kūrė
jas patyrė smūgį, nes jo mūza ištekėjo už nusigyvenu
sio bajoro Vaitukaičio, o susipažinęs su kapeliono Jur
gio Čėsnos parūpintais K. Donelaičio „Metais“, pajuto
lietuviško žodžio grožį. Emociškai tapatintis su gim
tosios pastogės kalba ir lietuviais pradėjo antraisiais
ir trečiaisiais mokslo metais Maskvos universitete, kai
pradėjo užrašinėti iš bendraklasių išgirstas dainas, šį
darbą tęsė ir per atostogas gimtajame kaime.
1871 m. spalio 4 d. dvidešimtmetis ketvirtos klasės
gimnazistas Jonas parašė rašinį, aiškinantį rusų patar
lės „Тише едешь дальше будешь“ prasmę.12 Gavo
aukščiausią įvertinimą – trejetą su pliusu. Mokytojas
pagyrė už teiginių dėstymą, perskaitė rašinį vyresnėje
ir jaunesnėse klasėse, apibūdindamas kaip sektiną
minties ir stiliaus pavyzdį. Pradžioje rašyta, kad
patarlėse slypi liaudies tikėjimai ir įsitikinimai, ilgainiui
kylantys iš sveiko gyvenimo ir visuomenės poreikių
stebėjimo. Žodžiu „tyliau“ norima išreikšti mintį, kad
prieš darant kiekvieną veiksmą reikia apsvarstyti.
Graikai mokė, kad prieš imantis reikalo privalu pagal
voti. Valstietis prieš atsakydamas visada susimąsto.
Vadinasi, skubėti gyvenime reikia lėtai, bet yra aki
mirkų, pavyzdžiui, mūšyje, kurios lemia ateitį. J. Basa
navičiaus nuomone, ši patarlė dviprasmiška. Kitais
metais, spalio 22 d., nagrinėjo jaunosios ir senosios
kartos santykius Aleksandro Gribojedovo komedijoje
„Vargas dėl proto“. Jam nepriimtinas vyresniųjų pri
sitaikėliškumas, veidmainystė, paviršutiniškas išsila
vinimas, tingumas, bet nepritaria ir jaunųjų atstovui
dvarininkui Čackiui, atmetančiam valstybinę tarnybą
ir siūlančiam mėgdžioti kinus, nežinančius užsienie
čių.13 Pasmerkia ir valdininką Famusovą, kuris nieko
negalvoja apie savo pareigas, o tik pasirašinėja popie
rius, kad jų neprisikauptų ant stalo, peikia formalų
jo dukros auklėjimą, kuris tėra tik priemonė, kad ši
neatsiliktų nuo aukštuomenės. Būsimasis gimnazijos
abiturientas palaiko nuoširdžių, plačiai išsilavinusių
ir neužsisklendusių savyje pusę. Mokytojo prieraše
pagiriama sklandi kalba ir temos dėstymas.
Kaip matyti iš penktos gimnazijos klasės baigimo
pažymėjimo, išduoto 1872 m. rugpjūčio 3 d., pamokų
nepraleido, elgėsi pavyzdingai. Mokėsi rusų kalbos
12. LLTI BR, F2–2204, l. 1 a. p. 2.
13. LLTI BR, F2–2019, l. 1–6.
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ir literatūros bei jos istorijos, algebros, fizikos, geo
metrijos. Be visuotinės istorijos, teko krimsti Rusijos
imperijos ir Lenkijos karalystės geografiją, taip pat
atskiru dalyku dėstomą jų istoriją. Aišku, kad klasiki
nėje gimnazijoje turėjo mokytis lenkų, lotynų, graikų
ir vokiečių kalbas.14 Vėliau išmoko čekiškai ir bulgariš
kai, galėjo susišnekėti turkiškai. Matyt, žmonos Elės
dėka gebėjo paskaityti ir anglų kalba.
Kai J. Basanavičius buvo penktoje gimnazijos
klasėje, kurią baigus priimdavo į Seinų kunigų semi
nariją, silpnėjančios sveikatos daktaro tėvas guodėsi,
kad pažadėtas į kunigėlius išleisti sūnus nuramins
senatvėje jį ir motiną, melsdamasis už jų sielas. Tačiau
gimnazisto galvoje brendo perversmas, kurį, jo paties
žodžiais, sukėlė perskaitytos katalikų modernistų kny
gos. Tai Ernesto Renano (Ernest Renan, 1823–1892)
„Jėzaus gyvenimas“, kur remiantis istoriniais šalti
niais ir evangelijomis teigta, kad katalikybės pamatus
padėjo apaštalas Paulius, ir Ogiusto Nikolia (Auguste
Nicolas, 1807–1888) knyga „Jėzaus Kristaus dieviš
kumas“, pirmą kartą paskelbta 1864 m. Paryžiuje.
Tai buvo poleminiai tekstai, katalikiškame pasaulyje
sukėlę naujus vėjus.
Dingstis pasielgti savarankiškai atsirado 1867 m.
birželį, kai brolis Vincas kartu su piemenuku žaisda
mas su ugnimi sukėlė gaisrą. Sudegė gyvenamasis
namas, taigi buvo aišku, kad tėviškės parama studi
joms bus menka.
Nuo 1871 m. sausio 25 d. Jonas pradeda mokyti
lotynų kalbos mokytojo sūnų, padaro korepetitoriaus
karjerą, dirba net miesto burmistro šeimoje.
J. Basanavičius gimnaziją baigė sidabro meda
liu. Nelaikė baigiamojo lenkų kalbos ir literatūros
egzamino, liko neatestuotas, rinkosi lietuvių kalbos
egzaminą, nes geras įvertinimas teikė galimybę gauti
valdišką stipendiją.
Bendramokslis Vincas Kudirka gimnaziją baigė
aukso medaliu, bet būdamas aštuoniolikos neatsilaikė
prieš tėvų valią ir atsidūrė Seinų kunigų seminarijoje.
P. Mašiotas pagauliai apibūdino „Varpo“ steigėją:
„Buvo tai žmogus linksmo būdo elegantiškas ponai
tis, kuris išrodydavo, kad nieko nedirba, o tuo tarpu
nėkuomet nei minutės nelikdavo be darbo. Kiekvieną
daiktą, ko jisai nedarė, išstudijuodavo gerai, bet pas
jį išeidavo, kad tas darbas iš jo nereikalauja jokių
pastangų, viską atlikdavo taip švelniai, elegantiškai.
Kas žin, ką turėdavo tokio, kad visi jį be galo mėg
14. LLTI BR, F2–1909, l. 1.
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Marijampolės gimnazijos 7 klasės abiturientai. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės –– Jonas Basanavičius, 1873 m. gegužės 21 d.
(LLTI bibliotekos fototeka, apl. 24.)

davo, moterys ir vyrai. Net pavojaus metu jisai ypatin
gai nebuvo susirūpinęs. Tiktai veidas jo sustingdavo,
pasakydavo, ką reikia padaryti, ir paskui vėl juokus
krėtė, kaip būk nieko nebuvę. Todėl labai sunku tapy
tojams nupiešti jo portretą. Jie negali nesivaizdinti jį
kokioj tai vado pozoje, o tuo tarpu buvo tai žmogus,
kurio paviršutinė išvaizda neatitikdavo tat rolei, kurią
jis lošė.“15 J. Basanavičius, priešingai, visada rūpinęsis
savo įvaizdžiu viešojoje erdvėje.
1873 m. vasarą Jonas, nepaisydamas motinos
verksmų ir tėvo grasinimo neremti, išvažiavo į Mas
kvą. Autobiografijoje atsisakymas eiti į kunigus ir
išvykimas studijuoti į Maskvą pavaizduotas kaip per
skausmingų įvykių grandinę įvykęs išsivadavimas:
„Kada gimnazijos mokslą pabaigęs namuosna sugrį
žau, tėvas, tarp kitų dalykų, pasakė nė skatiko dau
giau neduosiąs, jei aš į Seinus neisiąs; visą atostogų
laiką kaip žemes pardavęs vaikščiojau. Nors aš gana

rūpinausi tėvus perkalbėti, kunigų esą gana, o ir kito
kiu būdu mokintų vyrų reikėtų, mano motina nė klau
syti nenorėjo. Tik po ilgų kalbų ir plačių verksmų tėvas
sutiko mane į svetimą šalį išleisti – ir aš su kokiu šimtu
rublių Maskvon išvažiavau, tarytum nauju žmogum
tapęs...“16 Albinas Visockis pateikia 1937 m. Kauno
sunkiųjų darbų kalėjime kalėjusio Prano Eidukaičio
paminėtą faktą, kad J. Basanavičius, negavęs tėviš
kėje paramos, pasiskolino pinigų iš vieno Kalvarijos
žydo, o po daugelio metų apsilankė ir skolą grąžino.17
Tačiau daktaro užrašų knygelėse kokio nors pėdsako
ar užuominos apie tai aptikti nepavyko.
Maskvoje toliau dirbo korepetitoriumi, bet tarp
filologų jautėsi vienišu ir pašiepiamu kataliku, tad
perėjo į mediciną, kur vyravo laisvesnė atmosfera,
laukė stipendija ir galimybė grįžti į gimtinę, neatitar
navus už studijas valdiškoje tarnyboje. Štai P. Mašio
tas, 1874 m. pradėjęs mokytis Marijampolės gimna

15. Iš P. Mašioto paskaitos. Iš: Lietuvos žinios, 1924 m. vasario 1 d.,
Nr. 27, p. 2.

16. D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija, p. 21.
17. Visockis A. Jonas Basanavičius. Kaunas, Šviesa, 1991, p. 20.
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zijoje, taip nusakė, ką duoda dešimt caro valdžios
skiriamų stipendijų lietuvaičių studijoms Peterburgo
ir Maskvos universitetuose: jie nevirto lenkais, dalis
stipendininkų tautai pradingo, bet didesnioji davė
rusams netikėtų rezultatų.18 Beje, 1909 m. rašytame
testamente daktaras J. Basanavičius savo palikimą
skyrė studijuojančiam jaunimui. Kaip autobiografijoje
pažymėta: „Visus savo kapitalus užrašiau universite
tan einančiai jaunuomenei“.19 Gavę profesoriaus ar
mokslo laipsnį nuo stipendijos grąžinimo atleidžiami,
kiti turėtų grąžinti per dešimt metų. Pagal šį testa
mentą vardinių daktaro stipendijų skyrimą atrink
tiems kandidatams ir jų metinių mokymosi ataskaitų
vertinimą turėjo prižiūrėti Lietuvių mokslo draugijos
komitetas. Pirmenybė teikta studijuojantiems istoriją,
archeologiją, filologiją, antropologiją. Likusios nuo
stipendijų fondo lėšos buvo skirtos draugijos leidybi
nei veiklai.
Maskvos universiteto medikai, palyginti su kitų
specialybių studentais, turėjo daugiau laisvės. XIX a.
aštuntajame dešimtmetyje Medicinos fakultetas spar
čiai vystėsi, pavyzdžiui, 1875 m. įsteigta Ginekologijos
katedra, vėliau Antropologijos muziejus ir kt. 1876 m.
universitete mokėsi 1301 studentas, iš jų 169 medikai
ir 296 teisininkai. Iš daktaro išsaugotų spausdintų
studentų sąrašų aiškėja, kad 1875–1876 m. mediciną
studijavo 40 valdžios ir įvairių visuomenės komitetų
stipendininkų ir 135 laisvieji klausytojai, patys apmo
kėdavę studijas. 1878–1879 m. proporcija keičiasi,
stipendijas gavusių jau 94, o mokėjusių už mokslą
sumažėja iki 55. Pažymėtina, kad tarp gavusių Slavų
komiteto stipendijas kasmet būdavo keturi penki bul
garai, tarp jų paminėtini Aleksiejus Drumovas, Ivanas
Popovičius, Ivanas Koičevas (Dragomirovas), Gavrilas
Bojevas, Georgijus Zolotoriovas, Antonas Gvozdeno
vičius.20 Mediciną studijuojantiems tekdavo laikyti
net 21 valstybinį egzaminą, tad studijos ir praktiniai
užsiėmimai palikdavo mažai laisvo laiko.21
Įrašai pirmosiose studentiškose J. Basanavičiaus
užrašų knygelėse liudija ir tai, kad jau pirmuosiuose
kursuose daktaras nuodugniai ruošėsi tyrinėti gim
18. Iš P. Mašioto paskaitos. Iš: Lietuvos žinios, 1924 m. vasario 1 d.,
Nr. 27, p. 1.
19. D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. Vilnius, Lietuvių mokslo
draugija, 1936, p. 114.
20. LLTI BR, F2–1991, l. 1–8.
21. История Московского университета, т. I., Москва: Издатель
ство Московского университета, 1955, p. 263, 267: Летопись
Московского университета, т. I, 1755–1952. Москва: Издатель
ство Московского университета, 2004, p. 175–184.
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tojo krašto praeitį. 1873 m. pažymėtoje užrašų knyge
lėje surašyti Lietuvos istorijos šaltiniai apima apie 350
lenkų ir kitomis kalbomis išleistų kronikų, dokumentų
rinkinių ir tyrinėjimų.22 Dar studijuodamas ketino
rašyti studiją apie didįjį kunigaikštį Kęstutį.
Būdamas pirmame Medicinos fakulteto kurse,
J. Basanavičius parengė iš lenkų kalbos išverstą ir
savo paties papildytą „Abecele arba Elementorių
diel Lietuwos kaimo mergayczu“. Rankraštis datuo
tas 1874 m. lapkričio 28 d. Tikėjosi su Petro Vileišio
pagalba išspausdinti jį kaip kontrafakcinį, nes įrašyta
1863 m. kovo mėnesio vyskupo M. Valančiaus apro
bata, o cenzūros leidimas datuotas 1862 m. vasario
23 d. Pirmieji sakiniai nurodė, kad abėcėlė yra „pirmas
mokslas“, kas jo nepereis, „toliau neis“. Be maldų ir
katekizmo, rašyta apie penkis pojūčius, sielą, įterpti
pasakojimai, sakmės, vaikiški eilėraščiai. Ketvirtas
skyrius skirtas ūkininkavimui su patarimais, kaip kepti
duoną ar šerti meitėlius.23
Yra išlikęs į lenkų kalbą daktaro išverstos Eduardo
Berneto Tailoro (Edward Burnett Tylor, 1832–1917)
klasikinio veikalo „Pirmykštė kultūra“ pratarmės
rankraštis, pažymėtas 1875 m. gruodžio 5 d.24 Tai, ko
gero, bendramoksliams skaitytas referatas. Ši knyga
Londone išleista 1871 m., būsimasis daktaras galėjo
pasinaudoti vokišku jos vertimu, rusiškas pasirodė
1882 m. Ketvirto kurso medikui Maskvos universiteto
prorektorius 1877 m. leido paimti iš bibliotekos namo
du tomus Juozo Jaroševičiaus „Lietuvos vaizdas jos
civilizacijos požiūriu“ (1844), leistus Vilniuje, ir tris
dalis iš istorinių šaltinių „Scriptores rerum prussica
rum“ (1861–1863) rinkinio.25 Susidomėti antropolo
gija paskatino ir 1879 m. pavasarį Imperatoriškosios
gamtos mokslų mylėtojų draugijos manieže prie Mas
kvos universiteto surengta antropologijos paroda.
Už tai, kad padėjo rengti ekspoziciją, kaip tvarkytojas
galėjo dažnai joje lankytis nemokamai ir susipažinti su
„proistore“.26
Bestudijuodamas 1875 ir 1876 m. vasarą per atos
togas J. Basanavičius svečiavosi Zenono Mališevskio
tėvų ir brolio Vladislovo išsinuomotuose dvareliuose,
įgijo tarp tokių žemvaldžių nemažai pažinčių, tad ir
po trečio kurso (1877 m.) per visas atostogas viešėjo
22.
23.
24.
25.
26.

Ten pat, F2–625, lapai nenumeruoti.
VUBRS, F1–D468, l. 1, 13, 17, 40.
Žr.: LMABRS, F29–229.
Ten pat, F2–2010, l. 1.
Parengiamoji autobiografijos medžiaga. LLTI BR, F2–2012, lapai
nenumeruoti.
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pas V. Mališevskį Šilėnuose, Kalvarijos apylinkėse.27
Kad juodu buvo artimai susidraugavę, rodo išlikę du
1876 m. laiškai ir vienas – 1878 m. sausio 6 d. Juose į
daktarą kreipiamasi „Mylimas Joneli“.28 1876 m. kovo
7 d. Janas Ružinskis kvietė vasarą į svečius Pliumbėnų
(Plumbalės) dvarelyje, Kalvarijos valsčiuje, o kitų
metų gegužės 5 d. laiške jo sesers Helenos prieraše
maloniais žodžiais kvietimas dar kartą primenamas.29
Tad tėvų pastogę keitė į kultūringesnę aukštesnio
socialinio statuso ir studento savimeilę glostančią
aplinką – to meto lietuvių studentija dažnai dygėjosi
gimtinės tamsumo ir nešvaros.
Su bendramoksliais susirašinėjo. Vincas Staniškis
1876 m. gegužės 25 d. laiške J. Basanavičiui dėstė savo
rūpesčius ieškant tarnybos Marijampolėje, rašė apie
P. Vileišio išleistų knygelių platinimą tarp patikimų
žmonių, užsiminė apie būsimą kelionę į Karaliaučių.30
Kitame laiške (nedatuotame) pasigyrė, kad perskaitė
Karolio Šainochos (Karol Szajnocha) veikalą „Jadvyga
ir Jogaila“, pirmą kartą paskelbtą 1861 m. Linksmai ir
jaunatviškai rašė provizorius Vincas Linka. 1877 m.
rugpjūčio 6 d. iš Maskvos atostogaujančiam „Mie
lam Jonui“ jis užsiminė apie karą Bulgarijoje, linkėjo
gyventi linksmai ir atsikirsti Lietuvos priešams, pridur
damas, kad kolega „Petras Petrauskas Marijampolėje
diplomą ir cilindrą parodė.“ Lapkričio 23 d. apsakęs
savo buitį ir pažėręs klausimų apie bendrus pažįsta
mus, baigė „Daugiau neturiu ką rašyt“.31 Kitokios
mintys sukasi laiškuose paskutiniais studijų metais ir
ypač jas pabaigus, nes tuo metu prasidėjo daktaro
vietos paieškos. 1879 m. rugpjūčio 27 d., J. Basanavi
čiui besiilsint gimtinėje, atvykti į Ožkabalius ir pasitarti
dėl ateities norėjo Jonas Kudirka.32 Vadinasi, bendra
moksliams daktaras buvo autoritetas.
Planuodamas ateitį, 1879 m. gegužės 22 d. J. Basa
navičius paprašė rektoriaus palikti jį tobulintis uni
versiteto Chirurgijos katedroje ir tarpininkauti pas
Varšuvos švietimo apygardos kuratorių, kad dvejiems
metams pratęstų stipendiją (kitame prašymo juodraš
tyje nurodė metus).33
1879 m. rugsėjo 28 d. universiteto rektorius Niko
lajus Tichonravovas ir Medicinos fakulteto dekanas
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija, p. 28.
LLTI BR, F2–1158, l. 1–2; F2–1159, l. 1–4.
LLTI BR, F2–1343, l. 1–3.
LLTI BR, F2–1896, l. 1–3.
LLTI BR, F2–1139, l. 1–4.
LLTI BR, F2–1098, l. 1.
LLTI BR, F2–2111, l. 2.

Ivanas Smirnovas pasirašė mokslų baigimo atestatą,
kuriame įrašyta, kad 1873 m. rugpjūčio mėnesį J. Basa
navičius buvo priimtas studentu, labai gerai elgda
masis baigė Maskvos universiteto mokymo kursą ir
už parodytus „patenkinamus rezultatus“ gegužės
31 d. universiteto Taryba posėdyje jam suteikė dak
taro laipsnį („степень лекаря“).34 Knygnešys Jonas
Pautienius tą vasarą išgirdo, kad J. Basanavičius
sėkmingai gydė sergančią Vilkaviškio notaro žmoną.
Notaro dukros susižavėjo maloniu ir išauklėtu lietuviu
daktaru ir per pažįstamus siuntė jam žinią, kad viena
iš jų mielai už jo ištekėtų.35
Galima teigti, kad J. Basanavičiaus lietuvybės
nuostatas lėmė artimoji aplinka, dirbti jos naudai ska
tino pozityvistinės idėjos ir jaunų atgimstančių latvių,
čekų, bulgarų tautų pavyzdžiai. Gimtojoje aplinkoje
radosi antipolonistinis nusiteikimas, vėliau pirmųjų
dvejų metų filologinės studijos Maskvoje, lenkų–lie
tuvių santykių raidos „istorijos“ pažinimas sutvirtino
neigiamą požiūrį į uniją. Lieka neaišku, kada J. Basa
navičius susipažino su Simono Daukanto pažiūromis ir
jas pritaikė savo laikmečiui. Manytume, galutinis lūžis
įvyko 1875 metais.

Jono Basanavičiaus kelias nuo
Ožkabalių iki Maskvos
Algirdas GRIGARAVIČIUS
Straipsnyje
aptariamas
vienas
Lietuvos
nepriklausomybės akto signataro, tautos patriar
chu vadinto daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimo
tarpsnis – vaikystės ir jaunystės metai. Studijos
Marijampolės gimnazijoje, vėliau – Maskvos uni
versiteto medicinos fakultete. Galima teigti, kad
J. Basanavičiaus lietuvybės nuostatas lėmė artimoji
aplinka, dirbti jos naudai skatino pozityvistinės idėjos
ir jaunų atgimstančių latvių, čekų, bulgarų tautų
pavyzdžiai. Gimtojoje aplinkoje radosi antipolonistinis
nusiteikimas, vėliau pirmųjų dvejų metų filologinės
studijos Maskvoje, lenkų–lietuvių santykių raidos „is
torijos“ pažinimas sutvirtino neigiamą požiūrį į uniją.

34. LLTI BR, F2–1908, l. 1.
35. Knygnešio Jono Pautieniaus atsiminimai. Trimitas, 1936 m. liepos
30 d., Nr. 31, p. 739.
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Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke
Vykintas VAITKEVIČIUS

Pilkapiai – ilgaamžis, savitas senovės lietuvių religijos reiškinys, į jį žvelgiama iš prigimtinės kultūros
lauko. Remiantis archeologijos, kalbos ir tautosakos
duomenimis, straipsnyje nagrinėjamas supiltų kalnų
(piliakalnių ir pilkapių) vaizdinys, pilkapių išvaizda ir
simbolinės reikšmės. Autorius kalba apie tai, kad iš biraus įvairiaspalvio smėlio supiltas pilkapis figūratyviai
reiškia gyvenimo kalną ir (arba) mirusiojo gyvenimo
metus. Smiltys gyvuosius su mirusiaisiais vienu metu
sujungia ir atskiria: sujungia, nes pilkapio pylimas yra
visų gyvųjų rūpestis, mirusiesiems skirtų apeigų grandinė; atskiria, nes kartu su mirusiuoju laidojama praeitis, kapas padalija erdvę, gyviesiems palikdamas tai,
kas ant žemės, mirusiems – kas po ja.
Ryškiausias senovės lietuvių pilkapių bruožas –
š v e n t u m a s , kylantis iš patirto mirties artumo. Šiandien pilkapių šventumas atpažįstamas iš jiems būdingos apskritimo formos, sampilą juosiančio akmenų
rato – vainiko; ilgainiui jį pakeitė duobės arba grioviai, kuriuose su pertraukomis buvo kūrenama ugnis.
Reikšminiai žodžiai: pilkapiai, laidosena, baltų religija ir mitologija, lietuvių tautosaka, prigimtinė kultūra.

Pastarųjų metų tyrimai atvėrė akiratį, kuriame senovės lietuvių pilkapiai nebėra vien tik archeologijos paveldo vertybės. Istoriniuose aktuose minimas kapmilžis
arba milžkapis – į vieną vietą sužertų žemių kauburys,
kapas – yra seniausias Šiaurės Lietuvos ir Žemaitijos
pilkapių pavadinimas; jam artimas Rytų Lietuvos ir
Vakarų Baltarusijos pilkapių pavadinimas kapčiai „apkaupta vieta, kapas“.
Kauprelė – nežymiai iškilusi dirbamos ar kitaip
judinamos, sujudintos (apkauptos, sukauptos arba užkauptos) žemės vieta – gali būti lyginama su senstančio
žmogaus siluetu. Metai ant žmogaus pečių kaupiasi lyg
kupra, kuprelė ir mirties akimirką ji prislegia žmogų,
figūratyviai virsta žemių kauburiu virš palaikų palaidojimo vietos.1 Gyvenimo – kopimo aukštyn vaizdinys

38

ir visuotinai žinomas gyvenimo naštos palyginimas su
kalnu leidžia spėti, kad kalbama apie tą patį kalną, kurio viršūnė, pasiekta gyvenimo pabaigoje, yra apledėjusi, įveikiama jau po mirties.
Laimė, istorijos ūkuose pilkapiai nedingo be pėdsakų, o paliko žymę, kuri yra šiuolaikinės lietuvių kultūros dalis. Minėtinas visuotinai žinomas milžinkapio
vaizdinys, paprotys virš mirusiojo palaikų pilti kapą –
žemės kauburį, mažais ir dideliais akmenų vainikais
ženklinti laidojimo, žūties vietas ir pan. Visapusiškas
pilkapių pažinimas – tai kelionė į tautos praeitį, iki šiol
mažai išnaudota galimybė atskleisti gyvųjų ir mirusiųjų ryšius, pažinti vieną iš seniausių atminties saugojimo formų. Prieš kelerius metus pradėti pilkapių tyrimai
šiame straipsnyje tęsiami ir plėtojami: ieškoma simbolinių pilkapio reikšmių, remiantis archeologijos, kalbos
duomenimis, pasakojamąja tradicija, papročiais ir tikėjimais – atsakymų į sudėtingus, iki šiol neišspręstus
lietuvių archeologijos klausimus.

Senovės lietuvių pilkapiai
Seniausieji pilkapiai dar bronzos – ankstyvajame
geležies amžiuje (I tūkst. pr. Kr.) buvo supilti pajūryje.
Tyrinėjimai Ėgliškiuose ir Kurmaičiuose (abi vietovės
Kretingos r.) rodo, kad 10–26 m skersmens pilkapius
su įspūdingomis akmenų konstrukcijomis Vakarų Lietuvoje nustota pilti apie erų sandūrą2, bet kapai ir toliau
buvo juosiami akmenų vainikais. Apie I–II a. laidojimo pilkapiuose paprotys išplito didelėje Žemaitijos
dalyje, Šiaurės Lietuvoje–Pietų Latvijoje ir gyvavo
iki V–VI a. Nustojus čia pilti 4–14 m skersmens pilkapius su akmenų vainikais juose dažnai ir vėliau buvo
laidojama; kai kuriose vietovėse net iki XIX a.–XX a.
pradžios!3
Pirmaisiais mūsų eros amžiais iš žemės supilti arba
iš akmenų sukrauti pilkapiai plito Pietų Lietuvoje, jie
siejami su jotvingių (sūduvių) kultūra. Vėliau čia, taip
pat Vakarų Baltarusijoje, susidarė su lietuvių gentimi

Vykintas VAITKEVIČIUS. Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke

siejama Rytų Lietuvos pilkapių kultūra (III–XI a.)4, kuriai straipsnyje bus skirta daugiausia dėmesio. Vėlyvajame šios kultūros raidos laikotarpyje visuotiniu tapo
ugnies kūrenimas pilkapį supančiose duobėse. Tarpsluoksniai jų užpilde rodo, kad laužai buvo kūrenami ne
kartą, o per pertraukas anglių ir pelenų storymes duobėse neretai perklostydavo švarus pilkapių smėlis.5
Kartais Rytų Lietuvos pilkapiuose ir tarp jų sudegintų mirusiųjų palaikai dar buvo laidojami apie XIII a.6,
pavienių griautinių kapų rasta iš vėlesnio – XV a. laikotarpio.7 Kartais prie pilkapių prisišliejo naujųjų laikų
kaimo kapinės; kai kuriuose Rytų Lietuvos pilkapius
juosiančiuose grioviuose rasti XVI–XVIII a. žiestos
keramikos indai8 su deramu atsargumu gali būti laikomi senovės apeigų žymėmis.
Lietuvių gentis, arba lietuvių genčių sąjunga, mirusiuosius laidojo iš smėlio pildama pilkapius, apjuosdama juos akmenų vainikais, duobėmis arba grioviais. Šių
pilkapių skersmuo svyruoja nuo 3–4 m iki 30–35 m,
aukštis – nuo 0,2 m iki 3,5 m (1 pav.). Praėjus daugeliui metų Rytų Lietuvos–Vakarų Baltarusijos miškuose

ir laukuose tebestūkso apie 6000 pilkapių; jie paprastai
laikomi milžinų, senovės lietuvių, o dažniausia – švedų
arba sušalusių prancūzų kareivių kapais.
2012 m. Jutonių, Dubingių (Molėtų r.) pilkapio 62
tyrinėtojai pirmą kartą tiksliai apskaičiavo, kad 16 m
skersmens, 0,9 m aukščio pilkapis buvo supiltas iš
121 m3 smėlio. Jį iš visų pusių supo 7 pailgos duobės,
tačiau jų tūris – tik 33 m3. Klausimas, kas ir kokiu būdu
į šią vietą atgabeno dar 88 m3 žemių, liko atviras.9
Manoma, kad Rytų Lietuvos pilkapius pylusių bendruomenių dydis svyravo nuo 5 iki 15 vyrų, moterų ir
vaikų10, o krašto apgyvendinimo tankumas, remiantis
Žeimenos baseino tyrimais, galėjo svyruoti nuo 0,32
iki 1,08 žmogaus 1 m2.11 Peršasi išvada, kad I tūkst.–
II tūkst. pradžioje pilkapių pylimas buvo vienas iš kelių senovės lietuvių laidojimo būdų.12 Deja, apie kitus
šiandien mažai ką galima pasakyti. Tik archeologiniai
tyrinėjimai Obelių ežere (1983), Bajorų (2006–2014)
ir Semeniškių kapinynuose (2009–2010) liudija apie
sudegintų mirusiųjų palaikų bėrimą į vandenį XIV a.–
XV a. pirmoje pusėje.

1. Rytų Lietuvos pilkapių kultūra. Baltadvario miško (Molėtų r.) pilkapis. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.
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Pilkapiai ir piliakalniai
Bronzos ir geležies amžiaus kultūrai būdingos įtvirtintos gyvenvietės – piliakalniai (pažodžiui, s u p i l t i
kalnai), kurie XI–XV a. tapo mažų ir didelių pilių vietomis. Devynis šimtmečius Rytų Lietuvoje mirusiems
buvo pilami pilkapiai, kai kuriose vietovėse išliko kelių
šimtų pilkapių grupės. Didžiausioje, esančioje prie Gedžiūnėlių kaimo, Ignalinos r. – net 560 pilkapių! Panašumas tarp pilkapių ir piliakalnių akivaizdus, reikšmingas, kylantis iš vieno senosios pasaulėžiūros šaltinio. Mat kitados dievai pirmieji iš smilčių žėrė kalnus,
kalvas arba kaupreles, ir šis darbas kaip švenčiausia
apeiga per amžius buvo kartojamas piliakalnių ir pilkapių kūrėjų rankomis. Pabrėžtina, kad piliakalniai neretai laikomi supiltais kapais, plg.: Vieni sako, kad nuo
karo, kiti sako, kad potvynis susuko kalną. Na, tai gal ir
būta? Tai generolas palaidotas, jau tas pulkvedys, kur
buvo. Mano tėveliukas sakydavo, kad taip buvo – tai
didelis karas, galėjo kareiviai su kepurėmis sunešti šitą
piliakalnį (Moškėnai, Rokiškio r.).13
Nepaisant materialinės kultūros kaitos, pilkapių pylimo paprotys Rytų Lietuvoje gyvavo iki valstybės išvakarių, kai sudegintų mirusių palaikus imta laidoti plokštiniuose kapinynuose. Viduramžiais, naujaisiais laikais
pilkapiai bei piliakalniai saugojo prisiminimus apie senovės žmones, neretai stiprino, palaikė, įkvėpė ateinan-

čias kartas. Lig šiol daro įspūdį dr. Jono Basanavičiaus
prisipažinimas, kad jaunystėje belankant gimtojo krašto
piliakalnius „susitvirtinęs jo lietuviškumas“.14
1930 m. du didingi 12 × 17 m dydžio, 4 m aukščio
stačiašlaičiai pilkapiai buvo supilti Vytauto Didžiojo ir
Dionizo Poškos garbei prie Baublių Bijotuose (2 pav.).
Nuostabą kelia 1969 m. gegužės 9 d. Stepono Dariaus
gimtosios sodybos kieme Dariškėje, Klaipėdos r., žygeivių supiltas Milžinkapis. Šis pilkapis buvo skirtas
„Lituanikos“ didvyriams, išsaugojo S. Dariaus tėviškę
nuo sunaikinimo ir kūrėjus simboliniu būdu sugrąžino
prie lietuvių tautos vertybių.
Maždaug 60–80 darbingų žmonių grupė, naudodama kastuvus ir neštuvus, per vieną pavasario dieną Dariškėje supylė pilkapį, kuris šiandien yra 9 m skersmens
ir siekia 2,5 m aukštį. Ant akmenų vainiku apjuosto
pilkapio buvo išpilta ir žygeivių su savimi atgabenta
žemė iš Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Vilkaviškio ir
kitų vietovių (3 pav.). Baigus darbą į pilkapyje įstatytą
vamzdį buvo nuleista dėžutė su keliomis „Lituanikos“
nuolaužomis ir laišku. Vaidilutės uždegė aukurą ir giedodamos pradėjo lakūnų pagerbimo šventę. Minėto
laiško, parašyto Lietuvos partizano, kraštotyrininko
Andriaus Dručkaus ranka, turinys žinomas. Paskutinės
jo eilutės skelbia: „Didvyrių nemirtingam žygdarbiui
atminti milžinkapį supylė Tavo sūnūs ir dukros – Lietuva, 1969 V 9“.15

2. 1930 m. prie Baublių Bijotuose (Šilalės r.) supilti du didingi pilkapiai Vytauto Didžiojo (kairėje) ir Dionizo Poškos garbei (dešinėje).
V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.

