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KAIP DEGUONIS DISKUSIJŲ IR POLEMIKOS ERDVĖ
Leonidas DONSKIS apie Amerikos ir pasaulio
kultūros mokslus vis palygindam as su Lietuva

- Pusiau juokais, pusiau rimtai: nusprendžiau, jog įspū
džiai iš kelionių, matyt, nemirštantis žanras. Ne veltui gi
Patį, Leonidai, ką tik grįžusį iš JAV, užverčiau klausimais:
kas, kur, kaip... Informacija iš pirmų lūpų, ypač, kai žinai,
jog gausi ją apibendrintą ir atrinktą - svarbus dalykas.
Taigi... kur, kas... tose Valstijose...
- Praleidau aštuonis mėnesius Dickinsono kolegijoje,
Karlailio mieste, Pensilvanijos valstijoje. Tai labai rimta aka
deminė įstaiga, jos sociologijos katedroje darbuojasi ir
profesorius Vytautas Kavolis. | Dickinsono kolegiją pate
kau laimėjęs tarptautinį IREX’o konkursą. IREX (Interna
tional Research and Exchanges Board) - tai trumpinys,
reiškiantis Tarptautinę mokslinių tyrimų ir mainų tarybą,
kuri yra Vašingtone. Mano projektas buvo angliškos kny
gos rašymas. Projektą įgyvendinau, knygos tekstą jau pa
rašiau. Knyga preliminariai vadinasi Utopija ir ideologija:
esė rinkinys. Mėginsiu ją publikuoti JAV. Taip keliais bruo
žais apibūdinčiau savo oficialaus buvimo Jungtinėse Ame
rikos Valstijose gaires. Tai buvo tobulinimosi programa, o
ne stažuotė ta prasme, kokia ją dažniausiai supranta Ry
tų Europos mokslininkai - tave kažkas finansuoja, o tu
darai, ką nori. Ne, tai buvo labai kryptingas projektas. Vi
sų pirma turėjau jį apginti. Tik gavęs „palaiminimą“ iš
IREX’o, ėmiausi darbo.
Na, žinoma, patekęs į Ameriką, negali atsidėti vien tik
individualiai tyrimo programai ar paskaitų skaitymui (pa
skaitas skaičiau Ohajo universitete Atėnuose). Vis dėlto
patenki į išeivijos intelektualinį kultūrinį gyvenimą. Mano
santykiai su išeivija yra gana aiškūs ir apibrėžti. Visų pir
ma daugiau ar mažiau esu susijęs su Santara-Šviesa,
su Metmenimis (esu žurnalo redkolegijos narys). Be abe
jo, didelė laimė - bendrauti, konsultuotis ir aptarinėti sa
vo darbus su Vytautu Kavolių. Tačiau tai buvo ne tik tobu
linimasis profesine prasme, - be kita ko, lankiau ir Kavo
lio kultūros teorijų seminarą Dickinsono kolegijoje, - bu
vo ir lietuviško darbo: parašiau Metmenims straipsnių, su
redagavau įvairių tekstų ir pan., dalyvavau Santaros-Švie
sos suvažiavime Lemonte, Ilinojaus valstijoje, dalyvavau
VIII pasaulio lietuvių kūrybos ir mokslo simpoziume vėlgi
tame pačiame Lemonte ir Čikagoje. Žodžiu, savo veiklą
galėčiau padalyti į dvi dalis: pirmoji - tai grynai amerikie
tiška dalis, tiesioginiai santykiai su kolegomis iš JAV ir
darbas Dickinsono kolegijoje; antroji - mano darbas, su
sijęs su išeivija, t. y. tiesioginis darbas Lietuvos kultūrai.
Žinoma, buvo tam tikras orientyras, kuris turbūt sujungė
abi mano praktinės veiklos puses - tai noras išsiaiškinti
vyraujančias tendencijas amerikiečių kultūros teorijoje. Ši
sritis yra tiek integrali ir talpi, kad jokiu būdu negalėjau

apsiriboti vien tik filosofinėmis istorijos ir kultūros teorijo
mis. Man norom nenorom teko rimtai prisilytėti ir prie šiuo
laikinės civilizacijų sociologijos, ir prie kultūros sociologi
jos, teko pasidomėti šiek tiek ir kultūros antropologija, ir
šiuo metu itin populiaria simboline antropologija, kadan
gi šiuolaikinė kultūros teorija Amerikoje ir yra tam tikra
tarpdisciplininė erdvė, kurioje susitinka įvairios kultūrą in
terpretuojančios disciplinos. Nors teoriškai aš tai supra
tau ir anksčiau, dirbdamas ir gyvendamas Lietuvoje ir dar
neturėdamas tiesioginės akademinės amerikietiškos pa
tirties, bet šį kartą šią tendenciją pamačiau, galima saky
ti, savo akimis, aš susidūriau su ja tiesiogiai, - filosofija,
deja, nustojo vaidinti vyraujantį vaidmenį istorijos ir kultū
ros teorijose. Ypač kultūros teorijoje. Šiuo metu ji sklei
džiasi kaip iš tikrųjų tardisciplininė ir multidisciplininė erd
vė, kurioje susiduria pačios įvairiausios humanistikos dis
ciplinos ir socialiniai mokslai. Tą patį galėčiau pasakyti ir
apie įvairiausių lygmenų kultūros tyrinėjimus - tiek teori
nius, tiek empirinius. Aišku, didelis vaidmuo čia tenka so
ciologijai. Pasikeitimas vaidmenimis labai ryškus. Šiuo metu
disciplina, kuri savotiškai sujungia, integruoja kultūros tyri
mus, yra sociologija. Iš jos išsirutulioja ir antropologija, ar
tai būtų kultūrinė bei socialinė antropologija, ar simbolinė
antropologija; iš sociologijos išsirutulioja ir daugelis spe
cialių kultūros studijų krypčių bei strategijų. Ji yra visų šitų
studijų, neapeinant ir etninės kultūros studijų, pamatas.
Vienas iš įdomiausių dalykų, su kuriuo susidūriau, tai etninės dimensijos stiprėjimas: |domu, kad Rytų Euro
poje, taip pat ir Lietuvoje, nejučia pasiduodi iliuzijai, kad
etniškumas, etninė dimensija, etninės kultūros tyrimai yra
perdėm kultūros konteksto sąlygotos tendencijos, itin ga
jos ir stiprios Rytų Europoje. Pasirodo, kad ne. Etninė kul
tūra ir etninė tapatybė, kad ir kiek ji būtų kultūros kontekstualizuota, turi universalumo metmenis, ir šitą aš aiš
kiai pajutau Amerikoje. Kad ir garsusis „multikultūralizmas“, - mes verstume į lietuvių kalbą turbūt „daugiakultūriškumas*. Iš esmės tai dar viena universalistinė ideolo
gija, beje, gana amorfiška ir savo esme net paraideologiška, dėl to gerai prigijusi Amerikoje, kurioje apskritai nėra
dominuojančios ideologijos. Amerika ir yra ta didžiulė so
ciokultūrinė erdvė, kurioje susitinka pačios įvairiausios ir
kontrastingiausios pasaulėžiūrinės mąstymo ir veiklos ten
dencijos bei orientacijos. Įdomiausia, kad daugiakultūriškumas, šita naujoji, sakyčiau, paraideologija, labai stipri
na etninę dimensiją. Žodžiu, Amerikoje, kuri pageri api
brėžimą, atrodytų, yra universalistinė civilizacija, sukonst
ruota pagal tam tikrą globalinį ir etniškai neutralų modelį,
apglobiantį pačias įvairiausias kultūras, konfesijas, ideo
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logijas, stiprėja etniškumas ir etninė dimensija. Žinoma,
etninės dimensijos stiprėjimą sąlygoja greičiausiai afroamerikiečiai, t. y. juodieji amerikiečiai ir jų subkultūra. Bet
tas pat pasakytina ir apie jdomią amerikiečių grupę, kuri
vadinama Hispanics. Tai nėra vadinamieji Spaniards, t. y.
ispanai - etniniai ir imperiniai ispanai arba tiesiog kastiliečiai, su kuriais mes tapatiname ispanus ir kuriuos vadi
name Spaniards. Jie - Hispanics. Matyt būtų galima versti
„hispanai“; tai yra labai talpi sąvoka, apimanti meksikie
čius, puertorikiečius, dominikiečius, įvairias Lotynų Ame
rikos kultūras, žodžiu, ispaniškai kalbančias buvusias Is
panijos kolonijas. Įdomiausia, kad ši mišrainė, šitie His
panics jau baigia susikonstruoti savo kultūrinę tapatybę
ir turi gana aiškius jos kontūrus. Taigi ne tik juodieji ame
rikiečiai sąlygoja daugiakultūriškumo skverbimąsi į Ame
riką. Tai ir vadinamieji hispanai. Na, galima pridėti daugy
bę pietryčių Azijos gyventojų, kurie apsigyveno Ameriko
je ir kurių grupės kultūros požiūriu yra gana identiškos ir
stiprios. Kalba eitų apie išeivius iš Malaizijos, iš Singapū
ro, be abejo - apie kinus. Tai va ką aš pamačiau: Ameri
koje vis sunkiau užčiuopti kokius nors universalumo kon
tūrus. Galima sakyti, kad iš viso Amerikos universalizmo
liko viso labo tik tam tikra universalistinė, sakyčiau, teisi
nė, formulė arba tam tikri teisiniai rėmai, kuriuose išsiten
ka įvairiausios kultūros, įvairiausi žmonės, įvairiausios
orientacijos, pasaulėžiūros. Vis labiau jauti sociokultūri
nio konkretumo, to konkrečiojo kultūrinio substrato, stip
rėjimą. Amerika, paprastai šnekant, ir yra daugybė etni
nių kultūrų.
Kitas dalykas, kad daugiakultūriškumo sąjūdyje esa
ma daugybės vidinių prieštaravimų, nes, tarkim, afroamerikiečiai dažniausiai savo kultūrą suvokia kaip kultūrą, plė
tojamą ir skleidžiamą anglų kalba. Ši tendencija stipriai
prieštarautų tai etniškumo sampratai, kuri yra įsigalėjusi
Rytų ir Centrinėje Europoje. Mes kultūros branduoliu vi
sada laikome kalbą. Tai yra natūraliai susiklosčiusi Rytų ir
Centrinės Europos tendencija - šioje Europos dalyje kal
bos ne tik sukūrė moderniąsias joms atstovaujančių šalių
kultūras, pavyzdžiui, lietuvių, latvių, estų, čekų, slovėnų;
kalbos ir kalbinės tapatybės sukūrė ir moderniąsias šių
šalių valstybes. O Amerikoje etniškumo samprata šiek tiek
ištirpdoma - kalba ten netampa svarbiausiu veiksniu. Taigi
toks mano įspūdis, kuris buvo labai svarbus studijuojant
ir kultūros teorijas - niekaip negalėjau šito apeiti.
- O kuo pasireiškia tas etniškumas materialiai?
- Materialiai jis pasireiškia akademiniame gyvenime.
Jei ne akademinis gyvenimas, būtų galima pasakyti, jog
tai viso labo tik working class - darbininkų klasė ir jos
šėlsmas. Jie esą nepatenkinti socialine struktūra, nedar
bu, kontroliuojančių struktūrų represyvumu. Tiesa, kuo jis
pasireiškia, - taip ir nesupratau. Jau kur kur, bet Ameri
koje institucinio siautėjimo bei represyvumo vis mažiau ir
mažiau. Jis nyksta tiesiog akyse. Ne todėl, kad būtų su
kurta tobula valstybė, bet todėl, kad visuomenės aktyvu
mas ir kritiškumas institucijų atžvilgiu tiesiog nepalieka
vietos tokiam dalykui kaip represyvus vienmatiškumas.
Visuomenė pati jį išstumia. Yra objektyvus veiksnys, t. y.
objektyvi terpė, kurioje tai vyksta. Pirmiausia - akademi
nė sfera, kurioje labai greitai kristalizuojasi naujos inte
lektualinės tendencijos. Aš turiu omenyje kad ir vadina
muosius juoduosius intelektualus bei juoduosius profe
sorius, kurie darosi nepakantūs Vakarų civilizacijai ir ap
skritai Vakarų tradicijai. Tai ir daugelis juodųjų studentų, ir
kitų šalių studentų, įskaitant islamo šalis, kinų studentus,
kurie vis dažniau pasisako, kad jiems primetamas per
dėm okcidentocentristinis, arba, kitaip tariant, Vakarų idėja
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pagrįstas, žmonijos istorijos modelis. Jie vis dažniau kal
ba apie tai, kad programas reikia radikaliai peržiūrėti, dėl to, kad, ar jiems būtų dėstoma literatūros istorija, ar
meno istorija plačiąja prasme, ar idėjų istorija, Amerikoje
vadinama intelektualine istorija, jie visur jaučia Vakarų do
minavimą. Jie nepatenkinti tuo, kad istorija prasideda An
tikos filosofija ir baigiasi Vakarų postmodernizmu. Šita
schema kelia labai rimtų abejonių, kadangi jai priešinasi
ir juodieji intelektualai, ir daugybė įvairiausių kraštų, įvai
riausių kultūrų studentų. Žinoma, tai sudaro keblumų pro
fesoriams, mokslininkams, žurnalistams, žurnalų redak
toriams - reikia iš esmės peržiūrėti daugybę savo inte
lektualinių nusistatymų. Tačiau niekaip negalima ignoruoti
kitų kultūrų, reikia labai rimtai arba tiesiog radikaliai per
žiūrėti tokias atramines sąvokas kaip kultūros istorija ir
civilizacijos. Sakyčiau, civilizacijos, o ypač šios sąvokos
vartojimas daugiskaita, XX a. pabaigoje jau įgyja realų sa
vo turinį. Dėl to, kad mes jau negalim civilizacijos tapatinti
su Vakarais, ką darė prancūzų enciklopedistus siekianti
intelektualinė tradicija. Tie laikai pasibaigė. Manau, kad
mes esame eurocentrizmo eros pabaigoje. Mes turime
kalbėti apie kultūras ir civilizacijas daugiskaita. Be abejo,
reikia peržiūrėti įvairiausias programas ir didaktinį jų turi
nį, kuris dėstomas universitetuose ir kolegijose, nors tai
keblu dar ir todėl, kad dėstant, tarkim, filosofiją vis dėlto
labai sunku įrodyti specialistui, jog įvairiausių kultūrų in
telektualinis palikimas, pavyzdžiui, filosofinių įdėjų sklai
da, yra tiek pat vertingas, kiek Antikos graikų arba Euro
pos Viduramžių. Antra vertus, negalima apriboti, pavyz
džiui, Vakarų idėjų istorijos, filosofijos ar antropologijos
studijų vien todėl, kad tai yra Vakarų kultūros dalis. Matyt
turėtume orientuotis į tai, kas vertinga ir išlaiko griežtus
universalius ir ideologiškai neutralius kriterijus, bet anks
čiau ar vėliau ir Rytų Europai teks taikytis su tomis ten
dencijomis, kurios vis labiau ryškėja Amerikoje: dėstyti
indų, kinų, japonų filosofiją ir šių civilizacijų ar jų ašinių
idėjų istorijas taip pat rimtai ir atsakingai, kaip dėstome
Vakarų idėjų istoriją.
Tai štai kokios tendencijos aiškiai parodo, kad daugiakultūriškumas iš tikrųjų yra labai galingas sąjūdis ir kad
jis nesireiškia vien tiktai juodųjų žmonių nepasitenkinimu
tuo, kad politikoje, administracijoje etc. pernelyg daug bal
tųjų. Anaiptol. Aš nebūčiau linkęs suvulgarinti daugiakul
tūriškumo. Tai yra gana platus sąjūdis, darantis poveikį ir
kultūros studijoms. Vakarų civilizacijos paraštėje ilgą lai
ką buvę reiškiniai - įskaitant ir moterų studijas - paga
liau atsiduria intelektualinio gyvenimo centre.
- O kuo mokslinis akademinis gyvenimas Amerikoje
pagrindiniais bruožais skirtųsi nuo dabar vykstančio Rytų
Europoje?
- Greičiausiai tuo, kad Amerikoje jis yra kiek talpes
nis. Vis dėlto Rytų Europoje paprastai pasiduodama do
minuojančioms tendencijoms, kurios užvaldo ištisus uni
versitetus ir jų katedras. Rytų Europoje mažiau domimasi
įvairiomis neeuropietiškomis civilizacijomis. Patinka ar ne,
Amerika šiuo metu yra žmonijos flagmanas. Ne dėl to,
kad amerikiečiai būtų sukūrę geresnę žmonių padermę,
bet dėl to, kad Amerika yra labai talpi, integrali šalis ir joje
sau vietą susiranda pačios įvairiausios orientacijos, priei
gos, požiūriai, kryptys, idėjos ir centrai. Natūralu, kad jie
daugiau aprėpia negu Europoje. Amerikoje daugiau dė
mesio skiriama ikiistorinių ir apskritai nemoderniųjų kul
tūrų studijoms. Taip buvo, taip ir liko. Antropologija griež
tąja prasme vis dėlto yra amerikiečių fenomenas.
- Amerikiečiams buvo būdinga tokius tyrimus panau
doti praktiniams tikslams - visuomenei arba pertvarkyti,