40

Vykintas VAITKEVIČIUS. Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke

3. 1969 m. gegužės 9 d.,
Dariškė. Žygeiviai pila
Milžinkapį Dariaus ir Girėno
garbei (Almonaitis V.,
Almonaitienė J. Karšuva.
Keliautojo po Šilalės kraštą
žinynas. Kaunas, 2006,
p. 128).

Poetas Jonas Graičiūnas šventėje perskaitė šia proga sukurtą eilėraštį:
Senoviškai milžinkapį supylėm –
Pagal tuos senkapius žilų dienų!
Kaip kad senoliai Margiriam, Živilėm
Ant jų šventų kapų ar pelenų!
Ko būtų be svajų, be įkvėpimo,
Be užmojų tautos būtis verta?
Suplūdo štai įamžint jūsų atminimo
Sparnuota dvasios polėkiais karta!16
Neilgai trukus, per karinius mokymus Pabradės poligone, Vilniaus universiteto žygeiviai buvo priversti,
tik visiškai kitomis priemonėmis ir su kitu nusiteikimu,
supilti raudoniesiems partizanams pilkapį prie Peršaukščio ežero (Švenčionių r.). Į pilkapį buvo vežama žemė
iš Gedimino kalno, Antakalnio karių kapinių, Pirčiupių
kaimo, Kauno IX forto, taip pat Bresto tvirtovės, Oriolo
ir kitų atmintinų vietovių. 1972 m. ant Kryžkalnio kalvų
(Raseinių r.) buvo supiltas apie 25 m skersmens, 4 m
aukščio Šlovės pilkapis; ant jo iškilo Broniaus Vyšniausko sukurta bronzinė Motinos skulptūra...

Pilkapio vainikas
Daugelio senovės lietuvių pilkapių formą atkartoja
akmenys. Jie buvo rūpestingai dedami vienas prie kito,
juosė mirusiojo kapo duobę. Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje laidojant pilkapio vainiko išorėje buvo pritveriami
tam tikri priestatai. Rytų Lietuvoje tarp vainiko akmenų
dažnai stūkso vienas didesnis, arba kyšo kurio aukštes-

nio akmens viršūnė. Apie VII–VIII a. paprotys juosti
Rytų Lietuvos pilkapius akmenimis išnyko, juos galutinai pakeitė ratu išdėstytos duobės, kartais – grioviai.
Senosios Šiaulių Aušros muziejaus Archeologijos
skyriaus kartotekos įrašai leidžia manyti, kad XX a.
4-ame dešimtmetyje pilkapius juosiantis akmenų ratas
jau turėjo vainiko pavadinimą, kad jis nebuvo išverstas iš
kurios užsienio kalbos, kaip daugelis kitų archeologijos
terminų. Palyginimui, prie Išdagiečių kaime, Pakruojo
r., rasto akmeninio kirvio radimo aplinkybių nurodyta:
Atsitiktinis radinys, greta yra akmenų vainikas.17 Neaišku, ar tai radėjo žodžiai, veikiau muziejininko įrašas,
tačiau šiuo atveju žodis vainikas pavartotas neatsitiktinai, nes Šiaulių Aušros muziejaus darbuotojai Balys
Tarvydas (1897–1980), Vincas Vaitekūnas (1908–1987)
ir kiti buvo artimi lietuvių prigimtinei kultūrai.
Čia pat minėtini Didžiojo lietuvių kalbos žodyno duomenys, veiksmažodžio vainikuoti reikšmė „(ką
nors) dėti vainiku, ratu“, pvz.: Iš apačios akmenus reikia vainikuot (Ramygala).18 Taigi vainikuotas – ne vien
skaistus, iškilus, pagerbtas, bet ir apdėtas, apjuostas arba
apeitas (plg. žodžio apeiga kilmę). Prieš akis iškyla vainikuotos nuotakos paveikslas, rugiapjūtės pabaigtuvių
šventė, virš pastatyto namo iškeltas vainikas. Nuo šiol
čia turėtų būti minimas ir pilkapį juosiantis akmenų vainikas (4 pav.). Neturime galimybės atsigręžti į seniausią praeitį, pažvelgti į pilamus pilkapius, tačiau kai kas
pilkapių vainikavimo paprotyje tvirtai liudija šventumą.
Pastaraisiais metais anglų archeologas Ričardas
Bredlis (Richard Bradley) pirmą kartą plačiai, įtikinamai atskleidė, kad priešistorinėje Europoje apskritimo
ir keturkampio formos struktūros – namai, kapai, taip
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4.Santakos pilkapio 1
(Vilniaus r.) tyrinėjimų
akimirka: iš karto po
miškožemiu aptiktas kapą
juosiantis akmenų vainikas,
jo išorėje – anglių ir
degėsių pripildyto griovelio
paviršius. V. Vaitkevičiaus
nuotrauka. 2000 m.

pat daiktus puošiantys motyvai – yra p r i e š p r i e š i n a m o s . Kartu su plintančia žemdirbyste vėlyvajame
neolite (apie IV tūkst. pr. Kr.) įsivyravo keturkampiai
pastatai; išimtį sudaro Didžiosios Britanijos salos, kur
būta apskritų gyvenamųjų namų. Stačiakampio plano
pastatų gyventojams būdingi apskritimais išpuošti keraminiai indai, ratu sustatyti akmenys – senovės apeigų
ir susirinkimų vietos; mirusieji per šimtmečius buvo
laidojami apskrituose pilkapiuose, kitais būdais įrengtuose kapuose.19
Vakarų Europos tyrinėtojams mažai pažįstamos
bronzos ir geležies amžiaus baltų kultūros pasižymi
tais pačiais bruožais. Kaip rodo tyrinėjimai Tušemlioje,

Gorodoke ir kitose Rusijos vietovėse, VII–VIII a. rytų
baltų genčių kulto vietos – tai apskritos, apie 5–6 m
skersmens aikštelės su stulpu viduryje, juosiamos nedidelio griovelio (5 pav.).20 Remiantis I tūkst.–II tūkst.
pradžios gyvenviečių tyrimais, apskritų, vainikuotų pilkapių pylėjai gyveno kvadrato arba stačiakampio plano, apie 2 × 2 m, 2 × 2,4 m dydžio būstuose su atvirais
ugniakurais arba iš akmenų sukrautomis krosnimis.21
Skirtį taip pat pabrėžia tūris – dviejų arba keturių šlaitų
pastatų stogai, o pilkapis – tai žemių kaupas, kupolas
arba kūgis nupjauta viršūne.
Pagrįsta manyti, kad apskriti pilkapiai reiškia šventumą, kylantį iš patirto mirties artumo. Vainikuojant

5. Tušemlios piliakalnio
aikštelės tyrinėjimų planas:
keturkampiai pastatai ratu
juosė kiemą, kurio vakarinėje
dalyje būta apskritimo plano
apeigų vietos; jos ribas žymi
griovelis (Третьяков П. Н.,
Шмидт Е. А. Древние
городища Смоленщины.
Москва–Ленинград, 1963,
c. 61, 23 pav.).
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6. Gėlių darželis vienoje iš
Kadaičių kaimo (Plungės r.)
sodybų. V. Vaitkevičiaus
nuotrauka. 1994 m.

ženklinama tai, kas brangu, ką siekiama išsaugoti (neretai aptveriamos, vainikuojamos ir palaikams skirtos vietos). Prabėgs daug metų, ir akmenų vainikai,
kaip taikliai pažymi prof. Viktorija Daujotytė, apjuos
gėlių darželius – švenčiausią lietuvio sodybos vietą
(6 pav.).22 Senovės lietuvių namuose taip pat buvo elgiamasi su atvira ugnimi – židinį juosė akmenų vainikas, buvo daroma, atskiriama vieta, šventesnė už likusį
gyvenamojo būsto plotą. Panašumas tarp akmenimis
vainikuoto židinio ir pilkapio dar akivaizdesnis, pastebėjus, kad daugumos Rytų Lietuvos–Vakarų Baltarusijos pilkapių pagrindas vainiko rate buvo nudegintas
arba išbarstytas pelenais. Archeologiniai duomenys
teikia peno tolesniems apmąstymams ir ieškojimams.

Gyvieji – mirusiems
Pilkapis – tai šeimos kapas, kuriame palaidota nuo
vieno iki kelių ar keleto mirusiųjų. Tiriant pilkapius su
degintiniais kapais nustatyta, kad paprastai jie buvo

Pilkapiai su vaikų kapais
Vaikai palaidoti su suaugusiais asmenimis
Pilkapiai su 20–40 m. amžiaus moterų kapais
Pilkapiai su vyresnių nei 40 m. amžiaus moterų kapais
Moterys palaidotos su kitais asmenimis
Pilkapiai su 20–40 m. amžiaus vyrų kapais
Pilkapiai su vyresnių nei 40 m. amžiaus vyrų kapais
Vyrai palaidoti su kitais asmenim

pilami suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12–15 metų;
jaunesnio amžiaus mirusiuosius buvo įprasta laidoti bendruose kapuose su vyresniais šeimos nariais.23
Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys ir į kitą išvadą –
įvairiose vietose tyrinėtuose Rytų Lietuvos pilkapiuose pastebėta, kad be įkapių buvo laidojami sudegintų
vyresnio amžiaus (vidutiniškai 35–40 m.) mirusiųjų
palaikai. Tačiau be įkapių nebuvo palaidotas nė vienas
vaikas ar paauglys.24 Tai verčia abejoti archeologinėje
literatūroje vyraujančia nuostata, kad įkapės – turto ir
visuomeninės padėties atspindys. Pabrėžtina simbolinė
jų reikšmė.
Pilkapių pylimo paprotys taip pat kupinas ne išeik
votų darbo valandų ir jėgų, inžinierinio sumanumo, bet
religinio turinio. Tai senovės lietuvių apeiga, kurios
mastą lėmė ne mirusiojo amžius ar turtas. Šie dėmenys
nesusiję su pilkapių skersmeniu ir aukščiu, nes vidutinis pilkapių su vaikų, įvairaus amžiaus moterų ir vyrų
kapais, taip pat kapais, kuriuose palaidotas ne vienas, o
keli mirusieji, iš esmės nesiskiria (1 lentelė).25
Vidutinis skersmuo (m)
9,53
9,18
9,91
9,47
9,22
10,55
9,12
9,47

Vidutinis aukštis (m)
0,8
0,78
0,76
0,78
0,76
0,81
0,64
0,76

1 lentelė. Rytų Lietuvos pilkapių kultūra (III–XI a.): vidutinis pilkapių skersmuo ir aukštis, remiantis L. Kurila.
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Pilkapių vidutinių matmenų apskaičiavimas gali
klaidinti, sudaryti įspūdį, kad pilkapiai yra bemaž
vienodo dydžio. Tačiau dauguma mažų ir visos didelės pilkapių grupės pasižymi tuo, kad pilkapių dydžio
skirtumai pastebimi plika akimi. Atsakymo į klausimą,
kodėl pilkapių dydis skiriasi nepriklausomai nuo palaidoto mirusiojo lyties, amžiaus ir įkapių gausos, ieškau
ten pat, kur slypi pilkapių pylimo papročio galia. Ja
apibendrintai vadinu tai, kas, pilant mirusiems skirtus
pilkapius, sutelkia gyvuosius, teikia darbui aiškų ir nepaprastai stiprų pagrindą, kas motyvuoja.
Dešimtys, šimtai padavimų apie supiltus kalnus pasakoja, kad žemes nešė seni ir jauni, vyrai ir moterys,
kariai, belaisviai ir baudžiauninkai. Žemės buvo gabenamos saujomis, rieškučiomis, prijuostėmis, batais, kepurėmis, šalmais, taip pat dėžėmis, neštuvais, vežamos
karučiais ir vežimais. Mintis apie šių padavimų istoriškumą dažniausia kelia šypseną. Tačiau viena vieta
visuose šiuose pasakojimuose yra panaši, nekintanti. Ji
pabrėžia, kad žemę nešė visi, k i e k v i e n a s. Jau minė-

tas piliakalnių ir pilkapių panašumas akivaizdus ir čia.
Pilant kalnus siekiama įamžinti asmenį, įvykį, laiką,
pasirinktą vietą padaryti matomą, atmintiną, plg.: Piliakalnis ten, tai sako, kad karas buvo ir tį jų ajo, kap
karas buvo, nešiojo kareiviai. Sako: „Ar mes grįšim,
ar ne, pa kepurį...“ Kepurę prisisemia žemės ir neša,
sako, ir pila vis ant to kalno, pila, pila. Ir, sako, pažiūrėsim, kap grįšim, ar mes daug pripylėme, ar tį daug
nuvejom in kariuomenę – voinon.
Nu, vo, tai tį supylė, tai vis sako „pilakalnis“ i „piliakalnis“. Nu, tai jau praminė „Piliakalnis“. Pirma
ovaž didelis buvo, supilta. Kepurėm, sako, ejo tenai į
karą, tįnai kare, sakė jie, ka kožnas, sako, ant pomentkų
[atminčiai, – Vait.]. Ai, – sako, – nešim, jei grįšim, tai
atsiminsim, ka mes pylėm (Žuklijai, Trakų r.).26
XVII a. baltų religijos ir mitologijos šaltiniai liudija27 ir iki pat XX a. pirmos pusės buvo įprasta kiekvienam laidotuvių dalyviui į kapo duobę mesti žemių
žiupsnį arba saują, plg.: Įleidus [karstą, – Vait.] į duobę
ir kunigui metus pirmąją saują žemės, kiekvienas turi

7. Pelkės prie Bajorų kaimo (Elektrėnų sav.) tyrinėjimų akimirka – tekančio vandens nešamos smiltys ir ten pat slūgsantis mėlyno stiklo
karolis su balta bangele. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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8. Baigti Pašekščių
miško (Molėtų r.)
pilkapio 18(6)
tyrinėjimai: moters
ir vaiko griautinius
kapus, datuojamus
IV–V a., supo
iš dalies išlikęs
akmenų vainikas, jo
išorėje – puslankio
formos duobės,
pripildytos anglių ir
degėsių. Gyčio Grižo
nuotrauka. 2004 m.

savo saują mesti,28 Ir visi žmonės dabar ėjo prie duobės ir bėrė žemių po tris žiupsnius;29 Kiekvienas pakasynų dalyvis beria ant karsto žemių, kad būtų lengviau
kentėti (Ariogala).30 Reiškiu mintį, kad priešistorinių
pilkapių dydis sietinas su laidotuvių dalyvių skaičiumi.
Kiekvienas neša pilkapio žemę, ją kaupia, žeria.

„Lyg smiltys srūvantis laikas“
Kauprelės, kauburio, kapo – virš palaikų supilto gyvenimo kalno vaizdinys veda prie minties, kad pilamas
žemės žiupsnis, sauja, rieškučios kartu reiškia l a i k ą.
Pilkapiai supilti ne iš derančios, derlingos žemės, o
smilčių, kitaip tariant, biraus įvairiaspalvio smėlio arba
priesmėlio, kuris kartu reiškia prabėgusį laiką, nugyventus metus. Šios smiltys gyvuosius su mirusiaisiais
vienu metu ir sujungia, ir atskiria. Sujungia, nes laidotuvės, taip pat pilkapio pylimo apeiga yra gyvųjų rūpestis – mirusiems, visoms išėjusioms kartoms skirtų
apeigų grandinė; atskiria, nes kartu su mirusiuoju laidojama praeitis, kapas padalija erdvę, gyviesiems palikdamas tai, kas ant žemės, mirusiems skirta tai, kas
po ja. Po vėjo suneštomis smiltimis palaidotų senovės
pilių, dvarų, miestų ir bažnyčių vaizdinys yra visuotinai žinomas, plg.: Sako, kad Šiaulės kalną užpustę
yr. Buvo didelis pustymas, nešė i nešė, i nešė – būktai
užpustė bažnyčią. Būdavo, kad girdėdavo, kad varpai
skambydavo31 arba: Čia labai seniai tas buvo. Atseit,

tikrai, kad būktai bažnyčia buvo užpustyta smėliu, nu
ir labai, ten, atseit, daugiau tų namų užpustyta. Tē gi
vieni kalniukai apaugen medžiais! (Kudinai, Radviliškio r.).32
Iš pirmo žvilgsnio laikas lietuvių kultūroje dažniau
matomas ir nusakomas kaip tekantis vanduo, pvz.: Laikas leka, kaip [v]anduo teka (Rodūnia), Pereina tas
žmogaus gyvenimas kap vanduo (Jieznas).33 Tačiau
prieštaravimo tarp tekančio vandens ir pučiančio vėjo
nėra. Jo nelieka tuomet, kai paaiškėja, jog vanduo ir
vėjas yra tik laiką tolyn nešančios jėgos. Ir vienu, ir
kitu atveju nešamos smiltys! Jas gairina, nešioja vėjas, visur kur prateka vanduo, ten pat jis neša ir smiltis (7 pav.). Atkreiptinas dėmesys, kad vėjo ir vandens
darbas apibūdinamas tais pačiais veiksmažodžiais apdumti (Apdumtas su dulkėmis ir Akmuo upėje smiltimis
apdumtas), išdumti (Vėjis išdūmė smiltį ir Vanduo per
tvanus didelę duobę išdūmė).34 Toks pat jau minėtas
žodis užnešti: Bažnyčia buvus, užėjė uraganas koks,
a velnia čiere kokie, i tą bažnyčią užnešė, i pasidarė
kalns. Šiaulės kalns35 ir Tai vot skaitė, kad bažnyčia
buvo užgriuvus, užnešta. Potvyniai koki iš senovės.36
Be to, smiltis gali būti sausa ir šlapia, klampi, sugerianti vandenį, permirkusi, plg.: Čia jauri pelkė, smiltis,37
arba Į smiltę [v]anduo didliai greitai susėsta.38 Galų
gale daugelį kartų minėtos smilčių kauprelės susidaro
ne vien sausumoje, bet ir po vandeniu, plg.: Nuo gulinčio šakoto medžio vandens smarkumas susitrukdė, dėl
to ėmė čia sustoti smiltys, pasidarė kauprelė.39
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Vienas Jašiūnų (Gojaus miško) plkapių (Šalčininkų r.). Apie IX-XI a. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.

Apibendrinimas ir išvados
Pilkapių paveikslas šiame straipsnyje tam tikru mastu apibendrina archeologijos duomenis apie ilgą Lietuvos priešistorės laikotarpį, kai virš mirusiojo palaikų
buvo kaupiamas arba iš akmenų kraunamas ir žemėmis
apipilamas kapas – kauprelė, kauburys, sampilas.40
Iš prigimtinės kultūros lauko žvelgiant į pilkapius –
senovės lietuvių kapus – jų pylimo paprotys yra visuotinė, tūkstančius kartų pakartota apeiga. Taip buvo
laidojami, į požeminį pasaulį perkeliami mirusiųjų palaikai. Kapo pylimas – kaupimas, žėrimas – prilygsta šventos vietos kūrimui (8 pav.). Susitelkia gyvieji,
juos suvienija ne vien žemių gabenimas ir pylimas, bet
ir pilkapis, nes vienija visa, kas apskrita, apeinama, iš
visų pusių vienodai pasiekiama.
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Supiltas pilkapis – tai vieta, kurioje laikas sulaikytas, sustojęs, žemės nešėjų – laidotuvių dalyvių dėka
įgijęs pavidalą ir regimas kaip tam tikras tūris. Su tuo
glaudžiai susiję kiti šventumo požymiai: keturkampio
gyvenamojo namo planui priešinga apskrita pilkapių
forma, iš daugelio senovės lietuvių švenčių pažįstamam vainikui prilygstantis pilkapį juosiantis akmenų
ratas ir pilkapio papėdėje gyvuosius su mirusiaisiais
jungianti ugnis. Svarbu pabrėžti, kad ryšys su protėviais per ugnį buvo saugomas ir puoselėjamas, todėl iki
šiol išliko gyvas, gajus.
Straipsnis parengtas šeštajame Prigimtinės kultūros
seminare „Gyvieji ir mirusieji“ (2014 m. kovo 15 d., Užutrakis) skaityto pranešimo „Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“ pagrindu.
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Iš archyvų

Kurmaičių pilkapiai
Prieš 2000 ir daugiau metų prie Baltijos – Lietu
vos pajūryje, Sembos pusiasalyje ir Gotlando saloje
mirusieji buvo laidojami pilkapiuose su sudėtingomis
akmenų konstrukcijomis. Ilgainiui nustota iš žemės pilti
pilkapių sampilus, tačiau kapus iki V–VI a. juosė įvairaus
dydžio ir formos tarpusavyje sujungti akmenų vainikai.
Šie laidojimo paminklai Lietuvoje ir Latvijoje laikomi
kuršių genties paveldu (plačiau žr.: Kuršiai. Genties
kultūra laidosenos duomenimis. Parengė E. Griciuvienė.
Vilnius, 2009).
Kurmaičių pilkapiai Kretingos apylinkėje, dešinia
jame Akmenos krante (LKS94 6202659, 328184) – tai
žymiausias Vakarų baltų pilkapių kultūros (I tūkst. pr.
Kr.) paminklas Lietuvoje. 1940 m. pirmuosius tris pil
kapius čia ištyrė Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus
archeologas Pranas Baleniūnas. 1948, 1950–1951 m.
tyrimai buvo tęsiami vadovaujant dr. Pranui Kulikaus
kui; ištirti dar septyni pilkapiai bei plokštinio kapinyno
su akmenų vainikais dalis (plačiau žr.: Lietuvos pajūrio
I–VII a. kapinynai. Vilnius, 1968, p. 12–56).
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Tyrinėti Kurmaičių pilkapiai buvo kaimo ūkininkų
naikinami, nuo 9 iki 13 m skersmens, siekė 1,5 m aukštį.
Didžiausias – penktasis – 20 m skersmens pilkapis turėjo
tris skirtingame aukštyje sukrautus akmenų vainikus
(nuotr.). Išoriniam vainikui buvo panaudota daugiau
kaip šimtas akmenų; antrąjį sudarė trys akmenų eilės,
kurios žvelgiant iš pilkapio vidinės pusės atrodė lyg
suolas su atrama. Trečiasis, 1,2 m skersmens vainikas
viduryje buvo sukrautas iš dešimties didokų akmenų, jo
vidus išgrįstas. Po grindiniu, vienas žemiau kito, rasti
dviejų sudegintų mirusiųjų palaikai. Giliau esančiame,
pagrindiniame šio pilkapio kape, degintiniai kaulai buvo
išberti ant 38 x 40 cm dydžio, 6–11 cm aukščio plokščio
akmens. Šalia rastos molinio, apie 30 cm dydžio, 10 cm
aukščio dubens su ąsele šukės. Iš viso įvairiose šio pilka
pio vietose 20–30 cm gylyje rasti 7 apardyti sudegintų
mirusiųjų kapai su molinių indų šukėmis. Tačiau kitų
įkapių nebuvimas apsunkina tikslesnį kapų datavimą.
Pagrįstai manoma, kad kartą įrengus pilkapį, jis buvo
naudojamas ilgesnį laiką.

Vakarų baltų pilkapių kultūra (I tūkst. pr. Kr.). Kurmaičių pilkapių, Kretingos r. 1951 m. tyrinėjimai. Prano Kulikausko nuotraukos.
Negatyvai saugomi Lietuvos Istorijos instituto Rankraštyne, vaizdai skelbiami tinklapyje www.aruodai.lt

Apie Kurmaičių pilkapius palikusią bendruomenę, jos gyve
namąją vietą ir gyvenseną iki šiol duomenų trūksta. Kiti archeo
logijos paminklai Kurmaičiuose, Padvariuose ir Pajuodupiuose
datuojami vėlesniu – geležies amžiaus – laikotarpiu. Iš kartos į
kartą buvo perduodamas padavimas apie tai, jog Kurmaičių pil
kapiuose palaidoti milžinai – kuris buvęs garsesnis, tam ir kapas
supiltas didesnis. Šalia pilkapių esanti Bažnyčios kalnu vadi
nama kalva verčia manyti, kad padavimus apie Kurmaičių pil
kapius iš seno lydi šioje vietoje patiriamas šventumo jausmas.
Šventumą, nuostabą ir pagarbą taip pat kelia archeologinių
tyrimų nuotraukos bei brėžiniai – tirdami ardomus Kurmaičių
pilkapius archeologai mums suteikė galimybę iš arti pažvelgti į
seniausią krašto praeitį, nepaprastus baltų religijos paminklus.

Kurmaičių pilkapiai
Kurmaičių pilkapiai (Kretingos apyl.) – tai
žymiausias Vakarų baltų pilkapių kultūros (I
tūkst. pr. Kr.) paminklas Lietuvoje. Tai kušių
genties paveldas. Fotografijos iš 1948, 1950–
1951 m. kasinėjimų, kuriems vadovavo dr.
Pranas Kulikauskas. Didžiausias – 20 m skers
mens pilkapis turėjo tris skirtingame aukštyje
sukrautus akmenų vainikus. Trečiasiojo vidus
išgrįstas, po grindiniu, vienas žemiau kito,
rasti dviejų sudegintų mirusiųjų palaikai.

Vykintas VAITKEVIČIUS
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Mirties žinojimas prigimtinėje kultūroje
Viktorija DAUJOTYTĖ

Pradžia
Žmogus žino, kad mirs, kad gyvena mirtyn. Ir filosofijos, ir poezijos šaknis. Kultūros – galiausiai. Tik
todėl, kad yra mirtingas, žmogus yra kūrybingas. Esminis žinojimas – savo mirties. Žinojimas to, kas nėra
ir negali būti žinoma. Paradokso gylis: tik mirtyje taip
sutampa žinojimas ir nežinojimas. Kiekviena kultūra,
kuri suvokiama kaip prigimtinė, kaip prasidedanti iš
pačių pradžių, transcendencijos ašį neabejotinai įgyja iš mirties. Tas, kuris jau nemato, nekalba, negirdi,
kažkuriuo būdu man tebėra, tebesu susijęs, negaliu jo
palikti be globos, rūpesčio. Net jei turiu iš mirties kylančių baimių. Mirusiojo palaidojimas yra pats ryškiausias pradinis kultūros žingsnis. Tuos žingsnius galima
sekti, ligi šiol dar įmanu atsekti, tai ir daroma archeologų, pereinančių į kultūros mąstymus. Mirties ritualai
tikriausiai yra pirminiai, iš jų galėjo klostytis kiti, priartėdami ir atsiskirdami, savarankiškėdami. Mirusiojo ilgesys akumuliuoja kitaip nepatiriamą dvasios energiją,
pereinančią į muziką, kalbą, į senąsias raudas, į jų sinkretiškumą. Šatrijos Raganos apysaka „Sename dvare“
parašyta iš mirusių artimųjų (motinos, jaunų brolių)
nepakeliamo ilgesio: susitikti žodžiais, kalba apkabinti, apsikabinti, pasiekti tokį intonacinį gylį, kai frazė
tarsi pereina į maldą: „Motin mano! ar ne tavo rankos
[...] Ar ne tavo tai rankelės brangios?“ Ilgesys ir gailestis, neatskiriami nuo mūsų ryšių, nuo meilės, – sielos
galios, tų galių tiesiami gyvųjų keliai į mirusiuosius.
Jei nesikalbi su mirusiaisiais, tai iš kur gauni kalbos
su gyvaisiais? Budintis sąmonės klausimas. Ilgesys ir
gailestis padeda atsiminti, prisišaukti.
Bet yra kita pusė. Mums atrodo, kad ryšio iniciatyva
tik iš gyvųjų. Nebūtinai. Ne visada. Paliudysiu pokalbį
su Linu Broga, aukštos kvalifikacijos inžinierium, poetu, etnografu, Jurgio Baltrušaičio vertėju, žmogum,
turėjusiu unikalių patirčių, itin artimai bendravusį su
aktore Une Babickaite-Graičiūniene. Mąslus, tylus,
mažažodis, vieną kartą Linas tyliai ištarė: mūsų mirusieji, jie ką nori, tą su mumis ir daro... Turėjo patirtį,
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kurią norėjo pranešti. Išgirdau, neužmiršau, perduodu,
žinojau, kad klausinėti negaliu. Supratau, kad tai apie
Unę. Linas nebuvo religingas tradicine prasme.
Liudijimų turime – regėjimų, sapnų. Atsargi prielaida, kad gali būti, jog unikaliosios, kūrybingosios
sąmonės struktūros gali veikti gyvųjų pasaulį. Apie
Salomėją Nėrį – mažo sūnaus sušukimas jos mirties
valandą, apstulbinęs artimuosius: „Mamutė eina per
kambarį!..“ Ir itin gražus – Salomėjos Nėries poezijos knygų leidėjo, „Sakalo“ leidyklos vadovo Antano
Kniūkštos: „1944 m. gruodžio 4 d. aš buvau areštuotas
ir daugiau Salomėjos Nėries nemačiau. Bet dar kartą
buvau ją sutikęs tik sapne. (Nors sapnais mes ir nelinkę
tikėti, bet kartais atsitinka tokių dalykų, kurių mes nesuprantame.) O buvo taip. 1945 m. birželio 29 d. visas
ešelonas kalinių ir aš kartu buvome iš Kauno išvežti
į Vorkutą. Kelionė truko iki liepos 11 d. Kažkur pusiaukelėje dienos metu nugriuvęs ant vagono grindų
ir trumpam užsnūdęs, aš sapnavau labai aiškų sapną.
Einu kažkokio miesto gatve nepažįstamoje vietoje. Prie
manęs priėjo Salomėja Nėris, rankomis atsirėmė man į
petį ir atsirėmė. Aš paklausiau, kur ji einanti. Atsakė,
kad einanti namo, ir parodė netoli esantį namą. Toliau
stovėjęs Feliksas Šinkūnas (geografas) pagrasė man
pirštu ir pasakė: „Antanai, neviliok Saliutės.“ Nekreipdamas į tai dėmesio, aš palydėjau ją iki to namo, įleidau
į verandą ir atsisveikinome. Kiek paėjėjęs atsisukau ir
pamačiau, kad namas, į kurį įėjo Saliutė, dega. Puoliau atgal, tačiau nieko negalėjau padėti, nes namas jau
smarkiai liepsnojo, ir Salomėjos Nėries nebemačiau...
Kai vėliau sužinojau ją mirus, supratau ir paskaičiavau, kad mano sapnas galėjo įvykti kaip tik tą dieną, gal ir valandą, kada Salomėja Nėris mirė“1 (1945
07 07). Čia turime atkreipti dėmesį į prisimenančiojo
sąmonę – kaip tai atrodė svarbu, kad įsiminta, praėjus
kuriam laikui, nustatinėti laiko atitikimai, tikėta, kad
sapnas nebuvo atsitiktinis.
1.