arba suprasti, arba ją prie savęs pritraukti. Ar dar išliko šis
bruožas?
- Manyčiau, kad ne. Kultūrinė antropologija, kaip ir
kitos kultūrų studijų disciplinos, vis labiau ideologiškai
neutralizuojasi ta prasme, kad jokių praktinių tikslų pa
prastai nei antropologai, nei sociologai, nei filosofai jau
nebeturi. Šios disciplinos darosi vertingos pačios savai
me, ypač įsitvirtinus lyginamajai analitinei perspektyvai.
Lyginamoji analitinė perspektyva, arba lyginamoji priei
ga, darosi iš tikrųjų dominuojanti šiuolaikinių kultūros stu
dijų charakteristika. Suprantama, norint šį lyginamąjį po
žiūrį, arba lyginamąją prieigą, įtvirtinti, kaip deguonis yra
būtinos kitos kultūros, t. y. jų studijos. Kitaip tariant, jų stu
dijavimo poreikis yra jau grynai teorinis ir analitinis. Tam,
kad suprastume Vakarų civilizaciją ir jos raidos tendenci
jas, neišvengiamai turime ją kultūriškai ir istoriškai kontekstualizuoti, tirti lygindami su kitomis kultūromis bei ci
vilizacijomis. Tai ir yra savęs supratimo poreikis, kuris vis
labiau stiprėja pačiuose Vakaruose. Šis savęs supratimas
Amerikoje vis dažniau siejamas su kito supratimu, nesvar
bu, ar tai būtų globalinis istorijos kūnas, ar kolektyvinė
tapatybė, kitaip tariant - su kultūromis ir civilizacijomis.
Manyčiau, kad Amerikoje nebėra prasmės kalbėti apie
amerikiečių gyvenimo būdo perkėlimą kažkur. Mes gyve
name XX a. pabaigoje, tad šį dalyką jau sąlygoja masi
nės informacijos priemonės bei masinė komunikacija, tam nereikalingos ideologinės struktūros ar kontroliuojan
tys mechanizmai. Pasaulis kažkiek unifikuojasi gaudamas
informaciją, komunikuodamas. Bet kartoju, - ne sykį įsi
tikinau kai kurių Claude’o Lėvi-Strausso minčių pranašiš
ku teisingumu ir dar kartą tuo įsitikinau studijuodamas
Amerikos kultūros teorijas, apskritai kultūrinės tapatybės
tendencijas. Lėvi-Straussas tikrai teisus: šalia pasaulio unifikacijos, šalia jo vienodėjimo mes matome ir kitą labai
stiprią tendenciją - labai stiprų pasipriešinimą šiai unifikacijai. Tai kultūrų diversifikacija, vis didesnis jų įvairėjimas. Tarp šių tendencijų bei tarp jų įtampos ir skleidžiasi
dabartinis pasaulis.
- O kokios įžymiausios pavardės, knygos kultūros
mokslų pasaulyje?
- Skaičiau tikrai daug. Sau atradau didžiuosius civili
zacijų sociologus - Jeruzalės Hebrajų universiteto socio
logijos profesorių Samuelį Eisenstadtą (Shmuel Noah Eisenstadt), garsųjį prancūzų civilizacijos tyrinėtoją Louisą
Dumont’ą, kurio Esė apie individualizmą ketinu išversti ir į
lietuvių kalbą. Be abejo, sau atradau ir simbolinės antro
pologijos pradininką ir pagrindėją Prinstono universiteto
profesorių Cliffordą Geertzą, kuris Amerikoje yra nepa
prastai populiarus ir kuris, galima sakyti, tiesiog aukštyn
kojom apvertė daugelį antropologijos įvaizdžių. Kitaip ta
riant, Geertzas parodė didžiules antropologijos galimy
bes visuomenės ir kultūros reiškinių interpretacijos sfero
je. Taigi sau aš atradau išties iškilius teoretikus. Na, kai
kuriuos iš jų atradau tik Vytauto Kavolio seminaro dėka.
Visų pirma - puikius literatūros teoretikus, kurie labai įspū
dingai plėtoja ir kultūros teoriją: tai būtų Lionelas Trillingas ir Stephenas Greenblattas. Tai garsios pavardės. O
iš esmės mano didieji atradimai, be antraeilių figūrų epigonų ar mokinių, yra Eisenstadtas ir Dumont’as, anks
čiau dirbęs Paryžiuje, garsiojoje Socialinių mokslų kole
gijoje. Trumpai pakomentuosiu, kad Lietuvoje jau sten
giamasi kiek galima greičiau pateikti informacijos apie pa
čias iškiliausias ir įdomiausias kultūros teorijas. Tarkim,
Baltos lankos šeštąjį ir septintąjį numerius skiria lygina
mosioms civilizacijų studijoms. Šiuos numerius kaip tik
redagavome mes su Kavolių. Juose bus puikių vertimų -

pristatyti Eisenstadto, Oiumont’o, paties Vytauto Kavolio
darbai, jo anglų kalba parašytieji iš šitos srities pirmą kar
tą išversti į lietuvių kalbą. Sykiu bus pristatytas ir lietuvių
įnašas į vadinamąsias civilizacijų studijas - Marijos Gim
butienės, vienos iš didžiausių tyrinėtojų XX amžiuje; Algio
Mickūno, kuris yra ne tik vienas iš garsiausių fenomenologų Amerikoje ir pasaulyje, jis dar ir puikus indų, japonų,
kinų civilizacijų žinovas, labai dažnai savo darbus grin
džiantis lyginamąja perspektyva, tarkim, lygindamas fe
nomenologinę filosofiją Vakaruose su Dao filosofija Kini
joje; labai garsaus lietuvių kilmės filosofo Alfonso Lingio
(Alphonso Lingis) iš Pensilvanijos valstijos universiteto įna
šas. Jis tikras prancūzų kultūros žinovas, yra iš prancūzų
kalbos j anglų kalbą išvertęs Emanuelj Leviną, Paulį Ricocurą, nemažai prancūzų fenomenologų darbų, parašęs
puikių studijų apie prancūzų kultūrą; be to, jis pagarsėjo
kaip keliaujantis filosofas. Keliauja po džiungles, po Nau
jąją Gvinėją, po įvairiausias, pačias netikėčiausias ir pa
vojingiausias vietas ir rodo, kaip pačios iškiliausios Vaka
rų teorijos ir atraminės sąvokos subliūkšta, atsimušusios
j kitas kultūras, kaip Vakarų kultūros teorijos nepaaiškina
daugybės nevakarietiškų kultūrų...
Taigi. Lietuvių įnašas į lyginamąsias civilizacijų studi
jas. Man - tai dar vienas didelis atradimas. Lietuvių kul
tūra, aš nežinau, ar ji yra tapusi tokia, ar ją kas pavertė
tokia, - ji uždaroka, sakyčiau, besiginanti kultūra.
- Istorija tokia...
- Taip, aš suprantu. Bet iki šiol lietuvių kultūra suvokia
save kaip tam tikrą gynybinę terpę. Tai gynybinė kultūra,
kultūra, kuri turi išlikti. Suprantama, dėl to ji ir etnocentriška, ir uždaroka. Todėl mane ir apstulbino labai reikšmin
gas išeivijos lietuvių, ypač Amerikos lietuvių įnašas į lygi
namąsias civilizacijų studijas. Šis įnašas ne tik praturtino
Amerikos ir Vakarų socialinius mokslus, - anksčiau ar
vėliau jis sukels didžiulį rezonansą ir pačioje Lietuvoje.
Vytauto Kavolio, Algio Mickūno, Marijos Gimbutienės, To
mo Kasulio ir Alfonso Lingio darbai ilgainiui gali tapti net
stiprios lietuviškos civilizacinės komparatyvistikos mokyk
los pagrindu. Beje, Lingis yra net ne, kaip sakė Mickūnas, vienas iš garsiausių, bet pats garsiausias prancūzų
kultūros specialistas Amerikoje, filosofas keliautojas, kaip
minėjau, keliaujantis po Pietų Ameriką, Indiją, Japoniją ir
filosofuojantis savo tiesiogine patirtimi. Tai yra patirties fi
losofas. Šia prasme jis kažkiek artimas Arvydui Šliogeriui.
(Gal šitas knyginės patirties diskreditavimas ir atmetimas,
lydimas autentiškos ir pirminės patirties filosofinio įpras
minimo, iš tikro yra lietuviškos filosofijos fenomenas ar
net sąmonės segmentas?) Lingis akivaizdžiai pademonst
ruoja, kad daugeliui kultūrų yra nepritaikomos Vakarų te
orijos ir sąvokos, kaip, tarkim, Naujosios Gvinėjos galvų
medžiotojų genties gyvenimo nepaaiškina nei froidizmas,
nei ekonominis determinizmas, t. y. marksizmas, nei ki
tos teorijos. Žodžiu, Lingis iš tiesų meistriškai diskredi
tuoja Vakarų teorijas, kurios yra įtikėjusios savo visagaly
be, ir rodo, kad anapus mūsų vakarietiškojo supratimo
horizonto dažnai atsiduria daugybė kultūrų. Ypač įspū
dinga paskutinioji Lingio knyga, kuri vadinasi Community
of Those Who Have Nothing in Common (t. y. bendruome
nė tų, kurių niekas nesieja, tarp kurių nieko nėra bendra).
Joje Lingis rašo apie mirštančias kultūras. Šalia Lingio
paminėčiau ir Tomą Kasulį, Havajų universiteto Honolulu
profesorių, Japonų kultūros studijų asociacijos preziden
tą Amerikoje, labai garsų japonų kultūros tyrinėtoją. Taigi
mums pavyko, kaip sako Kavolis, atidengti lietuvių kilmės
garsenybių, žmonių, kurie labai vaisingai darbuojasi lygi
namųjų studijų srityje.
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Šiandieną lyginamųjų civilizacijų studijų svarba yra itin
didelė. Jos padeda suprasti šiuolaikinį pasaulį, jo įvairo
vę. Kita vertus - labai reikšmingas lietuvių indėlis. Šis
faktas man leidžia manyti, kad lietuvių kultūra yra savotiš
kai išprievartauta ir paversta j uždarą. Savo esme ji tokia
tikrai nėra, todėl, kad daugybė lietuvių ar lietuvių kilmės
intelektualų dalyvauja kaip tik tuose civilizaciniuose pro
jektuose, kuriuose paprastai dalyvauja didžiųjų kultūrų at
stovai. Kuria prasme aš sakau .didžiųjų*? Jokiu būdu hie
rarchiškai nerikiuoju kultūrų į didžiąsias ir mažąsias; turiu
omeny didžiąsias tautas, kurios natūraliai dalyvauja reikš
mingiausiuose socialinės kaitos procesuose ir yra jų avan
gardas. Socialiniai mokslai, kaip puikiai suprantame, yra
išaugę iš tos didžiosios patirties, t. y. iš tos didžiosios so
cialinės kaitos ir iš tų didžiųjų socialinių procesų patirties.
Tiek į didžiąsias pasaulio racionalizacijas, - religines, ar
technines, tiek j didžiuosius pokyčius žmonijos istorijoje
paprastai greičiausiai atsiliepia (sykiu ir pradeda juos) di
džiosios tautos; iš jų kaip tik ir kyla socialiniai mokslai iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Amerikos. O va lietu
viai šiuo atveju man labai mįslingas ir įdomus atvejis dėl
to, kad lietuvių įnašas darosi reikšmingas, jo nepastebėti
tiesiog neįmanoma. Jis yra reikšmingas jau, sakyčiau, pa
saulio mastu.
- Bet Tu turi omeny tas pavienes asmenybes, kurios
turėjo galimybę dirbti laisvai už Lietuvos ribų...
- Taip, be abejo.
- Bet jeigu palygintum visą mokslinę visuomenę, vi
sus tyrinėtojus, kurie buvo uždaryti Tarybų Sąjungos su
dėtyje?
- Nenorėčiau dirbtinai supriešinti išeivijos ir Lietuvos
intelektualų. Tarp jų yražymiai daugiau sąlyčio taškų ne
gu skirtumų. Santaros-Šviesos suvažiavimai Lietuvoje ro
do, kad principiniais kultūros strategijos, kultūros istori
jos ar savęs supratimo istorijos klausimais susišnekama.
Jei ne, tai dažniausiai tik dėl detalių. Aišku, skirtumas yra
tas, kad išeivijos profesūra turėjo galimybę atsiskleisti, pa
tekti j globalinę intelektualinių procesų tėkmę. Jie/jos at
sidūrė, galima sakyti, intelektualiniuose pasaulio centruo
se. Šitų galimybių neturėjo Lietuvoje dirbę intelektualai.
Bet Lietuvoje atsirado kitų privalumų, kurių neturi mūsų
tautiečiai, gyvenantys užsieniuose. Lietuvoje atsirado to
kių egzistencinių ir intelektualinių patyrimų bei įtampų, kurie/kurios gali būti labai produktyvūs(-ios) ateities kūry
bai. Paprastai intelektualinei kūrybai netrukdo jokia, net
slogi, negatyvi patirtis. Manyčiau, kad šia prasme kažką
esame ir laimėję bei supratę. Netgi pati intelektualo sam
prata, kad ir pamažu, kinta'Lietuvoje, tuo vaduodama vi
suomenę nuo daugybės mitų. Visiškai neseniai intelektu
alas buvo tapatinamas su valstybės pareigūnu, su valsty
bininku, o dabar vis dažniau intelektualas yra suvokia
mas kaip kritiškas žmogus, padedantis visuomenei ir pa
čiam sau išsiaiškinti daugelį negatyvių visuomenės plėt
ros tendencijų. Vis dažniau su intelektualais yra siejamas
ir jų kritiškumas, ir būtinybė būti kritiškiems. Atsiradus kri
tiškai atmosferai, natūraliai atsiras ir tos būtinos prielai
dos, kurias mes matome Vakaruose - atvirumas, dialo
go sfera...
- Sakai - atvirumas, dialogo sfera, padėti visuome
nei suprasti... Bet ar Tau neatrodo, kad mūsų tam tikros
intelektualų grupės yra pernelyg užsidariusios, nė kiek
nesirūpinančios platesne visuomene ir jos nusistatymais,
tuo labiau nesiekiančios su ja diskutuoti. Pavyzdžiui, San
taros-Šviesos suvažiavimuose Lietuvoje dalyvauja dau
giausia ne per seniausiai susidariusi semiotikų ir jų siau
ros aplinkos grupė. O kiek kitų specialybių mokslininkų ir
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praktikų, kiek kultūros žmonių, kultūros žurnalistų, galin
čių perimti, skleisti idėjas, diskutuoti, lieka nuošaly vien
dėl kažkokios nesveikos ir arogantiškos atmosferos susi
darymo. Nėra atsidavimo, gal... aukos, gal... draugišku
mo, kurie sakytų žmonėms: eikite su mumis. Jaučiu dide
lį egoizmą. Nenorą būti lyderiais. O paskui, - juokinga,
- spaudoje karčiai teigiama: rutina, monotonija, nemy
lim Lietuvos...
- Nepaisant to, kad esu pakankamai kritiškas savo
kolegų ir intelektualų, kaip tam tikros socialinės grupės,
atžvilgiu, vis dėlto nebūčiau linkęs suversti jiems visų kal
čių ir bėdų. Jie tokie, kokia visuomenės situacija. Jie iš
principo negali būti kitokie. Dėl to, kad jie nesusikalbėtų
net tarpusavyje, išnyktų bet koks dialogas, bet koks tar
pusavio supratimas. Intelektualai funkcionuoja visų pir
ma socialinio pripažinimo dėka. Jeigu jų knygos nebūtų
skaitomos, jeigu į jų vakarus niekas nesirinktų, jeigu jų
ekspozicijos ar koncertai, diskusijos nebūtų gausiai lan
komos, jie būtų paprasčiausiai izoliuoti nuo visuomenės
ir nustotij turėję bet kokį poveikį jai ir reikšmingumą. Va
dinasi, aš noriu parodyti realią sąveiką tarp intelektualų ir
visuomenės. Ji egzistuoja. Intelektualai negali nesitaikyti
prie realios visuomenės situacijos. Nesvarbu, ar ta situa
cija teiktųsi ekonominio gyvenimo srityje, ar politikoje, ar
savęs supratimo sferoje. Šia prasme aš nematyčiau kaž
kokios prarajos tarp intelektualų ir visuomenės. (Pasime
timas ir net demoralizacija nemenka dalimi palietė ir inte
lektualus. Šiuo požiūriu nematau principinio skirtumo tarp
visuomenės ir intelektualų situacijos ar moralinės jų ko
kybės. Beje, aš sąmoningai atskiriu intelektualus ir inteli
gentus, bet tai jau visiškai kita istorija.) O dėl Tavo išsaky
tų detalių tikrai verta padiskutuoti. Visų pirmą, akivaizdžiai
patiriama tam tikra laisvės šoko situacija. Žmonės neži
no, ką daryti. Jie įsivaizduoja, kad dabar geriausias bū
das vytis Vakarus - tai be perstojo važinėti j juos ir nere
tai dalyvauti menkaverčiuose renginiuose, kurie, tiesą pa
sakius, yra veikiau perdėm techniniai ir komunikaciniai įvairios konferencijos, kurių paskirtis yra viso labo užmegzti
ryšius arba išleisti iš fondų gautus pinigus ir 1.1. Dalyvavi
mas antraeiliuose renginiuose arba pusiau politinėse, pu
siau kultūrinėse akcijose dar nereiškia Lietuvos įsijungi
mo į pasaulį. įsijungti į pasaulį, kad ir paradoksalu, gali
ma greičiau dirbant čia negu lakstant. Jeigu mes organi
zuosime aukščiausio lygio knygų leidybą, jeigu mes pa
galiau pradėsime rašyti aukščiausius pasaulio mokslo ir
akademinio gyvenimo standartus atitinkančius veikalus,
knygas, jeigu mes pradėsime profesionaliai dirbti savo
tiesioginį akademinį darbą, dėstyti ir kt., mes žymiai grei
čiau įsijungsime į tą civilizuotą pasaulį negu kažkur laks
tydami ir mėgindami pusiau turistinėmis akcijomis integ
ruoti Lietuvą į tai, kas vyksta pasaulyje.
Iš tikrųjų, šurmulio, erzelio, atsitiktinių, nereikšmingų
akcijų, kurios dirbtinai išpučiamos spaudoje, esama. Bet,
kaip minėjau, tai tas pats laisvės šokas. Manau, kad tai
praeis.
Dabar dėl aukojimosi. Aš intelektualo misiją suvokiu
ne kaip auką ir ne kaip pareigą, o kaip tam tikrą... jeigu
norite, - maksimalizmą. Intelektualas negali gyventi be
maksimalizmo ir netgi, drįsčiau sakyti, be perfekcionizmo. Jis privalo būti kritiškas sau. Jis privalo siekti griež
čiausių meistriškumo kriterijų ir aukščiausio profesiona
lumo, ar knygą rašydamas, ar muziką kurdamas. Kritiš
kumas sau ir visuomenei ir leidžia palaikyti tam tikras in
telektualines bei kultūrines įtampas, be kurių visuomenė
je negali atsirastijr produktyvus kūrybinis veiksmas.
Apie Santarą-Šviesą aš nenorėčiau kalbėti tame kon