Viktoras Alekna.Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis.
I knyga. Vilnius, Vaga, 1997, p. 705.
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Grįžti iš dabarties ženklų
Apie mirtį, apie gyvųjų ir mirusiųjų ryšį pradėjau
mąstyti po Jono Jauniaus Trinkūno laidotuvių šaltą
ir saulėtą sausio dieną prieš pat viduržiemį. Romuva
organizavo šermenis pagal jaučiamą, spėjamą, bent iš
dalies ir žinomą ritualą. Girdėjau seniai negirdėtą, labai
mįslingą dainą „Kas tave šaukia, žalia varia“? Neabejotinai tikros frazės, kur kartojama žalia varia: „Ai, kas
atvers vartus, žalia varia“; „Mes atversim vartus, žalia varia“. Kiti žodžiai neaiškūs, migloti, gal negrabiai
užrašyti. Tas žalia varia panašu į sutartinių pritarinį.
Bet gali būti ir vartų apibūdinys. Vartų į ten. Neabejotinai – bent tų žodžių aidas iš seniai, iš giliai, melodija,
giesmės garsai, formavęsi mirties artumoje. Giesmės
tekstą persiuntė Marija Liugienė. Vėliau Marija pateikė ir nuorodą į Dalios Urbonavičienės knygą „Lietuvių
apeiginė etnochoreografija“: iš tiesų joje (p. 45) rašoma, kad „Žalia varia“ yra laidotuvių „Žaidimas“, žaistas Šventosios (pamario kraštas) apylinkėse; tai paskutinis laidotuvių veiksmas. Su juosta ar rankšluosčiu dvi
moterys sustodavo prie durų, žmonės iš trobos išeidavo
vorele. Pakaitom (tarinys ir atitarinys) dainuodavo moterys ir išeinantys pro duris. Kurį sugaudavo, tas turėjo
būti pirmas eilėj mirti, jei teisingai aprašoma, bet kyla
abejonių, nes veiksmas pernelyg tiesioginis. Tik svarbu

suvokti, kad šermenyse, jau ir naujesniais laikais, būta
apeiginių judesių, šokių ar žaidimų. Įtikinama, žmogus
paskutinėje misterijoje siekė dalyvauti kūnu, judesiais,
lyg skleisti jo gyvumą, gyvybingumą. Įdomu, kad nebijojo lyg kokio žaidimo su mirtim, gal vėliausias reliktas – šiaudų traukimas iš po Kūčių staltiesės, trumpas,
tai trumpas.
Taip, apie senąsias apeigas žinome nedaug. Bet kai
tikrai, neapsimestinai jaučiame, kad žinome, tai žinome
iš tikrųjų, turime savo žinojimu pasikliauti, nėra prasmės klausti – iš kur žinome. Galime sakyti – iš savęs, iš
to, kas mane, mus pasiekia. Laidotuvių ritualuose svarbiausia neabejotinai buvo ugnis (žvakės, deglai, aukurai) ir senosios giesmės, ypač žemų vyrų balsų, paslaptingesnio gaudimo. Pirmoji mįslė – kodėl neišliko aiškiau apibrėžtas lietuvių šermenų giesmių centras; atrodo, kad jis turėjo būti ambivalentiškas vestuvių ciklui.
Kai kurios vestuvių raudos artimos šermenų raudoms:
netekimo, atsisveikinimo motyvai. Raudos dar gali būti
raktu į žodinę šermenų stilistiką. Vestuvių dainos, ypač
atsisveikinimo, yra perėmusios ir paskutinio atsisveikinimo intonacijų, žodžių. Prielaida: skirtingi aukštieji
šermenų ritualai, karių, valdovų (jie sunyko pirmiausia,
aukštieji sluoksniai pirmiausia perimti krikščionybės)
ir paprastų žmonių šarvojimo bei laidojimo apeigos,
mažiau rituališkos. Aukštieji ritualai galėjo būti atlie-
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kami žynių, vaidilų, specialiai pasirengusių žmonių,
sugebėjusių išeinančius išlydėti ir žodžiais, kalba, stiliumi artima raudoms. Paprastesnės mirties apeigos gal
buvo atliekamos pačių žmonių, tų, kurie gebėjo giedoti
ir raudoti. Kviestinės raudotojos juk dar žinomos XX a.
pradžioje, gal ir dar vėliau, į profesionalių raudotojų
užrašymus reiktų kreipti atskirą dėmesį. Atidžiai įsižiūrėdami į šarvojimo, budėjimo, laidojimo papročius, būdingus Lietuvos kaimui iki pat XX a. pabaigos, kol dar
daugiau ar mažiau buvo išlikę kaimai, kad ir apirusi,
bet dar gyva jų bendruomeninė sankloda, matome, kad
tvarko vienas išmanantis žmogus, kad toks žmogus visada atsiranda – iš tolimesnių giminių (artimieji negali
viešai ko nors tvarkyti, su jais tik tyliai pasitariama),
kad dalyvių hierarchijos viršūnėje – giedoriai, vyrai ir
moterys, sugebantys giedoti. Krikščioniškos giesmės
tik užėmė senųjų giesmių vietą. Tas pats, užtat taip iš
giliai atpažįstamas, liko pats giedojimas. Mirusysis yra
atgiedamas.

Vėl – į Žemaitę
Žvilgtelkime į Žemaitę, ką ji dar tiesiogiai paliudija.
Tarp jos vadinamųjų etnografinių rašinių yra „Kapai“
ir „Pagrabas“. „Kapai“ – trumpas, paliudijama, kad
naujai pastatyti kryžiai, kol dar nepašventinti, būdavo
aprišami šiaudais. To nežinojau, neteko ir matyti. Kapų
žemė Žemaitės žvilgsniui: „Žemė ant kapų nelygi – kalniukai, duobės, akmenys, kaupeliai smiltiniai supylioti
nauji.“ Lyg kokio bendrojo žemės reljefo pakartojimas:
kalniukai, duobės, akmenys, kaupeliai.
„Pagrabas“ – pagal valstietiškosios katalikybės tradicijas, bet prasismelkia kažkas iš giliau, seniau, nebepaaiškinama: „Kai jau vežimas gatavas, tuomet taisos
dėti į grabą, sutaiso arklius, pakinko į prategą, sustoja
stati visi žmonės, prismilko trobą kadagiais ir įdeda nabaštiką į grabą (Smilko dėl to, kad nelabukas nelįstų į
grabą, nes kol kūnas ant lentos, biesiukas turi dar valią,
o į grabą reikia neleisti, nuo smilkymo bėga, po tam
uždengs, ir paliks bevypsąs.)“ Atsisveikindami žmonės
suklaupia ir meldžiasi už dūšias visas, iš tų namų išėjusias. Nevažiuoja greitai, kad dūšia paspėtų bėgti, „nes
kol tik užkasa į žemę, dūšia nuo kūno nesitolina, neturi
dar paskirtos vietos“. Žemaitė kalba kaip žinanti – taip
ir yra. „Atlydėję meta kožnas po tris saujas žemių ant
grabo į duobę, o artimieji gentys nemeta, sako, katras
dideliai gailės mirusio ir užmes žemės, tai tos žemės
spaus nabaštiką, bus jam sunku. Nevalna mesti vai-
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kams ant tėvų nė ant vaikų, vyrui nė pačiai. Jei gailėsis,
žemes metąs sunkins. Smiltis ant kapo netapnoja, tik
valnai supila į kaupą, dailinti nereikia – „čia ne bulvių
rūsys“ (Raštai, V). Laidoti – tai taip pat mokėti apsieiti su žeme. Žemaitės pagrabe gieda „Amžinatilsį“,
„Aniuols pasveikino“, „Sveika, karaliene“, apskritai
gieda – susėdę apie stalą, gieda stati, gieda grabą apstoję. Giedojimas sudaro esminę mirties ritualų dalį.
Tikėtina, kad giedojimo tradicija perimta iš seniau, iš
senesnių apeigų ir giesmių.

Liūdnųjų giesmių klausimas
lyrikos akivaizdoje
Kokių giesmių? To nežinome. Dainų suskirstymas,
sugrupavimas juk palyginti naujas. Vestuvių centras
ryškus, o mirties, šermenų – ne. Turėjo būti aiškiau,
bet nebūtinai griežtai su ritualo dalimis, su apeigomis
susijusių giesmių, gali būti, kad sinkretinių – ratelių,
sutartinių, giedamų atliekant ir judesius, kurie nėra
atskiri šokio judesiai, greičiausiai būta tam tikros simbolikos, gal net žmogaus kelio pavaizdavimo. Muzikos instrumentai: „Vario trimitais trimitavo, / Būbnais
įtemptais būbnavo“ (iš L. Rėzos užrašytos „O ir išdygo
liepatėlė...“). Neiššifruojami sutartinių priedainiai –
galbūt tai kalbos maginiai ženklai, ženklinimai, kurių
paveikumas įtvirtinamas kartojimu. Atrodo, kad tikslu,
kad priklauso senoms apeigoms, bent jų dvasiai, vaikščiojimas aplinkui urną ar karstą, tikėtina, kad ratas iš
gyvai aplink judančių ir giedančių žmonių yra lyg koks
gyvybės žiedas, apsaugos žiedas, suvokiant, kad mirusysis yra reikalingas saugos, gynimo, pagalbos; taip
buvo daroma ir Jono Jauniaus Trinkūno šermenyse. Lydėjimas, ėjimas paskui – ratas lyg pradaromas, einama
paskui išėjusį, tarsi vis labiau atsiliekant. Jonas Jaunius
buvo Krivis, hierarchiškai aukštas asmuo, todėl stengtasi kurti ir aukštąją stilistiką: vėliavos, Lietuvos, Baltų
draugijos, Vydūno draugijos, būgnai, praeita Šventaragio slėniu, palei Gedimino, Mindaugo paminklus,
iki Nėries ir Vilnelės santakos. Aukštąją šarvojimo ir
šermenų stilistiką sukurti sunku – reikia ir specialios
atributikos, daiktų, rūbų. To padaryti nepasisekė.
Dalis per šermenis giedamų giesmių galėjo būti ir iš
bendresnio repertuaro, iš tos dalies, kuri susijusi su liūdesiu, gedėjimu, kur minimi kapai. Iš Liudviko Rėzos
užrašytųjų: „O ir atlėkė / Trys gulbužėlės / Iš karaliaus
darželio. // O ir nutūpė / Tos gulbužėlės / Ant brolyčio
kapelio.“ Po gulbę prie kojų, prie galvos, prie šalatės.
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„Marti prie kojų, / Sesuo prie galvos, / Gulbė prie šalatės.“ Artima raudai – „Jau ir atlėkė gulbių pulkatis, /
O ir pavarė į karą joti“, su puikia pabaiga, saulužės
gedulo metafora, kurios vis dar negali užmiršti mūsų
prigimtinė poezija, kad ir Janinos Degutytės:
Saulužė tarė nusileisdama:
– Aš jum padėsiu brolio gedėti:
Devynis rytus miglužėj temsiu,
O šį dešimtą nei netekėsiu.
Netekimo, mirties būsenas žmogus išgyvena ne tik
tada, kai iš tiesų laidoja, atsisveikina. Tos būsenos lyg
budi žmoguje, pasirodo iš savo ir savo artimiausių mirties žinojimo. Žmogus yra gyvas ir gyvena mirties akivaizdoje. Įtampa tarp gyvybės ir mirties, buvimas lyg
kokiame tarp gilina sielą, galiausiai atveria ją grožiui,
kuris yra toks pat trapus kaip ir žmogaus gyvenimas.
Lyrika yra literatūros rūšis, labiausiai persmelkta mirties. Iš senųjų giesmių, mitų, atskirų tautų poetai perima savųjų liūdėjimą kaip nesibaigiantį lydėjimą (M. K.
Čiurlionio „Laidotuvių“ ciklas). Lyriką kaip kalbėjimą
lengvai atpažįsta tas, kuris yra giedojęs ar bent klausęsis giedant: „Devynis rytus miglužėj temsiu, / O šį
dešimtą nei netekėsiu.“ Tai ta pati lyrika, poetai ją tik
pratęsia, suteikia naujų formų, pavidalų. Janinos Degutytės „Ant aukšto kalno“ pabaiga:
Saule, saulele, o kas padės mums
Brolių gedėti?
– Devynis rytus migla ateisiu,
O šį dešimtą – neužtekėsiu.
Janina Degutytė kalbėjo kaip žinanti.

Mirtis kaip tema
Itin jautrios sielos jaunystėje mirties ilgisi taip kaip
meilės. Kaip būties paaiškinimo, kaip galutinės paslapties priartėjimo. Didžioji žmogaus pasija – mirusio,
atsiskyrusio ilgesys. Iš jo galima patirti kapo prasmę.
Kaip klūpo žmogus, rankas suleidęs į kapo žemę. Arba
kryžium guli greta, lyg jaustų artimą kūną, alsuotų su
juo kartu. Pirminis kryžiaus pavidalas – žmogaus kūno,
persmelkto, perimto begalinio sielvarto. Kančios gylis
yra ir žmogaus sielos gylis. Pasiekti, prisisiekti to, kuris išėjo. Senųjų giesmių, raudų kreipiniai, eilėraščiai,
eilėraščiai lyg laiškai į ten. Nežinome, kaip pavadinti

tai, kas yra už mūsų, už mūsų ribos, dažniausiai tai –
anapus. Vytauto Mačernio „Laiško mirusiam draugui“
pradžia:
Po to, kai tu mirei, aš neradau pasauly nieko,
Kas nesuteiktų liūdesio gilaus.
Čia žemėj tik jaunystė pėdsakus šviesius palieka
Širdy iš anksto mirčiai pasmerkto žmogaus.
Šiandien, rašydamas tau laišką į anapus,
Aš nepriminti negaliu,
Kad šio gyvenimo gražiausiąjį etapą
Praleidom žemėje kartu.
Ir eilėraščio pabaiga:
Ir tu prašei manęs pranešt, ką naujo
Tau mirus ašen žemėje surasiu,
Todėl šiandien, kai paskutinį kartą patarnauju,
Aš negaliu nuslėpt tiesos ir drebančiu balsu
Turiu prisipažint, jog nieko negaliu pranešti:
Nes žemėj, kas didinga, – tai jaunystė mumyse.
Jei nori, galime kartu į praeitį akis atgręžti
Ir paskutinį kartą pamatyti ją važiuojant saulės vežime.
Todėl, rašydamas tau laišką į anapus,
Kaip dar anuomet pažadėjau tau,
Užtikrinu, jeigu išreiškia ką šie žodžiai trapūs:
Pasauly, ko nebūtum radęs tu, aš neradau.
Šarnelė, 1943. IX. 15.
Ratas, pradėti ir užbaigti ta pačia refleksija, tik kitokia sakinio struktūra: „Po to, kai tu mirei, aš neradau
pasauly nieko...“; „Pasauly, ko nebūtum radęs tu, aš
neradau“.
Mažiausias gyvenimo ratas yra visas ratas.
Už jo nelieka nieko.

Mirties žinojimas prigimtinėje kultūroje
Viktorija DAUJOTYTĖ
Žmogus žino, kad mirs, kad gyvena mirtyn. Ir filosofijos, ir poezijos šaknis. Kultūros – galiausiai. Tik todėl, kad
yra mirtingas, žmogus yra kūrybingas. Esminis žinojimas –
savo mirties. Žinojimas to, kas nėra ir negali būti žinoma.
Paradokso gylis: tik mirtyje taip sutampa žinojimas ir
nežinojimas. Kiekviena kultūra, kuri suvokiama kaip
prigimtinė, kaip prasidedanti iš pačių pradžių, transcendencijos ašį neabejotinai įgyja iš mirties.
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XIX a. Podolės (Ukraina) regiono ikonų
fenomenas ir jų kolekcijos Lietuvoje
Marija GRINIUK

Lietuvos dailės muziejaus fonduose saugoma
nemaža XIX a. Ukrainos ikonų kolekcija, kurioje esama
ir XIX a. ikonų iš Podolės regiono. Straipsnis skiria
mas šio krašto ikonų techniniams ir ikonografiniams
ypatumams aptarti – įvardijus tipinius Podolės ikonų
bruožus lengviau būtų atskirti, kurios Lietuvos dailės
muziejaus rinkiniuose esančios XIX a. ikonos yra iš šio
regiono, o kurios iš kitų Ukrainos vietų. Lietuvos dailės
muziejaus kolekcijoje esančios ikonos, kaip ir daugelis
XIX a. tapybos darbų, dėl lėšų trūkumo muziejaus fon
duose saugomos nerestauruotos. Pavienių šio laiko
tarpio pavyzdžių galima pamatyti ir Vilniaus antikva
rinėse parduotuvėse, taip pat privačiose kolekcijose.
XIX a. liaudies ikonos Ukrainoje dėmesio sulaukė
tik Nepriklausomybės laikais, kai buvo išleista kele
tas fotoalbumų (pirmasis iš jų pasirodė 1991 m.)1, o
meno žurnaluose publikuoti pavieniai straipsniai šia
tema. Kolekcininko iš Vinycios Volodimiro Koziuko
iniciatyva pirmoji XIX a. Podolės regiono ikonų paroda
Kijevo Sofijos sobore buvo surengta 2005 m. Vis dėlto
Podolės regiono ikonomis labiausiai domimasi šiame
regione, o ne už jo ribų.

Podolės regionas
Podolė – geografinis Ukrainos regionas, esantis
tarp Bugo ir Dniepro upių ir apimantis dabartines
Ukrainos Vinycios, Chmilnyko, Ternopilio, dalį Ivano
Frankivsko srities ir Lvovo sritį. Podolės ikonos buvo
tapomos Vinycios, Chmilnyko ir iš dalies Odesos, Čer
kasų, Kirovohrado ir Mykolajivo srityse – gana didelėje
vakarų Ukrainos dalyje.
Podolės regiono sostinė Vinycia, pasak istorinių
šaltinių, buvo įkurta Algirdo sūnėnų Karijotaičių,
1.

Свенціцька, В. І., Откович, В. П. Українське народне малярство
XIII–XX. Київ: Мистецтво, 1991.
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kurie ant Bugo upės kranto pastatė medinę pilį. Tos
pilies vieta žinoma tik apytiksliai. Nemažai archeolo
ginių radinių iš tų laikų saugomi Vinycios kraštotyros
muziejuje. Karijotaičiai pastatė ir Podolės Kameneco
pilį. Dabar ten įsikūręs pilies muziejus. Tad Lietuvą ir
Podolės regioną Ukrainoje sieja bendras kultūrinis
paveldas, nors šios žemės nutolusios viena nuo kitos
apie tūkstantį kilometrų.
Podolės ikonos paplito regione, kuriame klestėjo
unitų bažnyčios. Unitų Bažnyčia – tai Kijevo apeigų Baž
nyčia, pavaldi Romos popiežiui. Šios Bažnyčios tikin
čiųjų yra ir Lietuvoje. Pirmąjį bazilijonų (OSBM – Ordo
Sancti Basilii Magnum) vienuolyną prie Švč. Trejybės
šventovės Vilniuje unitai įkūrė 1617 m., tuo metu, kai
Ukrainos teritorija priklausė Lietuvos Didžiajai Kuni
gaikštystei (LDK). Yra keletas unitų bažnyčios įkūrimo
istorijos versijų. Pagal vieną iš jų, unitų bažnyčia buvo
įkurta kaip atsvara Vakaruose kilusiai protestantiškos
reformacijos bangai ir Maskvos bažnyčios spaudimui
Rytuose. Įtikinamiau skamba antroji versija, pagal kurią
unitų bažnyčios įkūrimas siejamas su pastanga pamažu
iš stačiatikybės pereiti į katalikybę. Ukraina daug metų
priklausė LDK, o vėliau – Abiejų Tautų Respublikai. Tad
akivaizdu, kad stačiatikišką Ukrainą buvo naudinga
palenkti į katalikybę. Unija buvo įkurta 1595 m. Breste
(Baltarusija) ir palaikymo sulaukė toli gražu ne visoje
Ukrainoje. Aktyviausiai ją rėmė du vyskupai iš vakarų
Ukrainos – Ipatijus Potijus ir Kirilas Terleckis, tad pla
čiausiai unitai įsitvirtino būtent vakarų Ukrainoje. Gri
gorijaus Kiprianovičius, rašęs apie unitų situaciją vakarų
Ukrainoje XIX a., teigė, kad tuo metu ten buvo 3245
unitų bažnyčios, 15 vyrų ir 2 moterų vienuolynai.
Podolės ikonų tapybos stilius susiformavo kaip
unikalus fenomenas, patyręs baroko, Vakarų Euro
pos sakralinės tapybos, graviūrų ir graviruotų lošimo
kortų, taip pat vietinio liaudies meno tradicijų poveikį.
Kadangi vakarų Ukrainoje gyveno daug lenkų, XVII–
XIX a. Podolės regione – Podolės Kamenece, Letyčive,
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Vinycioje, Tyvrive, Voronovycioje ir kituose mies
tuose – be unitų bažnyčių, buvo įsteigtos ir katalikų
bažnyčios, taip pat dariusios įtaką vietiniams ikonų
tapytojams. Podolės ikonų tapytojai nebuvo ikonų
tapybos kanono žinovai, todėl jie laisvai interpretavo
pasirinktus siužetus, remdamiesi individualia patirtimi,
vietos tradicija ir pan. Dažnai vienoje ikonoje būdavo
sujungiami keletas siužetų ir jie vaizduojami ne kaip
vientisas pasakojimas, arba naratyvas, bet kaip atski
ros šventųjų gyvenimų scenos.
Norint išryškinti XIX a. Podolės regiono ikonų
savitumą svarbu aptarti simbolinę ikonų tapymo pro
ceso prasmę ir ikonų simboliką.

Ikonos tapymo procesas ir jo simbolika

Vis dėlto ikonų tapytojų vardai dažniausiai likdavo
nežinomi, nes buvo manoma, kad ikoną kuria Dievas,
o žmogus, kuris tėra menkas instrumentas jo rankose,
nėra vertas įamžinti savo, kaip ikonos kūrėjo, vardo.
Rusijos Stačiatikių Bažnyčios susirinkime Stoglave
buvo teigiama, kad ikonų tapytojas turi būti kuklus,
negirtaujantis, ne vagis, ne žudikas; jis privalo ypač
rūpintis sielos ir kūno tyrumu, visais klausimais tartis
su dvasininku, pasninkauti, melstis. Vadinasi, ikonos
tapymo galėjo imtis tik tas žmogus, kurio sąžinė ir
mintys švarios.4
Ikonų tapybos technikos ištakos – senovės
Egiptas, Palestina, Sirija, kur tapybai tempera buvo
naudojamas kreidinis gruntas ir gyvūnų kilmės klijais
trimis ar keturiais sluoksniais padengta mediena su
drobės sluoksniu, užklijuotu ant medienos tarp klijų ir
grunto. Lentos ikonoms ruoštos taip pat, kaip kadaise
prieš tapant buvo ruošiami sarkofagai. Apie penkis
tūkstančius metų prieš Kristų sarkofagų tapybai nau
dotas gruntas beveik niekuo nesiskiria nuo ikonoms
naudoto grunto sudėties. Tad pirmieji ikonų tapytojai
tęsė ilgaamžę tradiciją.

Tapytojas, kuriantis ikoną, panašus į Dievą kūrėją
(analogas – septynios pasaulio sukūrimo dienos Sena
jame Testamente). Pirmiausia atsiranda šviesa (fonas
ikonų tapyboje), paskui – žemė ir vanduo, augalai,
gyvūnai, pastatai, drabužiai ir t. t. Vėliausiai atsiranda
vaizduojamojo veidas. Baigiant tapyti ikona paden
giama alyva, o tai traktuojama kaip patepimo aliejumi
ritualui analogiškas veiksmas. Medžiagos reprezen
tuoja augalų (medis arba drobė), mineralų (dažų
pigmentai) ir gyvūnų (žuvų ar gyvūnų kilmės klijai)
pasaulį. Sukurti ikoną padeda vanduo, žemė, oras.2
Kanoniškai ikonų garbinimas įtvirtintas VII Visuo
tinio Bažnyčios Susirinkimo nutarimu, kuris pripažįs
tamas neginčijamai galiojančiu Bažnyčioje. Jis turi
tvirtą religinį pagrindą, tad stačiatikiams ikona yra
esminis pamaldumo reikmuo. Stačiatikybės klestė
jimo laikais tiek Bizantijoje, tiek ir Rusijoje ikonos ne
tik puošė šventoves, bet buvo laikomos ir namuose,
kabinamos gatvėse, aikštėse ir viešose vietose. Būs
tas, kuriame nėra ikonos, stačiatikiui kelia netyros ir
tuštumos įspūdį. Keliaudamas stačiatikis su savimi
ima ir ikoną, prieš kurią meldžiasi, o ant kaklo nešioja
nedidelį kryželį, gautą per krikštą. Ikona suteikia
akivaizdaus Dievo buvimo jausmą.3 Kai kuriuos šven
tuosius Bažnyčia garbina būtent kaip ikonų tapytojus.
Pirmuoju ikonų tapytoju laikomas evangelistas Lukas,
nutapęs keletą Dievo Motinos paveikslų, todėl jis yra
ir menininkų globėjas. Andrejus Rubliovas ir Dioni
sijus – šventaisiais pripažinti Rusijos ikonų meistrai.

Ikonų spalvų simbolika iš esmės grindžiama Dioni
sijaus Aeropagiečio, pseudonimu pasirašinėjusio ano
niminio VI a. autoriaus, aiškinimu, kuris buvo paskelb
tas viename iš jo veikalų, vadinamajame „Corpus
Areopagiticum“.5 Plačiai naudojama violetinė spalva –
tai karališkoji spalva: Dievo – danguje ir monarchų –
žemėje. Dievo Motinos, Dangaus Karalienės, drabužiai
taip pat dažnai tapomi šia spalva. Ir Biblijų viršeliai kar
tais būdavo violetiniai. Raudona – viena iš vyraujančių
ikonų spalvų. Ji simbolizuoja beribę meilę, gyvybę
teikiančią energiją. Būtent dėl to ši spalva tapo pri
sikėlimo – pergalės prieš mirtį – simboliu. Tai kraujo,
kankinių, Kristaus aukos spalva, todėl raudonais
drabužiais vaizduojami ir kankiniai. Serafimų sparnai
taip pat tapomi raudona spalva, simbolizuojančia dan
gaus ugnį. Balta spalva – Dievo šviesos simbolis. Tai
švaros, šventumo ir kuklumo spalva. Dorą gyvenimą
nugyvenusius mirusiuosius, taip pat angelų drabužius
vaizduodavo baltus. Mėlyna arba žydra spalva simbo
lizavo beribį dangų, kitą pasaulį. Mėlyna traktuojama

2. Prieiga per internetą: http://www.ukoha.ru/article/ludi/6koly_i_
ctili.htm. Žiūrėta 2007-12-22.
3. Bulgakovas, S. Stačiatikybė. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,
2006, p. 214.

4. Prieiga per internetą: http://www.ukoha.ru/article/ludi/6koly_i_
ctili.htm. Žiūrėta 2008-01-05.
5. Креховецький, Я. Богословя та духовність ікони. Львів:
Свічадо, 2005.
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kaip Dievo Motinos – sujungiančios žemiškąjį ir dan
giškąjį pasaulį – spalva. Žalia spalva reiškia gamtą,
gyvybę. Tai augalijos, lapų, jaunystės, vilties, amžino
atsinaujinimo spalva. Žalia gali simbolizuoti atgimimą
per Dievo malonę. Kartais fonui būdavo naudojama
tamsiai žalia spalva, pabrėžianti ryškiai ir dekoratyviai
tapomas figūras. Geltona – saulės spalva. Ji simboli
zuoja Dievą, dangaus karalystę ir Šventąją Dvasią.
Ruda spalva simbolizuoja žemę ir visa tai, kas laikina.
Jei drabužiai tapomi ruda spalva, siekiama priminti
žmogiškąją prigimtį ir jos laikinumą. Kartais ši spalva
naudojama ir fonui. Juoda – blogio, mirties, chaoso,
liūdesio ir paslaptingumo spalva. Juodas fonas sim
bolizuoja beribę gilumą. Juoda plačiai naudota Pasku
tinio teismo scenose. Pilka spalva – juodos ir baltos
(blogio ir gėrio) mišinys – niekada nebuvo naudojama,
nes simbolizavo neaiškumą.6 Geltonas fonas reiškia
auksinę spalvą – taigi simbolizuoja dangų, Dievą, kuris
gaubia vaizduojamą sceną arba patį šventąjį.
Ikonose kartais visai nepaisoma fizikos dėsnių:
figūros ne stovi ant žemės, bet tarsi kabo ore (nes
dvasinis pasaulis yra aukščiau išminties pasaulio).
Mažiau reikšmingi personažai vaizduojami nedide
lėmis figūrėlėmis. Dekoratyviai tapomas augalų ir
gyvūnų pasaulis. Tamsios uolos ženklina Dievo buvimo
stoką. O Kristaus gimimą, Lozoriaus ir Kristaus prisikė
limą vaizduojančiose ikonose uolos būna apšviestos.
Ikonoms būdinga atvirkštinė perspektyva, kuri toliau
esančius vaizdus tarsi priartina prie žiūrovo. Šis prin
cipas taikomas vaizduojant Šventąjį Raštą, sostus,
stalus, pastatus. Ranka, ištiesta iš dangaus, – tai Dievo
palaiminimas. Puslankis virš šventųjų galvų (nimbas) –
dangaus, šventumo, Dievo buvimo simbolis.

Podolės regiono ikonų savitumas
XVIII–XIX a. Podolės regiono ikonas daugiausia
tapydavo liaudies meistrai. Jie savaip interpretavo
kanoninius ikonų elementus, todėl jos įgydavo daug
individualių bruožų. Kita vertus, ikonų tapymo tradicija
autoriui pernelyg daug kūrybinės laisvės nesuteikdavo.
Žinomi du pagrindiniai XIX a. Podolės regiono
ikonų tipai: ikona ant lentos ir ikona ant drobės. Pir
masis tipas – dažniausiai nedidelės, beveik standarti
nių dydžių lentos: 35 × 26 cm arba 40 × 30 cm ilgio ir
apie 2 cm pločio. Naudota liepų, pušų, eglių mediena.
6. Prieiga per internetą: http://www.ukoha.ru/article/begin/cvet_v_
ikone777.htm. Žiūrėta 2008-01-05.
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Lentų tvirtinimo elementai – horizontalūs. Mediena ne
itin geros kokybės, dažnai pasitaiko lentų su įvairiais
medienos defektais. Ant medžio tapytas ikonas dažnai
pagrauždavo baldiniai skaptukai (lot. Anobium pertinax), todėl XVIII a. lentinių ikonų išliko gana mažai.
Ikonos ant drobės labiau paplitusios Vinycios, Uma
nės, Čerkasų, Kirovohrado apylinkėse. Galima manyti,
kad drobės naudojimas susijęs su medienos trūkumu
ir (arba) medžio perdirbimo tradicijomis. Pasak Olego
Gubario, „Geografiniame mūsų Tėvynės aprašyme“
(1903 m.)7 nurodoma, kad medienos pramonė buvo
išplėtota tik tam tikrose vietose – Poltavos, Charkovo,
Černigovo srityse. Ikonos ant drobės buvusios ir Slobo
žanščinos, Kryvyj Riho regionuose. Todėl tiksliai nusta
tyti, kur XIX a. ikonos buvo tapomos ant drobės, sunku.
Kaimo cerkvėms skirtų ikonų drobės pagrindas
būdavo įvairaus dydžio: jų ilgis siekia iki 140–170 cm,
plotis – 50–70 cm. Namų ikonos buvo maždaug
52 × 82 cm dydžio. Dažniausiai naudotos namuose iš
kanapinių siūlų austos drobės. Prie rėmų jos būdavo
tvirtinamos medinėmis vinimis. Kartais rėmai deko
ruojami augaliniais ornamentais.
Vėlyvuoju Ukrainos ikonų tapybos laikotarpiu
lentų gruntas naudotas retai. Pro ploną aliejinių dažų
sluoksnį dažniausiai gerai matoma lentos struktūra ir
tekstūra. Jeigu ikonos lenta gruntuota – dažniausiai
naudoti klijai, rečiau – vienas aliejaus ir kreidos mišinio
sluoksnis. Dažniausiai naudoti šie dažai ir jų spalviniai
pigmentai: švino balta, švino geltona, švino surikas
(raudona), Berlyno mėlyna. Tai pigiausi dažai tuome
tinėje Ukrainoje (išskyrus Berlyno mėlyną).
Pavyzdžiui, po laboratorinių XIX a. nežinomo auto
riaus ikonos „Nukryžiuotasis“ tyrimų restauraciniame
pase8 buvo nurodyti tokie duomenys: aliejinis gruntas
su švino baltos užpildu. Mediena padengta gyvuli
nės kilmės klijais. Rudas pigmentas – umbra, baltas
pigmentas – švino balta, geltonas pigmentas – gele
žies oksido geltona.
Nustatyta, kad ikonos tapytos ne vėliau kaip XIX a.
pabaigoje, nes tuo metu švino balta buvo pakeista
cinko balta; ir ne anksčiau nei XVIII a. pabaiga, nes
tada pradėta plačiai naudoti Berlyno mėlyna. Beje,
medines ikonas galima datuoti ir pagal tvirtinimo ele
mentus, dažų sluoksnio pobūdį ir ikonografiją.
Ikonas ant drobės datuoti sunkiau. Į klausimą,
kada jos atsirado, dar neatsakyta. Inos Parchomenko
7. Журунова, Т. Подільська ікона. Iš: Народне мистецтво, 1998,
Nr. 1–2, c. 48–53.
8. Kijevo nacionalinės vaizduojamosios dailės ir architektūros aka
demijos archyvas, Paminklotvarkos katedra.
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straipsnyje „Datuotos Valstybinio dailės muziejaus
ikonos“9 teigiama, kad tokio tipo ikonos paplito tik
XVIII a. pabaigoje. Kijevo valstybiniame dailės muzie
juje užfiksuota tik viena ikona ant drobės, datuota
1790 m., iš Kijevo–Poltavos srities. Dauguma drobių –
XIX a. pradžios.
Taraso Ševčenkos oforto „Dovanos Čigirine 1649“10
antrajame plane matyti trijų dalių ikona, tikriausiai
tapyta ant drobės, o joje greičiausiai pavaizduota šven
toji Barbora, Švč. Dievo Motina ir šventasis Mikalojus.
Tai standartinė XIX a. kompozicija. T. Ševčenka užaugo
krašte, kur ikonų ant drobių buvo beveik kiekvienuose
namuose, bet šių ikonų iki mūsų dienų neišliko.11 Vakarų
Ukrainoje ikonos ant drobės pradėtos tapyti anksčiau
negu centrinėje Ukrainoje. Lvovo liaudies meno muzie
jaus kolekcijoje yra ikonų ant drobės, datuotų XVII a. Tai
akivaizdi katalikiškų šalių įtaka.
Ikonomis prekiauta specializuotose parduotuvėse
ir turguose. XIX a. Kijeve buvo dešimtys ikonų parduo
tuvių: Podolėje, Florovskio vienuolyne, Mikalojaus vie
nuolyne, Kijevo Sofijos sobore ir kitur. Kaimo žmonės
ikonas ypač saugojo. Net pati neturtingiausia šeima
jų turėdavo ne mažiau kaip dvi – tai būdavo Jėzaus
ir Dievo Motinos atvaizdai. Dažnai abidvi būdavo
įmontuojamos į vieną ažūrinį rėmą. Bet dažniausiai
namuose būdavo mažiausiai trys ikonos. Daugelio tą
laikotarpį vaizduojančių dailininkų tapyboje, interje
ruose matomi ištisi ikonostasai. Ikonų gausą ukrainie
čių interjere fiksavo ir kitų šalių leidiniai (pavyzdžiui,
Peasant art in Russia – Special autumn number of „The
Studio“, 1912).12 Jau XIX a. pabaigoje liaudies ikonas
ėmė keisti fabrikiniai litografiniai paveikslėliai. Jie buvo
pigūs ir darė įspūdį, todėl pamažu išpopuliarėjo ir tapo
įprasta interjero dalimi. Ypač ryški ši tendencija buvo
porevoliuciniu laikotarpiu, kai dėl akivaizdžių priežas
čių sumažėjo spausdintos produkcijos tiražavimas.

Podolės regiono ikonų stilistika ir
ikonografija
Kas gi ta „ikonografija“? „Ikonografija vaizduoja
majame mene – tai tiksliai apibrėžta personažų arba
siužetinių scenų vaizdavimo sistema. Ikonografinis
9. Пархоменко, I., Датовані ікони державного художнього музею.
Iš: Образотворче мистецтво, Nr. 2, Київ, 1992.
10.	Užkarpatės regiono J. Bokšaja muziejus.
11. Губарь, О. Народная икона центральной Украины XVIII–XX.
Одеса, 1997.
12. Ten pat.

kanonas – ikonų tapymo taisyklių visuma. Ikonografi
nio kanono pagrindas yra vaizdas ir simbolis. Stačiati
kių ikonografija susiformavo XI–XII a. Bizantijoje. Iko
nografiją formavo veidų tapymo maniera, pabrėžianti
dieviškąją vaizduojamo objekto kilmę; statiškumas,
ypatingas erdvės vaizdavimo būdas (atvirkštinė pers
pektyva); spalvų simbolika.“13
Podolės ikonų tapybos mokyklai įtakos nepadarė
jokie šios profesijos autoritetai, todėl suklestėjo liau
dies meistrų tapyba. Liaudies meistrų ikonos, kaip jau
minėta, unikalios tuo, kad ikonų tapymo kanoną tapyto
jai suvokė pagal vietos tradicijas, jų stilių formavo įvairūs
kultūros fenomenai. XVII–XVIII a. laikotarpiu Ukrainoje
įsigalėjo baroko stilius, daręs įtaką ir liaudies menui.
Baroko menui būdinga sudėtinga kompozicija, dekora
tyvumas, dinamiškumas. XIX a. ikonų tapytojai plėtojo
XVII–XVIII a. tapytus siužetus. Podolėje ypač populiarūs
buvo alegoriniai siužetai, paplitę ir gyvenamųjų patalpų
sienų tapyboje. Jų kompozicija buvo dekoratyvi, vaiz
duojamose scenose – daug personažų.14
Vinycios kraštotyros muziejaus darbuotoja Tetiana
Žurunova, kalbėdama apie pirmuosius liaudies meistrų
ikonų tapybos pavyzdžius, pastebėjo, kad baroko lai
kotarpiu atsirado ikonos tipas – paveikslas, perimtas
iš Vakarų Europos tapybos. Dėl paplitusio kopijavimo
įsigalėjo ortodoksų pasauliui nebūdingi siužetai, kurie
laikui bėgant susiliejo su vietos tradicijomis. Vienas
mėgstamiausių liaudies meistrų siužetų buvo „Jonas
Krikštytojas vaikystėje“. Šis personažas harmoningai
susiejamas su aplinka.
Italijos Renesanso palikimas – Madonos siužetai.
Ypač plačiai žinomi Venecijos menininkų kūriniai,
pavyzdžiui Džovanio Belinio (Giovanni Bellini) lyriniai
paveikslai. Ar tik ne jais rėmėsi Podolės ikonų ant dro
bės kūrėjai, vaizduodami Dievo Motiną tarp šventųjų?
Kalbama ne apie tikslią kopiją, bet apie nuotaikos ir
stilistikos panašumą.15
Manoma, kad būtent vakarietiškos sakralinės
tapybos pavyzdžiu didesnio formato darbams kaip
tapybos pagrindas imta naudoti drobė.
Pastebėta, jog Podolės regiono ikonų stilistiką
galėjo formuoti ir graviruotos lošimo kortos, kurios į
Europą iš Rytų atkeliavo apie XIII–XIV a., išpopuliarėjo
Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Vakarų Ukrainoje
graviruotos kortos pradėtos gaminti 250 metų anks
13. Prieiga per internetą: http://www.ukoha.ru/article/podlinno/4to_
takoe_ikonografia.htm. Žiūrėta 2008-01-05.
14. Журунова, Т. Подільська ікона. Iš: Народне мистецтво, 1998,
Nr.1–2, c. 48–53.
15. Ten pat.
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Kristus Visagalis, šventoji Barbora. XIX a. nežinomas autorius. Podolės regionas (Ukraina). Ivano Gončaro muziejus (Ukraina).

čiau nei Rusijoje. Olego Gubario16 teigimu, būtent
kortose vaizduojami portretai galėjo tapti liaudiškų
ikonų šventųjų atvaizdų prototipais. Pastebėta, kad
šv. Barboros atvaizdas ikonoje panašus į kortų damos
portretą. Analogiška jų veido struktūra – apvalus, pil
nokas veidas su tiesia, gana masyvia nosimi, tamsūs
antakiai ir nedidelė burna. Dėmesį traukia pusiau fan
tastinė gėlė rankoje, gausybė draperijų. Iš šio portreto
matyti, koks buvo liaudiškas moters grožio suvokimas.
Įprasčiau manyti, kad liaudiškos ikonos tapytos
sekant Kijevo ikonų pavyzdžiu. Iš Kijevo Pečiorų lau
ros ikonostasų tiesiogiai perimtas ikonos siužetas
„Pečiorų Dievo Motina“.
16. Губарь, О. Народная икона центральной Украины XVIII–XX.
Одеса, 1997.
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Stilistinių ikonų ištakų galima ieškoti ir graviūroje,
pirmiausia liaudiškoje, kurią XIX–XX a. pakeitė litogra
fija. XVI–XVII a. Vakarų Europos graviūros pateko ir į
Ukrainą, jų siužetus perėmė liaudies meistrai. Ukrai
noje išpopuliarėjo labai daug jų ikonografinių siužetų:
„Nemieganti akis“, „Paukštis – pelikanas“, „Kristus
taurėje“, kurie išreiškia Kristaus aukos idėją, taip pat
„Abraomo auka“, „Paskutinis teismas“, „Gyvybę tei
kiantis Dievo Motinos šaltinis“ ir kiti. Liaudies meistrai
vaizduojamą siužetą labai supaprastindavo, tačiau
papildydavo dekoratyviais elementais, kurie kartais
net imdavo vyrauti.
Podolės regiono ikonose dažniausiai vaizduojami
Išganytojas, Dievo Motina ir šie šventieji: Barbora,
Paraskeva, Mikalojus, Jurgis, Jonas, Marija Magda

Kitos kultūros

Nemieganti akis. XIX a. nežinomas autorius. Podolės regionas (Ukraina).
Ivano Gončaro muziejus (Ukraina).

lena, arkangelas Mykolas. Rečiau pasitaiko šv. Panta
leono, šv. Kotrynos ir kitų siužetų. Podolėje ilgai tęsėsi
karai, todėl čia buvo garbinami kovojantys šventieji,
ypač dangiškosios kariuomenės atstovai: šv. Jurgis,
šv. arkangelas Mykolas, šventasis Demetrijus. Jie
ikonose paprastai vilki romėnų karių aprangą ir ran
kose laiko kryžių, bet skiriasi jų amžius, veidų bruožų
traktavimas. Dažniausiai vaizduojamas šv. Mykolas su
gausiai ornamentuotais šventiko drabužiais. Šv. Bazili

jaus apranga panaši, tačiau jis vaizduojamas jaunesnis
ir be mitros.
Podolės regiono tapytojų ikonos įgijo ir daugiau
savitų bruožų. Šventieji būdavo vaizduojami statiškai,
gana dažnai figūra iki kelių vaizduojama frontaliai,
galva neretai šiek tiek pasukta į šoną ir palenkta. Vei
dai buvo tapomi pagal nacionalinį grožio standartą;
nepaisant idealizavimo, jiems būdingi individualūs
psichologiniai bruožai.
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Šventoji Barbora. XIX a. nežinomas autorius. Podolės regionas
(Ukraina). Vinycios kraštotyros muziejus (Ukraina).

Šventasis Jurgis. XIX a. nežinomas autorius. Podolės regionas
(Ukraina). Chmilnyko dailės muziejus (Ukraina).

Kristus Visagalis, šventoji Barbora. XVIII a. nežinomas autorius. Podolės regionas (Ukraina).
Chmilnyko dailės muziejus (Ukraina).
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XIX a. atsirado nauja liaudies ikonos rūšis – tai
visose stačiatikių šalyse paplitusios iš Bizantijos
kilusios portretinės ikonos. Būdinga Podolės ikonų
ant drobės kompozicija – dvi (ar daugiau) figūros. O
ikonoms būdingą auksinį foną, simbolizuojantį dangų,
keitė fantastinės gėlės, simbolizuojančios Dievo išrink
tiesiems skirtus rojaus sodus. Toks fonas kūriniams
suteikdavo dekoratyvumo.
Kalbant apie ikonografinių siužetų migravimo
fenomeną svarbu paminėti ir Letyčivo Dievo Motinos
Hodegetrijos ikonografinį tipą. Jo dėka išryškės dar
viena sąsaja tarp vakarų Ukrainos ir Lietuvos kultūri
nio paveldo.
Dominikonai į Letyčivą atvyko 1606 m. Jie su
savimi atsivežė ir Švč. Mergelės Marijos paveikslą.
Jonas Potockis, tuo metu buvęs šio miesto seniūnu, jų
nepriėmė, nes jis pats buvo protestantas, Liuterio šali
ninkas. Dominikonai apsistojo Letyčivo priemiestyje.
Pasak legendos, kartą per mišias virš trobelės, kurioje
buvo įsikūrę vienuoliai, pasirodė kažkokia nežemiška
šviesa. Tai buvo palaikyta stebuklu, ir seniūnas, šį
reginį pripažinęs stebuklingu, pakvietė dominiko
nus į Letyčivo miestą. Marijos garbintojai ten patyrė
gausių malonių: apie tai liudija faktas, kad 1636 m. jai
skirtų votų vertė siekė 10 000 auksinių. Tačiau barba
riški Bogdano Chmelnickio vadovaujami kazokai per
užpuolimą sunaikino tą dėkingumo paminklą. Dalį
vienuolių jie išvijo iš Letyčivo, kitus išžudė, o bažnyčią
pavertė arklide. Tik šventas paveikslas buvo išgelbė
tas ir išgabentas į Lvovą. Dievo Kūno bažnyčioje jis
išbuvo iki 1722 m., o vėliau buvo grąžintas į Letyčivą
ir vėl garsėjo stebuklais, kuriuos imta užrašinėti.
Bažnytinė valdžia patirtas malones ištyrė ir patvir
tino. 1778 m. Apaštalų Sosto leidimu paveikslas buvo
vainikuotas. Netrukus dominikonų vienuolynas buvo
uždarytas, o jų bažnyčia paversta parapine. 1854 m.
gaisras šventovę beveik visiškai sunaikino. Tačiau
stebuklingas paveikslas vėl buvo laimingai išgelbėtas.
1935 m. jis pervežtas į Lucką, o vėliau pateko į Lenkiją
ir dabar saugomas Liubline. Įdomu tai, kad Letyčivo
Dievo Motinos ir Šiluvos Mergelės Marijos paveikslai
turi daug panašumų.
Salus populi romani – romiečių globėjos paveiks
las buvo svarbus visiems XVI a. antros pusės–XVII a.
pradžios popiežiams, tad jo kopijos sparčiai plito. Jas
platino vyskupai ir vienuolijos (Lenkijoje ir Lietuvoje –
jėzuitai, dominikonai, karmelitai ir unitai bazilijonai).
Daugybę šių paveikslų palyginus su Šiluvos Mergele
Marija matyti, kad jis artimas paskutiniais XVI a. dešim
tmečiais Italijoje arba XVII a. pirmoje pusėje Lenkijos

ir Lietuvos valstybėje nutapytiems Dievo Motinos
portretams.
Apie tris šimtus metų Letyčive išbuvęs Dievo Moti
nos paveikslas viliojo ir liaudies meistrus, buvo dažnai
kopijuojamas ne tik XIX a., bet ir anksčiau. Viena iš šio
paveikslo kopijų ir dabar saugoma Letyčivo bažny
čioje.

Ukrainos XIX a. liaudies ikonos Lietuvos
dailės muziejuje
Vilniuje XIX a. pabaigoje buvo kelios gana solidžios
ikonų kolekcijos. Vienas iš kolekcininkų, tuo metu
gyvenusių Vilniuje, buvo baltarusis istorikas Ivanas
Luckevičius (1881–1919). Tuo metu jo ikonų kolekcija
buvo gausiausia. Tyrinėtojas ją paliko Baltarusių
mokslo draugijai, kurios muziejus buvo Vilniaus bazi
lijonų vienuolyne. Tarybų valdžia 1945 m. šį muziejų
uždarė, o jo kolekcija buvo padalyta. Dalis eksponatų
atiteko Vilniaus dailės muziejui (vėliau – Lietuvos
dailės muziejus), kita – Baltarusijos dailės muziejui.
Kelios ikonos tuo metu buvo patekusios ir į Vilniaus
dailės institutą, bet 1954 m. perduotos Vilniaus dailės
muziejui. 1941 m. iš Vilniaus mokslo bičiulių draugijos į
Vilniaus dailės muziejų atkeliavo apie dvidešimt ikonų.
Kitos ikonos į muziejų pateko iš uždaromų cerkvių
arba buvo nupirktos. Keletą ikonų Dailės muziejus
turėjo iš ankstesnės kolekcijos. Kolekcija nėra gerai
ištirta, tad sunku pasakyti, ar šios ikonos susijusios su
Vilniumi, ar su etnine Lietuva.17
Lietuvos dailės muziejaus ikonų kolekcija – įspū
dinga ir labai gausi. Į muziejų pateko ir didžioji dalis
Lietuvos pasienyje konfiskuotų ikonų. Vis dėlto dau
gumos jo fonduose saugomų XVIII–XIX a. ikonų būklė
apgailėtina. Visų pirma restauruojami senesni nei
XVIII a. kūriniai. Tik kai rengiama ekspozicija, kurioje
numatyta eksponuoti tam tikras ikonas, skiriama lėšų
ir joms restauruoti. Problemų kyla ir dėl to, kad didelė
dalis fonduose saugomų ikonų iki šiol nėra atributuo
tos. Dėl istorinių ir kultūrinių aplinkybių stačiatikių
ikonų tema Lietuvos kultūroje ir kolekcijose užima
periferinę vietą. Lietuvoje, kaip ir visoje Vakarų Euro
poje, nėra stačiatikių ikonų tyrimų tradicijos. Nėra ir
specializuotos ikonų restauravimo mokyklos. Labiau
siai vertinamos seniausios ikonos, bet nesigilinama
į regioninius jų tapybos ypatumus. Ukrainos XIX a.
liaudies ikonos, balansuojančios tarp stačiatikiškos ir
17. Tarandaitė, D. Tapyba. Skulptūra. Grafika. Vilnius, 2003.
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Šventasis Mikalojus. XIX a. nežinomas autorius. Černigovo regionas (Ukraina).
Lietuvos dailės muziejus (Lietuva), 2008. Marijos Griniuk nuotrauka.

vakarietiškos meninės raiškos tradicijų, atspindinčios
ištisus regiono istorijos šimtmečius, Lietuvos dailės
muziejaus fonduose laukia tyrinėtojų dėmesio.
Remiantis turima medžiaga pavyko nustatyti
trijų XIX a. Ukrainos liaudies meistrų ikonų kilmės
regionus – tai Černigovas, vakarų Ukraina ir centrinė
Ukraina.
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Išvados
Šiame darbe apžvelgti XIX a. Podolės ikonų stilis
tiniai bruožai ir galimos jų ištakos; analizuotas XIX a.
Podolės regiono ikonų savitumas; remiantis surinkta
informacija, atributuoti trys Ukrainos ikonų tapybos
pavyzdžiai iš Lietuvos dailės muziejaus fondų.

Kitos kultūros
Išryškinti šie Podolės regiono ikonų skiriamieji
bruožai: Podolės regiono ikonoms kaip tapybos
pagrindas pradėta naudoti drobė. Pagal pagrindą ir
formatą ikonas galima skirstyti į šias grupes: 1) cerkvių
interjerams pritaikytos ikonos ant drobės pagrindo.
Ikonų ilgis – 140–70 cm, plotis – 50–70 cm.; 2) namams
skirtos ikonos ant drobės pagrindo. Jų formatas – apie
52 × 82 cm.; 3) ikonos ant lentos pagrindo. Jų dydis –
apie 35 × 26 cm arba 40 × 30 cm.
Ryškiausi Podolės regiono ikonų stilistikos bruožai
yra šie:
1. XIX a. realistinę paveikslų traktuotę keičia deko
ratyvumas. Dekoratyviai traktuojamas tiek fonas, tiek
figūros.
2. Bendras koloritas – ryškus, bet tarpusavyje nedi
sonuojantis.
3. Fonas dažniausiai tamsus.
Tai pagrindiniai bruožai, padedantys šios XIX a.
mokyklos pavyzdžius atskirti nuo tuo pačiu laikotarpiu
kituose Ukrainos regionuose sukurtų ikonų. Podolės
regiono ikonų stilistika susijusi ir su folkloro tradici
jomis, pavyzdžiui, jose gali būti atpažįstami liaudiško
kostiumo elementai.
Marija GRINIUK (g. 1984 m.) Podolės ikonomis
susidomėjo studijuodama Kijevo vaizduojamosios
dailės ir architektūros akademijoje, studijų metais
restauravo ikonas „Šv. Paulius ir šv. Marija Magdalena“
(nežinomas XIX a. liaudies dailininkas, drb., al. Podolės
regionas) ir „Nukryžiuotasis“ (nežinomas XIX a. liaudės
dailininkas, drb., al. centrinė Ukraina) iš Kijevo liaudies
buities muziejaus muziejaus kolekcijos.
Šventoji Barbora. XIX a. nežinomas autorius. Podolės regionas
(Ukraina). Lietuvos dailės muziejus (Lietuva), 2008. Marijos
Griniuk nuotrauka.

XIX a. Podolės (Ukraina) regiono
ikonų fenomenas ir jų kolekcijos
Lietuvoje
Marija GRINIUK
Straipsnyje apžvelgti XIX a. Podolės ikonų stilis
tiniai bruožai ir galimos jų ištakos; remiantis surinkta
informacija, atributuoti trys Ukrainos ikonų tapybos
pavyzdžiai iš Lietuvos dailės muziejaus fondų. Podolės
regiono ikonoms kaip tapybos pagrindas pradėta nau
doti drobė. Pagal pagrindą ir formatą ikonas galima
skirstyti į šias grupes: 1) cerkvių interjerams pritai
kytos ikonos ant drobės pagrindo. Ikonų ilgis – 140–

70 cm, plotis – 50–70 cm.; 2) namams skirtos ikonos
ant drobės pagrindo. Jų formatas – apie 52–82 cm.; 3)
ikonos ant lentos pagrindo. Jų dydis – apie 35–26 cm
arba 40–30 cm.
Ryškiausi Podolės regiono ikonų stilistikos bruožai:
1. XIX a. realistinę paveikslų traktuotę keičia dekoraty
vumas. Dekoratyviai traktuojamas tiek fonas, tiek
figūros. 2. Bendras koloritas – ryškus, bet tarpusavyje
nedisonuojantis. 3. Fonas dažniausiai tamsus.
Pagal šiuos bruožus Podolės XIX a. mokyklos
pavyzdžius galima atskirti nuo tuo pačiu laikotarpiu
kituose Ukrainos regionuose sukurtų ikonų.
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Dešimt „Aukso vainiko“ metų
2015 m. sausio 6 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (LNM) buvo surengta dešimtoji, jubiliejinė, respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2014“ – dešimtą kartą ant
vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei kryždirbystės meistrų galvų buvo uždėti simboliniai
„aukso vainikai“. Jie paskirti medžio drožėjui iš Garliavos (Kauno r.) Kazimierui MARTINAIČIUI
(vaizduojamoji dailė), medžio tošies meistrams iš Mažeikių Raimondai ir Vytautui RAMANAUSKAMS (taikomoji dailė) ir kryždirbiui iš Plokštinės k. (Plungės r.) Antanui VAŠKIUI.
Apie pastarojo dešimtmečio patirtį rengiant respublikines konkursines liaudies meno parodas
„Aukso vainikas“, taip pat apie šio laikotarpio Lietuvos tautodailės procesus, reiškinius ir tendencijas su parodų organizatore, Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vadove
Terese JURKUVIENE ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu RUDZINSKU kalbasi
Juozas ŠORYS.

Konkursines respublikines ir regionines (apskričių)
liaudies meno parodas „Aukso vainikas“, rengiamas nuo
2006 m., ištiko nedidelis 10 metų jubiliejus. Kaip manote,
kokių impulsų šių parodų rengimas davė įvairių lygmenų
Lietuvos liaudies meno vystymuisi, plėtotei ir sklaidai,
kokią etninės ir apskritai kultūrinės raiškos nišą atvėrė?
Jonas Rudzinskas: Iki „Aukso vainiko“ keletą
dešimtmečių gyvavo tradicija kas penkerius metus
rengti didžiules, rimtas, retrospektyvines respubliki
nes liaudies meno parodas. Tuometiniuose Dailės par
odų rūmuose buvo galima susipažinti su visų Lietuvos
regionų naujais tautodailės reiškiniais ir meninėmis
individualybėmis. Tos parodos liaudies meistrams
buvo svarbios, retas kuris joms nesirengė ir nebandė
į jas patekti.
Respublikinė paroda vėliau transformavosi į parodą,
rengiamą per Dainų šventes?
J. R.: Minėtosios peržiūrinės (ne konkursinės) tau
todailės parodos vyko ir anksčiau, o susiejus su Dainų
šventėmis, jos kiek pasikeitė, bet savo esmės nepra
rado – tai tapo bendru tautodailininkų bendruomenės
ir švenčių organizatorių renginiu. Manau, kad konkur
sas „Aukso vainikas“ atsirado ne tuščioje vietoje – jis
yra tęstinis, turi ilgametę tradiciją, nuo to didelio kalno
matosi visokie švyturiai... Šio renginio istorija man labai
svarbi, nes kitos tokios iškilios parodos, turinčios savo
struktūrą, rengimo metodiką, susijusios su edukaciniais
renginiais, daugiau nėra.
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Akivaizdu, nors ir išaugusi iš ankstesnių parodų rengimo patirties, vis dėlto„Aukso vainikas“ yra kitokia –
konkursinė – paroda. Išliko ir prie Dainų švenčių ciklo
prisiderinusios apžvalginės respublikinės liaudies meno
parodos. Šiek tiek pasikeitė akcentai?
J. R.: Pasikeitė visos kultūros samprata. Buvo atsisa
kyta gigantomanijos, iniciatyvų ribojimų, atsivėrė įvai
riausios raiškos galimybės. Seniau tautodailės parodos
Dailės parodų rūmuose vykdavo abiejuose aukštuose,
visose salėse – buvo pabrėžiamas renginio masišku
mas, o dabar akcentuojama kūrinių kokybė. Kita vertus,
atskiros parodos vyksta regionuose, tautodailininkams
svarbi galimybė jose dalyvauti, viešai parodyti savo
kūrinius.
„Aukso vainikai“ išliko kaip bendras valstybinės institucijos ir (ypač regionuose) profesinės liaudies menininkų sąjungos (plius dar meno kūrėjų statusą turinčiųjų
asociacijos) projektas, kurį inicijavo ir rengia Lietuvos
liaudies kultūros centras.
Teresė Jurkuvienė: Jonas Rudzinskas apžvelgė
parodos ištakas, aš norėčiau jo mintį pratęsti. Nepri
klausomybė mums suteikė daug džiaugsmo, sugrąžino
teisingą, laisvajame pasaulyje įprastą santykį su istoriniu
paveldu, religine liaudies daile ir dar daug visokių gerų
dalykų. Tačiau „ūkiniu“ požiūriu mes, su liaudies daile
susiję žmonės, patyrėme ir sunkumų: netekome vienin
telės gana didelės ir respublikinėms liaudies meno par
odoms rengti tinkamos erdvės – Dailės parodų rūmų.

Parodos
Vilniuje nebeturėjome pakankamų eksponavimo plotų,
todėl kurį laiką tradicinėse respublikinėse parodose
įstengdavome parodyti tik dalį žanrų: vienoje šventėje
tik vaizduojamuosius, kitoje – tik taikomuosius menus.
Parodos nebebuvo apžvalginės, nes kai kurių žanrų
kūrybą, pavyzdžiui, skulptūrą, galėjome pamatyti tik kas
aštunti metai. Sumažėjo galimybių surengti padorias
parodas ir apskričių centruose, kita vertus, sumažėjo
ir žmonių, dirbančių tautodailės srityje. Tokia natūrali
gyvenimo eiga. Kaip atsirado „Aukso vainikas“? Tiesiog
būtinai reikėjo kažkuo papildyti mūsų aižėjančią liaudies
meno organizacinę sistemą. Net ir respublikinėse paro
dose talentingiems meistrams (išskyrus gal kelis) nega
lėjome skirti užtektinai vietos, kad jie atsiskleistų visa
jėga. O „Aukso vainikuose“ galima pateikti net iš pen
kių darbų sudarytą kolekciją. Be to, tautodailininkams
trūko rimtesnių apdovanojimų. Ankstesnė Kultūros
ministerijos premija buvo virtusi tiesiog gaisrų gesinimo
priemone – apsižiūrėję, kas iš garsesnių meistrų dar nėra
rimčiau įvertintas, jį pamalonindavo ta „budinčia“ pre
mija. Kartais renkantis iš kelių kandidatų nulemdavo tai,
kieno tuo metu būdavo blogesnė sveikata... Neteisinga
buvo ir tai, kad labai puikus meistras apdovanojimą gau
davo jau bebaigiąs gyvenimą, kai dėl prastos sveikatos
nebegalėjo kurti visa jėga. „Aukso vainiko“ konkursas
buvo sumanytas taip, kad meistrai galėtų visapusiškiau
atskleisti savo kūrybinį pajėgumą, kad jie būtų įvertinti
tuo metu, kai yra pasiekę kūrybinę brandą.