tekste, kuris iškyla dabar spaudoje. Vis dėlto tai yra nuo
monių sritis, ir jos neturėtų pretenduoti j visuotinumą.
- O jei panašių nuomonių pakankamai daug?
- Ką gi. Galbūt vykstatam tikras ambicijų susidūri
mas. Dėl to, kad Santaroje-Šviesoje atsidūrė tie patys žmo
nės iš Lietuvos, kurie - iš vieno renginio į kitą, skaito sa
vo paskaitas, dalyvauja diskusijose. Aš suprantu, kad čia
susiduria ir natūralios ambicijos. Šiuo atveju žodį .ambi
cijos* vartoju ne neigiama prasme. Tai natūralu. Kūrėjas
ar intelektualas be ambicijų negali nei dirbti, nei gyventi.
Problema - kaip visų ambicijas ir siekius patenkinti. Ma
nau, kad Santara-Šviesa šia prasme yra ribotas reiškinys,
ribotas ne todėl, kad nesugebėtų aprėpti įvairiausių nusi
teikimų, laikysenų ir minčių skalės, - rodos, kad Šantara-Šviesa iš visų lietuviškų organizacijų šitą daro bene sėk
mingiausiai, parodydama nuomonių, intelektualinių nusi
teikimų kontrastus, - bet todėl, kad Santara-Šviesa yra
ribota ir žmonių skaičiumi, ir laike. Tiesiog gimė tradicija
pirmąją Santaros-Šviesos suvažiavimo dalį rengti Lietu
voje, Vilniuje ir Anykščiuose. Už tą pirmąją dalį yra atsa
kingi konkretūs žmonės iš Lietuvos. Tai jų atsakomybės ir
sąžinės reikalas, kaip jie tą dalį organizuos ir ką j ją pa
kvies. Amerikietiškoji dalis organizuojama Lemonte. Ame
rikos santariečiai atsakingi už tai, kas vyksta Lemonte.
Mano nuomone, organizaciniu atžvilgiu Lietuvoje su
važiavimas vyko nepriekaištingai. Dalyvavo daug šviesių
žmonių, mintys produktyvios, daug diskutuota. O dėl tų
pačių žmonių... prisipažinsiu, nieko konkretaus negaliu
pasakyti. Tai organizacinio komiteto problema. Aš esu už
didesnį atvirumą. Šiokiam tokiam skepsiui pritarčiau. Ma
nyčiau, kad .lietuviškosios“ Santaros-Šviesos dalies ne
privalo reprezentuoti vis tie patys žmonės. Vis dėlto tai
yra natūralus procesas. Žinant Šantaros-Šviesos tradici
jas ir istoriją, j akis krenta paprasčiausias dalykas: santa
riečiai nebuvo ir nėra žmonės, kuriuos pripažjsta kažkoks
organizacinis elitas (kurio, beje, ir nėra). Yra tik Kavolis,
kaip idėjinis autoritetas, idėjinis lyderis, ir yra keli žmonės
Čikagoje, kurie atlieka ūkinius ir organizacinius darbus.
O santariečiais tampa tie, kurie ateina į suvažiavimą; jie
įgyja teisę ne tik dalyvauti visuose posėdžiuose ir rengi
niuose, bet ir balsuoti. Santara-Šviesa yra organizacija be
organizacijos. Tai atvira sistema. Mes nusikaltume pa
čiai Santaros prigimčiai ir idėjai, jeigu Lietuvoje ją uždary
tume į kažkokią pusiau sektantišką intelektualinę grupuo
tę, kuri apsiribotų tais pačiais, nuolatiniais žmonėmis ir
kuri neįsileistų nepageidautinų asmenų. Aš manau, kad
tam labai ryžtingai priešinasi ir visi senieji santariečiai. Jei
gu tokių simptomų ir būta, galgi jie atsirado ne iš blogos
valios? Manau, kad Santaros prigimtis tiek priešinasi toms
tendencijoms, kad jų natūraliai bus išvengta. O kad turė
tų būti daugiau atvirumo, kad neturėtų kartotis tie patys
žmonės, - be jokios abejonės. Aš suprantu, kai iš metų į
metus kviečiami žmonės, kurie tikrai turi ką pasakyti, ku
rių paskaitos praturtina suvažiavimą, kurie kasmet suge
ba parengti po gerą paskaitą, kurie pagyvina diskusiją,
bet jeigu, neduok Dieve, įsitvirtintų negera tradicija kviesti
žmones vien todėl, kad jie draugai, arba vien todėl, kad
jų charakteris priimtinas, - Santaros idėjų ir istorijos kon
tekste tai atrodytų nerimtai. Aš žiūriu optimistiškai: į San
taros tradiciją gali subliūkšti daugelis dalykų, apie kuriuos
dabar kalbame.
Bet štai kuo aš negaliu atsistebėti ir atsidžiaugti - tai
pats faktas, kad apskritai susikalbama. Natūralu, kad ne
gali įvykti susikalbėjimas didžiulėje žmonių minioje, - tai
įmanoma tik nedidelėje žmonių bendrijoje. O jeigu nori
ma pasišnekėti specialiais klausimais, tarkim, susitarti dėl

kultūros istorijos, istorijos interpretavimo modelių arba so
cialinių mokslų ateities - tai norom nenorom diskusijų
dalyvių skaičių tenka apriboti vien dėl to, kad iškyla ir kom
petencijos klausimas. Bet, kartoju, - esu už tai, kad žur
nalistai, kultūrininkai, įvairūs intelektualai, studentai daly
vautų atvirai, laisvai, be jokių suvaržymų. Priešingu atveju
mes grubiai pažeistume pačią Santaros idėją.
- Būdamas Amerikoje ryškiai pajautei konkrečias kul
tūrines mokyklas ir jų egzistavimo būdą, formas. Sakei,
kad mes turim pavienių talentų, bet nėra mokyklų...
- Labai geras klausimas. Tiesiog dėkingas, kad primi
nei. Taip. Tai krenta į akis. Amerikoje susiduri su labai stip
riomis akademinėmis struktūromis, katedromis, tyrimų
centrais, institutais ir nejučia pagalvoji, kad situacija Lie
tuvoje šiuo požiūriu labai skiriasi nuo situacijos Ameriko
je arba Vakarų Europoje. Mes turėjome ir turime talentin
gų žmonių. Kartais net nustembi, iš kur jie atsirado, šaly
je, kuri dėl ją ištikusios tragedijos buvo izoliuota intelektu
aline ir kultūrine prasme. Asmeniškai pažįstu ir dirbu su
žmonėmis, kurie intensyviai studijuoja pačią naujausią Va
karų mokslinę literatūrą, kurie yra tų idėjų kontekste ir ku
rie gali rašyti (kai kurie ir rašo) darbus, kuo puikiausiai
įsikomponuojančius j dabartinį vakarietiškų idėjų konteks
tą. Nedaug, bet, laimei, jų yra, ir, sakyčiau, talentų Lietuva
niekada nestokojo ir nestokoja. Bet ko Lietuva stokoja?
Institucijų, struktūrų. Lietuvoje idėjos dainai pasmerktos
nuvysti, tyliai užgesti. | pačias įdomiausias idėjas, projek
tus, kartais netgi kūrinius išvis nereaguojama. Iš vienos
pusės, nėra to, apie ką aš kalbėjau, - viešojo diskurso
erdvės ir polemikos. | pasirodančias knygas beveik ne
sureaguojama, kadangi recenzijos yra arba gana tuštokų
ambicijų manifestacija, arba tiesiog žinybinis žestas, kar
tais - pačių draugų atlikta pareiga. Į knygas nesurea
guojama, j straipsnius ir juose reiškiamas drąsias idėjas
- taip pat. O mums kaip deguonies reikia diskusijų ir po
lemikos erdvės. Be jos žmonės nesiburs. Mes turim pa
galiau suprasti, kad diskusija reiškia ne tik tam tikrą inte
lektualinį gyvybingumą, ji reiškia realiai veikiančią kultū
rą. Priešingu atveju kultūra lieka viso labo tam tikra teks
tų, idėjų sankaupa, arba tam tikru normų ir tekstų rinki
niu, - ne daugiau. Gyvybinga kultūra tuo ir pasireiškia,
kad joje vyksta kasdieniai procesai, kasdienis reagavimas
į kito idėjas, sąvokas, intelektualinius iššūkius. Bet disku
sijų erdvė reikalinga ne tam, kad mes patikėtume, jog mū
sų kultūra yra gyvybinga; ji reikalinga ir tam, kad žmonės
burtųsi. Diskusija ir polemika yra žmonių asociavimosi pra
džia. Prisiminkime tą patį Santaros-Šviesos fenomeną.
Santara yra, galima sakyti, sukurta diskusijų erdvėje. Kol
nebus šitos viešojo diskurso erdvės, kol žmonės nerea
guos į tai, kas vyksta Vakaruose ir Lietuvoje, jie nesiburs
ir j problemines grupes, centrus, institutus, kurie gimsta
spontaniškai. Negali vyriausybė nuspręsti, kokių institutų
ir centrų Lietuvai reikia. Turi paaiškėti natūralusis kultūri
nis interesas, - ar jo esama, ar ne. Štai dėl ko Lietuvoje
idėjos nesistruktūruoja, nevirsta realiai veikiančiomis struk
tūromis, nesimaterializuoja. Tai ir yra liūdniausia. Yra ta
lentingų žmonių, bet nėra rimtų struktūrų. Beveik nėra rim
tų katedrų ir mokyklų, kuriose jaustųsi kažkoks intelektu
alinis ir kultūrinis tęstinumas. Dėl to, manyčiau, principi
nės svarbos įgyja ir naujas intelektualo misijos suprati
mas, ir žurnalų strategijos keitimas. Lietuvos žurnalai, taip
pat ir Liaudies kultūra, ir Kultūros barai, ir kiti turėtų atlikti
kiek kitokią funkciją, sykiu būdami intelektualiai radika
lesni. Žurnalai juk ir turėtų padėti kurti tą diskusijų erdvę,
kurioje susidurtų įvairios pozicijos ir nuomonės. Tegul tie
ginčai būtų kartais kiek dirbtinoki, tegul juos išprovokuo
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tų pati redakcija, tebūnie. Bet tai jau būtų žingsnis. Kitaip
ir toliau pavieniai žmonės kavinėse, namuose draugams
dėstys idėjas arba rašys knygas ateičiai ar amžinybei, į
jas vėl nebus reaguojama, išskyrus vieną kitą studentą, ir
taip viskas tyliai merdės. Štai dėl ko būtina ta diskusijų
erdvė. Ji reikalinga intelektualiniam žmonių telkimui, jų
būrimui. Kitaip mes niekada neturėsime sutelktos intelek
tualinės kultūros, iš kurios gimsta tokie dariniai kaip įvai
rių kultūros studijų centrai, naujos katedros, naujos pro
bleminės grupės. Pagaliau, juk tai ir yra tas kultūros inte
lektualinis kapitalas, iš kurio ji ir tegali gyventi. Dėl šitos
atmosferos nebuvimo Lietuvoje viskas vyksta gan amor
fiškai, padrikai ir atsitiktinai. Vieną dieną kažkas įdomes
nio įvyksta, kitą - ne. O juk kultūros įvykis yra tai, ką mes
identifikuojame kaip kažką reikšminga.
- Aleksandro Žarskaus ir Algirdo Patacko mokykla, sa
vitai aiškinanti įvairius etninės kultūros klausimus - kul
tūros faktas, įvykis, nes ją pripažįsta, ja domisi labai daug
žmonių. Bet ne apie jų mokymą norėčiau kalbėti. Pavyz
džio esmė ta, kad pripažinti specialistai, profesionalai ne
nori šios mokyklos pripažinti. Kritikuoja, kaip Tu sakai, gat
vėje, draugams, mesteli žodj kitą ir žurnalų redaktoriams,
- nesilaikanti ši mokykla ir jos lyderiai mokslo žaidimų
taisyklių, t. y. mokslinio įrodinėjimo logikos, mechanizmų,
ir vienas kitas jų panaudotas faktas neatitinkąs tikrovės...
Ovisos „provokacijos“ pasiekti viešą diskusiją lieka bergž
džios. „Ne tas lygis, et...“. Bet, man atrodo, yra ir kita prie
žastis - na kaip imsies griežtos kritikos ar diskusijos, kai
Lietuva tokia maža - visi pažįstami, nepatogu kažkaip.
- Teisingai. Tai įdomios minties išsakymas, ne klausi
mas. Belieka sutikti. Galėčiau tik pridurti, kad, nebūda
mas tos srities žinovas, nieko apibrėžto negaliu pasakyti
nei apie Žarskų, nei apie Patacką. Iš studentų žinau, kad
jie populiarūs, kad sukelia tikrą susidomėjimą, netgi en
tuziazmą, ir tuo pat metu žinau, kad į juos iš aukšto žiūri
šios srities profesionalai. Tad pagaliau turi įvykti sąžinin
ga diskusija. Jeigu tie žmonės yra populiarūs, pripažįsta
mi, tai negalima elgtis taip, tarsi jų nebūtų. Man irgi gali
būti nepriimtini jų požiūriai. Man, kaip teoretikui, iš tikrųjų
nepriimtina jų teorinė ir apskritai intelektualinė laikysena.
Man nepriimtinas metodo neartikuliavimas, nenoras kal
bėti apie metodą, kuriuo pasiekiamas vienas ar kitas re
zultatas ar išvada, man nesuprantamas noras ignoruoti
labai reikšmingus dabartinius etnologijos bei socialinės ir
kultūrinės antropologijos tyrinėjimus. Bet, nepaisant to, ši
mokykla yra visuomenės pripažintas faktas, ir mes nega
lime gyventi taip, tarsi jo nebūtų. Profesionalai turėtų vie
šai reaguoti, o žurnalai galėtų tapti tų nuomonių susidūri
mo erdve. Tai būtų kur kas geriau už mįslingą laikyseną
ar tylią panieką. Dialogo nebuvimas tik dar kartą rodo ma
no minėtus intelektualinius trombus, kurie graso visai kul
tūrai. Bet tą patį pasakyčiau ne vien apie etninės kultūros
tyrimus. Lygiai tą patį pasakyčiau apie mūsų akademinę
filosofiją, kurioje taipogi yra labai skirtingų žmonių, ir jie
vienas apie kitą išsako pakankamai aštrių nuomonių, ga
lima sakyti, vienas kitą atestuoja gana stipriais terminais,
o atviros ir sąžiningos diskusijos tarp jų nėra. Tai ji turėtų
įvykti vieną kartą! Šia prasme turime mokytis iš tokių di
džiųjų kultūrų kaip prancūzų ir amerikiečių. Turi atsirasti
tas realus kriticizmas, kuris pagaliau išstumtų įkyrų zyzi
mą, irzlų bambėjimą ir tylų, nepasitenkinimą vienas kitu.
Nemėgstu mįslingų it pati Sacherezada užuominų ar pa
slaptingos it pati Mona Liza šypsenos. Reikia diskutuoti.
- Betgi užsišnekėjom! Na, paskutinė tema, sakyčiau,
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„amžinasis“ Liaudies kultūros klausimas Pastoviai jis man
neduoda ramybės ir vis pagal aplinkybes aktualizuoja
mas. Paskutinį kartą, regis, ne per seniausiai su Lietuvoje
dirbančiu japonų istoriku sociologu. Aiškino jis mums apie
Japonijos modernizavimosi etapus, daug prišnekėjom
apie tai, ką Japonija praradusi, ko pasiekusi ir kt. Bet ge
riausias argumentas, kad modernizuojantis kai kurių da
lykų, na, niekaip negalima prarasti, buvo toks: klausėsi
jis klausėsi ant Gedimino kapo kalno dainuojančių folklo
ristų ir su giliu liūdesiu sako: „O pas mus niekas nebemo
ka liaudies dainų.“ „Kaip, - sakau, - o mokykloje?“ „Nė
ra programose." „O šeimoje?“ „Ne“, - purto galvą... Tai
gi antroji modernizavimosi pusė. Kaip nepamiršti to, kas
nekliudo, ko reikia, nesvarbu, kad ne iš karto tai supranti.
Kaip? Ir ką? Neturi kokios nors idėjos?
- Manau, kad japonai perdeda. Nieko jie nėra prara
dę. Aš specialiai esu bendravęs Amerikoje su japonais,
su kinais, ypač su kinais, ir kalbėjęsis su jais apie tuos
dalykus. Manęs neapleidžia įspūdis, kad vis dėlto Vaka
rus ir kinai, ir japonai traktuoja gan pragmatiškai. Aš no
rėčiau atkreipti Tavo dėmesį į tokį aspektą: Amerikoje humanistiką, socialinius mokslus studijuoja vien amerikie
čiai ir europiečiai. O kinai, japonai, arabų šalių studentai
iš esmės studijuoja vien matematiką, fiziką, informatiką ir
pan., kad grįžę galėtų padaryti karjerą. Iš socialinių mokslų
ir humanistikos sferos tėra vienas kitas kinų ar japonų kil
mės antropologas ar sociologas. Tokie atvejai kaip ne vi
sai pelnytai pagarsėjęs Francis Fukuyama ar Francis Hsu
- žinomas kinų kilmės antropologas, - gana reti. Dėl ma
sinės kultūros poveikio, - be abejo, esama jos pėdsakų.
Jaunimas iš tikrųjų „makdonaldizuojasi“, kalbant ameri
kiečių sociologų terminais. Šita makdonaldizacija yra pa
lietusi ir Rytų Europą, ir, žinoma, Lietuvą, ir Pietryčių Azi
jos šalis, ir Japoniją, ir Kiniją. Bet nemanau, kad ji šioms
kultūroms grėstų. Tai yra tam tikras paviršiaus sluoksnis,
paviršiniai žmonių santykiai, kuriems įtaką daro moder
niosios komunikacijos priemonės ir informacijos srautas.
Jeigu šiandien matytume, kad iš esmės kinta, tarkim, ja
ponų arba kinų šeimos struktūra, požiūris į firmos savi
ninką ir pan., galėtume nerimauti, kad tikrai Vakarų įtaka
yra destruktyvi. Bet mes juk šito nematom. Priešingai matome fundamentalias tradicijas, kuriomis šios kultūros
gyvena. Esu pastebėjęs netgi kažkokį nerimtą japonų ir
kinų požiūrį į daugelį Amerikos gyvenimo reiškinių. Tad
aš manyčiau, kad tas poveikis gan paviršinis. Tai yra se
nos tradicinės kultūros, valdomos visiškai kitokių regist
rų, giliai glūdinčių ir nematomų principų, t. y. empiriškai
nematomos tradicijos reguliuojamos kultūros, kurias mak
donaldizacija paliečia labai nežymiai. Tą patį, beje, galė
čiau pasakyti apie Lietuvą. Manyčiau, kad makdonaldi
zacija (šiuo atveju nebūčiau linkęs vartoti vakarietinimo,
arba vesternizacijos, termino) paliečia paviršinį mūsų gy
vensenos ir laikysenos sluoksnį. Ir Lietuva yra valdoma
savitos, empiriškai neįžvelgiamos tradicijos, yra reguliuo
jama visiškai kitokio, sakyčiau, kultūrinio ir aksionormatyvinio branduolio negu amerikiečių visuomenė ir kultūra.
Dėl to aš nesu pesimistas. Tie, kurie gąsdina Lietuvą grei
ta jos amerikanizacija, labai jau menkai pažįsta Ameriką.
Kaip atsirinkti tai, kas iš tikrųjų reikalinga, ir kaip išlai
kyti tą kultūrinį savitumą? Šį klausimą sprendžia ne vien
lietuviai, jį sprendžia bet kuri save gerbianti ir savo tapaty
bę išlaikanti kultūra. Manyčiau, perimti privalome tuos da
lykus, kurie leidžia produktyviai bendrauti su pasauliu ir
su juo susikalbėti. Tai yra: pasipriešinti vertybių reliatyvi-

zavimui, beje, Vakaruose gana stipriam, pasipriešinti ver
tybių unifikacijai. Visų pirma: turėti tam tikrus hierarchijos
principus, jeigu ne pačią hierarchijos struktūrą, kuri pa
prasčiausiai neįmanoma nehierarchiškai organizuotose ci
vilizacijose (iš tikro hierarchinės civilizacijos yra Indija, tik
iš dalies - Japonija, bet griežtai svarstant - Indija ir se
novės Egipto karalystė). Tikroji hierarchija mums „negre
sia“: mes neturėjome nei kastų sistemos, nei kitų tikros
hierarchinės organizacijos segmentų, bet kai kurių hie
rarchijos principų kiekvienai kultūrai reikia. Tam tikra hie
rarchinė vertikalė kultūroje privalo egzistuoti jau vien tam,
kad būtų aišku, kokie jos fundamentalieji orientyrai. Tar
kim, - pagarbos gyvybei principas, po to - pagarba tra
dicijai suprantant, kad be šios tradicijos mūsų tapatybė
bus pažeista, mes būsim nebe mes. Šitie dalykai turi iš
likti kiekvienoje nominalizmo galutinai nesuardytoje kul
tūroje. Natūralu, kad fundamentaliųjų orientyrų išlaikymui
labai daug dėmesio skiria ir Lietuva, ypač lietuvių intelek
tualai. Bet negalima viso šito suabsoliutinti. Netgi tokiam,
atrodytų, etniškai neutraliam kultūros sluoksniui kaip aka
deminė kultūra (pagal apibrėžimą - kosmopolitinė ir universalistinė) didelę įtaką daro etninė kultūra, jr paprastai
nereikia jokių deklaracijų, kad atskirtum lietuvių intelektu
alą nuo ispanų ar kitų. Net tai, kaip jis konstruoja teoriją,
kuri patenka j tam tikrą pasaulinę erdvę, t. y. netgi teorijos
konstravimas, žmogaus santykis su kalba, su knyga ir ap
skritai su tekstu yra arba lietuviškas, arba prancūziškas,
arba ispaniškas; arba katalikiškas, arba protestantiškas,
arba judaistiškas ir 1.1. Tie dalykai turi gilų kodą. Jie reiš
kiasi ir kultūroje, ir žmogaus laikysenoje, ir jo dafbe. Ir
lietuviai šiomis fundamentaliomis orientacijomis pažymė
ti. Nuo jų nepabėgsi.
Aš netikiu nuo etninės kultūros ir nuo tautinės tapaty
bės apvalytos ir išgrynintos universaliosios kultūros idė
ja. Aš ja netikiu, nepaisant to, kad pats esu linkęs į kos
mopolitizmą ir universalizmą. Netikiu todėl, kad egzistuo
ja toks dalykas kaip individuali ir kolektyvinė žmogaus ta
patybė bei jos poreikis. Tai per visą žmonijos istoriją besi
driekiąs savęs supratimo ir identifikavimo poreikio šlei
fas. Žmogui yra būdingas poreikis ne tik individualios, bet
ir kolektyvinės sąmonės lygmenyje kaip nors save identi
fikuoti ir apibrėžti. Šitas identifikacijos bei tapatybės po
reikis yra tiek stiprus, kad, ką žmogus kalbėtų, vis dėlto
jis linksta j vieną ar kitą tapatybę, vieną ar kitą tradiciją,
kurioje suvokia patį save ir pasaulį. Galime prisiminti ge
nialią E. Durkheimo intuiciją, turiu omenyje jo homo dup
lex idėją: žmogus turi ne tik individualią, bet ir kolektyvinę
tapatybę. Štai dėl ko aš nenuogąstauju ir tiesiog netikiu,
kad etniškumas, etninė arba tautinė tapatybė yra nyks
tantis dalykas. Priešingai, - kaip sakiau, etninė dimensi
ja ir etninė tapatybė pasaulyje stiprėja. Tai yra faktai. Kai
kurie mokslininkai, kad ir Aleksandras Štromas, spėja, jog
nacionalizmas ir etniškumo įsitvirtinimas yra realusis XXI
amžiaus turinys. Akcentuoju savo mintį ir jos išvadas: per
imti mes turime tai, kas leidžia su pasauliu susikalbėti ir
jame būti - kriterijų sistemą, t. y. profesionalumo ir koky
bės kriterijų sistemą. Negali Lietuvoje rašoma knyga būti
prastesnė už knygą, rašomą Amerikoje vien dėl to, kad ji
rašoma Lietuvoje. Negaliu aš paskaitų Amerikoje skaityti
geriau negu Lietuvoje vien dėl to, kad skaitau jas Ameri
kos studentams, o ne Lietuvos. Negaliu aš kelti sau aukš
tesnių reikalavimų konferencijoje, kuri vyksta Amerikoje
arba Vakarų Europoje vien dėl to, kad aš kalbu anglų, o
ne lietuvių kalba. Aš ir lietuvių kalba kalbėdamas bei kur

damas privalau sau kelti aukščiausius reikalavimus. Štai
ką aš noriu pasakyti: reikia pagaliau nugalėti tą vertybių ir
kriterijų chaosą, egzistuojantį šiuo metu Lietuvoje. Įtvirtin
ti kultūroje griežtus kriterijus. Tai būtų, be abejo, ir tam
tikras vakarietiškumo požymis, kadangi Vakaruose nepai
syti kokybės kriterijų yra tiesiog neįmanoma. Konkurenci
ja, kriterijai, kokybė. Kitaip nesugebėsime įsitvirtinti tarp
tautinės profesionaliosios, ypač akademinės, kultūros
sluoksnyje.
Bet ką mes turėtume išlaikyti? Sugebėjimą būti pačiais
savimi. Mes neturime norėti tapti nei prancūzais, nei ame
rikiečiais, nei dar kuo nors. Mes turime įtvirtinti tik aiškių ir
griežtų kriterijų ir kokybės skatinimo sistemą, - tokią, ku
ri stimuliuotų kūrybingumą.
- Ir technologijas. Kaip daro kiti. Kam rašyti su sena
rašomąja mašinėle, jei patogiau kompiuteriu. Tai neken
kia.
- Su ekonominėmis ir technologinėmis realijomis be
abejo reikia skaitytis. Bet jos vis dėlto taip pat tėra kultū
ros paviršius. Jos nesiekia ir negali pasiekti kultūros bran
duolio, kurį nuo išorinių grėsmių mėgina apsaugoti mūsų
inteligentija. Jo, tiesą pasakius, net nereikia saugoti. Yra
kita problema: sugebėti to branduolio neprofanuoti, ne
mojuoti juo kaip vėliavėle kasdien. Geriau paversti jį tyliu
kūrybos ir identifikacijos stimulu. Bijau, kad Lietuvoje ver
tybės ne tiek saugomos, kiek kasdien profanuojamos. Štai
kas man kelia nerimą. O bijoti, kad makdonaldų tipo res
toranai ar kompiuteriai graso...
- Na jau, ar aš taip sakiau?..
- Ne, aš ir nenorėjau šito teigti. Betgi yra žmonių, ku
rie grėsmę supranta būtent taip - plinta kažkokie filmai,
erotiniai žurnalai, o jeigu atsiranda daug kompiuterių ir
žmonės pradeda vartoti specialius žargonus, tai jau grės
mė. Mes patiriame daugmaž tą patį, ką kiti regionai ir ki
tos šalys patyrė žymiai anksčiau. Bet juk matome, kad
makdonaldizacija nesunaikino nevienos kultūros. Juo la
biau netikiu, kad tas poveikis gali ilgai tęstis. Na, perima
šalis technologijas, tas knowhow, perima informacijos sis
temą ir patenka į tą patį informacijos lauką, ir viskas. Bet
kas iš to, kad turi bendravimo priemones, o neturi ką pa
sakyti. Čia ir prasideda gelminės kultūros dimensijos pro
blema. Kuo žmogus iš Rytų Europos gali būti įdomus Ame
rikai, Vakarų Europai, Australijai? Kuo mums įdomūs tie
žmonės? Ne žinių suma ar mechaniška jų sankaupa. Ji
pasiekiama ir čia, tik gal kiek sunkiau. Savo santykiu su
idėjomis, savo laikysena. Dabar mus domina interpreta
cija. Mes gyvename taip sutvarkytos informacijos epocho
je, kad mūsų nedomina galimybė sužinoti vieną ar kitą
faktą, gauti žinių. Mus domina interpretacija, supratimas.
O tai yra kiekvienos kultūros savastis. Santykis su žinio
mis, santykis su idėjomis, santykis su tuo, kas vyksta pa
saulyje, su socialine tikrove. Tai jau yra kiekvienos kultū
ros individualus fonas. Tuo mes ir įdomūs vieni kitiems.
Tik taip.
Kalbėjosi Dalia RASTENIENĖ
1994 -ųjų liepa
R S. Šiuo metu Leonidas Donskis Fulbrighto tyrinėtojo
ir kviestinio filosofijos profesoriaus teisėmis Dickinsono
kolegijoje dėsto tris teorinius kursus: lyginamąsias (filo
sofines ir sociologines) civilizacijų teorijas; Rytų Europos
utopizmo idėjas; rusų ir tarybinę istorijos filosofiją (šį kur
są kartu su profesoriumi Philipu Grieru).
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KAS BUVO VIDURAMŽIŲ VILNIEČIAI?
Gintautas ČESNYS

Daug iečių praeityje ir nūnai sulaužyta dėl Pietryčių Lie ri, beje, buvo minėto tipo arealo centras) gyvenantys ir da
tuvos ir ypač Vilniaus etninės sudėties, jos istorinių poslin bar lietuviškai, lenkiškai ar gudiškai kalbantys žmonės, esa
kių, kurių interpretavimas dažnai turėjo ir tebeturi politinį me vienos kilmės.
Nuo I tūkstantmečio antrosios pusės iki XIII a. buvęs mi
atspalvį. Sutikdamas su tuo, kad tautybę lemia žmogaus sa
vimonė ir kalba, negaliu rimtais laikyti Vilniaus krašto kita rusiųjų deginimo (kremacijos) paprotys, deja, neleidžia pa
taučių argumentų, kad ta žemė jų, nes jie čia gyveną nuo sekti etninių procesų tęstinumo, tačiau labai gausios vidu
senų laikų. Iš tikrųjų retas iš vadinančių save ne lietuviu (ar ramžių Lietuvos kaimų irVilniaus kraniologinės medžiagos
jo protėviai) yra atsikėlėlis iš Lenkijos ar Rytų Gudijos. Visi (kaukolių) palyginimas duoda progą patyrinėti miesto rasi
mes čia vienodai seniai gyvename ir esame kraujo broliai, nę istoriją irbent iš dalies atsakyti į klausimą, kas buvovidu
tikvieni išlaikėme lietuvių kalbą irkultūrą, o kiti ją prarado ramžių vilniečiai antropologijos požiūriu.
Vilniauskaukolių rinkinį sudaro techninės magistratosek
- savo noru, o neretai - per prievartą.
Apie biologinę žmonių giminystę galimaspręsti tikiš ant cijos ir konservacijos inspekcijos 1928—1933 m. kasinėjimų
ropologinių požymių - veido proporcijų, akių irplaukųspal medžiaga iš miesto gatvių, senųkrikščioniškų kapinių irbaž
vos, pirštų odos raštų, dantų kramtomųjų paviršių piešinio, nyčių, 1981 m. archeologo G. Gendrėno Latako gatvės ra
kraujoypatybių irkt. Tie požymiai yrarasiniai - tiksliai per jono tyrimo duomenys, prijungti keliasdešimties kaukolių,
duodami iš kartos į kartą, paplitę tam tikruose arealuose. ištirtųJ. Talko-Hryncevičiaus 1907 ir 1921 m., matmenys. Vi
Jie yra tarsi biologiniai kartų žymekliai (markeriai). Dau sa medžiaga suskirstyta į 11 nevienodos apimties vyriškų ir
giausia praeities kartų rasinių požymių randame kaukolėje. moteriškųkaukoliųserijų, kurias pavadinome senaisiais vietų
Tai - matmenys (metriniai požymiai) ir įvairios normos va vardais: 1. Tauro kalno, 2. Šv. Onos gatvės ir bažnyčios,
riacijos arba anomalijos (diskretus požymiai). Daug vertin 3. Šv. Jonųbažnyčios, 4. Mikalojausbažnyčios, 5. Pranciško
gos genetinės informacijos išlaiko iškastinių žmonių dantys. nųbažnyčios kapinių, 6. Literatų skersgatvio, 7. Rinktinė se
Antropologiškai mūsų kraštas neblogai ištyrinėtas: ben rija iš įvairių vietų, 8. Latako gatvės, 9. Z. Sierakausko gat
drais bruožais galima nupiešti biologinę jo gyventojų istori vės, 10. Tlirgaus gatvės, 11. J. Jasinskio gatvės. Remiantis ži
ją nuo pat pirmųjų žmonių atsikraustymoviduriniajame ak nutėmis iš prieškario lenkų laikraščių, tas kaukoles galima
mens amžiuje (8-6 tūkst. pr. Kr.) ir indoeuropiečių atėji apytiksliai datuoti XIV-XVIII amžiais. Beje, šį mokslui ver
mo bei baltų susidarymo (3-2 tūkst. pr. Kr.)
tingą rinkinį nuo karingųjų
pokario „antirasistų“ išgel
iki baltų genčių išsiskyrimo geležies amžiuje
Q1
(I tūkstantmečio viduryje) ir lietuvių tauty
bėjo ilgametis Vilniaus uni
bės formavimosi viduramžiais. Atsakant į šio
versiteto Anatomijos kated
ros vedėjas prof. S. Pavilorašiniopavadinime iškeltąklausimą, mus do
nis.
mina du pastarieji etnogenezės (tautos kil
Šias serijas sąlygiškai ga
mės) etapai. Apie pirmąjį tūkstantmetį bus
kalbama ištyrus daugiau kaip tūkstantį kau
lima traktuoti kaip atskiras
koliųišvisos Lietuvos, apie antrojo tūkstant
bendruomenes ir kartas.
mečio kaimo gyventojus - apdorojus dau 1 pav. Viduramžių vilniečių tarpusavio santykiai (serijų Kaip būdinga visiems vidu
giau negu pusantro tūkstančio kaukolių, o numeriai kaip tekste).
ramžiųmiestams, ypač dide
apie viduramžiųvilniečius - 1800 kaukolių.
liems, koks tuo metu buvo
Vilnius, bendruomenės bū
Baltų gentys formavosi didžiuliame plote
Cr *
davo mišrios, o apie mišrunuo Vislos iki Okos aukštupio ir nuo dešimą sprendžiame iš antropo
niakrantės Dauguvos iki Dnepro vidurupio.
loginių požymių išsibarsty
Nors antropologinė medžiaga atspindi be
1 ---,
.--- 1--mo
(dispersijos). Išvilniškių
veik tik vakarinę šito ploto dalį, tačiau gali
f T W n rh rh rh 1 r‘r
r^n
me įrodyti, kad aukštaičiai ir latgaliai, kurių
15 2h 21 12 15 1825 16 2Z 1h 17 1 3 19 6 5 4 11 Z 25 &7 Z0 vyrų serijų mišriausios J. Ja
arealas driekėsi nuo Dubysosvos ne iki Mins
sinskio g., Šv. Onos g. irbaž
ko, formavosi labai vieningo, senoviško, 2 pav. Viduramžių vilniečiai vieno meto kaimo gyven nyčios, moterų - J. Jasins
kio g., šv. Jonų bažnyčios ir
stambaus, pailgagalvio, plačiaveidžio, griež tojų fone: 1-11 - vilniečių serijos kaip tekste, 12 tos veido profiliuotės (išsišovusi nosis, nu telšiškiai, 13 - varniškiai, 14 - pietų žemaičiai, 15 - Tlirgaus g. serijos, o homosklembti skruostai) tipo pagrinduirjokių ryš žemaičių ir aukštaičių paribys, 16 -šiauliškiai, 17 geniškiausios - atitinkamai
kesnių regioninių arvietinių antropologinių kauniškiai, 18 - vakarų ir rytų aukštaičių paribys, 19 šv. Mikalojaus bažnyčios,
skirtumųįžvelgti neįmanoma. Apie kokį nors - pietų aukštaičiai, 20 - baltarusių paribys (Lankiš- Tlirgaus g. bei Latako g., Li
masiškąžmonių migravimąiš Lenkijos irRy kis), 21 - panevėžiškiai, 22 - anykštėnai, 23 - ute teratų skersgatvio serijos.
tų Baltarusijos nei istorinių, nei kitokių ži niškiai, 24 - J. Basanavičiaus rinktinė, 25 - baltaru Įvairuoja dauguma matme
nų, o ne koks nors jų komniųnėra. Taigi mes, Pietryčių Lietuvoje (ku sių paribys (Vaistamas).
‘^
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pleksas, tad galima teigti, jog
tarytum tuo pabrėždami savo didesnį in
tą įvairovę sudaro ne stambių
dėlį į vilniečių genų fondą. Nuo šių klas
rasinių kamienų (tarkime, euterių visai šone atsidūrė jau minėta Vil
ropidų ir mongolidų), bet euniaus Tlirgaus g. serija ir kaukolės iš Lanropidų atskirų antropologinių
kiškių prie Nočios, iš baltarusių etninio
tipųmechaninis susimaišymas.
paribio. Apskritai visi vilniečiai skiriasi
Sugretinus grupes tarpusa
nuo vieno meto kaimo gyventojų trum
vyje, matyti, kadjų kraniometpesne, platesne, taigi apvalesne (brachikrinių požymių (matmenų) vi
ranine) smegenine kaukolės dalimi, že
durkiai smarkiai varijuoja —ir
mesniu tarpuakiu ir plokštesniu veidu,
vėlgi be jokios rasinei diagnos
t. y. tomis aplinkybėmis, kurios atsiranda
tikai svarbios krypties. Be to,
savaime, laikui bėgant, be antropologinių
vyrų populiacijos yra mišres
tipų maišymosi. Tas vyksmas vadinamas
nės, o tai visai suprantama, tu
epochine tendencija, matyt, dėl tam tikrų
rint galvoje, kad miesto speci 3 pav. Viduramžių vilniečių antropologinės sandaros priežasčių mieste jis galėjo vykti sparčiau.
fika (amatai, prekyba, karyba) kilmė.
Diskretus kaukolės požymiai (papildo
visada skatino didesnę vyrų
mos ar netaisyklingos angos, velenėliai,
migraciją į miestą. Be to, bažnyčiose laidota dvasininkų, o gumburai, siūlių kauliukai ir kt.) vadinami genetiniais mar
tarp jų būta ir kitataučių.
keriais (žymekliais), nes jų paveldėjimo mechanizmas yra
Išryškinus vilniečių grupių skirtumus, buvo įdomu nusta palyginti paprastas, jie priklauso nuo kelių arba netgi nuo
tyti jų tarpusavio santykius arba biologinio artimumo laips vieno geno.Pagal šių požymių dažnumą daugiamatės anali
nį daugiamačiais metodais - daugelį matmenų kartu paė zės būdu galima apskaičiuoti praeities populiacijų (žmonių
mus. Paprasčiausias tų metodų - Penrouzo apibendrinto at grupių) genetinį atstumą: jeigu daugumos markerių dažnu
stumo koeficientų. Jų klasterizacijos pagrindu nubrėžus vil mas panašus, tai populiacijos giminingos, jei skiriasi - toli
niečiųvyrų dendrogramą (savotišką „genealoginį medį“), iš mos. Atlikus tokią viduramžių vilniečių ir kaimo gyventojų
ryškėja vadinamasis grandininis efektas (1 pav.): nuo beveik lyginamąją analizę (kad neperkrautume skaitytojo dėmesio,
tapačių J. Jasinskio g. ir Pranciškonų bažnyčios kapinių se dendrogramos čia nepateikiame), matyti, kad iš esmės pasi
rijų bemaž lygiais atstumais tolydžio tolsta kitos grupės, o kartoja tie dėsningumai, kurie išryškėjo ištyrus metrinius po
labiausiai atsiskiria Turgaus g. serija. Beje, ši kaukolių seri žymius. Vilniaus serijos vėlgi atsiskyrė nuo kaimo, tačiau į
ja, surinkta kasinėjant anapus dabartinės geležinkelio sto vilniečių klasterius vėl įsijungė pietų aukštaičiai (dzūkai) ir
ties bėgių, ir šiaipjau gana savotiška: tai jauni (iki 40 m.) vy baltarusių paribio gyventojai, be to, aukštaičių rinktinė gru
rai, net iš akies labai panašūs ir turį šiokių tokių pietietiškų pė (vadinamoji J. Basanavičiaus serija). Sustambintų etnobruožų. Ar tik nebuvo čia palaidoti kokie nors nevietiniai teritorinių grupių dendrogramoje vilniečiai atsidūrė vėlgi
kariai?
greta pietų aukštaičių ir net žemaičių. Tai byloja apie jų ge
„Grandininis efektas“ išryškino bendrą viduramžiųvilnie netinį artimumą.
čių, bent krikščioniškosios jų dalies, mišrumą be susiskirsty
Dėl įdomumo galime pridurti dar ir tai, kad vilniečiai bu
mo į kiek ryškesnes rasines, tolimos kilmės grupuotes. Tą vo žemesnio ūgio negu kaimiečiai, jų vidutinė numatoma
patį galima pasakyti ir atlikus labai sudėtingą daugiamatę gyvenimo trukmė taip pat buvo trumpesnė. Dabartiniame
faktūrinę analizę: trijų įvairovės faktorių erdvėje (tai pavaiz mieste yra priešingai. Prastesnius vilniečių biologinius ro
duoti techniškai sunku) ir vyrų, ir moterų kaukolės atrodo diklius, matyt, reikėtų aiškinti viduramžių miesto specifika:
kaip ištisas debesis, be jokių sutankėjimų, kurie bylotų apie savo gyventojams jis nesudarė to ekologinio komforto, kurį
genetiškai viena nuo kitos nutolusias grupuotes.
teikia šiuolaikinis miestas. Nešvara, skurdas, epidemijos bu
Norint spręsti apie vilniečių fizinių ypatybių kilmę, būti vo didžiosios viduramžių miestų rykštės, jos negalėjo neatsi
najuos sugretinti su vieno meto kaimų gyventojais. Apskai liepti gyventojų sveikatai.
čiavus apibendrintus atstumus tarp 11 vilniečių serijų ir 32
Iš to, kas čia išdėstyta, galima nupiešti apibendrintą Vil
kaimo grupių, dendrogramoje, kurią sudėtinga čia pateikti, niaus apgyvenimo schemą (3 pav.) ir atsakyti į rašinio pava
vilniečiai pasklinda beveik po visus jos klasterius (kekes) ir dinime iškeltą klausimą. Viduramžių vilniečiai, krikščioniš
atsiduria greta pačių įvairiausių ir labai nuo Vilniaus nuto koji jų dalis, buvo išeiviai iš visų etnografinės Lietuvos kraš
lusių vietovių serijų. Antai penkios vilniečių grupės (Lata tų, o ypač iš miestą supusio regiono - Dzūkijos ir dabarti
ko, Z. Sierakausko ir J. Jasinskio g., Pranciškonų bažnyčios nio baltarusių etninio paribio, kuris XIV—XVIII amžiais dar
kapinių ir šv. Mikalojaus bažnyčios) sudaro kekę, į kurią dar buvo lietuviškas. Be abejo, Vilniaus katalikų bendruomenė
įeina šiaurės žemaičių ir vakarų aukštaičių šiauliškių rinkti je buvo ir kitataučių, fizinėmissavybėmis galėjusių labai skir
nės bei grupė iš pietų aukštaičių ploto (Leipalingio). Kita tis nuo vietinių gyventojų. Jų fizinio tipo priemaišą turbūt
vilniečių grupė (Tauro kalno, šv. Onos gatvės ir bažnyčios, reikėtų „mikroskopuoti“ sudėtingesniais tyrimo metodais,
šv. Jonų bažnyčios) susijusi su Vaistamo serija iš baltarusių tačiau bent tuo metu, kuriam atstovauja mūsų turimas kau
etninio paribio, Turgaus g. serija artima Varniams ir Puzi kolių rinkinys, svetimo antropologinio tipo gyventojai nesu
niškiui (atitinkamai žemaičiams ir rytų aukštaičiams), o Li darė lemiamos vilniečių daugumos, pastarųjų genų fondas
teratų skersgatvio - Laičių, Obelių ir Tulpiakiemio (rytų buvo artimas kaimo žmonių, ypač iš miesto apsupties, genų
aukštaičiai panevėžiškiai). Matyt vilniečių genų fondą pildė fondui. Tokia yra objektyvių faktų kalba, reiškiama skaičiais
visi Lietuvos kampai, ir tai buvo vienajo savitumo prielaidų. ir nepasiduodanti emocijoms. J. Jurginio, V. Merkio ir
Ta pati mintis peršasi sugretinus vilniečius su kaimo seri A. Tautavičiaus „Vilniaus miesto istorijoje“ (1968 m.) nuro
jomis, sustambintomis pagal lietuvių kalbos tarmių plotus doma, kad į Vilnių, kaip ir į kiekvieną didelį miestą, mišrios
(2 pav.). Dendrogramą sudaro gana artimos 2 kekės - kai valstybės sostinę, kėlėsi lenkai, vokiečiai ir kitų tautų atsto
mo ir miesto, tačiau į pastarąją įeina pietų aukštaičiai (dzū vai, jų skaičius, be abejo, svyruodavo, bet net XVII a., pasak
kai) ir viena baltarusių etninio paribio grupė (Vaistamas), Z. Zinkevičiaus (1977 m.), lietuvių kalba mieste skambėjo
labai plačiai.
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LIETUVOS KAIMIEČIŲ IŠEIGINIAI DRABUŽIAI
XIV a. pab.-XVII a.
Saulė URBANAVIČIENĖ