Vis dėlto kas nulėmė būtent tokį pirminį konkurso
sumanymą ir vadybą, vaizduojamojo ir taikomojo menų
atskyrimą, vėliau į meninių varžytuvių lauką atskirai
įtraukiant ir kryždirbius? Kaip tam darė įtaką institucinio
bendravimo patirtis ir įpročiai?
T. J.: Bendradarbiavimas su Tautodailininkų sąjunga
ir ypač su kai kuriais jos skyriais buvo glaudus, nes, kad
ir kaip žiūrėsi, regionines parodas daugiausia padeda
surengti jų žmonės, kartais talkinami muziejininkų ar
kultūros centrų specialistų. Rengiame po dešimt regio
ninių turų apskrityse. Tokį pasirinkimą nulėmė ir ūkiški
pamąstymai – manėm, kad regioninius konkursus
parems tuometinės apskričių administracijos, turėju
sios ir resursų, ir transporto, ir kultūros srities specia
listų. Į organizacinę veiklą, tiesa, nevienodu mastu,
įsitraukė ir Tautodailininkų sąjungos skyriai, kurių įta
kos zonos dažnai nesutapdavo su administracinėmis
apskričių ribomis.
Kaip nusakytumėt dabartinį konkursinės parodos
statusą, ką ji reiškia eiliniams neprofesionaliems menininkams?
J. R.: Vengčiau šį renginį apibūdinti tik kaip parodą,
nes tai kur kas daugiau aprėpiantis vyksmas. Tai ir regi
oniniai renginiai, ir baigiamasis susibūrimas, kai karū
nuojami laureatai. Renginyje pamatome visą tautodai

Virgilija Silvestra Šufinskienė. Ąsotis su snapu, ąsotis, puodynė. 2013-2014 m.
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Antanas Vaškys. Koplytstulpiai. 2010-2014 m.

lės gyvybės medį – su šaknimis, kamienu ir šakomis.
„Aukso vainiko“ parodos labai svarbios, nes skatina
savo darbus parodyti įvairiausių gebėjimų ir užmojų
menininkus, taip pat jaunimą. Nes jei geriausios meni
nės raiškos tradicijos nėra tęsiamos, kyla pavojus, kad
jos nutrūks. „Aukso vainiko“ esmė – ne karūnavimas,
o kūrybinio proceso įsiūbavimas ir išvystymas. Tai įga
lina profesionaliai ir metodiškai įvertinti liaudies meno
pasaulyje vykstančius reiškinius. Kita vertus, reikia pri
pažinti, kad jaunimo įtraukimas į dabartinius tautodai
lės procesus dar problemiškas...
Bet juk sėkmingai užsisuko konkursinė paroda vaikams ir jaunimui „Sidabro vainikėlis“...
T. J.: Kas mane dar džiugina? Nors paroda yra kon
kursinė, regioninėse parodose dažnai eksponuojami
ne tik konkursui pateikti darbai, bet ir kitų meistrų
kūryba. Tai auganti karta arba žmonės, kurie kuria tik
savo malonumui ir nesiekia jokių įvertinimų. Vieniems
tai laisvalaikio užsiėmimas, kitiems galbūt atsipalaida
vimo būdas po įtempto darbo, kai kam – papildomų
pajamų prisidūrimas . Kai jų darbai pristatomi greta
konkursinių, akivaizdžiau matosi, kokia jų kokybė, gal
jiems nedaug trūksta iki įvertinimo... Kartais iš pradžių
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nedrąsiai paeksponavę, po metų ar kelerių jie grįžta
kaip stiprūs konkurso dalyviai.
„Sidabro vainikėlis“ irgi maloniai nudžiugino, nesi
tikėjau tokios kai kurių vaikų darbų kokybės. Buvo ir
tokių, kurie savo sukurtus darbus drąsiai galėjo nešti ir
į „Aukso vainiko“ parodas.
Ar galima teigti, kad „Sidabro vainikėlio“ dalyviai
yra veikiami „Aukso vainiko“ parodose rodomų darbų
kokybės?
T. J.: Sakyčiau, kad taip. Ypač tai pastebima toliau
nuo didesnių miestų. Būtent iš ten ateina įdomiau dir
bantys vaikai. Įtariu, kad jau trejetą metų vykstančiam
„Sidabro vainikėliui“ kryptį, supratimą, ką reikėtų
daryti, suteikė būtent „Aukso vainikas“. Nors vaikų
konkurso reikalavimai buvo daug mažesni, jau pirma
jame renginyje buvo darbų, atliktų pagal „Aukso vai
niko“ reikalavimus.
J. R.: Per dešimtmetį smarkiai pasikeitė mėgėjiško
meno, tautodailės ir amatų samprata. Kas šiame kultū
ros lauke įvyko? Amatai įgijo savo statusą, savo „skėtį“,
savo struktūras. O juk tai tautodailės pamatas. Masinė
kultūra niveliuoja amato sampratą, juolab kad mėgė

Parodos
jiškai veiklai atsivėrė naujos erdvės: gali daryti japoniš
kus, kiniškus, meksikietiškus dirbinius, kokius tik nori.
Suklestėjus laisvoms iniciatyvoms, tautodailės ribos
sukonkretėjo, bet nesumažėjo galimybės kūrybiškai
reikštis. Kartais sakoma, kad pastaraisiais metais suma
žėjo tautodailės srityje dirbančių žmonių, bet galima
sakyti ir kitaip – sumažėjo Lietuvos gyventojų skaičius,
ypač daug darbingo amžiaus žmonių, potencialių tau
todailininkų, emigravo iš regionų.
Taip plačiai gal neužsimokime, gal aptarkime „Aukso
vainiko“ raidos pamokas – koks konkursas buvo sumanytas ir koks tapo po dešimties metų?
T. J.: Konkurso taisyklės metams bėgant kito, buvo
koreguojamos. Pirmosiose parodose mažai rodyta
darbų kolekcijų. Pirmųjų trejų metų parodomis ir laure
atų skelbimu norėjome parodyti, kokių tikslų siekiame,
ką norime iškelti į deramą lygį. Laureatai karūnuojami
už darbuose įkūnytas brandžias mintis ir savo meninės
kalbos atradimą, išgryninimą, plastinių formų įpras
minimą. Darbų kolekciją suvokiame kaip atraminį ver
tinimų elementą, nors žodžio „kolekcija“ vartojimas
šiame kontekste nėra tikslus. Tai rimtesnė autoriaus
kūrybinė mintis, kuriai suteikiama įdomi ir adekvati plas
tinė forma. Iš pradžių visko prisižiūrėjome (pavyzdžiui,
net margučių skutinėtojai pristatydavo tris skutinėjimo
stilius, o margintojai – penkis marginimo vašku būdus;
daug įvairių margučių būdavo bet kaip sudėta keliose
lėkštėse), o pastaraisiais metais tokie dalykai yra išnykę.
Rinkdamasis techniką, tautodailininkas dabar jau gerai
suvokia, kokius dekoravimo ar kitus uždavinius spren
džia. O tie, kurie laimi „aukso vainikus“, būna sukūrę
vientisas, darnias kolekcijas. Tas siekis tarsi priverčia
menininkus suimti save į rankas ir aiškiai apsispręsti, ką

išties rimto jie norėtų sukurti. Antai, vienas iš pirmųjų
parodų (aišku, ir ne vien jų) atradimų buvo medžio dro
žėjo Kazimiero Striaupos kūryba. Jau laimėjęs pirmąjį
vainiką, jis penkerius metus išties nokino savo antrąjį
„aukso vainiką“! Medžio drožėjas prisipažino, kad
visus penkerius metus jis brandino sumanymą ir gerai
žinojo, ką norėjo padaryti kitam konkursui. Manau, ir
„Aukso vainikų“ nuopelnas, kad per dešimt pastarųjų
metų pastebime medžio skulptūros žanro suklestė
jimą. Geriausi medžio drožėjai (Kazimieras Striaupa,
Rimantas Zinkevičius, Adolfas Teresius, Saulius Lam
pickas, Pranas Dužinskas ir kiti), konkurso veikiami,
sukūrė įspūdingų ir įsimenančių drožinių.
J. R.: Konkursas atspindi kasdienę meistrų kūrybą.
Galime pastebėti, kad atsiranda vis daugiau medžio
drožybos darbų užsakovų. Meistrai gali tobulinti įran
kius, dažnai sugeba iš kūrybos ir gyventi, todėl gali
atsidėti ir kurti didesnių apimčių kolekcijas. Tiesa, yra
ir neigiamų dalykų. Pavyzdžiui, keramikoje. Rinkoje
atsiranda laikinai paklausių prekių – vienadienių, atvež
tinių. Dėl to net žlunga keramikų dirbtuvės, jie neretai
nebeturi lėšų išlaikyti aukštos temperatūros krosnių
ir kitos įrangos. O jei meistrai pasiduoda vienadienės
keramikos vilionėms, kaip jie sukurs rimtą, gerai apgal
votą, tradicija pagrįstą kolekciją su atpažįstamu braižu?
T. J.: Taip, taikomojo meno šakos dėl to labai pažei
džiamos. Dėl kitų priežasčių rimtame pavojuje yra
atsidūrusi ir tradicinė tekstilė, kuri seniau buvo kone
pagrindinė tautodailės šaka, o dabar labai mažai beliko
autentiškų audėjų. Tekstilės tradicijoje svarbūs ir savi
raiškos, ir amato įvaldymo dalykai. Tiesa, per pastarąjį
dešimtmetį labai suklestėjo paprotinis menas (margu
čiai, sodai, kaukės ir kiti su kalendorinėmis šventėmis

Raimonda ir Vytautas Ramanauskai. Rankinukai. Tošis. 2014 m.

67

Parodos

Antanas Česnulis. Stogastulpiai. 2013 m.

68

Parodos
ir ilgaamžėmis tradicijomis susiję dirbiniai). Manau, jį
derėtų išskirti kaip atskirą liaudies meno atšaką. Papro
tinis menas būtų pajėgus išlaikyti tokį krūvį.
Žaviuosi, kaip dailieji amatai ir daug kas kita iš mums
rūpimos srities sutvarkyta Estijoje, bet kai ten nuvykusi
parodžiau mūsų rengiamo konkurso kokių penkerių
metų katalogus, supratau, kad ir juos galime nuste
binti. Estai klausė, ar kiekvienais metais rengiant kon
kursus ir leidžiant katalogus mums užtenka meistrų...
Jie irgi rengia panašų konkursą, bet per metus pasiūlo
tik po vieną temą.
Vienas iš konkurso kriterijų yra liaudies meno tradicijų
laikymasis, tęstinumas, tačiau tradicijos nuolat atmiešiamos naujovėmis, netikėtomis idėjomis ir požiūriais...
T. J.: Tas santykis nuolat egzistuoja. Tačiau vertinimo
komisijos paprastai nėra itin palankios kūriniams, kurie
yra tiesmukos kopijos, nesušildytos meistro individualy
bės, savitos interpretacijos. Nors yra žanrų, pavyzdžiui,
tautinis kostiumas, kuriuose iš esmės ir reikalaujama
kopijos... Palankiai žiūrima ir į tam tikrų neišlikusių arba
blogai išlikusių dirbinių bei žanrų atkūrimą, atgaivinimą...
Bet iš esmės konkursus laimi meistrai, kurie yra perpratę
tradiciją, tačiau yra pajėgūs ją praturtinti, nors tai gana
sudėtinga. Paprastai aptarimuose sakome, kad konkurse
gali dalyvauti ir gerokai nuo tradicijos nutolę meistrai,
bet ir tokiu atveju jiems galioja ne mažiau svarbus krite
rijus – meninės raiškos stiprumas. Vis dėlto gyvenimas
rodo, kad didelis nutolimas nuo tradicijos, bandymas
remtis vien individualiai atrasta menine raiška liaudies
menininkus dažnai eliminuoja iš potencialių „aukso vai
niko“ laimėtojų gretų. Ne dėl to, kad pernelyg nutolo,
bet dėl to, kad, naudodami liaudies dailei nebūdingas
išraiškos priemones, nepasiekė rezultato, prilygstančio
„tradicionalistams“. Deja, kai kurias užduotis lengviau
įveikti profesionalui, turinčiam susistemintų žinių, įval
džiusiam daugiau ir įvairesnių profesinių įgūdžių, bet ne
savamoksliui tautodailininkui. Pastarajam tai teoriškai
įmanomas, bet realiai nepasiekiamas dalykas.
J. R.: Su šiuo santykiu susidūrėme gana seniai – nuo
Atgimimo laikų. Trejus metus su Lenkijos tautodaili
ninkų sąjunga (kuri, beje, turi ir reguliariai susiburiančią
mokslinę tarybą) vykdėme bendrą projektą, teko šį
klausimą svarstyti tarptautinėje konferencijoje. Kaip
veikia tradicija ir inovacija, kas mūsų laikais yra primi
tyvizmas arba naivusis menas ir kas yra konceptualusis
menas? Pasauliniu mastu vyksta stipri inovacijų inva
zija. Ir Lietuvoje tradicijos raida yra neišvengiama, ir ji
jau seniai objektyviai vyksta. Vienokia ji buvo prieš du
šimtus metų, kitokia – mūsų laikais. Informacijos srau
tai dabar intensyviai veikia ir mūsų tautodailininkus. Ir
ateinančios kartos susidurs su naujais meninės raiškos
iššūkiais. Kokie jie ateis, priklauso ir nuo mūsų, ar suge

Zenonas Skinkys. Dievas dovanoja dangų. 2013 m.

bėsime įvardyti, kas yra kas, suinteresuotai diskutuoti
apie konceptualią, postmodernią ir kitokią meninę
raišką? „Aukso vainikų“ konkursas edukacine prasme
yra neįtikėtino efektyvumo, jis puikiai parodo, kas yra
tos vertybės, tapytojų ištapytos ar medžio meistrų kal
tais išdrožtos. Tradicijos ir inovacijos santykis yra neiš
vengiamas ir iš esmės amžinas, būtina su tuo susitaikyti
ir ieškoti susikalbėjimo būdų.
T. J.: Jei kalbėtume apie įtakas, tai kartais kyla klau
simų, kaip dailėtyrininkai, susidūrę su klasikiniu (dabar
jau gal pavadintume jį muziejiniu) XIX–XX a. pradžios
menu, nustato, kas yra kas? Dažniausiai juk nebūna
išlikę jokių dokumentų ar rašytinių šaltinių... Liaudies
dirbinių sukūrimo laikas dažnai nustatomas pagal pro
fesionalaus meno įtakas. Pavyzdžiui, jeigu matome
liaudiškos skulptūros siužetą, formas, ornamentus ar
dar kitokius elementus, kurie atsirado tik tam tikro
stiliaus, tam tikro laikotarpio profesionaliame mene,
tai toji liaudiška skulptūrėlė galėjo būti sukurta ne
anksčiau, negu toks stilius paplito, pasiekė provinciją ir
vietinis meistras galėjo tokius kūrinius pamatyti. Visais
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laikais vyko ta tradicijos ir įtakų simbiozė, meno raidos
procesas, ir dabar tai tebevyksta, tik vis greičiau ir
dramatiškiau. Tačiau liaudies menas išgyvena, kol lieka
apčiuopiamas tas nacionalinis meninės raiškos nugar
kaulis, sugebėjimas į pasaulį pažvelgti lietuvio akimis.
Kokią matytumėte „Aukso vainiko“ ateitį, kas neabejotinai įsitvirtino, kas keistina, tobulintina?
T. J.: Galime konstatuoti, kad gaivinamąją tradicijos
jėgą, joje slypinčią potenciją konkursas jau yra parodęs.
Akivaizdu, kad tai nėra atgyvenęs ar stagnuojantis reiš
kinys. Tačiau jei kas nors sekasi, paprastai beveik visada
matosi ir ką dar būtų galima pagerinti. Pavyzdžiui, tur
būt vertėtų pamąstyti, ar verta iš šiuolaikinės taikomo
sios dailės masyvo išskirti paprotinio meno sritį ir jame
palikti tik „sunkiasvores“ šakas. Laikui bėgant atsiras
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ir pokyčių. Jau kyla klausimas, ką daryti su tais tauto
dailininkais, kurie konkursuose, ypač regioniniuose,
dalyvauja tarsi šalia pagrindinio renginio. Tai proga
pasirodyti kai kuriems potencialiems tradicinių dirbinių
meistrams, bet rodosi ir tie, kurie kuria visai naujus žan
rus arba modernius dirbinius. Turiu omeny, pavyzdžiui,
šiuolaikinių veltinių drabužių kūrėjus, daugelį tapytojų,
juvelyrų, mezgėjų. Tą nuo tradicijos nutolusią žanrų
visumą kokia nors forma anksčiau ar vėliau vis tiek
turėsime priglobti, rasti jai nišą.
J. R.: Ką reiškia šio konkurso dešimtmetis? Jis paska
tino kai kurių tautodailės žanrų atsigavimą, juos veikė.
Peršasi išvada, ypač taikytina kai kurių savivaldybių ir
regionų administratoriams ir kultūros institucijų vado
vams – jei neteikėte dėmesio ir neplėtojote vietinės
tautodailės, tai ir negalite turėti rezultatų, išskirtinių
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asmenybių, neturite, ką parodyti regioniniu mastu.
Neskiriate salių ekspozicijoms – neturite ir žmonių,
galinčių reprezentuoti vietos savitumą.
T. J.: Kai kurios savivaldybės ir regionai (apskritys)
padarė ryškią pažangą. Pirmaisiais konkurso organi
zavimo metais bene skaudžiausia dėmė ir klampiausia
padėtis buvo Tauragės apskrityje – ir Tautodailininkų
sąjungos skyrius apmiręs, ir kultūros valdžia apsnūdusi.
Ir patys važiavome padėti, vos ne po kaimus lakstėme,
ieškodami, ką pakviesti į regioninį konkursą. Dabar situ
acija iš esmės pasikeitusi. Žinoma, rungtis su kokia Tel
šių apskritimi, kurioje apstu puikių medžio skulptorių
ir kitų liaudies menininkų, tauragiškiai gal ir negali, bet
jie jau yra tapę viena iš tvarkingiausiai ir, sakyčiau, vis
geriau dirbančių regioninių tautodailės struktūrų. Prie
jos gaivinimo puikiai prisidėjo ir Tauragės krašto muzie
jus, įsitaisęs neblogas parodų sales ir įstengiantis rengti
vis gausesnes, geresnės kokybės regionines parodas.
Noriu jus „apklausti“ ir kaip šiemetinės, jubiliejinės,
baigiamosios konkursinės parodos vertinimo komisijos
narius – kokius įspūdžius paliko šiemetinė paroda, kokie
išryškėjo pozityvūs vadybiniai ir meniniai jos akcentai?
T. J.: Dešimtoji paroda, mano nuomone, labiausiai
išsiskyrė tuo, kad ir vaizdinės, ir taikomosios dailės sri
tyje susidarė didelė lygiaverčių meistrų konkurencija.
Kita vertus, gero lygio šiemet buvo ir kryždirbių ekspo
zicija. Liaudies menininkai pateikė daug įdomių ir rimtų
darbų, tad vertinimo komisija dirbo sunkiai, diskuta
vome, argumentavome, lyginome, skaičiavome balsus.
Sakėme vieni kitiems kalbas, pagrindžiančias vienokias

ar kitokias pozicijas... Gerai, kad pripažinome, jog ir
oponentų pastabos buvo vertos dėmesio...
J. R.: Galvojau apie šioje parodoje dalyvavusius
menininkus – vieni galėjo ir geresnes kolekcijas pateikti,
bet pristatė tai, ką, jų nuomone, geriausia pastaruoju
metu yra sukūrę, o kiti tarsi ir pasiekė dabartinių gali
mybių ribą. Man kaip ilgamečiam viso tautodailės pro
ceso dalyviui kartais buvo gaila, kad kai kurie meistrai
pritrūko geriausiųjų darbų, galbūt jie liko dirbtuvėse...
Tiesiog tokios kolekcijos buvo surinktos.
T. J.: Vertinimo komisijoje kviestiniams ekspertams
menotyrininkams yra lyg ir lengviau dirbti nei mums su
Jonu, nes jie dažniausiai nesusiduria su realiu tautodai
lės gyvenimu, vertina tik tai, ką mato. Mums turimos
žinios ir trukdo, ir, žinoma, padeda, nors sunku atsiri
boti nuo to, ką žinome apie tikruosius konkretaus meis
tro sugebėjimus. Būna apmaudu, kai meistrai neparodo
tų darbų, kurie atskleistų jų kūrybos jėgą ir vertę. Beje,
mes su kolege Ale Počiulpaite per dešimtmetį esame
peržiūrėjusios beveik visas regionines „Aukso vainiko“
parodas, bet dažniausiai respublikinio turo nugalėtojų
iš anksto nenuspėdavome. Todėl atsiribojimas nuo
meistro kūrybos visumos ir dėmesio sutelkimas į kon
kursui pateiktą kolekciją yra teisingas pasirinkimas.
Kokie buvo šios parodos netikėtumai?
T. J.: Man šiais metais didžiausias netikėtumas
buvo mažeikiškių tošies meistrų Raimondos ir Vytauto
Ramanausko laimėjimas. Jo neprognozavau, nors
tai daug jėgų pasirinktam žanrui atidavę ir patirties

Raimonda
ir Vytautas
Ramanauskai.
Dirbiniai iš tošies.
2014 m.
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Raimonda ir Vytautas Ramanauskai

sukaupę meistrai, gebantys prakalbinti rečiau nau
dojamą medžiagą, su kuria gana sudėtinga išvystyti
išraiškingesnius menus. Tačiau Ramanauskų pasirinkta
kūrybos kryptis įtikino komisijos daugumą. Akivaizdu,
kad mažeikiškiai iš tošies dirbinių išspaudžia tikrai
daug – valdo medžiagą, turi žinių ir puikų skonį.
J. R.: Žinantys taikomosios dailės raidą prisimena,
kad iš medžio tošies pinamų darbų bendrame tauto
dailės kontekste visada buvo nedaug. Ramanauskų
pateikta kolekcija nudžiugino profesionalumu, netgi
virtuoziškumu ir amato paslapčių pažinimu. Tai ilgame
čio darbo rezultatas, atskleidžiantis kuriančių asmeny
bių galimybes ir gabumus.
T. J.: Kryždirbystės srityje „aukso vainiką“ pelnė
Antanas Vaškys iš Plokštinės kaimo (Plungės r.). Nors
jis be didesnių diskusijų vienbalsiai buvo išrinktas
geriausiu tarp kryždirbių, situaciją kiek komplikavo
aplinkybė, kad jis laimėjo jau antrąjį aukso vainiką, nors
ir pelnytai. Kyla žmogiškas noras pasidalyti – esą juk
vieną „aukso vainiką“ jis jau turi, o kiti pretendentai
ne... Bet juk sąmoningai pasirinkome tokius konkurso
nuostatus, siekėme, kad nesumenktų bendras parodų
lygis, kad galimybė nugalėti ne vieną kartą meistrams
būtų paskata... Ir žinome, kad tai galinčių pasiekti nėra
daug. A. Vaškys – labai talentingas kryždirbys. Jo pozi
cijas sustiprina ir tai, kad turi labai dėkingus užsakovus.
Dirbdamas Žemaitijos nacionaliniame parke, jis gauna
užsakymų, kurių galėtų pavydėti kitų regionų kryždir
biai. Ir toks sėkmingas meistro ir darbdavių bendradar
biavimas duoda puikių rezultatų. Būtų neteisinga, jei
šiuo atveju būtume iškėlę meistrus, kuriems jų gimtieji
kraštai neduoda gerų užsakymų.
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J. R.: „Tautodailės metraštyje“ publikavome
straipsnį su gausiomis iliustracijomis apie senuosius
Žemaitijos medžio meistrus, kurių daugelis jau mirę.
Tarp jų kažkaip netikėtai yra pakliuvęs ir A. Vaškys,
dar tik pusamžis vyras. Jam tarsi buvo skirta likimo
dovana – užaugo ir mokėsi iš žemaičių medžio skulp
torių patriarchų. Lietuvoje taip susiformavo ne vienas
kryždirbys ar medžio skulptūros drožėjas.
T. J.: Su A. Vaškiu šiemet varžėsi ir kiti puikūs meis
trai – Antanas Česnulis iš Naujasodės (Druskininkų
sav.), perspektyvūs jaunesnės kartos kryždirbiai Rai
mundas Blažaitis (Vilkaviškio r.) ir Alvydas Pocius iš
Dvarčių kaimo (Šilalės r.).
Kazimieras Martinaitis iš Garliavos (Kauno r.) su
gerai apmąstyta medžio drožinių kolekcija dalyvavo
jau ne pirmoje parodoje ir šį kartą buvo įvertintas
kaip geriausias vaizduojamosios dailės meistras. Jo
darbuose išryškėjo prasmingas, daugiaplanis turinys,
besiremiantis savaip interpretuotais ikonografiniais
pirmavaizdžiais. Diskutuojant dėl jo darbų vertės buvo
aptariami kiti konkurse dalyvavę ir aukso karūnos verti
menininkai, bet, suskaičiavus balsus, karūna šį kartą
teko jam.
J. R.: K. Martinaitis – tikras grynuolis, jo meninės
mąstysenos primityvizmas – neįkainojama vertybė.
Nenuostabu, kad „aukso vainiku“ buvo karūnuotas
būtent jis, nes jo vientisame stiliuje ir meninės išraiškos
priemonėse rasti kokių nors netobulumų būtų buvę
sunku. Šiuolaikinėje tautodailėje jo braižas ir meistrystė
išsiskiria. Tai nuosekliai dirbantis, amatą išmanantis,
savimi pasitikintis meistras, nepanašus į jokį kitą dabar
tinį medžio drožėją, tipiškas naiviojo meno pavyzdys.
Manau, jam pelnytai uždėta aukso karūna.
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Kaip buvo įvertinti K. Martinaičio pamėgti skulptūrų
padažymai?
T. J.: Tie padažymai gal daugiausia abejonių ir kėlė.
Tradicijos požiūriu – viskas gerai. Menotyrininkai gali
patvirtinti, kad liaudiški baroko ir rokoko stiliaus darbai
spalvinti ir taip: čia esama ir atsitiktinumų, ir liaudiškai
paryškinto margumo, kuris amžininkams buvo priimti
nas ir savaip gražus. Kita vertus, spalvinė gama nebuvo
didžiausias K. Martinaičio kolekcijos pliusas, nors tra
dicijai ji neprieštarauja. Įdomesnis ir įtaigesnis buvo
meistro pasirinktas temos sprendimas, jos traktavi
mas, pasirinkti siužetai, raiški juos perteikianti plastinė
kalba.
Šiemetinės parodos, kaip ir ligi šiol vykusiųjų, ren
gėjas – Lietuvos liaudies kultūros centras (LLKC), jo
Tautodailės poskyris. Kūrybinė grupė – LLKC Tautodai
lės poskyrio vadovė Teresė JURKUVIENĖ, LNM Etninės
kultūros skyriaus vadovė Elvyda LAZAUSKAITĖ, LNM
Parodų skyriaus vedėja Giedrė NARBUTIENĖ.
Baigiamajame ture eksponuotų darbų meninį
lygį ir vertę nustatė, nugalėtojus paskelbė vertinimo
komisija, kurią sudarė pirmininkė dr. prof. Aleksandra
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, nariai – dr. Lijana NATALEVI
ČIENĖ, dr. Skirmantė ŽEIMIENĖ, dr. Dalia RAMONIENĖ,
dr. Elvyda LAZAUSKAITĖ, Irena SELIUKAITĖ, Jonas
RUDZINSKAS, Vida ŠATKAUSKIENĖ, dr. Alė POČIUL
PAITĖ, dr. Teresė JURKUVIENĖ.
Konkurso specialieji diplomai buvo skirti Vytautui
RAUKČIUI – už išradingai atkurtą savo krašto tradi
ciją, Sauliui LAMPICKUI – už originalių skulptūrų ciklo
sumanymą, Julijanui GRIDZIUŠKAI – už „Šv. Jurgio“ ir
„Nukryžiuotojo“ medžio skulptūras, Teresei ŽULKIE
NEI – už žemaitiškos tekstilės tradicijų puoselėjimą,
Linai VALUTKEVIČIENEI – už tobulą meistrystę ir tradi
cinių ornamentų interpretaciją.
Trečiosios vietos ir (naujovė!) prie drabužio prise
gami mažieji „Aukso vainikai“ skirti medžio drožėjui iš
Gintališkės miestelio (Plungės r.) Vytui JAUGĖLAI (vaiz
duojamoji dailė), tradicinių verpsčių meistrui iš Sangrū
dos (Kalvarijos sav.) Sauliui ČĖSNAI (taikomoji dailė) ir
kryždirbiui iš Vilkaviškio r. Raimundui BLAŽAIČIUI.
Antrosios vietos ir tie patys mažieji „Aukso vainikai“
skirti medžio drožėjui iš Vilkaviškio Zenonui SKINKIUI
(vaizduojamoji dailė), keramikei iš Kuršėnų (Šiaulių r.)
Virgilijai Silvestrai SUFINSKIENEI (taikomoji dailė) ir
kryždirbiui Naujasodės k. (Druskininkų sav.) Antanui
ČESNULIUI.

Saulius Čėsna. Verpstės. 2013 m.

Dešimt „Aukso vainikų“ metų
Santrauka
2014 m. sausio 6 d., per Tris Karalius, Lietuvos
liaudies kultūros centras (LLKC), jo Tautodailės
poskyris Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengė
jau dešimtąją respublikinę konkursinę liaudies meno
parodą „Aukso vainikas“. Apie šios parodos raidą,
reikšmę ir bendresnius šios liaudies kultūros šakos
pokyčius su LLKC Tautodailės poskyrio vadove Ter
ese Jurkuviene ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos
pirmininku Jonu Rudzinsku kalbėjosi Juozas Šorys.
„Aukso vainiko“ parodos paskatino kai kurių liaudies
meno žanrų (pavyzdžiui, medžio skulptūros, kalvystės,
paprotinio meno - kaukių, margučių, šiaudinių sodų)
vystymąsi, bet sumažėjo tradicinės tekstilės, grafikos,
keramikos darbų. Dalis tautodailininkų demon
struoja amato išmanymą ir meistrystę, kiti liaudies
meno tradicijas interpretuoja savaip, nutoldami nuo
kanono. Šių metų konkursinės parodos laureatai:
medžio drožėjas iš Garliavos (Kauno r.) Kazimieras
Martinaitis, tošies meistrai iš Mažeikių Raimonda ir
Vytautas Ramanauskai ir jau antrąjį „Aukso vainiką“
pelnęs kryždirbys iš Plokštinės kaimo (Plungės r.) An
tanas Vaškys.
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Trys karaliai. Radviliškis, Šiaulių a. J. Dovydaičio nuotrauka. 1936 m.
Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. (Ng 5162).
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Trys karaliai Gražiškiuose
Sausio 6-ąją dieną švenčiama Trijų Karalių šventė.
Tą dieną Kūdikėlį Jėzų aplankė trys Rytų šalių išmin
čiai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras ir atnešė brangių
dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Pasak Liberto Klim
kos, Trijų Karalių šventė Europoje žinoma nuo XII a.
O Lietuvos kaimuose tądien kaimynus lankydavo
trys „karališkais“ drabužiais, karūnomis pasipuošę
vyrai, vienas būtinai „juodaodis“, juos vesdavo Ange
las, nešantis Betliejaus žvaigždę. Kartais palydoje
būdavo ir velnias, kuris krėsdavo visokias išdaigas...
Užėję į namus persirengėliai giedodavo šventas gies
mes, sakydavo linkėjimus, už tai iš šeimininkų gaudavo
vaišių. Vaikams Trijų Karalių apsilankymas buvęs sma
gus įvykis. Kaip pasakojo Gervėčių krašto gyventoja:
„Trys Karaliai ir savan kaiman aina, ir čiūžan kaiman...
Prisrikį visap kap, aidavo, giedojo kalėdines giesmes, ale
kap žiemų, tai uneidė pirkion. Atsimenu, kap užejo – mės
gi mažos dar buvom – velnias su uodegu ir su dalgi... Kap
nusgundom! Unt pečiaus, unt krosnies kuo greičiausia –

pro kaminų žiūrėjom: ir šoko anys ten, ir giedojo, cik
uodegos tabalavo... Velnias su uodegu kap ėmė suktis...
Bernai ajo – apsitaiso, rūbus pasdaro...„ (Knystuškių k.)
Ant kiekvienos sodybos durų staktos Trys Karaliai šven
tinta kreida užrašydavo raides K+M+B+, kurios saugan
čios namus.
2015 m. sausio 6-ąją Trys Karaliai lankė ir Gražiš
kių miestelio (Vilkaviškio r.) bei aplinkinių viensėdžių
gyventojus. Iniciatyvos šiais metais ėmėsi trys jaunos,
šaunios ir veiklios moterys – Irena Mačiulienė, Nijolė
Jankauskienė ir Joana Saukaitienė. Užsukę pas vyres
nio amžiaus žmonės, jos nuoširdžiai linkėjo sveikatos,
laimės, turto ir kitokių gėrybių, kiekvienuose namuose
palikdavo po degantį smilkalą ir saldumynų, nega
luojančius gydė stebuklingais lašais... O durų staktas
žymėjo raidėmis K+M+B+.
Netikėti svečiai kaimynus stebino ir džiugino, ato
kesniuose vienkiemiuose gyvenančius – net šiek tiek
baugino, nes persirengusias kaimynes sunku buvo
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atpažinti. Kiekvienas Trijų Karalių pagerbtas šeiminin
kas tuoj pat rūpinosi, kuo atsilyginti, kokį lauknešėlį
įduoti. Šiomis dovanomis karalienės pasidalino su Gra
žiškių bendruomenės namuose susirinkusiais bendra
minčiais, folkloro ansamblio dalyviais.
Per Tris Karalius baigiasi kalėdinis laikotarptis – tar
pušventis, šventavakariai. Sakydavo, kad nuo Kalėdų iki
Trijų Karalių diena pailgėja „per gaidžio žingsnį“.
Saulė MATULEVIČIENĖ

Trys Karaliai Gražiškiuose
Arūno Baltėno fotografijose – Trijų Karalių (2015 m.
sausio 6 d.) šventė Gražiškių miestelyje (Vilkaviškio r.).
Trijų veiklių moterų iniciatyvą, miestelio ir aplinkinių
viensėdžių žmones aplankė trys Karaliai su linkėjimasi
ir dovanomis.
Arūno BALTĖNO fotografijos. 2015 m.
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Elena ANDRULIENĖ-JASĖNIENĖ (1923–2015)
Vos metams pradėjus skaičiuoti savo dienas, Trijų
Karalių išvakarės atnešė žinią, kad tarp Lietuvos liau
dies meistrų nebeliko Elenos Andrulienės.
Elena Andrulienė-Jasėnienė gimė 1923 m. kovo 20 d.
Jotainių dvaro (Panevėžio aps.) sodininko šeimoje.
Mokydamasi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, kurioje
piešimą dėstė J. Vaitys, susipažino su daile, tačiau siekti
meninio išsilavinimo sutrukdė karas ir pokario sunku
mai. Todėl pasirinko medikės kelią – 1951 m. Vilniaus
medicinos mokykloje įgijo akušerės specialybę. Kaip
medikė dirbo ir sporto medicinos srityje. Tačiau pagrin
dinis rūpestis ir džiaugsmas buvo tapyba. Surengė
keletą personalinių parodų, kurias lydėjo katalogai, jos
darbai eksponuoti įvairiose parodose Lietuvoje ir užsie
nyje, džiaugėsi, kad jais domėjosi japonai...
Iš tikrųjų E. Andrulienės kūrybos kelias prasidėjo
ne nuo tapybos, o nuo rankdarbių (mezginių, nėrinių,
siuvinių). Juos pateikdavo ir liaudies meno parodoms.
Tik pirmojoje personalinėje išdrįso parodyti ir tapytų
darbelių, ir jie gana greitai nukonkuravo rankdarbius.
Pabandžiusi tapyti, pajuto kuriamo vaizdo ir spalvos
magiją. Tačiau negalėjo užsidaryti savos kūrybos
erdvėje, jai rūpėjo aprašyti liaudies meno įvykius,
kuriuose pati aktyviai dalyvavo, išreikšti savą požiūrį.
Elenos Andrulienės bibliografija įspūdinga: nuolat rašė
„Vakarinėms naujienoms“, „Gimtajam kraštui“, „Lietu
vos aidui“, teminiams liaudies dailės leidiniams ir t. t.
Vos susikūrus Liaudies meno draugijai (nuo 1989 m.
Lietuvos tautodailininkų sąjunga), kūrybinei liaudies
meistrų organizacijai, į ją įstojo, buvo išrinkta į sąjun
gos Vilniaus bendrijos valdybą, 1973–2003 m. vadovavo
šios bendrijos tapytojų sekcijai. Rūpėjo ne tik kūryba
ir visuomeninė veikla, – E. Andrulienei buvo svarbu
atsekti savo šeimos bajoriškas šaknis. Jas atradusi
netruko tapti Lietuvos bajorų karališkos sąjungos nare,
Vyčio (Pogonia) herbo bajore.
Atkakliai siekė tobulėti kaip tapytoja, liko ištikima
savo stiliui ir žanrui. Daugiausia E. Andrulienės kūryboje
peizažų ir natiurmortų. Bandė įvairias tapybos techni
kas, tačiau daugiausia yra sukūrusi akvarelių ir paste
lių. Galbūt ši technika geriausiai tiko gamtos, miesto,
daugiausia Vilniaus, vaizdų ar natiurmorto charakteriui,
spalviniams niuansams, nuotaikai atskleisti. Vengė kon
trastų, siekė perteikti pasirinkto motyvo grožį, vaizdo,
kolorito harmoniją. Galbūt todėl jos darbai, ypač peiza
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Elena Andriulienė-Jasėnienė.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo. 2005 m.