Iki šiol, remiantis archeologine medžiaga, išsamiausiai re peta). Nauja XIV-XVII a. moterų našystoje būtų liemenės
konstruoti IX-XII a. lietuviški drabužiai.1Siame straipsny atsiradimas XVI a. Yra duomenų, leidžiančių kalbėti, kad
je bandoma bent iš dalies užpildyti bemaž keturių šimtme aptariamuoju laikotarpiu moterys kaip viršutinį drabužį ne
čių (XIV a. pab.-XVII a.) Lietuvos kaimo gyventojų dra šiojo vilnonius švarkelius.
bužių istorijos spragą. Seniausio laikotarpio (iki XIII a.) dra
Galvos danga. Šiame straipsnyje nagrinėjamu laikotarpiu
bužiai buvo rekonstruoti remiantis archeologinių tyrimų me galva buvo dengiama skarelėmis, nuometais, kepurėlėmis ir
džiaga, vėlyvesnio (nuo XVIII a.) - etnografijos duomeni apgalviais. Pilniau išlikusių skarelių ir nuometų neturime.
mis. Tad nenagrinėtas keturių šimtmečių laikotarpis yra lyg Apie juos sprendžiame iš išlikusių metalinių papuošalų išsi
tiltas, jungiantis šias skirtingais tyrimų metodais ir skirtinga dėstymo. Pušalote (Molėtų r.) palaidotos moters galvos ap
medžiaga nušviečiamas epochas. XIV-XVII a. Lietuvos kai dangalo pakraščius puošė eilė žalvarinių žvangučių, o pa
mo gyventojų drabužiai panašūs į
smakrėje jis buvo papuoštas dviem
drabužius, žinomus iš etnografinės
apskritom skardinėmsegėm3. Skare
lės pasmakrėje buvo susegamos ne
medžiagos. Todėl rekonstruojant
didelėmis pasaginėmis segėmis, o
XIV-XVII a. aprangą, galima drą
XVI—XVII a. —žalvariniais smeig
siau remtis būtent etnografijos duo
tukais su galvutėmis arba 2 cm sker
menimis.
smens žalvarinėmissagtelėmis (seguAptariamojo laikotarpio drabužio
tėmis). Kartais apskritų skardinių iš
modeliavimą sąlygojo technologinės
gaubtu viduriu bei pasaginių segių
galimybės. Skirtingų socialinių gru
randama prie mirusiųjų galvos iš ku
pių nešiojamų drabužių pagrindinės
rio nors šono. Greičiausiai jomis bu
dalysbei forma buvovienodi. Kilmin
vo papuoštas nuometas. Nuometo ar
gųjų drabužiai skyrėsi papuošalų kie
kitos panašios galvos dangos (panuokiu, galbūt medžiagos kokybe. Ma
mečio) kraštai, kabantys ant krūtinės,
noma, kad lūžis rūbų modeliavime
taip pat buvo puošiami apskritomis
įvyko, kai drabužiai buvo pradėti
plokščiomis segėmis (1 pav.). Mano
kirpti pagal formas (Vakarų Europo
ma, kad nuometas, kaip galvos dan
je - XII-XIII a.2). Intensyvėjant
ga, buvo nešiojamas jau ankstyvojo
prekybiniams ryšiams su kaimyni
feodalizmo laikotarpiu.4 Šalia kitų
niais kraštais, ir Lietuvą pasiekė Va
galvos apdangalų nuometai minimi
karų Europos mados, tačiau jos bu
jau XVII a. Lepnerio ir Brando raš
vo prieinamos tik kunigaikščiams, jų
tuose. Tai ištekėjusios moters drabu
šeimos nariams, diduomenei. Didė
žiųdalis, Lietuvoje išlikusi iki XIX a.5
jančius aukštuomenės poreikius ten
kinoprofesionalūs amatininkai ir pir
Audeklinių kepurėlių pakraščius
kliai, besitelkią miestuose bei prie žy
puošdavo eilė žalvarinių netaisyklin
go penkiakampio formos skardelių
mesnių pilių. Okaimo gyventojų ap
ranga bei jos priedai ir toliau buvo
(Sariai, Švenčionių r.; Obeliai, Uk
gaminami namų sąlygomis.Todėl iš
mergės r.). Kai kada kepurėlės būda
tisus šimtmečius išsilaikė daugelio
vopuošiamos ir mažyčiaiskaroliukais
drabužių formos, jų sukirpimas, lė 1 pav. XV a. galvos dangos rekonstrukcija (Ažugiriai, (Sariai). Į kepurėlių pakraščius iš šo
tai kito atskiros dalys. Tik vėliau, jau Utenos r., 9-as kapas).
nų būdavo įveriami antsmilkiniai miestų įtakoje, atsirado ir visai nau
iš vielos išlenkti žiedeliai, ant kurių
jų, anksčiau kaime nežinotų drabužio dalių (liemenė).
sumauti metaliniai karoliukai. Taip puoštų kepurėlių dau
giausia rasta Rytų Lietuvos senkapiuose, turtingesnių mo
terų kapuose. Centrinėje Lietuvoje kepurėlių priekinė dalis
MOTERŲ DRABUŽIAI
kai kada būdavo puošiama įvairaus dydžio apskritomis plokš
Archeologijos duomenys rodo, kad pagrindinės drabu telėmis. J kepurėlės pakraščius iš šonų įverta po žalvarinį
žių dalys į XIV a. atėjo iš IX-XIII a. Nedaug jos pasikeitė auskarą su kabučiais (Kriemala, Kauno r., 2 pav.). Ir kiti Lie
ir vėlesniais laikais. Kito tik papuošalai, atskirų drabužių da tuvoje aptinkami auskarai siedinami su galvos dangos arba
lių užbaigimas, jų kokybė. Pagrindinės moterų drabužių da plaukų puošimu.
lys —galvos danga, marškiniai, sijonas, prijuostė ir skara (ske
Apgalviai - tai odinės ar audeklinės juostelės, puoštos
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žalvariu. Nešiojami jie buvo dvejopai: uždėti ant kepurėlės
ar skaros krašto, dažniausiai ties kakta, arba ant viršugalvio.
Pirmuoju atveju apgalvis laikytinas tik kepurėlės dalimi (mi
nėtos kepurėlės iš Sarių, Obelių, Kriemalos), antruoju —sa
varankišku papuošalu, nešiojamu tiesiog ant plaukų. Tokie
apgalviai buvo madingi XV ir XVI a., XVII a. kapuose gau
siai žalvariu puoštų apgalvių nebeaptinkama. Tepasitaiko žal
varine vielele išpintų apgalvių liekanų. Merginos galvas puo
šė ir austomisjuostomis. Jas buvus liudija žalvariniai smeig
tukai, kuriais juostos buvo susegamos pakaušyje. Nešiotos
ir pirktinės šilkojuostos, puoštos sidabriniais auksuotais siū
lais.
Marškiniai.
XIV-XVII a. Lie
tuvos kaimo mote
rų marškiniai, kaip
rodo archeologinė
medžiaga, buvo
siuvami iš balto li
ninio dvinyčio au
dinio, kurio frag
mentų rasta Ažugiriuose, Liepiniškėse (Utenos r.), Pu
šalote, (Molėtų r.),
Obeliuose, Rum
šiškėse (Kauno r.),
Sartuose ir kitur.
Marškinių su
kirpimas panašus į
XVIII-XIX a.
marškinių sukirpi
mą. Tai ilgomis
rankovėmis per
galvą apsivelkamas
drabužis6. Kad jj
lengviau būtų apsi- 2 pav. Galvos dangos (kepurėlės) rekonstrukvilktl, priekyje bu- cjja (Kriemala, Kauno r., 5-as kapas),
voprakarpėlė, suri
šama raišteliu arba susegama audekline, medine, o kartais
ir metaline saga. XV-XVI a. jau randamos metalinės rutu
lio formos sagos. Iki XVI a. vidurio marškiniai krūtinės sri
tyje gausiai puošti žalvarinėmis segėmis (3 pav.). Marškinių
rankogaliai kartais būdavo puošiami apyrankėmis. To laiko
tarpio senkapiuose tai retas radinys.
Sijonai ir prijuostės. Apie sijonus duomenų yra dar ma
žiau nei apie marškinius. Archeologai spėja, kad jau
IX—XII a. sijonai turėjo būti panašūs į tuos, kurie žinomi iš
etnografinės medžiagos.7Pastarieji per juosmenį būdavo su
traukiami įverta juostele arba sijono viršus suraukiamas ir
prisiuvamas prie juosmenėlio, kuris užsegamas saga ar suri
šamas iš lininių siūlų nupintomis pynutėmis. Manoma, kad
sijono pirmtakas buvo nesusiūtos vienspalvės audinio palos,
sujuosiamos ant juosmens.8Remiantis rašytiniais šaltiniais,
galima teigti, kad dar XVII a. buvo nešiojamas nesusiūtas
sijonas - marginė.9Nors J. Brando aprašas kalba apie Rytų
Prūsijos lietuvių drabužius, tačiau nėra abejonės, kad tuo
laikotarpiu ir kitose Lietuvos etnografinėse srityse nešioti
drabužiai buvo panašūs.
XVII a. aprašuose minima ir prijuostė.10XIV—XVII a.
prijuostė buvo neatsiejama aprangos dalis. Juo labiau, kad
jų liekanų žinoma dar iš ankstesnių laikų.11
Diržai ir juostos. Sijoną juosė diržas arba juosta. Diržų
liekanų —sagčių bei grandžių —rasta visuose plačiau tyri

nėtuose Lietuvos senkapiuose. Rečiau pasitaiko sveikų dir
žų. Geriausiai išsilaikė gausiai žalvariu puošti diržai. Daug
tokių žalvarinėmis plokštelėmis puoštų diržų liekanų rasta
moterų kapuose Rumšiškių senkapyje (4,5 pav.). Kapai da
tuojami XV-XVI a. pradžia.12XVI a. pab. - XVII a. Cen
trinės Lietuvos moterys nešiojo ir puošnius miesto amati
ninkų pagamintus žalvarinius diržus (Graužiai, Kėdainių r.;
Skrebinai, Jonavos r.; Piliuona, Kauno r.; Geluva, Rasei
nių r.) - 6 pav. Šiaurės Vakarų ir Vakarų Lietuvoje nuo
XV a. pabaigos (Skėriai, Mažeikių r; Pagerinantis, Telšių r.)
moterysjuosėsi odiniais žalvarinėmis vinutėmis puoštais dir
žais (Griežė, Ma
žeikių r.; Kivyliai,
Akmenės r.; Palan
ga, Naglio kalnas)
- 7 pav. Šis papro
tys išlikoiki XVII a.
vidurio (Šapnagiai,
Akmenės r.).
Vadinasi, iki
XVII a. išlieka
puošnūs žalvariu
apkaustyti diržai,
būdingi ir IX —
XIII a.13
Daugiau diržų
rasta to laikotaipio
vyrų kapuose, tik
jie dažniausiai ne
tokie puošnūs. Iš
imtis - Obelių ka
pinynas, kur XV a.
vyrų kapuose rasta
daugžalvariu puoš
tų diržų.14
Kai kada mote
rys juosėsi ir aus
tais diržais - juos
tomis. Šilelyje, 51ame kape, rasta
juosta, puošta trijų
spalvų (raudonos,
žalios ir geltonos)
raštais. Juosta,
įmontuota į žalva
rinę keturkampę
dvigubąsagtį, rasta
ties mirusiosios
juosmeniu. Griežė
3 pav. Drabužių rekonstrukcija (Kriemala,
je, 10-ame kape,
Kauno r., 67-as kapas).
spalvotos juostos
likučių rasta žalva
riniame diržo apkalė. Diržas buvęs 2,6 cm pločio. Paežerio
(Šilalės r.) kapinyno moters kape rasta siaura 1,7 cm pločio
vilnonė iš dviejų spalvų siūlų —pagrindas gelsvas, o orna
mentas rudas (ar raudonas) —vyta juosta. Vytos vilnonės
juostos fragmentas rastas Obeliuose, moters kape. Drabu
žiui sujuosti naudotos ir vilnonės virvelės —pintos arba suk
tos iš3-10 dvigubų įvairiųspalvų siūlų (Bečiai, Ukmergės r.).
Rytų Lietuvoje prie juostų galų XIV—XV a. buvo pritvirti
nami žalvariniai žvangučiai (Obeliai, Ažugiriai, Liepiniškės
ir kt.).
Prie diržo dažnai buvo nešiojami įvairūs daiktai —pinigi
nės, peiliai odinėse, kartais žalvariu puoštose makštyse (8,
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9,10 pav.). Puošnesnes pinigines nešio
jo vyrai. Paprotys prie juostos ar diržo
nešioti įvairius daiktus buvo labai pla
čiai paplitęs visoje Europoje tiek tarp
diduomenės, tiek tarp kaimo gyvento
jųLiemenės. Kada lietuvoje atsirado
liemenė, tikslių duomenų nėra. R. Vol4 pav. Diržo rekonstrukcija (Rumšiškės, 213-as kapas).
kaitė-Kulikauskienė mano, kad lieme
nė atsirado I tūkstantmečio pabaigoje
- II tūkstantmečio pradžioje.15 Šio
drabužio atsiradimą autorė sieja su kli
mato pasikeitimu (atšalimu). Tačiau to
kios hipotezės neparemia klimatologai,
kurių nuomone, tuo laiku Europoje vy
ravo sausi, santykinai šilti orai.16Be to,
šis drabužis iš viso nežinomas to meto
Europoje. Vakarų Europoje korsetas
(liemenės pirmtakas) kaip savarankiš
kas figūrą išryškinantis drabužis atsira
do XIV a. burgundiškoje madoje.17
Kai kurie viduramžių drabužių tyri
nėtojai teigia, kad liemenė atsirado
XV a. iš prie kūno prigludusio viršuti
nio drabužio (suknelės), jį „perskyrus“
į dvi dalis.18Estijoje ir Latvijoje lieme
nę galima sieti su sarafano tipo drabu
žiu, kuris šiuose kraštuose buvo plačiai
paplitęs. Liemenė vystėsi iš plačių pet
nešų ir juostos, prilaikančios sijoną.19
Lietuvoje liemenė greičiausiai atsirado
6 pav. Diržo rekonstrukcija (Rumšiškės, 250-as kapas).
dėl kaimyninių kraštų įtakos ir kaimo
gyventojus pasiekė iš miesto XV—XVI a. Ikonografiniai20 audinio fragmentų kartais pasitaiko virš storo viršutinio dra
bei raštiniai21 šaltiniai liudija, kad XVI a. pab.- XVII a. bužio liekanų (Liepiniškės).
Dydžiu ir forma skaros (skepetos) turėtų būti panašios į
prūsų lietuvės liemenes jau nešioja. Kaip ir vėlesniais lai
kais jos buvo siuvamos iš vilnonio ar pusvilnonio naminio II tūkstantmečio pradžios skepetas. To laikotarpio skepetų
audeklo. Liemenė galėjo būti užsivelkama per galvą (su to yra rekonstruotų ir pagal lietuvišką,23ir ypač pagal latvišką
kia liemene pavaizduota valstietė Heldto kodekse) aiba prie medžiagą.24
Apavas. XIV-XVII a. senkapių medžiaga apavui atkur
kyje per visą krūtinę susagstoma, surišama ar susegama. Tą
liudija kai kada moterų kapuose krūtinės viduryje ar juos ti duomenų duoda labai mažai. Tai tik geležinės batų pasa
mens srityje randamos sagos (Diktarai, Anykščių r.; Rum gėlės, rastos keliuose XVII a. moterų kapuose (Geluva, Kė
šiškės; Pribitkos, Plungės r.; Paprūdžiai, Raseinių r.) bei me dainių r.; Kavarskas, Anykščių r.).
talinės drabužių kabės (Paprūdžiai, Šapnagiai - 5 poros).
Kiek daugiau duomenų suteikė Vilniaus miesto XIIR. Volkaitė-Kulikauskienė teigia,22kad liemenės buvo su XIV a. kultūrinio sluoksnio kasinėjimai. Vilniečių moterų
segamos apskritomis plokščiomis segėmis. Tačiau šių segių bateliai buvo odiniai, smailūs, ties viduriu įsmaugti, be kul
centre esanti maža išpjova ir nedidelė smarkiai sulenkta se nų, kairei ir dešinei kojai sukirpti atskirai. Priekyje arba šo
gamoji adata neleistų šiomis segėmis susegti vilnonio dra ne bateliai (pusbačiai) turėjo įpjovimą, suvarstomą raište
bužio. Antra, dėl didelio skersmens ant krūtinės tegalėjo tilpti liais25. Išeiginė kaimo moterų, ypač turtingesnių, avalynė ga
tik trys tokios segės, o kapuose jų randama net po keturias lėjo būti panaši į vilniečių.
ar net po penkias. Tad šiomis segėmis buvo puošiamas plo
Kojinės. Pirštinės. Apie XIV-XVII a. moterų kojines bei
nas drobinis drabužis (marškiniai) arba galvos danga (nuo pirštines Lietuvos archeologinė medžiagajokių duomenų ne
metas, panuometis). Liemenė tegalėjo būti susagstoma sa suteikia. Tačiau į pagalbą ateina rašytiniai šaltiniai. J. Lasicgutėmis, metalinėmis kabėmis ar suvarstoma raišteliais.
kis savo knygoje mini vestuvių metu dovanojamas vilnones
Skara (skepeta). Tai viršutinis moterų drabužis, gaubian kojines.26Kad mezgimas Baltijos kraštuose turi senas tradi
tis pečius. Didesnių skepetų fragmentų to laikotarpio sen cijas, liudija Estijos ir Latvijos archeologinė medžiaga,27Ry
kapiuose nerasta. Apie šį moterų drabužį sprendžiame iš pa- gos XII—XV a. kultūriniuose sluoksniuose rasta vilnonių
saginių, ažūrinių bei žiedinių segių padėties kape. Pasaginė- kumštinių bei pirštuotų pirštinių. Vienos jų buvo megztos,
mis segėmis skepeta visoje Lietuvoje dažniausiai būdavo su kitos - nertos kauline adata.
segama prie kurio nors peties. Aukštaitės skepetas segdavo
ažūrinėmis, o žemaitės - žiedinėmis segėmis ties krūtinės
VYRŲ DRABUŽIAI
viduriu (11,12,13 pav.).
Apie XIV-XVII a. vyrų drabužius turime mažiau duo
Skaros buvo audžiamos iš storo vilnonio keturnyčio audi
nio, kurio fragmentų kartais randama prie segių. Tačiau šis menų negu apie moterų. Tačiaujuos galima lengvai rekonst
drabužis galėjo būti ir lininis, - prie segių prilipusio tokio ruoti, nes amžių bėgyje valstiečių drabužiai mažai tesikeitė.
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Remdamiesi etnografine medžiaga,28 galime spėti, kad
XIV-XVII a. vyrų drabužių komplektą sudarė marškiniai,
sermėga, kailiniai, galvos danga ir apavas. Tokios pačios dra
bužių dalys minimos XVII a. autorių J. Brando ir T. Lepnerio aprašuose.29
Galvos dangą sudarė austinės arba kailinės kepurės, ku
rios greičiausiai jau nebebuvo puošiamos. Todėl
XIV-XVII a. senkapiuose vyrų galvos dangos liekanų be
veik nerandama. Kol kas žinomas tik vienas kapinynas, ku
riame vyras palaidotas su galvos danga, puošta 17žalvarinių
pusrutulio formos 13 cmskersmens spurgelių (Žalakiai, Kel
mės r.). Jie 3-7 cm pločio juosta juosė mirusiojo galvą.
Vasarą vyrai matyt nešiojo beveik iki šių dienų mėgtas
šiaudines skrybėles.
Marškiniai, kaip pažymi T. Lepneris, buvo trumpi, paku
liniai ar lininiai, siaura, stačia apykakle.30 Vasarą, galimas
dalykas, jų ir užtekdavo. Tačiau šaltesniu laiku virš marški
nių dėvėta iš storesnės vilnonės medžiagos siūta palaidinė,
kuri buvo sujuosiama diržu ar juosta. Diržų liekanų (gran
džių, sagčių) aptikta visuose tyrinėtuose XIV—XVI a. sen
kapiuose. Vilnonio audinio, iš kurio greičiausia buvo pasiū
tas viršutinis drabužis, rasta Bečiuose. To laikotarpio vyrų
viršutiniai drabužiai jau labai retai segami pasaginėmis se
gėmis. Žinomi tik keli tokie atvejai iš XV- XVI a. kapiny
nų (Obeliai, Palanga (Žemaičių kalnelis), Pavirtytė —Gu
dai, Akmenės r.).
Šaltesniu oru vyrai dėvėjo sermėgas. Šiuo rūbu lietuvių
valstietis pavaizduotas ir Heldto kodekse. Jas mini beveik
kiekvienas XVI-XVII a. lietuvių drabužius aprašęs auto
rius. Antai A. Gvagninis 1578 m. Rytų Europos kraštų apra

8 pav. Diržo rekonstrukcija (Obeliai, 144-as kapas).

šyme pažymi, kad beveik visi lietuviai ir žemaičiai, taip pat
latviai dėvi paprastais vienodais pilkos spalvos rūbais.3’Ma
tyt tai ir bus buvusios sermėgos. Sermėgas aprašo ir T. Lep
neris. Archeologinė medžiaga rodo, kad XVI—XVII a. ser
mėgos, kaip ir vėlesniais laikais, buvo susegamos kabėmis
(14 pav.).
XVII a. rašytiniai šaltiniai kaip viršutinį vyrų drabužį mi
ni ir trinyčius.32 Iš etnografinės
medžiagos matyti, kad trinyčiai
buvo siuvami iš vilnonio ar lini
nio audinio ir atstodavo dabar
tinius lietpalčius.
Kokio sukirpimo kelnėmis
mūvėjo XIV-XVII vyrai, arche
ologinė medžiaga duomenų ne
duoda. Jos galėjo būti panašios į
T. Lepnerio aprašytas Rytų Prū
sijos lietuvių kelnes, kurios buvo
dviejų tipų. Tilžėje ir Ragainėje
- trumpos, po keliais parišamos
keliaraiščiais, o toliau į rytus ilgos ir siauros. Tai patvirtina ir
ikonografinė medžiaga: panašio
mis kelnėmis valstiečiai pavaiz
duoti Heldto kodekse ir Brauno
atlase.
Drabužių komplektui, be abe
jo, priklausė ir apavas. Vėlyvuo
siuose Lietuvos kapinynuose jo
liekanų retai aptinkama. Išliko
žalvarinės ir geležinės sagtelės
prie mirusiųjų blauzdikaulių ir
pėdų kaulų bei geležinės pasagė
lės. Liepiniškėse rasta odos lie
kanų. Sagtelių randama tik vyrų
kapuose, o pasagėlėmis pakaltus
batus nešiojo ir moterys (Gelu
va, Kavarskas, Ažugiriai). Vienų
iš ankstyviausių batų liekanų ras
ta vyrokape Jakštaičiuose (V. Ur
banavičius, 1979, 148). Tai gele-
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žinės 22x25 cmdidumo sagtelės, aptik
tos prie mirusiojo pėdų kaulų. XVI a.
viduriu datuojamame Aščiagalio kapi
nyno vyro kape rasta po žalvarinę skir
tingos formossagtelę prie mirusiojo ke
lių išorės pusėje/3Žemiau keliųpo žal
varinę keturkampę 2x2 cm dydžio sag
telę rasta Arglaičiuose, Plauciškiuose,
ketvirtame pilkapyje, po žalvarinę ap
skritą 3 cmskersmens sagtelę rasta mi
rusiojo išorinėje blauzdikaulio pusėje.
Ant sagtelių adatų liko odos likučių.
Sagtelių padėtis kape leidžia teigti,
kad jomis buvo susegti dirželiai, juosę
batų aulus. Radinys Liepiniškėse rodo,
kad aulų aukštis būdavo iki pusės
blauzdų. Plauciškiuose, septintame pil
kapyje, prie blauzdikaulių rastos gele
žinės keturkampės formos 2,1x1,7 cm
dydžiosagtelės, o abiejų kojų gale, kul
nų vietoje, rastos dvi pasagėlės, pada
rytos iš 1cmpločio geležinėsjuostelės.
Vadinasi, batai buvę kietais padais. Kad
nešioti odiniai, kietais padais batai, liu
dija ir kitų kapinynų radiniai. Geleži
nių pasagėlių, be jau minėtų, rasta vy
rų kapuose Kavarske, Geluvoje, Paprūdžiuose, Gajūnuose (Biržų r.), Ruseiniuose (Kėdainių r.). Ar
batų būta su aulais, ar žemų, duomenų nėra.
Be abejo, odinius aukštais aulais geležinėmis sagtelėmis
susegtus ar kietais padais geležinėmis pasagėlėmis pakaus
tytus batus nešiojo tik turtingieji. Kasdieninis lietuvių vals
tiečių apavas buvo naginės. Odinė avalynė labiau buvo pa
plitusi tarp miestiečių. Jau nuo XIII a. Lietuvos miestuose
buvo nešiojami minkšti odiniai batai.
Iš kurpiaus dirbtuvėje Klaipėdoje surastų batų liekanų,
datuojamų XV a. pab.-XVI a. pr., matyti, kad jie buvo sta
čiai nukirstais ir pusapvaliais galais.34Odiniais įvairių aukš
čių batais avėjo tiek kaimyninių kraštų,35tiek tolimesnių Va
karų Europos miestų36gyventojai.

Kad taip ar panašiai rengėsi XIV—XVII a. vyrai, patvir
tina ir konkreti medžiaga iš Liepiniškių senkapio. Mirusysis
buvęs aprengtas nestoro vilnonio audinio drabužiu, sujuos
tu 6 cm pločio odiniu diržu. Diržas susegtas geležine
2,5x2,5 cm dydžio sagtimi (diržo galas siauresnis). Ant šio
drabužio apvilkta stora sermėga, kuri taip pat sujuosta dir
žu. Diržo ilgis apie 150 cm, plotis —2,5 cm. Jis visas padeng
tas apskritomis žalvarinėmis 2,5 ir 2 cm skersmens plokšte
lėmis, kurių pakraščiai liečiasi. Prie šio diržo buvo prikabin
tas galąstuvas ir geležinis kriauninis peilis. Mirusysis apau
tas odiniais batais iki pusės blauzdų.
Kaip minėta, vyrai prie diržų nešiojo puošnias pinigines.
Iškilmėms už diržo užsikišdavo dar ir kirvius.
PABAIGA
Išdėstyta medžiaga bent iš da
lies padeda užpildyti nemažą Lie
tuvos kaimo gyventojų drabužių
istorijos spragą. Tai bemaž ketu
rių šimtmečių laikotarpis, kurį iš
vienos pusės riboja tradicinė ar
cheologinių tyrimųmedžiaga, ap
imanti seniausią laikotarpį iki XIII a., iš kitos - etnografijos duo
menys. Tai lyg tiltas, jungiantis
šias abi skirtingais tyrimų meto
dais ir skirtinga medžiaga nušvie
čiamas epochas. To tilto patiki
mumą laiduoja vis gausėjanti
XIV-XVII a. archeologijos pa
minklų tyrimų medžiaga, kuri
greta rašytinių žinių tampa svar
biu šaltiniu to laikotarpio Lietu
vos istorijai nušviesti.
Archeologinės medžiagos, ra
šytinių, ikonografinių šaltinių bei
vėlesnių etnografinių duomenų
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pagrindu rekonstravus XIV a. pab.XVII a. Lietuvos kaimo gyventojų iš
eiginiusdrabužius, galimapadaryti šias
išvadas:
1. Moterų galvos danga priklausė
nuo moters amžiaus, metų laiko ir so
cialinių veiksnių. Nešiotas apgalvis,
skarelė, nuometas, kepuraitė.
Marškiniai buvo siuvami iš plono li
ninio dvinyčio, o skaros (skepetos) bei
kiti viršutiniai drabužiai - iš storesnio
vilnonio, dažniausiai sustiprintu ruoželiniu audimu, keturnyčio audinio. Sijo
nas buvo vilnonis, nesusiūtas, priekyje
pridengtas prijuoste, sujuostas odiniu,
dažnai žalvariu apkaustytu diržu arba
margaspalvejuosta. Naujašio laikotar
pio moterų našystoje - liemenės atsi
radimas. Ji, greičiausiai, buvo siuvama
iš vilnonio audinio, susegama metali
nėmis kabėmis, sagomis arsuvarstoma
raišteliais.
Drabužiai iki XVI a. vidurio gausiai
puošiami metaliniais papuošalais. Vė
liau jų imta naudoti mažiau, daugiau
dėmesio skirta audinio faktūrai irspal
viniamderiniui.
2. To laikotarpio vyrųdrabužiai - tai marškiniai, palaidi
nė, kelnės, kepurė, šaltesniu metų laiku - sermėga. Tiek
marškiniai, tiek viršutiniai drabužiai buvo sujuosiami odi
niais, kartais žalvariu puoštais diržais.
3. Ir vyrai, ir moterys avėjo odiniais batais arba naginė
mis. Abiejų lyčių asmenys prie diržo bei juostos nešiojo pei
lius odinėse makštyse bei žalvariu puoštas odines ar audek
lines pinigines smulkiems daiktams sudėti. Puošnesnius pei
lius nešiojo moterys, puošnesnes pinigines - vyrai.
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Šiai rašinio daliai parinkau dvi būdingas arimo dainas,
kurių įvaizdžiai, vaizdiniai, veikėjai yra pasklidę beveik po
visą dainų masyvą, lemia tam tikrų prasminių ansamblių
patvarumą tautosakoje ir kultūroje. Mūsų darbo daina, ne
mėgstanti lankstytis prieš naujoves, be jokios abejonės,
išsaugojo kelių šimtų metų senumo pasaulėjautos, pa
pročių ir mitinės patirties vaizdinius. Kad mums paaiškė
tų jų prasmė, reikia šiek tiek nutolti nuo dabartinio žmo
gaus pojūčių, įpročių, jausenos bei vaizduotės, kurią mik
lina literatūra ir nauji menai.
Mokame nemažai senų tekstų, tačiau esame taip apsi
pratę su darbo, vestuvių ar karo dainomis, kad praleidžia
me negirdomis tai, kas neatitinka mūsų jausenos, tarsi
nepastebime, ką jos sako ir kur mus veda. O jos mus
nukelia į fantastišką senojo kaimo ir gamtos buveinę, pa
triarchalinės šeimos ratą, mini įrankius, apie kuriuos dai
nuojame, tačiau dažnas net nesame jų laikę rankose. Jei
gu leistume veikti vaizduotei, pabandytume suprasti, kas
dainose sakoma, pasijustume atsidūrę mažai pažįstama
me krašte, nedidelėj uždaroj erdvėj, kurioj beveik nieko
nežinoma ar nenorima žinoti apie platųjį pasaulį: tolimas
šalis, karus, karalius, keliones jūromis, prekes, kainas. Iš
čia išvykstantį išlydi kaip į mirtį - su grauduliu, raudomis,
nes grįžta tik mirties žinia arba jis pats - jau kitas. Jis dar
nėra kalbantis savo vardu, siekiantis jausmų laisvės, be
sikaunantis dėl savo vietos ir gyvenimo būdo. Tokiu atve
ju jis čia pasirodytų kaip griovėjas, nes dainų veikėjai su
programuoti veikti pagal išankstines taisykles, tiksliai at
lieka jų likimą lemiančias užduotis. Panašiai senųjų epų
herojai yra tik dievų ar kitos aukštesnės valios sargai ar
ba vykdytojai.
Tačiau čia gyvenama amžinybėje, pagal didžiuosius Vi
satos ir gyvybės virsmo ritmus. Čia nuolat ruošiamasi ari
mui, rugiapjūtei, kalendorinėms ir šeimos šventėms, žie
moms, mirčiai. Tų žmonių numatymai, jų utopija yra nuo
lat atgręžta į praeitį: dirbdamas, švęsdamas, kalbėdamas,
dainuodamas kartok, kas jau buvo, kartok geriau, nieko
nepraleisk nuo amžių veikiančiame žemdirbių gyvenimo
scenarijuje. Amatai, naujai išmokti ar iš kitur atklydę daly
kai paprastai nustumiami j kultūros paribį, už šeimos rato,
nes jie jos narius neretai bloškia toliau namų, supriešina.
Pagarsėjęs darbo, ypač lauko dainų lyrizmas remiasi į
pastovią, pamatinę patriarchalinės kultūros intrigą, kuri
reiškiasi šeimos sąriša, sudarant vedybinį kontraktą tarp
vyro ir moters, o gamtą, jos aplinkoje įgytą jauseną bei
Tęsinys. Pradžia Nr.5