žai, turi savotiško lyrizmo, šiek tiek primenančio liaudiš
kojo romanso sentimentalumą. Dalyvaudama tapytojų
seminaruose, Lietuvos ar tarptautiniuose, daug dirbo,
įsiklausydavo į vadovų pastabas, tapydama stengėsi į
jas atsižvelgti. Tik paskutinį dešimtmetį jos kūryboje
atsirado spalvingų dekoratyvių abstrakčių kompozicijų.
E. Andrulienės mokėjimas džiaugtis gamta, gėle,
sena gatvele, noras tuo džiaugsmu dalintis, kilo, man
rodos, iš jos gyvybingos prigimties, meilės gyvenimui,
siekio jame aktyviai dalyvauti. Nestokojo svajonių ir
ambicijų. Visada turėjo bičiulių, bendravo ne tik su liau
dies tapytojais, bet ir su kultūros žmonėmis, profesio
naliais dailininkais, visuomenės veikėjais. Net bėgantys
metai, įvairios ligos, senkančios jėgos nenuslopino jos
polėkių ir troškimų. Nusprendusi pasinaudoti išskirtiniu
sovietmečio valdžios leidimu meistrams statytis Buk

Išlydint
čiuose dirbtuves, išgirdo kažkurio tapytojo mestą frazę,
esą kam jai, garbaus amžiaus moteriškei, tos dirbtuvės,
ir su nuoskauda ją prisimindavo. Dirbtuves pasistatė,
nes bute Šiltadaržio gatvėje iš tiesų buvo ankšta. Ten
dirbo ir gyveno. Tik kai pasidarė per sunku žiemą išlai
kyti tokias dideles patalpas, grįžo į savo butą...
E. Andrulienė visada turėjo savą požiūrį ir nuomonę,
neretai kitiems nepatogią ir prieštaringą. Ir nevengė to
požiūrio išsakyti.
Seminaruose, kurie trukdavo apie tris savaites,
visada atsirasdavo progų pabendrauti, ypač vakarais.
E. Andrulienė ypač mėgdavo prisiminti vaikystę, kai
vakarais, gęstant dienai, mama sakydavusi: pilkoji
valanda (szara godzina), patylėkim. Galbūt dėl to, kad
sambrėškyje, kai išdyla gamtos ir gyvenimo kontrastai,
iškalbingiausiai prabyla tyla...
Tikiuosi, kad atminties sambrėškiai neišdildys Ele
nos Andrulienės asmenybės ir kūrybos iš liaudies dailės
istorijos ir ją pažinojusiųjų atminties.

Elena ANDRULIENĖ-JASĖNIENĖ
(1923–2015)
Pagerbiama liaudies menininkė, tapytoja, ilgametė
Liaudies meno draugijos, nuo 1989 m. – Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narė. E. Andrulienė kūrė
gamtos ir miesto, daugiausia Vilniaus, vaizdus,
peizažus ir natiurmortus. Bandė įvairias tapybos
technikas, tačiau daugiausia yra sukūrusi akvarelių
ir pastelių. Jos darbai pasižymi lyrizmu, pastanga
perteikti pasirinkto motyvo grožį, vaizdo ir spalvų
harmoniją. Paveikslai eksponuoti parodose Lietuvoje
ir užsienyje.

Alė POČIULPAITĖ

E. Andriulienė. Pievų gėlės. Kartonas, aliejus, 37,5 x 36,5. 2004 m.
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Dainius Razauskas

Pirmiausia nubusti, ir tebūnie darna!
Pastabos Andriaus Konickio knygos Pirmiausia nubusti… Filosofiniai etiudai
(Vilnius: Naujoji Romuva, 2006, 336 p.) paraštėse

Prieš aštuonis metus išėjusią, atėjusią pas mane,
laukusią manęs, nusivylusią ir pasimetusią, paskui
vėl atsiradusią knygą – pagaliau perskaičiau. Prašau
negalvoti, neva tai reiškia mano nepagarbų santykį
su ja ar net apskritai su knygomis. Anaiptol. Tiesiog aš
esu atsidūręs apgultyje – joms visoms kažkodėl manęs
labai reikia. Na, su tam tikromis išimtimis, žinoma,
kurios savo ruožtu jau vien dėl to mane ima dominti…
Tokiomis sąlygomis galima manyti, kad šiai knygai netgi
pasisekė – bent jau palyginus su grėsmingai augančia
ant darbo stalo stirta kitų, „pirmaeilių“, nė nekalbant
apie ilgesingai, priekaištingai žvelgiančias į mane iš len
tynų…
Knyga sukėlė minčių, kuriomis dabar pasidalinsiu.
„Nieko nepadarysi – visos mūsų mintys ir idėjos, šiaip
ar taip, perimtos iš kitų“ (225)1.

***
Knygos pavadinimą lėmė pirmapradė filosofijos
samprata – pratarmėje sakoma, kad „apsiprendus
mylėti išmintį visiškai nebūtina konstruoti grandiozi
nių filosofinių sistemų ar rašyti storiausių filosofinių
traktatų“, „kur kas svarbiau būtų tiesiog filosofiškai
nusiteikti: išsiugdyti gebėjimą nuoširdžiai nustebti, suabejoti, paklausti, o pirmiausia […] – nubusti; ir padaryti
tai ne sukrečiančiomis aplinkybėmis (žemės drebėjimo
metu ar žiūrint kokį fantastinį filmą), o kasdien, kai
„normalūs“ žmonės niekuo nesistebi, neabejoja, kai
jokių esminių klausimų jiems nekyla, nes jie, matyt,
paprasčiausiai snaudžia“ (7–8).
Knygą sudaro anksčiau įvairiomis progomis ar be
jų parašyti straipsniai, pagal žanrą paskirstyti į penkias
dalis ir virtę knygos skyriais.
Pirmoji, pavadinta „Atsigręžiant į praeitį“, prasideda
straipsniu „Didysis ligonis“ – apie Nyčę (Nietzsche). Iš
jo, pavyzdžiui, sužinome, kad Nyčės „naciškumas“ ir
1.	 Skaičius skliaustuose reiškia aptariamosios knygos puslapį.
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pagrindinis tam atstovaujantis veikalas buvo sukurptas
jau po Nyčės mirties jo sesers Elizabet: „Atskubėjusi iš
Paragvajaus, kur nusišovė, įklimpęs į finansines aferas,
garsus savo antisemitinėmis pažiūromis bei akcijomis
jos vyras B. Försteris, Elisabeth pagal įstatymą prisiima
nepagydomo brolio globą ir šitaip tampa jo raštų savi
ninke. Iš atskirų įvairiais metais darytų brolio užrašų ji
„sudaro“ knygą, dabar visam pasauliui žinomą kaip Valia
viešpatauti, nors jos filosofas niekada neparašė“ (36).
Toje pat dalyje patalpintas straipsnis „Levo Karsa
vino kontekstai“, tarp kurių – lietuviškasis, filosofinis
ir postmodernistinis. Lietuviškajame – citata iš Vlado
Nasevičiaus, kalėjusio kartu su profesoriumi Karsavinu
Abezės lageryje, prisiminimų, kuriuose Karsavinas jam
prisipažinęs: „Kaip aš dėkingas jums, broliai lietuviai, ir
visai lietuvių tautai! Pasakyk Tamsta Lietuvos šviesuo

Knygos
menei, akademiniam krikščioniškam jaunimui, kad aš
labai norėjau dar padirbėti Lietuvos mokslui ir mirti Lie
tuvoje, Kaune. Bet kiti Dievo keliai. Tegu žino lietuvių
tauta, kad Karsavinas mirė kataliku. Pasakyk… Pasa
kyk… Paskutinius savo mokslinius darbus atiduodu
lietuvių tautai, kuri mane geriausiai suprato, o mano
šeimos nepaliks skurde. Būsiu su jumis visuose Jūsų
kilniuose, šventuose darbuose!“ (58–59). Kita vertus,
paskutiniame savo laiške šeimai iš to paties Abezės
lagerio profesorius rašė: „Lietuvių nedaug. Tai nuo
širdūs žmonės, kurie manimi labai rūpinasi. Bet mano
intelektualinis darbas ir dvasinis gyvenimas jų iš esmės
nedomina…“ (60).
A. Konickis šį nusiskundimą apibendrina, ir, man
rodos, pagrįstai: „…pamėginkime dar sykį paklausti
savęs, kodėl gi, kaip teigia Lietuvos filosofijos istorikai,
„L. Karsavino filosofinė koncepcija Lietuvoje plačiau
nepaplito ir ryškesnio poveikio filosofinei kultūrai
nedarė“ ir „Lietuvos intelektualinės tradicijos Karsa
vino filosofiją paveikė labai nežymiai…“? Prisipažinsiu,
kad knieti atsakyti į šį klausimą trumpai ir drastiškai:
Lietuvoje niekad nebuvo normalios filosofijos – tad
nebuvo kam to poveikio daryti nei iš ko jį patirti. Tačiau
derėtų vis dėlto pasiaiškinti…“ (63). Remdamasis
„Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniais“ (1991)
A. Konickis pabando nusakyti „filosofinę situaciją Lie
tuvoje jon atvykstant Karsavinui. Štai keletas esminių
bruožų: „XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje… Lietuvoje
susiformavo materialistinė filosofija…“; „Metafizinio
materializmo tąsa nepriklausomoje Lietuvoje iki 1940
m. buvo gamtotyrinis materializmas“; „…pradėjo plisti
marksistinės filosofijos koncepcijos“; „…suintensyvėjo
idealistinės filosofijos plėtotė“, čia „…vyravo katalikiš
koji filosofija“; „išryškėjo ir augustiniškoji antiintelektu
alinė tendencija“; „Profesionaliausiai ir sistemingiausiai
buvo išplėtota neotomistinė filosofija“, jos „atstovai
daugiausia laikėsi vadinamojo nuosaikaus katalikiškojo
realizmo“, susidarė „katalikiškojo solidarizmo koncep
cija…“, ją „papildė organinės visuomenės ir korpora
tyvizmo idėjos“… Niūrokas vaizdelis: daugybė „-izmų“
nurodo į cechinę – sakyčiau, net partinę – filosofų
priklausomybę, o juk partijų atstovams svarbiausia yra
ginti ir propaguoti savo poziciją kaip „vienintelę tei
singą“ ir neigti kitas kaip „a priori neteisingas“ – taip
dažniausiai ir buvo elgiamasi „partinėje“ XX amžiaus
pradžios Lietuvos filosofijoje. Pažvelgę į kiek ankstesnį
Lietuvos filosofijos laikotarpį, pavyzdžiui, į XIX a. pra
džios Vilniaus universitetą, pastebėsime kitą ne itin
filosofinę tendenciją: dėstyti didžiąsias Vakarų filosofi
nes sistemas, remiantis dažnai, kaip dabar jau žinome,
antriniais šaltiniais. Dabartinę situaciją taikliai apibūdina

Jūratė Baranova: „Filosofija išvirto į filosofijos kritiką.
Gyvename tekstų perpasakojimo ir kritikavimo para
digmoje. Filosofija klasikine šio žodžio prasme iš tiesų
pasibaigusi“. Vis dėlto nemanau, kad filosofija šiandien
yra „pasibaigusi“ ar šiaip kada nors galėtų „pasibaigti“.
Bet kokiomis – istorinėmis, politinėmis, geografinėmis,
finansinėmis etc. – sąlygomis yra galimybė filosofiškai
nusiteikti, t.y. stebėtis, abejoti, klausti, mąstyti: tai yra
filosofijos esmė, o visa kita – dėstymas, rašymas, kriti
kavimas, „partinis-filosofinis“ politikavimas – gali būti
traktuojama tik kaip priedai, pačiai filosofijai nebūtini,
o dažniausiai net kenksmingi. Filosofiją kaip nusitei
kimą, kaip gyvenimo būdą pavertus profesija, amatu,
šie priedai užima vyraujančias pozicijas ir užgožia
pačią filosofiją. Todėl vadinamuosiuose akademiniuose
sluoksniuose tikros filosofijos daigų tenka ieškoti, kaip
sakoma, dieną su žiburiu, nors jų visada būna (dau
giau ar mažiau – tai jau kita problema). Yra ir dabar,
„filosofijai išvirtus į kritiką“, buvo ir senajame Vilniaus
universitete: šalia auditorijų banginių J. H. Abichto,
A. Daugirdo staiga ir, deja, neilgam „išdygo“ publikos
numylėtinis J. Gołuchowskis. Buvo jų, žinoma, ir Karsa
vino meto Lietuvoje, tačiau jie nesužydėjo, nes buvo
užgožti pernelyg išsikerojusių akademinių ir partinių
„-izmų“ piktžolių.“ (63–64).
Man regis, tai yra viena iš kertinių, lemtingų Lietu
vos bėdų: čia draudžiama mąstyti. To priežastys, mano
įsitikinimu, – giliai dvasinės. Jos kyla iš tam tikros meta
fizinės baimės, kuri verčia nedelsiant užsimesti šarvus –
susitapatinti su vienu ar kitu sustingusiu, užkietėjusiu
mirusių minčių kiautu ir pasislėpti po juo. Atrodo, vos
tik iškišiu galvą iš po šio skydo, man iškart negailestin
gai kirs. Iš dalies tai tiesa: kirs kitas toks pats, nes jau
vien galimybė nebijoti ir drąsiai, laisvai mąstyti kelia
grėsmę šarvams, po kuriais jis slapstosi. Todėl jis ima
nuožmiai ginti savo šarvus. Taip: nebe šarvai mus gina,
o mes juos! Budriai tykodami ir pasiruošę iškart nužu
dyti kiekvieną, kas tik išdrįs iškišti galvą. Todėl katali
kybė čia nebėra būdas žmogaus sielai atsiverti, gyventi
ir taip išsigelbėti – katalikybė čia tėra kiautas, kurį reikia
žūt būt ginti nuo gyvos žmogaus sielos, ir priemonė ją
užgniaužti. Materializmas – ne būdas blaiviai žiūrėti į
tikrovę, o tik argumentas niekinti „nematerialias“ kitų
mintis ir jausmus. Ir t.t. Iš baimės, kad štai skils mano
„-izmo“ šarvas, mano saugusis kiautas, ir tada… Ir kas
gi tada? Kas atsitiks, jeigu katalikas praras savo „kata
likybę“, o materialistas – savo „materijos pirmenybę“?
Kas gi atsitiks, jeigu aš prarasiu visas savo minčių „atra
mas“? Nukrisiu, prapulsiu? Kur? O gal vienąsyk įsidrą
sinus ir šokus į šitą „bedugnę“? Gal tai ir yra esminė
žmogaus gyvenimo užduotis ir prasmė? Kaip paukšty
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čiui iš prismirdusio lizdo. Gal tik taip pagaliau patirsiu,
kad skrendu, sklendžiu, išskėtęs sparnus, bekraštėje
erdvėje tarp žvaigdynų… Šita erdvė ir yra tikroji Filo
sofija, kurios niekas negali nei patvirtinti, nei paneigti,
atimti ir kuri yra vienintelė tikra sielos atgaiva ir vaistas,
vienintelė viltis ir vienintelis išsigelbėjimas.
Kaip aš dabar, kalbėdamas apie A. Konickį, nuklystu
į šalį ir priduriu šį tą nuo savęs, taip A. Konickis, kalbė
damas apie Karsaviną, nuklysta į šalį ir šį tą priduria nuo
savęs, ir tai anaiptol negadina rašinio. Jis, pavyzdžiui,
rašo, jog „mokslas tyrinėja, pažįsta pasaulį, filosofija
jį mąsto. Kad ir kaip padadoksaliai tai galėtų nuskam
bėti, dera šią mintį logiškai pratęsti: mokslas nemąsto,
filosofija netyrinėja“ (61). Paskui atsiranda dar vienas
dėmuo: „Mokslas, sakėme anksčiau, tyrinėja, pažįsta
pasaulį, filosofija jį mąsto; teologija nieko netyrinėja
ir nemąsto – ji aiškina, komentuoja, geriausiu atveju
pagrindžia – ad majorem Dei gloriam – kartą ir visiems
laikams duotą (sukurtą), ne-tyrinėtą ir ne-mąstytą
pasaulį“ (66). Ir dar vienas – poezija, kuri, pasirodo,
esanti arčiausiai filosofijos ir jai giminingiausia, dėl ko
aš irgi pernelyg nesiginčyčiau. Trumpai aptaręs poezi
jos ir filosofijos tarpusavio santykių istoriją, autorius
reziumuoja: „…poeto ar filosofo sukurtas literatūros
kūrinys yra iš esmės poezija; filosofija sudaro šio kūri
nio pamatą. Arba: iš filosofijos – idėjos, minties, kon
cepcijos, jau implicite turinčios savyje poezijos, t.y. iš
dar nesuformuoto turinio, gimsta poezija – vaizdas,
skambesys, kompozicija, taip pat implicite turinti
savyje filosofijos“ (62–63). Galiausiai pasirodo, kad „ir
Platonas siūlė išvyti iš valstybės ne poetus, o pajacus
(tuodu dalyku derėtų griežtai skirti), ir čia aš jam mielai
pritariu, kad ir kokia bjauri atrodytų visa jo politinė vals
tybė“ (288). Pajacas nuo poeto čia skiriasi taip pat, kaip
profesionalus filosofas nuo filosofo.
Trečiasis L. Karsavino kontekstas, pasirodo, yra
„postmodernistinis“, ir ta proga greta kitų „-izmų“
apsvarstomas patsai postmodernizmas. Šiaip ar taip,
„juk postmodernistai – lygiai taip pat (galbūt tiks
liau – savaip) angažuoti, nes taip pat tiki, sakytume,
savo „didžiąja sistema“ – būtent šiuo tariamu nean
gažuotumu ir griežtai smerkia visus vadinamuosius
kitatikius“, ir „šis gal kiek partinio pobūdžio bendras
bruožas iš dalies sumenkina pernelyg akcentuojamą
„esminį“ postmodernizmo ir klasikos (jei taip kon
vencionaliai pavadintume visą prieš-postmodernistinę
kultūrinę paradigmą) nesuderinamumą“ (69). „Taip
pamažu išryškėja ir anapus laiko esančios kultūrinės
konstantos, kaip antai ribų tarp įvairių kūrybinės vei
klos sričių konvencionalumas. Įsitikiname, kad ne tik
nūn, postmodernizmo sąlygomis, bet ir seniai praėju
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siais laikais bergždžiai mėgintume išskirti „gryną“ filo
sofą, mokslininką, poetą ar teologą“ (70). Grynas (prisi
minus kitas, buitiškesnes šio žodžio reikšmes „nuogas,
plikas“, „tuščias“, „neturtingas, vargingas“ LKŽ) iš
tikrųjų tėra „-istas“, šį savo apgailėtiną „grynumą“ kaip
tik ir dangstantis šarvais.
Toje pačioje pirmojoje knygos dalyje dar yra gražus
straipsnis „Nuostabi poeto meilė“ apie žymaus italų
renesanso filosofo-poeto Petrarkos (Petrarca) meilę
Laurai. Straipsnį, kaip iškalbingą pavyzdį, galima būtų
įtraukti į K. G. Jungo darbų apie „animą“ rinkinį. Meilė
apskritai yra viena iš A. Konickio stipriųjų gaidų, garsiau
suskambanti tolesnėse knygos dalyse.

***
Antroji knygos dalis vadinasi „Stebint dabartinę
visuomenę“. Pirmuoju čia eina pacifistinis straipsnis Si
vis pacem…, nukreiptas prieš kariuomenę kaip tokią ir,
skyrium, šiuolaikinės Lietuvos kariuomenę. Straipsnis
pirmąsyk skelbtas 2000 m., nuo aptariamosios knygos,
kurioje jis perskelbtas, pasirodymo (te)praėjo aštuo
neri metai, o kaip naiviai jau skamba štai tokie autoriaus
žodžiai: „Turiu prisipažinti, jog negaliu įsivaizduoti, kaip
Rusijos tankai kerta Lietuvos sieną, lėktuvai bombar
duoja miestus, kariuomenė užima vieną kaimą po kito.
Bet jeigu iš tikrųjų taip atsitiktų, Lietuvos kariuomenė
būtų sunaikinta nespėjusi nė kelnių užsimauti; rengtis
tokiam karui nėra jokios prasmės“ (95).
Toliau – pora straipsnių apie šiuolaikinę žiniasklaidą,
deja, dar nepasenusių ir nepraradusių savo vertės. Jie
pavadinti „Informacija ar dezinformacija?“ ir „Quo
vadis, arba kokias žinias skleidžia žiniasklaida“. Juose
keliamas labai svarbus, esmiškai lemtingas Lietuvai
klausimas: „Žinoma, per dieną įvyksta daug daugiau
visokių dalykų, bet laidos laikas ribotas, vadinasi, patei
kiama svarbiausia informacija. Rodos, natūraliai turėtų
kilti klausimas (tik ar daug kam kyla?): pagal kokius
kriterijus nustatomi prioritetai ir proporcijos? Ar yra
kokių svarių argumentų, įrodančių, kad premjero kalba
seime įdomesnė už mokslininko pranešimą konferenci
joje, kad finansų ministro susitikimas su Europos banko
delegacija svarbesnis už poeto susitikimą su skaityto
jais, kad informacija apie leidžiamus įstatymus reikalin
gesnė už informaciją apie leidžiamas knygas, pagaliau,
kad mums būtina žinoti apie visus nusikaltimus ir katas
trofas, o ne apie meno parodas, koncertus, spekta
klius? Pateikiamos informacijos struktūra ir proporcijos
(knieti pasakyti tiesiog: disproporcijos) formuoja žinių
aruodą, o šis savo ruožtu – mąstymo būdą. Apie ką
galvoja žmogus, kasdien stebintis tuščius, nevaisingus
politikų ginčus ir bjaurias jų intrigas, skaičiuojantis vis
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gausesnes katastrofų bei stichinių nelaimių aukas, vos
atlaikantis plūstantį iš televizijos ekrano baisų nusikal
timų srautą – vagysčių ir žmogžudysčių, sukčiavimo ir
plėšikavimo, banditizmo ir pagaliau terorizmo visos
planetos mastu?“ (108). „Tokia situacija ne tik „truputį
stebina“: tai reiškinys, vertas rimtų sociologinių ir psi
chologinių tyrimų bei filosofinių apmąstymų“ (118).
Dar kartą, išties: „Kodėl informacija apie Seimo pir
mininko vizitą pas popiežių yra svarbesnė už informaciją
apie rašytojo susitikimą su skaitytojais, ministro pasi
sakymas spaudos konferencijoje įdomesnis už moksli
ninko pasisakymą diskusijoje? Kodėl mums būtina žnoti
apie visas autoavarijas ir stichines nelaimes ir nereikia
žinoti apie parodas ir spektaklius? Kodėl kasdien deta
liai aprašomos kokio nors nužudymo aplinkybės, o ne
poemos ar paveikslo sukūrimo procesas?“ (119)
Prie parodų, spektaklių, poemų ir paveikslų dar pri
durčiau, net į pirmą vietą iškelčiau vidinę kultūrą. Nebe
suprantantiems, kas tai yra, palyginčiau ją su savotiška
„sielos higiena“. Juk kūno sveikata mes rūpinamės, bent
jau pripažįstame jos svarbą. O sielos gyvenimą sudaro
mintys ir jausmai, tad rūpintis sielos sveikata reikštų
rūpintis savo mintimis ir jausmais. Kokios mintys, kokie
jausmai nuolat sukasi mano galvoje bei širdyje, tolydžio
kėsindamiesi mane užvaldyti? Kur jie veda? Iš kur kyla?
Kaip man su jais elgtis: paklusti? priešintis? Kaip juos
įvertinti, atskirti tikrus nuo klaidinančių, kuo remiantis?
O juk tai klausimai, tiesiogiai lemiantys mūsų likimą!
Vieša erdvė, kurioje nuolat būtų kalbama apie esminius
žmogaus būties klausimus, galėtų gerokai nuskaidrinti
mūsų gyvenimą ir taip iš esmės pakelti „gyvenimo
kokybę“. Deja, tokios erdvės Lietuvoje esmiškai nėra,
nes vos jai kur nors prasivėrus, jon beregint prisigrūda
pasaulėžiūrinių bei politinių partijų su savo „-izmais“
ir netrukus ji pavirsta kurio nors vieno, nugalėjusiojo,
tribūna. O tada jam vėl nebereikia mąstyti, priešingai,
nuo mąstymo reikia žūtbūt apsiginti, todėl nedelsiant
viskas vėl pasidaro buka, žema ir šlykštu.
Užtat suprantamas ir „kitas dalykas, apie kurį, beje,
tenka girdėti dažnai: [žiniasklaidos] leidėjai susirūpinę,
kad „skaitytojas nesupras“, kad jam „reikia papras
čiau“. Manyčiau, kad tokie leidėjai patys yra silpno
proto ir ribotų interesų“ (118). „Tie jau minėti žinių
skleidėjai, kurie saugo skaitytoją nuo pernelyg protin
gos, nesuprantamos informacijos, iš tikrųjų daro jam
meškos paslaugą: neturėdami stimulo stengtis suprasti
nesuprantamus dalykus, rytoj mes suprasime mažiau
negu šiandien, poryt – mažiau nei būtume galėję
suprasti rytoj; mat dvasios reikaluose galioja tokia tai
syklė: negalima stovėti vietoje – jei neini pirmyn, eini
atgal“ (120). Tokia taisyklė šiaip jau galioja visuose

gyvuose reikaluose turbūt be išimties, ir raumuo neju
dinamas susileidžia.
Todėl įvardyčiau tai ne švelniau nei sisteminiu
Lietuvos kultūriniu naikinimu, jos vidiniu, dvasiniu
gniuždymu. Esmiškai antivaltybine operacija. Ar už jos
slypi kokios kitos valstybės interesai, be mūsų pačių
dvasinio neįgalumo, net ne taip svarbu (prie pūvančios
maitos šiaip jau būtinai prisistatys kokie miško sanita
rai). Išeitis tėra viena: mesti „atramas“ ir šokti iš lizdų.
Šia prasme emigracijos epidemiją Lietuvoje galima
suprasti kaip nesąmoningą bandymą tai padaryti kūniš
kai – iššokti iš šito pasmirdusio lizdo. Kaip panašų, tik
radikalesnį žingsnį galima suprasti ir savižudybę. Bet iš
tikrųjų tai tėra tikrojo vidinio sprendimo išorinė simu
liacija, ir sulaikyti nuo šio apmaudaus žingsnio išorėje
tegalima jį atlikus viduje. Metus šalin visus „-izmus“,
nusimetus visus kiautus, visas pašvinkusias priedangas.
Nubudus iš visų paikų sapnų – pirmiausia nubudus – ir
atsivėrus tikrajai Filosofijai. Nebesislapstant nuo savo
neišvengiamo kvailumo. Tik šitaip siela gali augti.
O jeigu ne, tai ir Europos Sąjunga nepadės. Apie Lie
tuvos įstojimą į ES – kitas straipsnis, pavadintas „Filoso
fija ir valdžia“. „Turbūt nėra reikalo specialiai įrodinėti,
kad ši akcija sumanyta politikų, o ne filosofų. Ir štai –
negi galėtų būti kitaip? – pagrindinis (kur tau – vienin
telis) motyvas: turėsime iš to naudos“, nes „manoma,
kad tiesioginė Europos Sąjungos paskirtis yra besąly
giškai teikti naudos savo nariams, ypač naujiesiems“;
tuo tarpu „stodamas į kokią nors organizaciją filosofas
ar šiaip doras žmogus būtinai susimąstytų, ką jis savo
ruožtu galėtų padaryti gero kitiems kolektyvo nariams;
politikai apie tai – nė šnipšt. Toks aljansas primena
vedybas iš išskaičiavimo: suvokiant savo menkystę
vesti generolo dukrą, kad galėtum pasinaudoti uošvio
visuomenine padėtimi bei pinigine“ (126). Narystės ES
priešininkai, kita vertus, tegalvoja, kaip kažkas tenai
slapta kėsinasi Lietuvai pakenkti, bet ar daug kam išties
rūpi pagrindinis, esminis klausimas: ką mes patys čia –
Lietuvoje, Europoje – veikiame? Ką mes patys darome
su Lietuva? Ir kaipgi mums tai gali rūpėti, jei mums nė
motais, nei ką iš tikrųjų galvojame, nei ką jaučiame, nei
dėl ko gyvename – kiekvienas tik po savo „įsitikinimų“
šarvais tyko nukirsti galvą kitam, vos tik kyštelės.