patirtį, išugdytą skaistybę - transformuojant į kultūrą. To
kia yra beveik viso dainų pastato pamatinė armatūra. Dar
bo laukas buvo viena iš svarbiausių tos kultūros veikmės
scenų: čia sutvirtinami ryšiai tarp dangaus ir žemės, gyvo
ir negyvo, seno ir jauno, vyro ir moters, per darbą ir darbu
jauną porą įvesdinant į kultūrą.
Dainose, kuriose žaismingai kalbasi, vienas kitą stebi,
vertina mergelė ir bernelis, prasmė slypi žymiai giliau už
paviršinio rūpesčio ištekėti arba vesti. Tai atgarsis, daž
niausiai sukeltas gamtos kaitos, vegetacinio virsmo, jė
gų, kurios valdo žydėjimą, augimą, gyvybės pradėjimą.
Todėl jaunos poros suėjimas, vestuvės nepaaiškinamos
vien kaip buitinis aktas, neatsižvelgiant į tai, kokios jėgos
tuo metu išjudinamos. Pažvelgus vienam į kitą, pakalbi
nus, rodos, tuoj praskleidžiama užuolaida gamtos sce
noje, aplink viskas sujuda, suklūsta. Atsiklausiama ne sa
vo jausmo (apie jausmą, meilę čia net nekalbama), o ap
linkos, kuri yra laidi kiekvienam garsui ir žodžiui, lyg stebi
kiekvieną kryptelėjimą ir girdi kiekvieną mintį. Kalbamasi
su rūta, žirgu, o partneris girdi, būdamas kažkur kitur.
Tai tiek. O dabar sukime prie mano išsirinktų dviejų ari
mo dainų tekstų, kuriuos, manau, tiktų pavadinti vyro/moters prasminio kamieno pamatiniu modeliu. Per daug ne
sigilindami į šių dainų tipo gausius motyvus bei jų varian
tus, tekstus esant būdingiausiais arimo žanriniam ciklui.
Kol kas nekalbėkime apie jų poetiškumą ar literatūrinę
vertę, nes jų veikmė kartais yra poetiškesnė nei padai
nuoti ar ištarti žodžiai. Pamėginkime suvokti vaizdinių sklai
dą už teksto ribų ir tai, kaip jie susiję su giliausiais pasau
lėjautos, pasaulėžiūros klodais, galinčiais pasitarnauti to
lesniems aiškinimams bei išvadoms.
Atkreipia dėmesį šių abiejų tekstų grafiškas užbaigtu
mas, šakų simetrija, tiksli lygiava tarp bernelio ir merge
lės ištartų žodžių, stilistinių figūrų. Tai primena prieš žaidi
mą šachmatų lentoje išdėliotas figūras. Mano pateiktas
grafiškas dainų vaizdas išryškina simetrišką išdėstymą
įvaizdžių bei vaizdinių, kurie sudaro pradinį arimo dainų
sisteminį modelį, suprogramuoja tam tikras taisykles, pa
gal kurias privalo vykti veiksmas. Darant .figūrų“ ėjimus,
perstatinėjant, .nukertant“, pažeidžiama pirminio mode
lio simetrija ir sukuriama aibė naujų situacijų.
Galbūt pasirinktieji tekstai neatitinka visų šio teminio
ciklo sisteminio modelio parametrų, bet jie gali patvirtinti,
kad kultūroje, taip pat tautosakoje veikia tam tikri metatekstai, kurie gali išryškėti turint prieš akis temų ir motyvų
visumą. Toks menamas, statistiškai išryškintas ar tiesiog
pastebėtas tekstas tekstuose galėtų būti daugybės kitų
tekstų, variantų ir motyvų šaltinis. Nesakau, kad mano pa
sirinkti tekstai ir yra ta dainų daina, bet jie parodo kelią į
ten, kur jau reikėtų eiti toliau įprasto pavienių dainų temi
nio komentavimo.
I ŠAKA
I

II ŠAKA

Aš bernužėlis,
Aš mergužėlė
aš jauns bernelis
aš vargdienėlė
be jaunos mergužėlės. be jauno bernužėlio.
Parduosiu žirgą
ir tymą balną,
samdysiu audėjėlę.

Parduosiu žiedą
ir vainikėlį
samdysiu artojėlį.

III

IV

Ir atsisakė
jauna mergelė
po svirną vaikščio
dama:

Ir atsisakė
jaunas bernelis
po stainią vaikščioda
mas:

- Neparduok žirgą
nei tymą balną,
aš būsiu audėjėlė.

- Neparduok žiedą
nei vainikėlį,
aš būsiu artojėlis.

.Aš bernužėlis“ galėtų būti įvadinė arimo daina, nes
joje užmezgama vegetacinio ciklo bei viso gyvenimo in
triga. Pirmiausia pranešama, kad iš paauglystės jau per
žengta riba į subrendimą; pačioj pavasario pradžioj vie
nas ir kitas pasiskelbia, kad jie jau bernužėlis ir mergužė
lė. Brėžiamas brūkšnys tarp dar ne ir jau, pradedant ve
getacinį metų ciklą, ir ne bet kada, o kaip tik dabar, paty
rus pradinį trūkumą: bernelis pasigenda mergelės, mer
gelė - bernelio. Turės būti ieškoma, kaip jj įveikti. Tai ne
trukus ir įsuks visą įvykių ratą. Be šio pirmą kartą pabudu
sio noro, sumegztos užuominos apie erotinę intrigą, gali
ma sakyti, nėra pavasarinio darbo pradžios. Iš čia ir pa
sklinda, išsišakoja folklorinė meilės intriga.
Kaip matome, šis pirmojo arimo metu patirtas trūku
mas kol kas išreiškiamas vienas kito stebėjimu, kalbini
mu, užmezgant pirmąjį nedrąsų dialogą. Tokiu būdu ari
mas, kaip vegetacinio gamtos rato pradžia, susiejamas
su pora, poravimusi, dviejų dalyvavimu gyvinant, žadinant
gyvybės galias, o jeigu samprotautume dar drąsiau - vai
sinant. Tokį ryšį galima numanyti likus iš senų apeigų bei
kultų, tačiau gerokai prislopintą lyrinės darbo dainos.
Siekiant sėkmės, poruojami ne bet kas, o artojas su
audėja arba audėja su artoju - du svarbiausi dainų ma
syvo veikėjai arba kultūriniai herojai, kurių kvalifikacijos
patikrinamos pavasarinio arimo metu. Tai paaiškina ari
mo ir audimo dainų šakotumą, jų dvinarę struktūrą, nes,
įžengiant į metų vegetacinį ciklą ir vedybinės rėdos ratą,
sudaroma vyriškumo ir moteriškumo sąjunga, viena ir ki
ta transformuojant į kultūrą. Gyvybinių žemės galių pabu
dimas ir emociniai ryšiai vienas kitą veikia, stiprina. Todėl
sėkmingas mergystės ir bernystės reikalų sumezgimas
užtikrina ir darbo sėkmę, našų derlių, kuriuo rūpinasi, jį
nuima ir paverčia produktais, kaip sužinome iš javų pjo
vėjų ir pabaigtuvių dainų, jau subrendę, vedę. Taigi vege
tacinį ciklą pradeda jauni, savo darbu sueidami į porą, o jį
užbaigia pagyvenę arba seni: šešuras iš pjovėjų priima
paskutinį pėdą arba vainiką, moteris mala, tėvas skiria
dalį ir pan.
Nepašalinus šio pradinio trūkumo arba ryšius pradė
jus netinkamais būdais, suyra vegetacinio ciklo tvarka,
darbo vaisiai būna abejotini, pajuokiamos nevykusios pa
stangos, pradedama mergelės arba bernelio šalintis, o
viso to išdava - neužsimezga pažintis, nutrūksta kalba,
vedybinis kontraktas neįmanomas, degraduoja sistema.
Iš II dainos segmento sužinome apie pagrindinę suei
ties kliūtį. Kad įsisuktų būsimų įvykių ratas, scenoje turi
pasirodyti svarbiausi veikėjai - artojas ir audėja. Tačiau
bernelis, kaip galime suprasti iš teksto, dar nėra artojas,
o mergelė - ne audėja, t. y. dar nepasiruošę pradėti ve
getacinį ir vedybų žaidybinį ciklą, kol kas susiję tik su gam
ta, jos kvalifikuotais vaizdiniais - vainiku (rūtomis), žirgu.
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Jiems iškyla įdomi kontradikcija: žengiant į moterystę
ir į kultūrą, susikrauto nepriklausomos jaunystės turto turi
būti netenkama, tačiau jį iššvaisčius, neinvestavus į užsi
mezgusius ryšius, papročiai jaunųjų suėjimo nepripažįs
ta. Kaip matome, pirmiausia ir pasiūloma profaniška, sis
temoje nenumatyta išeitis - samdyti audėją ir artoją, t. y.
savo vieton pastatyti kvalifikuotus antrininkus ir taip pa
naikinti atsiradusią kliūtį. Tačiau tai galima padaryti pačia
didžiausia kaina - pardavus mergaujant ir bernaujant iš
gamtos įgytą pasipuikavimą ir patrauklumą. Bet tada at
siduriama dar vienoje aklavietėje: jų sueitis nebus pripa
žinta. Nes papročių sistemoje, kad įvyktų mainai, būtinas
pasikeitimas skaistybę ir brandos laiko tarpsnį reiškian
čiomis dovanomis: visa tai jau bus iššvaistyta, o samdy
tieji ateina be jaunystės įnašo.
Sueiti į porą reiškia dovanoti, parduoti, išmainyti, nu
skandinti, migla aptraukti žiedą, rasai užkristi, sudžiovin
ti, žirgui sušerti rūtas, prarasti vainikėlį, o berneliui - ke
purę su dobilo žiedu, žirgą, balną, kamanas. Ištekėjusios
moters jau nematome rūtų darželyje, o vedusio vyro raito ir tuo besipuikuojančio. Iš visko, kas čia išskaičiuo
ta, pasirinkimas labai menkas - jaunystės turtą galima do
vanoti, sumainyti, bet ne kitaip. Iš tikrųjų jaunystės, nepri
klausomybės, erotinio subrendimo ir gamtiškos skaistybės
ženklais apsikeičiama pačioje vestuvinių apeigų viršūnėje.
Darant vedybinį kontraktą, bernelis perima vainiką, mer
gelė ima globoti žirgą: įvykus sėkmingoms piršlyboms, jį pakalbina, pagirdo vandenėliu ir pašeria avižėlėmis. Dai
noje pasiūlyto išeitis niekaip nepritompa prie papročių sis
temos, nes aplenkiamas svarbus apeiginis aktas, kuris
patvirtina vyro ir moters sąjungą.
Todėl pirkimas arba pardavimas atmetamas kaip ne
tikras, profaniškas, folklorinės kultūros nepripažįstamas
veiksmas. Net merginos kraityje nieko pirkto neturi būti:
tik iš jos, seserų ir motinos išaugintų ir apdorotų linų iš
austos drobės. Už pinigus įsigyjama visa, kas svetima,
laikina, netikra. Todėl samdyto audėja arba artojas ne
tampa kultūriniais žemdirbystės herojais, nes jie į ben
druomenę neatsineša turto, reikalingo brandai įrodyti ir
vedybinei sutarčiai patvirtinti.
Mergystės ir bernystės skaistybės bei laisvės ženklų
dovanojimas, jų sumainymas nereiškia sunaikinimo. Tai
reikėtų suprasti kaip gamtiškumo, iš gamtos įgytų kvalifi
kacijų perdavimą vienas kitom, jų investavimą į kultūrą.
Tik iš gamtos įgyto skaistybė užtikrina vaisingumą ir įtei
sina pradėjimo aktą.
Visa, kas čia pasakyto, galima pavaizduoti tokia sche
ma:
mergina
vainikas, žiedas, rūtų darželis gamta
mergelė
marti, audėja
kultūra
svirnas, svirnelis, klėtis,
staklės, pusryčių nešimas

raitelis
žirgas, jodinėjimas, stoinia

gamta

bernelis:
artojas
laukas, arimas, žagrelė, jaučiai kultūra
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Tad III ir IV segmentuose pagaliau sutariama eiti pa
pročių įteisintu keliu: mergelė pasižada būti audėja, ber
nelis - artoju, kad, neaplenkdami vegetacinio ciklo, dar
niai, kartu įžengtų į vedybinį rėdos ratą.
Tarp jų tik dabar užsimezga dialogas, nes I ir II seg
mentuose bernelio ir mergelės žodžius galime suvokti tik
kaip jų vidinį išsisakymą, svarstymą, bet ne nutarimą, kaip
patenkinti taip staiga kilusį norą, turint jau mergystės ir
bernystės patvirtinimo .dokumentus* (vainikėlis, žirgas),
bet dar be kraičio (nepradėto austi) ir be javų (nepradėta
arti), kuriems vegetacinę galią tegali suteikti vyras, žagre
išjudindamas žemę, ir kurie bus šeimą vienijantis produk
tas. Beje, pokalbis tarp jų užsimezga tik dainos pabaigo
je, atmetus netinkamą ketinimą. Būdinga, kad dar kalba
masi ne tiesiogiai vienas prieš vieną, o per atstumą, kiek
vienas uždaroje erdvėje: mergelė būti audėja pasižada
bernelio šakoje po svirną vaikščiodama, bernelis sutinka
tapti artoju stainioje, t. y. patalpoje, kurioje laikomas, pri
žiūrimas jo žirgas ir kurioje jis daugiausia praleidžia laiko.
Patalpos, kuriose pasižadama, vyro ir merginos būsi
mos sueities scenarijuje yra labai svarbios, jų prasmė at
skleisto plačiame papročių ir etninės kultūros lauke. Ypač
tai sakytina apie klėtį (svirną, svirnelį), kurioje paprastai
sprendžiama mergystės ir moterystės, gamtos ir kultūros
lygtis. Klėtis yra mergelės valda, saugoma kaip ir rūtų dar
želis, pašaliniam vyrui neleidžiama net kojos įkelti. Įsibro
vimas į ją reikštų mergystės išniekinimą. Čia ji stebima,
vertinama, krauna kraitį ir jį saugo, pro langelį stebi arian
tį bernelį, nužiūri jo darbą, atsargiai, iš tolo leidžiasi mer
ginimą, joje pirmą kartą, kaip matome, prakalbama į ber
nelį. Ir kiti įvykiai per daug nuo klėties nenutolinami: čia
suguldomi jaunavedžiai, gobtūruojama jaunoji, pradeda
ma šeima.
Galima įžvelgti dar vieną įdomų prasminį ryšį tarp klė
ties ir merginos įvesdinimo į moterystę istorijos. Šioje pa
talpoje laikoma ne tik svarbiausia įvesdinimo priemonė kraitis, bet ir vegetacinio ciklo produktas - javai. Mergina
tampa moterimi, t. y. suėjimas įvyksta šalia javų, subren
dusių vegetacinio ciklo metu ir tapusių naują šeimą sie
jančiu turtu.
Klėties, klėtelės, svirnelio istorijų gausu dainose, pa
sakojimuose, sakmėse, nevengia jų ir literatūros klasika
(sakysim, A. Vienuolio .Paskenduolė*). Tokia klėtelių gar
bė arba negarbė nėra tik literatūrinis žaidimas, o gana
rimtų įvykių scena, nes šio pastoto pamatai labai giliai
įleisti į folklorinę galvoseną ir papročius.
Darbo bei vestuvių dainos, taip pat papročiai bei apei
gos patvirtina, kad klėtis yra steigimo vieta. Būdama kiek
toliau nuo sodybos centro - gyvenamojo namo, ji savai
me atsiduria gamtos ir kultūros paribyje. Kaip pastotos, ji
priklauso kultūrai, o savo paskirtimi - ir gamtai, ir kultū
rai, kurios susiejamos vedybų aktu. Tokia dviprasmiška
klėties reikšmė, rodos, tyrinėjimuose nėra aiškiau aptar
to. O klėtelė daug ką primintų.
Taigi iš visų sodybos pastotų ši patalpa labiausiai susi
jusi su kitimais, virsmo ciklais, transformacijomis. Kaip jau
minėjau, čia laikomi tolesnio apdorojimo reikalingi javai,
t. y. nesumalti, dar nepaversti produktu arba kaip sėkla
dar neįterpto į vegetacinį ciklą, čia ir netekėjusios, šeimy
ninio gyvenimo nepradėjusios merginos vieta.