***
Trečioji knygos dalis pavadinta „Ieškant prasmės“,
o pradeda ją straipsnis „Gimtoji kalba ir kalbos-pamo
tės“: „Atskirą problemėlę čia sudaro svetimų vardų
rašymas ir tarimas savąja kalba. Šiaip jau kultūringame
pasaulyje įprasta gerbti kito žmogaus nuosavybę –
nesvarbu, ar tai būtų jo automobilis, portfelis ar
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nosinaitė. Negerbia jos ir į ją pasikėsina tik visuome
nės padugnės – vagys, banditai. O štai žmonių vardų
atžvilgiu – ne menkesnė už pinigus ar butą žmogaus
nuosavybė! – didžiausi plėšikai berods yra patys kultū
ringiausieji: kalbantys ir rašantys apie kitų šalių kultūrą,
cituojantys užsienio mokslininkus, poetus, politikus.
Keisčiausiai atrodo pats sumanymas perteikti svetimą
vardą savaip. Įsivaizduokime, kad mums pristato kokį
garbingą vokietį, tarkim: Herr Georg Hegel. Lietuvis,
paspaudęs jam ranką ir galbūt ištaręs garsiai „labai
malonu“, mintyse tuoj pat įsidėmės: vadinasi, Georgas
Hėgelis. Rusas, nemokėdamas nei ištarti, nei parašyti
h, pasigirs savo bičiuliui, kad svečiuose pas jį buvo хер
Гегель. O jeigu tas ponas buvo su žmona Frau Hegel,
čekas pasakos visiems, kaip jį sužavėjo ponia Heglova
(lietuviškai būtų Hėgelienė, nors lietuviai, atrodo, šitaip
svetimų žmonų nesisavina). Tokių keistenybių yra ir
daugiau (pavyzdžiui, lenkai mano priartinsią užsienie
čius suteikę jiems lenkiškus vardus: Karol Marx, Paweł
Valéry), tačiau reikia pripažinti, jog kultūringa Europa
jau seniai įprato rašyti visas pavardes originalo kalba.
Pratinasi pamažu ir mūsų Lietuva. Dar prieš keletą metų
Charles Baudelaire ar William Shakespeare neatpažintų
Lietuvoje išleistų savo knygų, kurių viršeliuose buvo
užrašyta Šarlis Bodleras ir Viljamas Šekspyras. Šiandien
eidami į Europą stengiamės rašyti europietiškai. Ir vis
dėlto tautiniai papročiai išlieka gana stiprūs bei patva
rūs ir nesileidžia sueuropinami. Pridurti prie svetimos
pavardės lietuvišką galūnę yra tiesiog šventas reikalas.
Prie lenkiškų ar rusiškų, labai panašių į lietuviškas ir dėl
to tarsi mažiau nukenčiančių – Jadackis, Majakovskis;
prie tolesnės kilmės egzempliorių – Lutheris, Newtonas,
Zweigas, Schopenhaueris, nesutrinkant ir nesivaržant
net dėl tokių griozdų kaip Descartes’as, Sartre’as, Dilthey’jus. Nemanau, kad vadinamieji kalbos savitumai, jos
ypatybės ar tradicijos galėtų būti pakankamas pagrin
das ar pateisinimas tokiai „kūrybai“: jeigu visos tautos
(kalbos) šitaip atkakliai laikytųsi savo tradicijų bei taisy
klių, tuomet vienas garsiausių lietuvių poetų Armėnijoje
būtų vadinamas Maironian, Gruzijoje – Maironidze, Ita
lijoje – Maironetti, Meksikoje – Maironieira, o kur nors
arabų šalyse – baisu ne įsivaizduoti… Kad ir kaip būtų
nelengva pritaikyti kitataučių vardus prie savosios kal
bos ypatybių, – suprantama, čia negali būti kokios nors
universalios taisyklės, – vis dėlto galima (manyčiau –
net būtina) visuomet laikytis universlaus principo: kuo
daugiau pagarbos svetimai kalbai, taigi – kartu ir žmogui,
kurio vardą rašome ar tariame“ (149–150).
Su būtinybe gerbti kitus ir rodyti jiems tą pagarba
visiškai sutinku. O štai kaip tą pagarbą rodyti ir ar būtina
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dėl jos paaukoti savo kalbą, didelis klausimas. Ne tik
lietuviams, bet ir kinams, japonams ir devynioms galy
bėms kuo įvairiausių pasaulio kalbų su savitomis rašto
sistemomis? Dargi klausimas, ar tikrai vertas pagarbos
tas, kuris reikalautų jį gerbti kito kalbos sąskaita. Nes
mano kalba, kad jau taip, ne mažiau yra mano nuosa
vybė nei kitakalbio vardas. Netgi palyginčiau: kalba –
tai tarsi nekilnojama nuosavybė, o vardas – kilnojama,
nešiojama, keliaujanti iš kalbos į kalbą. Žmogaus vardas
yra ne kas kita, kaip tikrinis daiktavardis, kalbos dalis,
tad jeigu žmogus nori, kad jo vardas būtų vartojamas
mano kalboje kaip jos dalis, pirmiausia jis turi priimti
mano kalbos sistemą, jos vidinę struktūrą – bent jau
irgi kaip vertą pagarbos! Kaip ir atėjęs į mano namus
svečias turėtų juos – na, ir mane juose – bent kiek
gerbti. Nes, kaip sakė filosofas, „kalba – būties namai“.
Mano kalba – tai mano būties namai. Jeigu jie kažkam
nepatinka, tegu susirenka savo vardus ir eina sau, ar
ne? O jeigu jau čia užsuko ir netgi apsistojo, tai tegu
būna geras ir šiek tiek prisitaiko. Svečias irgi turi gerbti
šeimininką, ne tik šeimininkas svečią. O tada, ramiai
pagalvojus, paaiškės, kad tą patį vardą mes perdėm
dažnai rašome ir tariame skirtingai, tad ir svečią norint
pagerbti neiškraipant jo vardo, tenka apsispręsti, kaip
jo neiškraipyti – raštu ar balsu? Nes tėra įmanoma viena
iš dviejų. Nes aš neprivalau žinoti, kad italas Gvagnini
iš tikrųjų, t.y. balsu tariant, yra Gvanjinis. O lietuviška
linksniuojama galūnė, beje, atstoja kitų kalbų priešdė
lius, su kuriais aš kitose kalbose irgi susitaikau, nereika
laudamas, kad prieš mano vardą šiukštu nebūtų jokio
priešdėlio nei dalelytės, kartais tiesiog prilimpančios
prie vardo, kaip antai prancūzų l’. Visa tai nuodugniai
ir argumentuotai yra išaiškinęs iškilus mūsų kalbininkas
Vincas Urbutis knygoje Lietuvių kalbos išdavystė (Vil
nius: Margi raštai, 2007), tiesa, išleistoje metais vėliau
už dabar aptariamąją Andriaus Konickio. Ir vien tik dėl
to dabar tenka pastarajam atleisti…
Užtat toliau jis pateikia itin iškalbingą bei pamokomą
pavyzdį, iš kur kyla ir kur veda atkaklus noras diegti
savo kalbon svetimybes. „Prieš trejetą metų skaičiau
(berods Dienovydyje) pluoštą įdomių, net sąmojingų
samprotavimų apie svetimybes. Straipsnio autorius ėjo
Gedimino prospektu, skaitė iškabas Hotel, Restaurant,
Xerox, Exchange ir pagaliau pasijuto esąs nebe Vilniuje,
o kažkur „netoli Brodvėjaus ar Eliziejaus laukų“; norėjo
net „samdyti vertėją“ ir vis sielojosi: kam visa tai,
„kieno labui – dzūkų ar žemaičių“? Surenkime ir mes
panašią ekskursijėlę: įeikime į tą gražų pastatą, nuo
kurio minėto straipsnio autorius pradėjo savo kelionę –
į Arkikatedrą Baziliką. Štai mes centrinėje navoje, už
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jos – didingas altorius ir krucifiksas, toliau – presbiterija
ir zakristijos. Renkasi parapijiečiai katalikai; tuoj prasi
dės suma, dalyvaus vyskupo paskirtas klebonas. Monsinjoras vilkės alba, pasipuoš stula. Konsekracijai bei
komunijai bus atneštos monstrancija ir ostija. Procesijos
metu bus nešamas Švč. sakramentas po baldakimu.
Nuskambės homilija, paskui litanija – viskas pagal liturgijos tvarką… Kurgi mes šį kartą atsidūrėme – Romoje,
Senovės Graikijoje ar Bizantijoje? Kieno visa tai labui –
dzūkų ar žemaičių? Gal iš tikrųjų teks samdyti vertėją,
nes kitaip vargu ar suprasime, ką reiškia humerolas,
arnotas, kamža, dalmatikai, pontifikatas, martirologas,
brevijorius, kanauninkas, prelatas, kardinolas, klierikas,
eucharistija, liustracija, primarija, parapija, biblija, hagiografija, erezija, katekizmas etc. Berods nė vienam kalbi
ninkui dar nešovė į galvą imtis lietuvių kalbos gryninimo
šioje srityje, nors tam tikros patirties čia jau esama:
turime lietuviškų giesmynų, maldynų, sakyklų, klausy
klų, šventyklų. Tačiau kunigai vis dėlto linkę vilkėti kamžomis ir sutanomis – juk kaip beviltiškai smuktų Dievo
atstovų autoritetas ar prestižas (ak, vėl tie tarptautiniai
žodžiai!), jeigu jie vilkėtų paprasčiausiais lietuviškais
marškiniais bei sijonais“ (150–151).
Tikrai, krikščionybė atėjo į Lietuvą kaip svetim
kūnis, rakštis, ir tokia savo esmėje liko, nepaisant to,
kad giliai įsiskiepijo į tautos sielą ir palenkė daugybės
dorų patiklių žmonių širdis. Nes čia jai visuomet dau
giau rūpėjo ne atverti žmogaus sielą Dievui, o palenkti,
pavergti ją sau ir tai svetimai politinei jėgai, kuriai ji
tuo ar kitu metu būtinai atstovavo. Gana prisiminti
lemiamą istorinį Bažnyčios vaidmenį nutautinant Lie
tuvą ir pasidžiaugti, kad paskutinę akimirką vis dėlto
atsirado tokių „kvailių litvomanų“ (dabar sakytume
„nacionalistų“) kaip Daukantas ir galiausiai kaip Mairo
nis. Tiesa, teritorijos su žmonėmis teliko gal trečdalis,
o atsižvelgus į panašią stačiatikių Cerkvės veiklą, pra
sidėjusią dar anksčiau, gal vos koks penktadalis ar šeš
tadalis. Ir iki šiol rytų Lietuvos bažnyčiose, pradedant
Vilniaus apylinkėmis ir toliau, nerasi lietuviško užrašo.
Psi głos do nieba nie idzie, kaip dar visai neseniai, 2007
m., apie lietuvių kalbą pasakė kunigas už pat dabarti
nės Lietuvos sienos, nutautintose ir Baltarusijai atiteku
siose lietuvių žemėse. Bet kai žmogus iš tikrųjų, ne dėl
„-izmo“, pakels širdį į Dievą, jis visuomet prabils sava
kalba – ta pačia, kuria mylimajai ar mylimajam tartų
„aš tave myliu“. Tik įsivaizduokite, lietuvis vaikinas
Lietuvoje pasilenkia prie lietuvės merginos ir, norėda
mas, kad skambėtų svariau, įtikinamiau, sukužda į ausį:
amo te arba ja kocham ciebie, arba šiuolaikiškiau: I love
you. Kaip tai nuskambėtų merginai? Kaip mielas stilin

gas pokštelis? Ar ne taip pat, geriausiu atveju, Dievui
skamba (pa)maldos svetima kalba?
Šaunus Andriaus rašinys „Mokslinės spaudos para
doksai“, doras balsas mūsų humanitarinių mokslų
buities tyruose. Apie vadinamuosius „prestižinius lei
dinius“. Nes pačių mokslo darbų juk niekas neskaito,
užtat mokslo įstaigai tenka skaičiuoti savo darbuotojo
produkcijos autorinius lankus, patekusius į Mokslo tary
bos nustatytus „prestižinius leidinius“. Ypač grakščiai
tai apibūdina vėlgi profesionaliosios filosofijos padėtį:
„Dabartiniai Lietuvos „filosofai“ padarė sensacingą
atradimą: svarbiausias filosofiškumo (ir moksliškumo)
rodiklis dabar yra „prestižinis“ žurnalas“ (169). „Many
čiau, kad pastangos garantuoti moksliškumą įstatymiš
kai įtvirtinus prestižinių mokslinių leidinių sąrašus yra
vienas įdomiausių mūsų nacionalinio postmodernizmo
paradoksų“ (180). Padėtis kažkiek svyruoja, bet šioje
srityje dirbantiems perdėm pažįstama ir įprasta. Ima
atrodyti, kad kvailumas nėra vieno ar kito žmogaus
būdo ypatybė, o visiškai neišvengiama objektyvi būties
aplinkybė, kaip žemės trauka. Geriausiai čia jaučiasi tie,
kurie kuo lanksčiau prisitaiko – kuo žemiau nusilenkia ir
taip įgunda ją panaudoti savo naudai.
Labai blaivus, net pagiringas rašinys „Poezijos
magija ir kasdienybė“. Jame Andrius pasakoja, kaip jis
įsitempęs bandė įžiūrėti itin subtilų, magišką karaliaus
apdarą, o pamatė vien kasdienišką, nelabai patrauklų
pliką kūną. „Mėginsiu tad pats sukonstruoti „para
digminį verlibrą“, tikėdamasis, kad kiekvienas atpa
žins jame tai, ką ne sykį buvo girdėjęs ar skaitęs. Na,
pavyzdžiui: sekmadienio rytą / išėjau į gatvę / užsirūkiau
cigaretę / sutikau seną bičiulį / nuėjome išgerti alaus…
Galima čia ir baigti šį „naratyvą“, galima jį papildyti dar
keliomis eilutėmis; galop praverstų kokia „gili įžvalga“,
tarkim: Viešpatie, koks sunkus poeto gyvenimas!..“
(195). Ir jau visai kita gaida straipsnio pabaigoje apie
savo bičiulį poetą amžinatilsį Vaidotą Daunį: „Keista,
net kažkaip nejauku darosi pagalvojus, kad toks poe
tas galėjo prašyti (Viešpaties?): „Išvaduok iš poezijos
meno…“ (Anno Domini, 1991). Nepajėgiu kol kas
įminti šios mįslės; tad, baigdamas šiuos pamąstymus,
leisčiau sau tik kiek perfrazuoti šį prašymą: „Išvaduok
mus, Viešpatie, nuo visų plepančiųjų ir raugėjančiųjų,
estetistų ir moralistų, daržovių krautuvininkų ir kitų
tuščiavidurių magų poezijos meno!““ (198) O rašinyje
„Tamsieji menininko laisvės aspektai“ (199–203) savo
žvilgsnį, jau apviltą apsimestinės poezijos, autorius
perkelia prie meno apskritai.
Vieną stipriausių knygos skyrių sudaro straipsnis
„Ištikimybė“. Tiesą sakant, nieko gilesnio ir atvires
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nio ištikimybės klausimu nesu skaitęs. Straipsnis ilgas
(204–221) ir nuodugnus, jo neįmanoma pristatyti dali
mis, neiškraipant esmės. Vis dėlto „dera, manyčiau,
priminti, jog vergą ar baudžiauninką įprasta prižiū
rėti – kad dirbtų ne sau ir ne kam nors kitam, o savo
šeimininkui; vergas yra nuosavybė, su juo nekalbama
apie meilę, jo ištikimybę garantuoja botagas. Gera
proga susimąstyti apie meilės ir nuosavybės distinkciją:
kaip atskirti meilės jausmą nuo nuosavybės jausmo?
Santuokoje – žinome tai puikiausiai – minėtų ir pana
šių konfliktų iškyla nuolat“ (220). Galiausiai „iš tikrųjų
vienintelė suprantama ištikimybė yra ištikimybė sau
pačiam“ (221). Šį „patį save“ suvokiant ne kaip smul
kmeniško egoizmo subjektą, o kaip aukščiausią tikrojo,
iš visų kiautų išsilukštenusio Savęs siekinį, išvada
skamba kaip nušvitimas ir prilygsta pamatinei dvasinio
kelio taisyklei.

***
Ketvirtoji knygos dalis pavadinta „Skaitant knygas“,
ir čia autorius, kaip tikras matadoras, griebia meilę už
ragų: „…meilė nėra pareiga ir prasideda būtent ten,
kur baigiasi bet kokios pareigos“ (229); „Meilė mote
riai – vienai, vienintelei moteriai – gali gimti, išsikris
talizuoti tik iš meilės Moteriai, visoms moterims: tik
mylintis moteris vyras gali iš tikro pamilti moterį (taip
pat ir moteris negali pamilti vyro, jeigu ji nemyli vyrų)“
(323); galiausiai – „meilė moteriai ir yra iš esmės meilė
Dievui“; „arba – dar tiksliau – pamilus moterį, baigiasi
gyvenimo Dievui imitacija ir prasideda tikras gyvenimas
Dievui“ (234). „Tad ko gi trūksta dviem mylintiems
viens kitą žmonėms, ką jie tikisi pridėsią prie savo mei
lės, ją įregistravę ir apie tai viešai paskelbę? O gal jie
paprasčiausiai nori šitaip savo meilę įamžinti? Deja, kad
ir kaip keistai atrodytų, meile, kuri nori įsiamžinti, tenka
nedelsiant suabejoti. Mylintysis, ieškantis papildomų,
išorinių akstinų, tikriausiai myli nepakankamai, o gal
ir visai nemyli. Taip pat nepakankamai myli arba visai
nemyli tas, kuris nori per santuoką užsitikrinti partne
rio meilę sau“ (237). „Tad dar sykį klausiu: kas stumia
du mylinčius viens kitą žmones į santuoką? Ir nerandu
atsakymo…“ (238). Nes juk „iš tikrųjų meilė yra vienat
vės viršūnė – kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų“
(240). Gal todėl, kad: „Mąstymas ir meilė gali būti trak
tuojami kaip pamatinės sielos (moksliškai sakytume –
psichikos) funkcijos, todėl proto lavinimas kartu lavina
ir pačią sielą ir suteikia žmogui didesnę galimybę mylėti
nei orientavimasis į pojūčius bei instinktus. Mąstantis
žmogus myli ir jau vien dėl to „jaučiasi save praturti
nęs“ (V. Franklis); „romantikas“ dažniausiai nori būti
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mylimas“ (256). O tai esminis skirtumas, kur kas dau
giau nei tik psichologinis, – tiesiog pamatinis ontolo
ginis skirtumas tarp sąmonės, kuri regi ir tuo savaime
esti, ir daikto, kuris tėra regimas, tėra regimybė, savo
būtimi visiškai priklausoma nuo jį reginčios sąmonės.
Mąstymas, išties, – tai tarsi nubudusios sąmonės, pate
kėjusios vidinės Saulės, šviesa, o meilė – jos šiluma. Ar
galima vadinti meile daikto „norą“ būti mąstomam?

***
Penktoji knygos dalis, „Kuriant Naująją Romuvą“,
susijusi su Andriaus Konickio kaip ilgamečio Naujo
sios Romuvos darbuotojo ir vyriausiojo redaktoriaus
patirtimi. Žurnalas tęsia prieškarinę Naująją Romuvą.
Pažymėtinas žurnalo pavadinimas ir jo kilmė: „Stasio
Šalkauskio sumanymą (1921) suteikti kultūros žurnalui
Romuvos vardą galima suprasti paprastai ir tiesiogiai:
leidinys tampa šventove, kultinių veiksmų vieta, kur
bus garbinama kultūra“ (266). Čia labai pritinka pasku
tinio knygos skyrelio pavadinimas ir kartu palinkėjimas:
„Vidinės darnos!“ – visai kaip šiuolaikinių romuvių,
„Romuvos“ bendruomenės narių: „tebūnie darna!“
Ir išties keista, kaip dvi senojo Romuvos ąžuolo
šakos, žurnalas „Naujoji Romuva“ ir dvasinis kultūrinis
judėjimas „Romuva“, abi remiasi į tą patį kamieną, o
neturi tarpusavy tiesiog stebėtinai nieko bendra! Ar tas
pats vardas negalėtų būti suprastas kaip užuomina į pir
mapradį užmirštą vienį? Kad taip jį, tą mūsų visų bendrą
vienį, atminus… Na, bet tam reikia pirmiausia nubusti.

Pirmiausia nubusti, ir tebūnie darna!
Pastabos Andriaus Konickio knygos Pirmiausia nubusti… Filosofiniai etiudai (Vilnius: Naujoji Romuva,
2006, 336 p.) paraštėse
Dainius RAZAUSKAS
Rašinyje autorius išsako savo mintis, kilusias skai
tant jau senokai išleistą nurodytą filosofo, kultūros
veikėjo, redaktoriaus ir leidėjo Andriaus Konickio kny
gą, ir į kai kuriuos knygoje aptartus Lietuvos kultūrai
aktualius dalykus mėgina pažvelgti kiek kitu kampu.
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Gyvenimo prisiminimai
Tautodailininkei, audėjai Veronikai MIKĖNAITEI-VALENTĖLIENEI-SIMINONIENEI (g. 1921 m.) jau
94-eri. Ji dar mielai sėda prie staklių, artimuosius ir užklydusius svečius džiugina savo rankdarbiais, kartu su dukra juostų pynėja Joana Tunaitiene dalyvauja tautodailės parodose.
Baigdama aštuntąją dešimtį, 2000 metų rudenį Veronika Siminonienė pradėjo rašyti savo gyvenimo atsiminimus. Skelbiame jų ištraukas, pasakojančias apie Veronikos vaikystės ir jaunystės
metus, artimuosius, pirmuosius mokslus ir darbus, draugystes ir simpatijas, šeimyninio gyvenimo
pradžią. Atsiminimuose atsiskleidžia mums menkai pažįstamas XX a. 4-ojo dešimtmečio kaimo ir
nedidelių miestelių kasdienis gyvenimas, prieškario jaunimo tarpusavio santykiai, per asmeninio
gyvenimo patirtį veriasi ir krašto istorija.
Rengiant spaudai, autorės stilius, kalba netaisyti, išsaugotas tarmei būdingas žodžių galūnių
trumpinimas, taip pat spontanišką kalbėjimą primenanti sakinio struktūra. Tikslinta skyryba.
Šiuo metu atsiminimų autorė gyvena kartu su dukters šeima, Joanos ir Antano Tunaičių
sodyboje Šetekšniuose, Panemunėlio apylinkėse. Į šią sodybą atkeltoje didžiulėje dvaro klėtyje ir
daržinėje šeimininkų rūpesčiu įrengtas krašto istorijos ir etnografijos muziejėlis.

Gimiau 1921 m. vasario 15 dieną Čeponiškio kaime,
Pandėlio valsčiuje, Rokiškio apskrityje. Mano tėveliai –
Kazimieras Mikėnas ir motina Zofija Žiobaitė – turėjo 9
vaikus. Vyriausioji Veronika mirė tik gimusi. Ona, mes
vadinome Ancyte, išgyveno 92 metus, parašysiu apie
ją vėliau. Brolis Aleksas išvažiavo į Argentiną ir ten
mirė. Du Poviliukai mirė tik gimę. Zosiutė išgyveno 8
metus, mirė škarletina. Romusiukas dar gyvena, 92
metų. Bronytė mirė 20 metų – 1936 metais. Aš, Vero
nika, visų jauniausia – pagrandukė.
Tėvai turėjo 12 ha žemės, vyresnieji vaikai ėjo dva
ran užsidirbti. Mūsų žemė rubežiavos su dvaro žeme
ir skyrė tik upė Lėvuo. Dvaras priklausė vokiečiams,
o apie 1930 metus nupirko grįžę iš Amerikos Petru
liai. Dvaro ponia vokietė gražiai piešė, tai sesuo Ona
eidavo prie upės ir pozuodavo. Nupieštą paveikslą
atidavė ir laikė namuose pas Morkūnus. Po kiek laiko
atvažiavę iš muziejaus prikalbino, ir Ona atidavė
paveikslą į muziejų Vilniuje.
Šeimoje augau pati jauniausia, tai visų buvau paiki
nama. Buvau labai judri ir vis prisigalvodavau visokių
gerų ir blogų pokštų. Nesu gavusi nei nuo mamytės,
nei nuo tėvelio rykštės. Mano vaikystės draugas buvo
pusbrolis Petriukas, gimęs 1920 m. Abu bėgiojom,
žaidėm, labai netoli vienas kito gyvenom. Petriuko

brolis Juozas, kuris buvo gerokai vyresnis už Petriuką,
kai tik pamato, kad aš bėgu pas Petriuką, tai tuoj ir
dainuodavo: „Ta Verusia šlivakoja, pas Petriuką jau
šeivoja.“ Tai jei matydavau, kad jis mato, aš kavoda
vausi. Prisimenu, atėjo pusbrolis Alfonsas, aš jo medi
nius pakavojau – giliai į pečių įkišau. Kai vakarienę virė,
nepamatė, kad ten mediniai giliai įkišti. Aš miegoda
vau ant pečiaus. Kelia mane, neranda medinių, sakau,
pečiukan įkišau. O tie jau per kaminą išrūko. Alfonso
koja didelė, nėra su kuo apsiavus namo pareiti. Bet
rykštės negavau, tik pabarė.
Kadangi buvau mažoji, tai ir karves ganyti reikėjo
ilgai. Mes ganėm kartu su Petriuku, nes žemės rube
žiavosi, tai išmokau po medžius karstytis kaip voverė
ir vieną kartą įlipau į berželio viršūnę, ir lūžo, tai neži
nau, kiek gulėjau prisitrenkus.
Mamytė man gimus buvo silpnos sveikatos, viską
tvarkė Ancytė. Kai man buvo septyneri metai, ji ište
kėjo, tada namų gaspadinystę perėmė Bronytė. Ancy
tės vestuves prisimenu, kad labai verkiau, nes man
Morkūnas Pranas nelabai patiko, gal dėl to, kad su
vaikais nemokėjo bendrauti. Didžiausias pergyveni
mas buvo, kai Romusiukas važiavo į Argentiną – kaip
verkiau, kiek pergyvenau. Jis buvo labai geras mums
visiems vaikams – žaisdavo, kavotynių eidavo. Bet jo
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Sėdi tėvai: Zofija Žiobaitė-Mikėnienė ir Kazimieras Mikėnas, stovi Veronika Mikėnaitė,
Romualdas (Romusiukas) Mikėnas. 1937 m. Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

neišleido į Argentiną, reikėjo armiją atlikti. Kai jis tik
grįžo, aš kiek galėdama šaukiau iš džiaugsmo, bėgu
ir rėkiu: „Romusiukas grįžo!“ Tada tuoj perrašė doku
mentus, ir išvažiavo Aleksas, aš jo tiek nebeverkiau.
Atvažiuodavo Norvaišai ir Nora, tai ta tiek mane
prikankindavo: bėk, klupk, tą daryk... Nors ji dviem
metais jaunesnė, bet aš turėjau jos klausyti. Jie Kaune
gyveno, buvo turtingi. Norvaišienė – mano pusseserė,
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vaikų gydytoja, Norvaiša – muzikos mokytojas. Nieko
neatveždavo, jokių dovanų. Vasarą būdavo 2–3 savai
tes, tai mūsų šeima jų nelaukdavo, kai išvažiuodavo –
džiaugdavomės.
Kadangi mūsų žemę su Lailūnų dvaru skyrė upė
Lėvuo, aš ganydama vandeny ir mirkdavau, maža
išmokau plaukti ir po vandeniu nerdavau. Vieną kartą
su Petriuku pagavom lydį, pasidėjom netoli upės
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kibirą ir lydeką įleidom, o mes vėl gaudom, bet nieko
nebepagavom. Ogi žiūrim – kibiras tuščias. Visur ieš
kom, o lydekos kaip nebūta – iššoko ir vėl išstreksėjo
į upę. Kiek mums buvo ašarų. Lėvuo buvo žuvingas.
Pavakariais Romusiukas su Alfonsu eidavo žuvauti, o
aš žuvį nešiodavau, – kiek džiaugsmo.
Jau pradėjau eiti į mokyklą, vienus metus į Lebe
džių, ten mokė mokytojas, o paskui atidarė Radžiū
nėlių mokyklą, ten mokė mokytoja Špuraitė. Kadangi
buvo vienodas atstumas, tai lankiau Radžiūnėlių
mokyklą. Ta mokykla buvo pas ūkininką Šaltį – vienam
gale jie gyveno, o kitam – klasė, visi keturi skyriai. Aš
jau mokėjau skaityti, tai mokytoja pagyrė. Tie Šalčiai
turėjo keturis sūnus ir dukrytę, toji mirė 16 metų. O visi
keturi sūnai žuvo partizanais. Dar noriu apie tą šeimą
prisiminti – vyriausias sūnus Edmundas dirbo pašto
viršininku netoli Rainių ir 1940 metais buvo žiauriai
nužudytas su ten daugeliu žuvusių. Dukters nepaži
nojau – kai lankiau mokyklą, ji buvo mirusi. Lionginas
buvo labai gražus, šaunus vyras. Kai suaugome, kartu
ėjome į šokius, jis laikė gražų eržilą, ir suaugę buvom
geri draugai. Jonas – tai su juo baigėm pradinę moky
klą. Evaldas buvo jaunesnysis. Vieną kartą mokykloj
mokėsi toks nepataisomas Krivickiokas, – primyžo į
avilį, kur bitės. Tėvas, atėjęs į mokyklą, pripylė į kertę
žirnių, numovė kelnes ir paklupdė, o mums kaip žiauri
buvo tokia bausmė. O dar tą Evaldą pasodino į rogu
tes ir nuo kalnelio pastūmė į pakalnę, o ten buvo
spygliuota viela užtverta, tai vargšui vaikui visą veidą
sudraskė, vežė pas daktarą, siuvo, bet kai užaugo,
randai buvo žymūs. O Krivickiokas tapo didžiausiu
skrebu – kiek žmonių nukankino, ištrėmė, bet ir jis
žuvo negarbingai. Užėjus rusam, visi keturi broliai
slapstėsi. Lionginą nušovė Laukminiškiuos, Jonas
sudegė tvarte Spiegų kaime, nepasidavė. Evaldą tuo
pačiu kartu nušovė. Tai reikia suprasti, kokia tėvam
buvo kančia. Dar ilgai gyveno, apverkdami savo myli
mus vaikus. Tėvai ir dukrytė palaidoti Radžiūnėlių
kapinėse netoli mūsų tėvelių, o vaikai tai tikrai ir neži
nau, kur palaidoti.
Na, dabar vėl apie savo vaikystę. Karves reikėjo
išginti saulei tekant, kad jos paėstų su rasa žolės, o
dieną tai bėgdavo tvartan ir per šilumą dvi–tris valan
das būdavo tvarte. Man ir kitiem piemenėliam taip
supleišėdavo, tai yra taip suskildavo kojų blauzdos, –
o skaudėdavo. Kas pamokė, kad reikia apčiuroti,
tai greitai sugis, – o koks buvo skausmas! Daugiau
neklausiau patarimų, grietinėle ir sviestu patepi, tai
ne taip skauda. Man buvo gerai ganyti: tėvelis sekma

dienį išsivaro, o man duodavo pamiegoti. Mūsų buvo
nedaug gyvulių – 3–4 karvės ir avių. Buvau išmokius
aviną badytis, tai jis man nieko nedaro, o kai ateidavo
Žiukienės vaikai, tai kaip įsibėgėjęs duodavo per pakin
klius, – ir vaikas guli. Kai tik atsikelia, ir vėl įsibėgėjęs
duria, reikėdavo ginti.
Per kaimus važinėdavo žydeliai su prekėmis, tai
kaip tik pamatydavom, tai tuoj šaukdavom: „Žid, žid
žitabon, duos tau velnias uodegon.“ Jie pykdavo,
mums su botagu grasindavo, bet kur mus pavis. O
buvo žydų ir labai gerų. Pandėly tik keli namai buvo
lietuvių, o visi – žydų ir tik keli geresni, o dauguma tai
lūšnos. Tarp turtingų žydų buvo daug mokytų, ir visą
prekybą valdė žydai. Nežinau, kuriais metais įsteigė
kooperatyvą lietuviai.
Piemenystės metai man bėgo labai ilgai, nes
norėjosi būti jau didele. Pirmiausia nelaimė mūsų
namuose – tai Bronytės liga. Ji buvo pradėjusi dirbti
pieno supirkimo punkte Lailūnuos pas Bočiulį, dar
nesikreipė į daktarus, o, pasirodo, buvo pleuritas.
Kaip nuvežė į Panevėžį ir peršvietė, jau abu plaučiai
buvo apimti. Daktarai pasakė – vilties nebėra. Parvežė
namo, aš jai skaitydavau, ji klausydavo. Jau savaitė
prieš mirtį liepdavo žiūrėti į ją, nebenorėjo, kad skai
tyčiau. Pasiuvo baltą suknutę, sakė, kaip sugysi, eisi
klūpėtoja, neši vėliavą, – ji buvo pavasarininkė. Karstą
taip pat padarė, bet jai neparodė. Ji vargšė ruošėsi
mirti, nors dar norėjo pasveikti. Pas ją ateidavo ir ją
buvo įsimylėjęs Jonas Keršulis iš Lebedžių kaimo, bet
jai ir mums nepatiko. Kaip šiandien prisimenu jos mirtį:
anksti ryte užgeso jos širdelė. Oi, kiek buvo gailesčio
ašarų, nes likau be mylimos sesytės. Ji buvo tokio reto
gerumo. Laidotuvėse buvo daug žmonių, jaunimas
nupynė vainikus, nors tuo metu niekam vainikų, gėlių
nenešdavo. Palaidojom Radžiūnėlių kapinėse prie
visų kitų mirusių broliukų ir sesučių. Tada ir man jau
baigės vaikystė, mamytės sveikata visiškai pablogėjo,
jai buvo astma, pas daktarus nėjo, vaistų nevartojo.
Tėvelis turėjo širdies ligą, buvo apsišvietęs, mokėjo
skaityti ir rašyti. Prieš 1914 metus išvažiavo į Ameriką.
Ten buvo mamytės brolis ir sesuo, tai ir jį nusikvietė.
Tik neilgai pagyveno Amerikoj, nes buvo palikęs
mamytę su keturiais vaikais, o ji nenorėjo važiuoti,
nes kelionė tęsėsi 3–4 savaites laivu. Tai prieš pat karą
tėvelis sugrįžo, o kas per karą ten gyveno, – labai daug
pinigų užsidirbo. Kadangi nebuvau gimusi, tai to karo
baisumo nežinau, nemačiau, tik iš pasakojimų žinau,
kad Romusiukui sviedinio skeveldra blauzdą sužeidė,
tai reikėjo trauktis iš namų, bet namai nesudegė.
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Mūsų žemėje, palėveny, buvo gegužinė, o tais lai
kais ir man jau mergaujant buvo labai populiarūs jau
nimo pasilinksminimai. Na, aš buvau 7–8 metų, nueinu
į tą gegužinę – berželiais apkaišiotas, su viela aptvertas
apskritas ratas. Prieinu prie vartų, ir manęs neįleidžia,
reikalauja bilieto. Aš kiek tik galėdama verkdama ir vis
kalbėdama, kad mūsų žemėj, o manęs neįleidžia, o tie su
manimi pajuokavo, kad duočiau bilietą. Susitikau tėvelį
einantį su dvaro šeimininku Petruliu, – ką tik grįžęs iš
Amerikos ir nupirkęs Lailūnų dvarą. Manęs klausia, ko
verkiu, aš jiems viską pasisakiau. Tai Petrulis išėmė iš
kišenės 5 litus ir padavė man. Dar pamokė į gegužinę
per tvorą įlįsti. Tuos pinigus iš manęs išviliojo, nes už
penkis litus galėjai nupirkti penkis kilogramus cukraus.
Kartą su Romusiuku žaidėm centais, reikėjo spėti: ar
raitelis, ar centai, kai pasuki ir uždengi plaštaka. Man
taip gerai sekėsi, kad aš išlošiau daug centų, o paskui
pradėjo nesisekti, vis pralošiu ir pralošiu, užstačiau
ir milo paltą, kurį buvo pasiuvusi krikšto mama, ir tą
pralošiau. Oi, kiek buvo ašarų. Rado mamytė lauke
užsiverkusią, mat kokia buvau durnelė.
Dar kai buvau kokių 7–8 metų, buvo nugirdę Romu
siukas ir Aleksas. Košė abu į bačkas alų, o aš ganiau.
Parbėgu, o jie man duoda po gurkšnį alaus para
gauti. Tada buvo kermošius, visi grįžta iš bažnyčios,
o aš guliu ir vemiu. Broliai bijo prisipažinti, kad mane
nugirdė, bet gal pasakė, kaip ten viskas buvo, kad aš
gal dvi dienas sirgau.
Kai Ancytė pagimdė dukrytę, buvau jau 10 metų,
tai nežinojau, kad ji laukiasi. Kai mamytė parėjo aplan
kiusi po gimdymo, ir sako: „Va, atsiuntė tau saldainių
Elenutė.“ Tik aš niekaip nesupratau, iš kur ji atsirado.
Gandras atnešė, ir aš tikėjau. Paruošė krikštynas –
prikepė sausainių, bandelių ir man liepė išsirinkti, ko
labiausiai noriu. Kadangi buvo žiema, pamačiau pilną
bliūdą pridėtą sušalusių obuolių, tai aš jų prisidėjau, o
ten buvo paprasti pončkai, taip labai apsigavau, sau
sainių nepasiėmus, nes tie buvo skanesni.
O buvo dar toks atvejis: gal 10–11 metų buvau ir
taip norėjau degtinės... Stovėjo butelis spintelėj, tai aš
vis iš jo po nedaug, iš to butelio užsiversdavau ir išger
davau. Pradėjo įtarinėti, gal tėvelis gerinėja. Vieną
vakarą, kada namie nieko nėra, pasiėmiau butelį, kaip
visada, ir užsiverčiau kiek, – o, kaip baisu buvo! Burna
dega! Nubėgau prie šulinio, vandenį geriu ir galvoju,
kad mirsiu. O ton vieton pastatė denatūruotą spiritą.
Plaunu burną, ir negi kam pasisakysi, bet prisiminiau,
kad kaimynas Ūžėnas gerdavo denatūratą, tai gal ir aš
nemirsiu. Tai nuo to laiko degtinės nė į burną.
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Man iš mokyklos į namus buvo toks pat tolumas
kaip iki Morkūno ir namų, bet aš ten nenorėdavau
eiti. Vieną kartą su drauge likom prižiūrėti Elenutės,
ji tokiam lopšy gulėjo, o mes ant pečiaus užlipę dai
nuojam ir tą lopšį už virvutės traukom, kad tas vaikas
net šokinėja po lopšį. Gerai, kad užėjo bobutė, tai
mus labai išbarė, – galėjom išmesti iš lopšio. Elenutę
pakrikštijo Morkūno giminės, per tris metus gimė
Jonas Morkūnas, tada supratau, iš kur vaikai atsi
randa. Joną pakrikštijo Bronytė ir kaimynas Janiūnas.
Mokykloje buvau labai vikri, niekas negalėdavo
pagauti, buvau kūdutė ir mažutė. Mokslas sekėsi per
vidurį: labai gerai, raiškiai skaičiau ir labai daug mokė
jau eilėraščių. Pirmutinis eilėraštis, kurį išmokau, dar
dabar atsimenu, – „Pavasaris“: „Jau pavasaris atėjo,
jau žolelė sužaliavo, jau paukšteliai ant šakelių savo
dainą sudainavo. O, kaip dabar mums linksma, po pie
velę pabėgiojam, pažaidžiam, ir Dievuliui padėkojam
už gražumą tos gamtos.“
Jau ir pusmergė, Bronytei mirus visi moteriški
darbai man atiteko – dar prieš saulės tekėjimą karves
pamelžti, nes būdavo sarmata, kai atvažiuodavo pieno
paimti, o dar karves melžiu. Emilijos Lionginas, samdi
nys, visada saulei tekant atvažiuodavo. Pieną veždavo
trys kiemai susidėję, kas trečia diena – Romusiukas,
Alfonsas ir Lionginas. Visur norėjau būti pirmutinė, ir
jau sakė: „Šita tai galą gaus bedirbdama.“ Romusiu
kas jau ruošėsi ženytis, matė, kad man sunku. O aš
labai norėjau važiuoti pas broliuką Aleksą į Argentiną.
Jau jis buvo vedęs lietuvaitę, dirbo saldainių fabrike, o
brolienė siuvėja ir man patarė pasimokyti siūti, bet aš
nenorėjau, tai mane išleido mokytis į Salų žemės ūkio
mokyklą. Jau man buvo 15 metų.
Tėvelis nuvežė mane su arkliu, ten gyvenom ben
drabuty, valgyti eidavom į valgyklą. Tada ir pamačiau,
kaip gražu jauniems. O tos Salos taip gražiai sutvarky
tos. Vakarais jaunimas taip uždainuos, tai ir šiandien
skamba ausyse jų dainos. Dar vieną ir dabar atsimenu:
„Laikas kaip žaibas prabėgo greitai, mūsų jaunystė
nebesugrįžta.“ Ji ilga, daugiau nebeprisimenu. Moks
las truko dvejus metus, kadangi buvau dar jauna,
tai ir meilės nuotykių neturėjau. Ten mokė visko, ko
gyvenime reikėjo, kaip dabar matau, niekas jaunimo
neauklėja, o mus labai kultūringai auklėjo. Jau baigę
Salų mokyklą, mes buvom kultūringos. Nežinau, kaip
ten mokytojoms matėsi. Jei reikėdavo audeklas tai
syti, tai buvau pagrindinė: vis Mikėnaitė, kitos supai
niodavo, pritraukia siūlus, o man reikėjo jas mokyti,
taisyti jų klaidas. Pirmaisiais mokymosi metais pirmą
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sykį važiavom dviem autobusais ekskursijon trim die
nom į Kauną. O, kaip buvo įdomu: visur išvedžiojo,
vieną berniuką ir lėktuvu paskraidino. Labai įdomu
buvo duonos kepykloje: kaip ją minko ne rankom, o
paskui padaro kepaliukus ir per kiek laiko jau iškepta
duona iškrenta. Labai gražu buvo prie Laisvės pamin
klo, orkestras groja, kai vėliavą nuleidžia. Dariaus ir
Girėno palaikai muziejuj, ir taip visokių eksponatų,
kurių nebuvom matę.
Tie dveji metai labai greitai prabėgo. (...)
Salose man besimokant apsivedė Romusiukas su
Mikšyte Norberta iš Raikėnų kaimo. Aš jos nepaži
nojau. Nuvažiavom į vestuves, pasitiko jauna, graži,
linksma mergina, pasisveikinom, pasibučiavom, ir aš
galvojau, kad tai mano brolienė, o su kitais pasisveiki
nau tik ranką paspausdama. O kai reikėjo jauniesiems
sėsti prie stalo, net akis išpūčiau: sėdasi visiškai kita,
kur aš ranką padaviau, o ten buvo Norbertos sesuo
Salia, labai šauni mergina. Ir vėl su Salia krėtėm
šunybes. Kaip į vestuves svečiai rinkosi, tai nešė ir
dovanas. Juk nešė jaunajai, tai pasitiko tų namų marti
Mikšienė, tai kur tik vertingesnės dovanos, – deda į
savo komodą. Salia viską matė, tai mes iš tos komodos
viską paėmėm ir į mūsų vežimą sudėjom. Tikriausiai ta
moteris gailėjo, kad neužrakino, bet juk tai buvo jau
niesiems dovana. Norbertos brolis buvo geležinkelio
viršininkas, tai man davė daug saldainių, o pabrolys
buvo pusbrolis Alfonsas. Kadangi mūsų pusėj vestuvių
nekėlė, tai jos greit ir užsibaigė.
Vėl važiavau į Salas mokytis. Ten pavasariais, kai
mokėmės, reikėdavo sodinti burokus, nes laikė ir kar
ves, ir arklius. O seniau burokus pasėja anksti, o kai
paauga – daigus sodina į vagas. Aš tai sodinau, o kiti
nešiojo. Reikėjo eiti pro parką, ten buvo žemė sodinti.
Pamatė žmogų lyg klūpantį, tada nuėjo du berniukai
ir mergaitė pažiūrėti, pamatė, kad virvė ant kaklo, ir
jis suklupęs. Visi bijo, tai ta mergaitė nuėjo ir nupjovė
virvę, bet jis jau buvo sustingęs. Jis buvo pašto virši
ninkas ir vargonininkas. Kadangi pasikorė, tai nunešė į
artimiausią dvaro daržinę. Atvažiavo daktaras iš Pane
munėlio, apžiūrėjo, padarė karstą, nunešė prie kapų
tvoros ir palaidojo. O mes, kai tik vakaras, ir bijom
išeiti į bažnyčią melstis, nes rytais ir vakarais poterius
kalbėdavom bažnyčioj, ji prie pat rūmų ir dabar dar
stovi. O tie rūmai ir dabar gražūs tebėra. Po 30 metų
vėl nuvažiavau į Salas, ieškau, kur tos gražios tujos
apie kliombą, tik per ilgą laiką pamačiau, kokie dideli ir
aukšti medžiai išaugo.

2. Tautodailininkė, audėja Veronika Mikėnaitė-Siminonienė.
Arūno Baltėno nuotrauka. 2012 m.

(...) Baigę Salų ŽŪ mokyklą niekas nebuvo niekur
įdarbintas, skaitėsi baigęs 4 gimnazijos klasės, tik
reikėjo vokiečių mokytis. Tai buvo šeimininkavimo,
ūkininkavimo, kultūringumo mokykla. Kai baigiau
mokslą, namuose jau buvo brolienė, tai man neberei
kėjo šeimininkauti. Kai grįžau, buvo labai nuobodu,
pasikeičiau, buvau rimta, nenorėjau eiti į vakaruškas,
atrodė visi senberniai, o mano metų dar bijodavo
šokti, pakampiais slapstydavos. Bet po kiek laiko
tapau vėl linksma. Nuvažiavau į didelį pieno supirkimo
punktą Naujasodėn, mane rekomendavo Pandėlio
pieninė, ten dvi savaites pasipraktikavau, ir paskyrė
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į Laukminiškių pieno supirkimo punktą. Na, ten tai
tikrai linksmai leidau laiką. (...)
Ten pat pas Kytros Onytę į klėtį pradėjo lankytis jai
nepatinkantis bernas. Ji sako: „Ateik pas mane, perna
kvosim ir pagausim tą berną.“ Prie durų buvo mažas
langelis, mes prie to langelio padarėm kilpą ir laukiam.
Jau visi bernai išvažinėjo pas savas panas, jis įkišo
ranką per langelį ir norėjo atkabinti kablį, o mes tuo
laiku kilpą jam ant rankos, – ir pagavom, ir pririšom.
Tai tas vargšas ir geruoju, ir piktuoju prašė, kad paleis
tum. Aš neišsidaviau, kad esu. O Onutė sako: „Mama
atsikels ir pradarys duris, ir paleisiu.“ Gal po 2 valandų
pradėjo prašyti ir paleidom. Daugiau jau niekas nebe
norėjo įlįsti savo noru. (...)
Rudenį prasidėdavo kūlimas, tai visur buvau
pakviesta, nes visos ir visi būdavo labai geri draugai.
Gėrimo jokio neragaudavau, nebent gurkšnį alaus, o
degtinės nė į burną. Bėgo jaunystės dienos linksmiau
sios – šokiai, gegužinės. Laukminiškių kaime buvo
virš 20 jaunų gražių berniukų. Šeštadienio vakare jau
visi apsidirbę susirenka į pieninės kiemą ir pradeda
dainuoti. Išdainavę gražias lietuviškas dainas. Ir svar
biausia, kad nereikėjo dėl linksmumo ar dėl dainos
vartoti kokių nors svaigalų. Linksma ir be degtinės, ir
be alaus. O po to išsiskirsto kas sau: kas pas merginą,
kas miegoti. Susisiekimo priemonė buvo dviratis, o
kas turėjo ar toliau reikėjo, tai raitas ant arklio. Dar pri
simenu prieš mano vardines liepos 8 d. susirinko daug
jaunimo, beveik visos mergaitės ilgai pabuvom pas
Onutę ir sutarėm, kad eikim namo. Ir jau kelios išėjo,
bet aš nesiruošiau eiti, o berniukai atnešė ąžuolo šakų,
gėlyčių ir pradėjo pinti vainiką. O kaime tik aš Vero
nikos vardą turėjau. Jau tamsu, jos pina, o aš iš kito
galo ardau. Vis pakilnoja, kad dar nedaug nupinta, bet
pastebėjo, kad ardau, ir mane parvarė namo. O rytą
radau gražų ant durų pakabintą vainiką.
Mūsų namas buvo senas, tai Romusiukas 1939 m.
statė naują, dar ir dabar tebestovi tėviškėje Čeponiš
kio kaime. Statė už Pandėlio gyvenę rusai, ir ten buvo
gal 16–18 metų berniukas Saša, gal jų sūnus, ir mane
vargšas įsimylėjo. Tai ir kai nebestatė, tai atvažiuo
davo su dviračiu, kur nuošaly atsistoja ir laukia, kad
mane pamatytų. Tai gal pusę metų jis taip važinėdavo
10 kilometrų. O aš su juo nesikalbėjau, nes man tokie
pacanai visai neįdomūs buvo.
Jau baigusi mokyklą rimtai galvojau važiuoti į
Argentiną, šipkartę žadėjo išpirkti. Brolis ir brolienė
rašė, kad kas tik iš Lietuvos atvažiuoja, tuoj apsiveda,
ir iš mūsų kaimynų ir pažįstamų daug kas ten gyveno,
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rašė, – tuoj senbernį gausi. Dar man brolienė parašė,
kad labai laukiam, kad šipkartę atsiųsim, bet aš tau
noriu pasakyti atvirai, kad man atvažiavus neprikaišio
tum. Taip užeina nostalgija, pakyla toks noras namo
į Lietuvą, kad, atrodo, ropote parropotum į Lietuvą.
Na, gal ir tas paveikė ir mamytės sveikata vis blogėjo.
Ancytė man ir sakė: išvažiuosi, jau jos gyvos nepama
tysi. O kaip aš mylėjau savo mamytę, apsakyti nega
liu – bučiuoju, bučiuoju, ji jau prašo gana. Mylėjau labai
ir tėvelį. Mūsų namuose niekas nesikeikė, nesibarė. Jei
bernai kokį nešvarų žodį pasako, tai tėvelis priėjęs už
ausies paima ir sako: „Kad aš tokio žodžio negirdė
čiau.“ Apsiraminau su Argentina, pradėjau dirbti Pieno
supirkimo punkte Laukminiškiuose. Ten buvo labai
daug pieno statytojų – apie 150. Reikėjo skaičiuoti,
kiek pinigų, koks riebumas, buvau nepratus, pirmas
ir toks didelis punktas, buvo pradžioje sunku. Bet jau
linksmybės kokios – jaunimo buvo. Pieninės kieman
jaunimas šeštadieniais susirenka ir taip uždainuoja,
kad kelintam kieme girdi, jei nėra šokių, tai visi pas
savo mergeles išvažinėdavo. Bet beveik kas sekma
dienį tai pas vieną mergaitę, tai pas kitą – šokiai. Muzi
kantas buvo to kaimo berniukas Lionginukas, tai jis
su mielu noru grodavo. Vasarą būdavo gegužinės, tai
mums pašokus pareiti 8–9 kilometrai nebuvo toli. Po
to nusipirkau dviratį, tai aš jau turtinga panelė. Nuola
tinio berniuko neturėjau, bet vienas patiko, buvau įsi
mylėjus Keršulio Jonuką, bet tai buvo graži draugystė.
Dar ir dabar prisimenu jo įrašytą prisiminimą: „Nors ir
lūpos tyli, betgi tu supranti, kad aš tave myliu.“ Visos
gegužinės tik su juo, nors apie meilę nekalbėjom, nors
tikrai jis irgi mane mylėjo. Buvo ir daugiau berniukų,
bet buvau per daug rimta – tik pašokam ir namo palydi
vis kitas, kuris ir nešokina. Man būdavo visos draugės:
ir turtingos, ir tos, kur eidavo tarnauti, tai buvau visų
mylima. Vasaros greitai prabėgo. Gimė Eugiukas, tai
mane ir Kiaulėną kūmais paprašė, o kiek dar buvo
juoko. Visi sugulė tam pačiam kambary, ir mane su
kūmu suguldė, jis mane apkabino ir kaip pradėjo dre
bėti. Jis mane paleido, aš tuoj ant pečiaus ir visiem jau
porinu, kad kūmas taip sušalo, kad drebėti pradėjo.
Bet tuoj Norbytė man sako: tu niekam nesakyk, o aš
gi nieko nežinojau, kad bernus prie merginos drebulys
krato. Tada man išaiškino, kad berno arti prie savęs
prisileisti negalima.
1940 metų ruduo buvo labai liūdnas mano gyve
nime. Mano mylimoji mamytė susirgo. Dar kol biškį
galėdavo, šiaip ant lovos susirietus gale kojų sėdė
davo ir sakydavo, kad jai labai gera su manimi pabūti.

Žmonės pasakoja
Vieną pavakarį jai taip bloga pasidarė, kad gulėti nebe
galėjo, tai aš ją pasodinau ir spaudžiu prie krūtinės,
o ji man sako, girdžiu ir dabar jos žodžius: „Spausk,
Verute, mane prie savo širdies, man daug lengviau“,
ir pamačiau, kad ji miršta. Romusiukas perėmė, o ji
sako: „Neverk, Verute, neverk.“ Su šiais žodžiais ji
mirė. Mano geroji mamytė, kai aš gimiau, ji ir neturėjo
geros sveikatos. Na, tada jau buvo liūdnos dienos,
niekur neišėjau, viskas liko neįdomu. Tėvelis labai nuo
bodžiavo. Per pusę metų nuo mamytės mirties mirė ir
tėvelis taip staigiai, jis turėjo širdies ligą. Aš namuose
nebuvau, tada gyvenau pas Ancytę, nes dirbau Nar
taikių punkte. Buvo koks tai susirinkimas mokykloje.
Mane išsišaukė ir einant namo pasakė, kad jau Tėvelio
nebėra. Mirė labai lengvai: Eugiuką ant kelių sūpavo
ir giedojo „Aleliuja“. Paprašė pasiimti vaiką, greit
nulipo nuo pečiaus, sako: „Dabar aš jau mirsiu.“ Ir su
tais žodžiais mirė. Dar nepraėjo Mamytės sielvartas, o
man vėl liūdesys. Man 20 metų, pati jaunystė, reikėjo
gedulas nešioti. Vasarą jau pradėjau su jaunimu sueiti,
daugiausiai ateidavo pas mane, nes aš kortomis joms
išburdavau, žinojau, kam kas patinka, kam ko reikia ar
myli, tai ir išpyškindavau, – palikau žiniuone. Vasarą
nueidavau, kur vykdavo vakaruška, šokti nešokau, bet
su jaunimu pabuvau. Taip tie gedulo metai ir prabėgo.
Tai Čeponiškin su dviračiu važiuoju didžiųjų darbų
dirbti, tai pas Morkūną. Atsikeli be saulės, ir pogulio
nebuvo kada atsigulti.
Užėjo karas, pirmiausia pasirodė rusai. Buvo gegu
žinė Nartaikiuos, o per Pandėlį jau važiuoja tankai.
Visi nusiminėme, niekas ir nebešoko. O po to tuoj
pradėjo žmones vežti. Nuvažiuoju į Pandėlį, man
žydelis – jis buvo seniūnas, bet labai geras, visada
užeidavom. Jis man sako: „Tu nebegyvenk pas Mor
kūną, nes jis užrašytas į išvežimą, gali ir tave išvežti.“
Parvažiavau, pasakiau, tai Pranas ant dviračio ir į Pan
dėlį. Sako, klausiu, už ką mane veš, nes tik 8 ha žemės
turiu, bet visą laiką seniūnu dirbo. Pandėly jau pilna
stribų, ir kareivių sunkvežimiai stovi, jis greitai namo,
o iš paskos sunkvežimis važiuoja, bet tada važiavo
Girininko paimti, bet nerado, buvo į mišką išbėgę. Tai
nuo to laiko visada buvo pasiruošę. Vieną sekmadienį
su Ancyte buvom bažnyčioj ir sakom: „Einam tiesiai
į Radžiūnų kapines, atsisveikinti su tėveliais, sesy
tėm, broliukais.“ Ir kaip pradėjo lėktuvai skraidyti,
kur girdėti ir bombą išmeta. Tai mes tokios buvom
laimingos, kiek džiaugsmo, kad vokiečiai atėjo ir mus
iš bolševikų išgelbės. Vokiečiai rusus išvijo be jokio
pasipriešinimo. Gal kai kur ir buvo, bet mūsų krašte

tai tik matėm, kaip ruskeliai bėga, ginklus numetę, į
Rusijos pusę, kiti pasidavė į nelaisvę. Užėjo pas Mor
kūną 8 ruskeliai ir prašė juos pristatyti vokiečiams, tai
Pranas gerai juos pavalgydino ir nuvežė į Pandėlį, ten
jau buvo vokiečių štabas. Vokiečiai buvo labai švarūs.
Apsistojo Lailūnų dvare pailsėti, tai ten po Lėvenį
prausės ištisas dienas, šokolado visada turėdavo, tai
ir pas Romusiuką ateidavo. Aš iš Narteikių parėjau
namo, o ten radau kelis vokiečius. Tai vienas mane įsi
mylėjo. Nors ir kalbos nemokėjau, bet sutarėm, kaip
karas baigsis, tai tada mane paims į Berlyną. Gal tris
valandas su juo bendravom, burokus sodinom, ten jis
man padeda – išmėto, o aš sodinu. Bet besodinant tik
švilpukas, – ir visi, kur tik jie buvo, prisistatė į Lailūnų
dvarą, greit išsirikiavo iš pėškom išžygiavo. Dar tas
kareivis atsisveikinant mane pabučiavo, o buvo labai
didelis, aš jam iki pažastų. Negalvojo, kad rusai pri
veiks tokią tautą.
Toliau vėl bėgo jaunystės dienos, tai sakydavo, kad
nieko žemėj neliks, žmogus su žmogumi retai susitiks,
tai aš visą laiką sakydavau: jau į tą pusę, kur Kupre
liškis, tai neisiu, nes ten tamsu. Buvo Kūčios, išnešiau
šiukšles ir klausau, iš kurios pusės šunys loja. Parėjus
sakau: „Nagurkos šuo loja, ten į Kupreliškio pusę.“
Rudenį eidavau talkon kulti, ir pas Valentėlį buvau, o
ten Valentėlio Albino brolis iš Kupreliškų buvo atvažia
vęs į talką – šiaudus į stirtą neša, o mes ant prėslo.
Kad nors kiek dėmesio būčiau atkreipus į tą berną, nei
kiek jis nesudomino. Po kiek laiko vieną vakarą ateina
Albinas su Antanu pas Morkūnus. Pradėjom groti kor
tomis durnių ir taip pasitaikė, kad devinkėmis iš pirmo
grojimo reikėjo susikeisti. Pabuvo, mane Ancytė lie
pia išleisti svečius. Kaip tik atidarė lauko duris, kaip
krito žvaigždė, kad aš net surikau: „Kokia žvaigždė
nukrito!“ O Antanas ir sako: „Negi paskutinė nukrito,
dar daug liko.“ Tai aš visom merginom perspėjau, kad
tokia proga nematytų krintančių žvaigždžių. Paskui
mane Albinas klausia, sakyk, ar dar atvažiuoti? Aš tyliu,
o Ancytė sako: „Koks puikus vyras.“
O vokiečiai šeimininkauja po Lietuvą, naikina žydų
tautą. Kad ir koks geras žydas buvo, nežiūrėjo – visus
suvarė, iškasė griovius ir sušaudė. Nuėjom su Apa
lio Vanda Čeponiškin, nes Romusiukas su Narbyte
išvažiavo, prašė pabūti namuose. Mes persivilkome
vyriškais rūbais, užsimaukšlinom kepures ir einam pas
kaimynus nakvynės prašyti. O jie galvojo, kad žydeliai
pabėgę, niekas nepažino ir nepriėmė. Ant rytojaus visi
kalba, kad žydeliai buvo, o mums juoko. Tokios geros
žydaukėlės Gutmonytės buvo, aš užeidavau, pasidė
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Veronika Mikėnaitė-Siminonienė prie siūlų mestuvų dukros ir žento Joanos ir Antano Tunaičių sodyboje įrengtame muziejėlyje.
Arūno Baltėno nuotrauka. 2013 m.

davau dviratį, – tai taip verkia, kad naktim negalima
durų užsirakinti, kas ir kada nori gali ateiti, o žmonėm
buvo uždrausta pas žydus užeiti. Paskutinį kartą kai
užėjau, tai sako: „Kai važiuosi, pasiėmus dviratį namo,
būtinai užeik.“ Turbūt ką nors brangaus man būtų įda
vus, bet aš bijojau, pasiėmiau dviratį ir išvažiavau.
(...) Na, atėjo laikas rašyti apie piršlybas. Atvažiavo
Albinas su Antanu, kadangi mano namai Čeponiškis,
ir dalia ar pasoga ten, tai nuvažiavom. Romusiukas
iš anksto jau žinojo, kad piršliai atvažiuoja, o aš Nar
bytės tuoj paklausiau, kaip kavalierius. Ji sakė, nieko.
Pradėjo kalbėti apie pasogą, tai Antanas sako: „Man
nieko nereikia, jei duosite kokią dalį, tai ačiū.“ Man tas
labai patiko, nes tuo metu piršliai derėdavosi dėl paso
gos. Pakvietė nuvažiuoti į pražvalgas, namų ir vietos
apžiūrėti. Tai už savaitės su Romusiuku nuvažiavom.
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Namai nedideli, kiemas mažas, labai patiko Antano
motina, – visi vadinom matute. Manęs klausia, ko ten
važiuoji, sakau, pažiūrėsiu, ar turi malkų, jei neturi – tai
tinginys. Parodė malkinę, prikrautą pilną malkų. Tėvas
neseniai miręs, tai dar tuose namuose gedulas. Sakė,
kad tėvas buvo labai piktas, tai Antanas ilgai nesi
ženijo. Nejaučiau jam jokios meilės, bet ir nesakiau,
kad atvažiuotų. Po kiek laiko atvažiavo ir važiavom į
Pandėlį pareiškimų paduoti. Reikėjo iš daktaro pažy
mos, kad esi sveikas. Čia ir vėl susitikom su daktaru
Sadausku. Kai dirbi pieninėj, reikia kas trys mėnesiai
pasitikrinti, o jis į knygelę pasirašydavo. Aš nuėjau ir
paprašiau pažymos dėl vestuvių. O jis tik akis pastatė
ir sako: „Ar seniai su juo draugauji? Reikėjo abiem
ateiti, būčiau pamatęs, pataręs.“ Kalbėjo gal valandą
ir pasakė, kad antrai merginai nenori duoti pažymos.

Žmonės pasakoja
O žmonės koridoriuj laukia, o jis man moralus sako,
galų gale pasakė – dar vieną nemigo naktį pagalvok.
Nežinau, gal aš jam biškį patikau, ar jo širdis nujautė,
kad aš su juo nebūsiu laiminga. Taip ir buvo: iki vestu
vių nei apkabino, nei pabučiavo. Pirma nuvažiuodavo
pas brolį Albiną ir klausdavo, ar neatsisakiau. O man
prasidėjo ašarų pakalnės. Jau ir vestuves ruošiam pas
Morkūną, tai Morkūnas Pranas ir sako: „Jei taip verki,
tai nesiženyk“, o Ancytė: „Ką tu jai tokius niekus pata
rinėji, toks vyras – apsiženys ir įsimylės.“ Aliutė jau 10
metų buvo, ji su manimi verkia ir dar taip vieną kartą
sako: „Kur tu su vaikais dėsies, kai našle liksi?“ Mes visi
juokėmės iš jos pasakymo. O vestuvėse buvo daugiau
svotų, ne pabrolių. Pabrolių buvo – Alfonsas ir Vladu
kas, o svotų – 4 poros. Antanas su broliu, jo žmona
nevažiavo. Antanas su bričkelnėm, su čebatais, – dar
tokio jaunikio nemačiau be kostiumo. Kaip visada,
nuvažiavom į bažnyčią ir tuo laiku galvojau: „Kad vie
toj Antano būtų Vladukas...“ Ką aš kalbėjau – nieko
neprisimenu, ir aš jau Valentėlienė. Reikia bučiuotis,
Antanas atsistojo, o aš sėdžiu galvą nuleidus, tegul
jie dainuoja kartu, kartu. Kadangi jis nešoko, tai aš
su kitais pašokau. O jau norėjo jaunuosius paguldyti
į jau paruoštą lovą, tai nei pro kur, ir vis Aliutė nuo
manęs nesitraukia. Kai visi sugulė, tai ir mes ant suolo
atsigulėm, – negi su durna susikalbės, nemiegojau jau
antra naktis. Atėjo jaunųjų kelti, o tam kambary gulėjo
daug žmonių, tai Antanas paprašė mane: „Pabučiuok,
tai muzikantui duosiu degtinės.“ Nuvažiavom Purleš
kiuos, ten keli kaimynai laukė, buvo pasiruošę, bet aš
ten ilgai negalėjau išsėdėti – trečia naktis be miego, tai
su Narbyte mus nuvedė kamarėlėn, tai abi ir pamiego
jom. O svečiai dar su Antanu baliavojo.
Taip yra pasakyta, kad šuo ir kariamas pripranta.
Antanas mokėjo daug anekdotų, dainų, juokų, ir visi
jį gerbė. Kadangi ten Kuprelišky daug Valentėlių, tai
jų kiemą vadino Liudvikiokais. Mėgo visada tvarkingai
apsirengti ir mane, kai eidavom į bažnyčią, apžiūri,
kad gerai atrodyčiau. Labai mėgo svečiuotis, ir vieną
kartą mane nusivedė pas brolį Joną po pamaldų – dar
daugiau susirenka ir pletkavoja. Tai aš tą vieną kartą
buvau, ir nuėjau iš bažnyčios tiesiai namo. Pareidavom
abu iš bažnyčios, bet jis vėl negali namuose būti, ras
davo reikalų. O mes su Matute abi namuose. Kaip gera
ji buvo ir mane labai mylėjo. Rudenį buvom visi nuėję
pas Joną Valentėlį, Kupreliškyje, ėjo ko ten pažiūrėti,
kur buvo sklepas, ir ji griuvo, ir išsinarino kulšies kaulą,
tai niekur nevažiavo pas daktarą, taip ir mirė nebe
vaikščiodama.

Aš jau norėjau vaiko, bet Antanas – dar ne, tai
Jonukas gimė po trijų metų po vestuvių. Tada man
buvo džiaugsmas. Tai buvo gruodžio 11 dieną. Gim
dymas buvo labai sunkus. Kaip tik tą dieną pirmą
kartą pasnigo, ir atvažiavo Ancytė su rogėm, tai buvo
džiaugsmo visiems. Pirmas toks liūdnas prisiminimas:
šv. Kalėdos, laukiam, kada Antanas pareis iš bažnyčios,
valgysim Kalėdas, o Antano kaip nėr, taip nėr. Jau ir
dvi valandos, – atvažiuoja Jono žmona gyvulių pašerti.
Aš tik po gimdymo, tada labai verkiau, ir Matutė labai
pergyveno. O Antanas ten pas Joną baliavoja, nei vai
kas, nei motina, nei aš nerūpim. Vakare jau pagėręs
parsirado. Negaliu pasakyti, kad buvo pijokas, bet
draugai viską padaro: nei Jonas, nei jo žmona manęs
nemylėjo, ir aš jų nemylėjau.
2000 m. spalio 21 d.
Parengė Saulė Matulevičienė

Gyvenimo prisiminimai
Panevėžio rajono tautodailininkė, audėja Ve
ronika
MIKĖNAITĖ-VALENTĖLIENĖ-SIMINONIENĖ
(g. 1921 m.) savo gyvenimo atsiminimus pradėjo
rašyti tik baigdama aštuntąją dešimtį – 2000 metais.
Žurnale pirmą kartą publikuojamos jos atsiminimų
apie vaikystę ir jaunystę ištraukos. Jose daug dėmesio
skiriama šeimai: jautriai aprašomi santykiai su tėvais,
broliais, seserimis ir kiekvieno jų likimas. Atsiskleidžia
didelės valstiečių šeimos namų tvarka ir jos narių
pareigos. Prisimenama pradinė mokyklėlė ir tolesni
mokslai Salų žemės ūkio mokykloje, po jos – darbas
miestelių pieninėse. Šmaikščiai pasakojama apie
pirmąsias draugystes ir simpatijas.
V.
Mikėnaitės-Siminonienės
atsiminimams
būdingas atidumas detalėms, kurios suteikia daug
įdomios informacijos apie mums menkai tepažįstamą
XX a. 4-ojo dešimtmečio kaimo ir nedidelių miestelių
kasdienį gyvenimą, prieškario jaunimo tarpusavio san
tykius.
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