Klėtelėj pradedami ir užbaigiami virsmo ciklai arba įves
dinimai į kultūrą. Mergina žengia į moterystę (ir į kultūrą),
pagrindinę audimo žaliavą - linus, vyro „pradėtus“ ari
mo metu, paversdama audiniu - aukščiausiu moters kva
lifikacijos produktu. Paprastai vyro pradėtą augalo istori
ją užbaigia moteris, jį paversdama drobe, duona ir pan.
Su tokia iš tautosakos kūrinių išgriebta mintim būtų gali
ma eiti labai toli, kalbėti apie dviejų kultūrų arba kultūros
vyriškos ir moteriškos atšakų daromą sandėrį, peržengiant
apytamsės lietuviškos klėtelės slenkstį. Aiškiai krenta į akis
tai, kad dažniausiai tik moteris moka pagaminti produktą,
o vyras yra tik skatintojas, judintojas, iš kažkur atvykęs
žirgu. Mergina, moteris užsiėmusi augalais, derliaus do
rojimu, jų perdirbimu, ko nemoka tas raitas vyras.
Ar tai šiek tiek neprimena Marijos Gimbutienės atkastų
matristinės kultūros sluoksnių, ar nepatvirtina jos sampro
tavimų, kad moteriškoji, augalininkystei pradžią davusi kul
tūra vėliau buvusi asimiliuota „raitelių“? Tai drąsu tvirtinti,
bet vis dėlto kodėl merginą merginti vyras atjoja raitas,
nuo žirgo ją kalbina? O gal tai vytis, lietuviškas, paskuti
nis Europos riteris, kuris, sustojęs prie vartų, meiliai kalbi
na ir dainuoja, gal ne taip rafinuotai, kaip viduramžių Is
panijoj ar Prancūzijoj, dainas, kurias garsino riterių kultū
ra? Ar tas lietuviškas bernelis nėra iš senosios raitelių kul
tūros, iš kurios mus pasiekė dainų žirgas, balne sėdintis
raitelis ir mūsų valstybės herbas?
Ar lietuviška daina neliudija, kas atsitiko su raiteliais?
Kad įžengtų į klėtelę, bernelis pagaliau turėjo nusėsti nuo
žirgo ir jungti jaučius. Būdinga, kad dainose ne jis, o ga
na dažnai jį renkasi moteriškoji pusė, kuri valdo augalų
perdirbimo technologijas, verčia juos produktais, t. y. kul
tūra, kuri ir prijaukina vyrą, jungtuvių dieną suvis nuso
dintą nuo žirgo. Žinoma, vėliau įsigalėjo vyras - šeimos
galva, tačiau dainose galbūt liko senos intrigos fragmen
tas, lyrika pavirtusi epo nuotrupa.
Dabar siūlau kitą tekstą, kuris turėtų patvirtinti kai ku
riuos mano samprotavimus.
1ŠAKA

II ŠAKA

Staklelės naujos,
drobelės plonos,
o mergužėlė kaip lelijėlė...

Žagrelė nauja,
jauteliai palši,
o bernužėlis kaip dobilėlis...

Staklelės trinkėjo,
drobelės blizgėjo,
o mergužėlė

Žagrė girgždėjo,
jaučiai būbėjo,
o bernužėlis

gražiai dainavo...

gražiai dainavo...

Šilkų nytelės,
nendrių skietelis,
o šaudyklėlė kaip lydekėlė...

Uosio medelis,
plieno žagrelė,
o jaučiukėliai kaip naružėliai...

Staklelės trinkėjo,
drobelės blizgėjo,
o mergužėlė

Žagrė girgždėjo,
jaučiai bū bėjo,
o bernužėlis

gražiai dainavo...

gražiai dainavo...

Šios dainos tekstas būtų lyg ir pirmosios tęsinys, at
skleidžiantis, kaip vykdoma sutartis. Atkreipia dėmesį tai,
kaip simetriškai abiejose šakose išdėstomi įrankiai - vie
nas šalia kito. Tik tokiu būdu įmanoma veiksmų dama, jų
sutapimas. „Staklelės naujos“ tekstas gali būti idealus mo
delis, rišamoji šios temos motyvų ir variantų medžiaga.
Suardę įvaizdžių ir vaizdinių simetriją, tuoj patirtume, kaip
suyra visas tekstas, lyg iš audinio ištraukus ataudą.
Abiejų partnerių darbas labai sėkmingas, reiškia suta
rimą, nes ir vienas, ir kitas „gražiai dainavo“... Jeigu sutik
tume, kad dainavimas siejamas su kultūra, tai čia taip ir
yra. Be sutarimo šioje sistemoje kas nors neveiktų - ku
ris nors verktų, liūdėtų ar bartųsi, pajuoktų.
Čia labai svarbi naujumo reikšmė. Staklelės ir žagrelė
ne bet kokios, o naujos. Kaip ir jaunas, taip ir naujas ar
atnaujinta priemonė tinka pradėti, įsukti virsmo ratą, nes
jauname ir naujame sutelkta stipresnė galia, veikmės ener
gija. Todėl, pradedant darbą, skeliamas naujas jungelis ir
taisoma žagrelė, daromos staklelės, į kurias sėda tik jau
na mergelė. Apskritai prieš bet kokį darbą viskas būdavo
atnaujinama, sutvarkomi įrankiai, išsiskalbiami darbo rū
bai, tame darbe išbandomi jauniausieji, brandos amžių
pasiekę vaikinai ir merginos.
Turėdami prieš akis šj tekstą, galime išgauti daugybę
variantų bei naujų situacijų. Štai priešprieša nauja/nenauja.
Jeigu, sakysime, staklelės būtų nenaujos, tai tikriausiai
jos nesmagiai trinksėtų, audinys neblizgėtų, šaudyklėlės
niekas nelygintų su lydekėle, o mergelė ne tik kad nedai
nuotų, o tikriausia verktų. Bernelis labai nusistebėtų, pa
vadintų ją tinginėle, ir merginimas būtų neįmanomas.
Panašiai atsitiktų, jeigu žagrelė būtų nenauja. Ji lūžtų,
sunkiai eitų jauteliai ar nelygiai verstų vagą. Berneliui ne
būtų dėl ko dainuoti, nes tai reikštų visišką vyriškumo ban
krotą, jis susilauktų pajuokos, nusigręžtų nuo jo mergelė.
Tiesa, gali būti daliniai sistemos gedimai: trūko nytis,
užsispyrė jauteliai, nešvilpauna botagėlis ir pan. Tuoj pat
šokama taisyti, ir pataisius santykių sutrikimas išnyksta,
susigerinama ir kartu pasijuokiama.
Formali dainų tekstų analizė gali patvirtinti, kad daž
niausiai viskas sukasi apie keletą vaizdinių, lengvai su
skaičiuojamų įvaizdžių, kurie visame dainų masyve ir pa
pročiuose turi iš anksto žinomus prasminius laukus. Jų
sąveika neretai ir sudaro dainos turinį, motyvų serijas.
Energija koncentruojama, kaip jau matėme, nedaugelyje
žodžių, kurie patys yra lyg pavieniai kūriniai, saugantys
savyje labai senas prasmes, iki kurių kartais reikia kastis
per keletą kultūrinių sluoksnių. O gal juose slypi dar ne
perskaitytas mūsų senasis pasaulis, mūsų pradžia?
(Bus daugiau)
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PAŠALIEČIAI LIETUVIŲ VESTUVĖSE
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ

Kalbėdami apie pašaliečius,
vadinasi, nekviestuosius vestu
viųsvečius, turime omenyje ne
šiandienines vestuves, o paly
ginti dar netolimą praeitį, bent
laikotarpį iki XX a. vidurio.
Taip pat ne miesto aplinką, o
Lietuvos kaimą su iš senovės
daugiau ar mažiau išlaikyta gy
venimo sankloda, bendruome
niniais žmonių tarpusavio san
tykiais. Vadinasi, laikotarpį,
kai vestuvės dar buvo laikomos
ne išimtinai sutuoktinių, abie
jų šeimų ir giminės, bet ir viso
kaimo, netgi artimos apylinkės
švente. Vestuvės, turint galvo
je sudėtingas, iki savaitės lai
ko užimančias jų apeigas, su
dėtines kviestųjų vaišes, ben
dromis jėgomis prasimanytą
linksmybę, buvo didelis ir vi
siems ilgai atmintinas įvykis.
„Kelio sargai“ laukia jaunųjų. Molėtų r., Žižulių k. 1982 m.
A. Vyšniauskaitės nuotrauka. ES 77683.

Apsišaukėliai „jaunieji“ vestuvėse. Vilkaviškio r., Sardokų k. 1966 m.
Nuotrauka gauta iš Petronėlės Jurkšienės.
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1965 m. Ona Kleponytė, gimusi 1927 m. Varėnos rajono
Levūnų kaime, autorei teigė, kad jų Kibyšių apylinkėje dar
jos atminime, sužinoję kur vykstant vestuves, ateidavo ne
kviestųjų, ypač vaikinų, iš 10-12 arčiau esančių kaimų.1To
kie svečiai nebuvo sodinami prie vaišių stalo, nebent kas ką
iš šalies kyšteldavęs —pyrago riekę, kartais ir gėrimo taure
lę. Jie galėjo stebėti vykstančias apeigas, galėjo drauge pa
šokti. Per jaunosios apdovanojimus vienas kitas net ir smul
kių pinigų įmesdavęs į lėkštę ant stalo, tikėdamasis nuota
kos padėkos ar pyrago riekutės. Tokie pašaliečiai Lietuvoje
vadinti įvairiais vardais —Rytų Aukštaitijoje guogiais, Že
maitijoje - styrininkais, Suvalkijoje - kriukininkais, Dzū
kijoje —grumsciniais ar šiliniais. Didelės meilės jiems ne
jausta, nes kaip tik jie dažnai sukeldavę peštynes. Justino
Staugaičio teigimu, senovėje Zanavykuose nebuvę mados eiti
į vestuves nekviestiems. Esą „būtų didelė gėda jauniesiems,
kad ir to paties kaimo, eiti vestuvėsna, jei neina tėvai. Ne
prašytieji „svečiai“ ir peštynės per vestuves ėmė atsirasti tik
tuomet, kada gražus senovės lietuvių būdas ėmė gesti.“2Iš
dalies su autorium dėl pasitaikančių jaunimo peštynių su
tinkant, negalima sutikti, kad pašaliečių dalyvavimas vestu
vėse būtų naujųjų laikų reiškinys. Galimas dalykas, kad jis
kaip tik yra Suvalkijoje anksčiau negu kitur Lietuvoje išny
kęs, ir tai lėmė ankstyvas Suvalkijoskaimų išskirstymas į vien
kiemius. Ten, kur šis procesas vyko tik XX a. ar kaimai išli
ko iki pat Antrojo pasaulinio karo, tebegyvavo ir senosios
bendruomeninės bendravimo tradicijos.
Taigi viena nekviestųjų „svečių“ vestuvėse grupė - tai ap-

skritai smalsuoliai - vyrai, moterys, vaikai, - besirenkantys
stebėti vykstančias apeigas, pasižmonėti. Antroji tokių ne
kviestųjų grupė, gal būtų teisingiau pasakius —„rūšis“, —
pašaliečiai, atvykstantys į vestuves tam, kad jose pavaidintų
savo improvizacijas, svečius pajuokintų ar aktyviai dalyvau
tų kai kuriose tradicinėse apeigose. Šie dažniausiai būna pa
brėžtinai kamavališkai apsirengę, stengdamiesi charakteri
zuoti pasirinkto suvaidinti personažo išorę, elgesį, raiškos
būdą. Populiariausi tokių vaidinimų veikėjai —Lietuvos kai
mo žmonėms gerai pažįstami kitataučiai, tačiau specialiai
sugroteskinti, išryškinant valstiečio sąmonėje labiau užsifik
savusius jų veiklos bei etninius bruožus. Tarp jų dažniausi:
po kaimus su savo menkomis prekėmis keliaujantis „žydas“,
mėgstantys ką nors nejučiomis nuglemžti, arklius mainikaujantys „čigonai“ ir „ateitį buriančios“, visą „teisybę“ iš delno
ar kortų įspėjančios „čigonės“ ar su įvairiausių buteliukų,
vaistažolių, „mostelių“ skrynele per žmones keliaujantis
vengras „daktaras“. Šie veikėjai dažnai atsivesdavo ir savo
„gyvulius“ - „arklį“, „ožį“ ar „ožką“, „gervę“, „mešką“. Kar
tais pavieniui ar minėtų persirengėlių grupėse pasirodydavo
ir mitinių būtybių - „mirtis“, „vaiduoklis“, netgi „numirė
lis“. Persirengėlių grupėse paprastai vyrai vaizduodavo mo
teris, moterys - vyrus.
Persirengėliai vestuvėse galėjo pasirodyti bet kuriuo me
tu. Tačiau buvo ir keletas fiksuotų momentų. Tai kelio užtvėrimas po jungtuvių namo grįžtantiems vestuvininkams,
jauniesiems skirto stalo užsėdimas, jaunavedės pasitikimas
troboje keltuvių lytą ir kt.
Rytų Lietuvoje pravažiuojantiems po jungtuvių vestuvi
ninkams kaimo kelyje būdavo ne tik rengiami „vartai“, už
tveriama vainikuota kartis, bet dažniausiai būdavo tiesiog
ant kelio statomas staliukas su 1—2 buteliais, tariamų kelio
„sargų“ vaišėmis sutinkamiesiems. Už jas piršlys, svočia, pa
jauniai, rečiau ir pamergės, turėjo atsilyginti „kelio išpirkos“
dovanomis - papirosais, saldainiais, gėralais. „Sargai“ apsi
taisę „kariškai“ - aukštomis šiaudinėmis kepurėmis, persi Apsimetėliai „jaunieji“ vestuvėse. Šalčininkų r., Pagaujėnų k. 1957 m.
juosę šiaudiniais diržais su ant šiaudų pynės kabančiais me A. Vyšniauskaitės nuotrauka. ES 6557.
diniais „kardais“ ir pan. Lietuvos kaimas gerai išmanė cari buvo imamas mokestis už svetimo dvaro teritorijoje esančių
nės Rusijos kareivių mundiruotę, tad improvizacijoms mie
kelio mokesčio idėja
lai panaudojo jos atributiką. Kita vertus, baudžiavos laikais tiltų, brastų pervažiavimą. Vadinasi,
žmonėms nebuvo svetima. Ke
liovestuvininkamsužtvėrimas —
ne tik lietuvių, bet ir daugelio ki
tų tautų (germanų, romanų, sla
vų) paprotys3. Nepaisant daug
kartinių valdžios draudimų, sorbuose jis išliko gyvas iki XX a.4,
panašiai kaip ir Aukštaitijoje.
Tiesa, pastaraisiais metais daug
kur Lietuvoje šis kadaise apsau
ginės magijos funkciją atlikęs
paprotys yra patyręs visišką de
strukciją - virtęs paprasčiausiu
brutaliu plėšikavimu, nes, užuot
jaunuosius pasveikinę, išsakę
jiems savo linkėjimus, kelio užtvėrėjai reikalauja tik degtinės
ir pan.
Dar XIX a. antrojoje pusėje
jaunavedžiai po jungtuvių kiek
vienas su savo pulku grįždavo at
skirai į savo tėvų namus ir tik ki
tą dieną jaunasis atvykdavo pas
žmoną jos vežtis į savo namus.
„Jaunieji“ užstalėje.
Tad kita persirengėlių akcija —
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stalo, ir savo improvizaci
jasjie atlieka paprastai prie
kiemo vartelių ar durų.
Tradicinėse vestuvėse
buvo įprastajaunikio šalies
pašaliečių grupei, kuo
įmantriau, kuo juokingiau
apsitaisius, važiuoti apsi
žvalgyti į jaunosios namus,
ojaunosios šalies žmonėms
- į ten, kur bus ar jau yra
išvežta marti. Rytų Aukš
taitijoje tokie žvalgai buvo
vadinami kviesliais, taria
mai atvykstančiais kviestis
marčią pas save, Dzūkijo
je - čigonautojais. Štai
kaip, B. Buračo teigimu,
atrodydavę Kupiškio apy
linkių „kviesliai“. Jie „gal
vas pasipuošia dideliais kiveriais, visaipjuokingai pa
gražintais. Rūbai pagražin
„Žydas“ ant „arklio“ (iš vestuvinių vaidinimų). Zarasų aps., Rimšės vis., Medeišių k. 1949 m.
ti visokiais žibučiais ir mar
Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau - LNM), E-2899.
gais popierėliais. Vienas
stalo vadavimas, arba „sodo“ pirkimas - buvo skirta išsirei pirma jojantis, vadinamas žvalgas, joja ant parėdyto arklio.
kalauti išpirkos iš „svečios šalies“. Pirmiausia jaunojo pir Žvalgo arklio kojos apmautos kelnėmis, ant arklio galvos
šlys, pabroliai turėjo „išsipirkti“ įvažiavimą pro sodybos var šiaudinė skrybėlė, o per skrybėlės viršų iškištos ausys. Pats
tus. Čia būdavo įtaisytas „malūnas“ —vandens sklidinoje
geldoje sukamas šiaudais apvyniotas vežimo ratas ar dulki
nami pelenai, daužant lazda prie iškelto grėblio pririštą pe
lenų pripiltą maišą. Kartais atvykėlius prie vartų sutikdavo
ant „arklio“ užsėdęs „čigonas“ ar kitoki persirengėliai, rei
kalavę mokesčio už įvažiavimą į „tėvelio dvarą“. Vaidybi
niai improvizacijų elementai, dialogų šmaikštumas priklau
sė nuo vaidintojų fantazijos, iškalbos bei skonio.
Pašaliečiai persirengėliai vėlgi be išpirkos neleisdavojau
niesiems sujų palyda sėsti prie vaišių stalo. Buvo įprasta už
imti didžiojo stalo, skirto jauniesiems sėdėti, užstalę. Tiesa,
svetimieji Vakarų Lietuvoje turėjo teisę stalą užsėsti tik tuo
atveju, jeigu išvykdama į jungtuves su jaunaisiais nuotakos
vyriausioji pamergė, vadinamoji vainiksegė, būtų užmiršusi
„stalą užrakinti“ - įkabinti kerčioje vilnones pirštines5. Ry
tų Aukštaitijoje užstalėje sėdėdavo tariamieji sodininkai, sau
goję savo „sodą“ - virš stalo pakabintą eglutę, kadagį ar iš
šiaudelių sunarstytą reketuką, papuoštą spalvotais popierė
liais, saldainiais, džiovintais vaisiais, dažnai dar su „sodinin
ku“ —barzdota lėle „sodo“ viduryje. Pagrindinė improviza
cijos tema - derybos dėl „sodo“kainos. Gavę prašomų lauk
tuvių, „sodininkai“, tariamai pardavę „sodą“, kartais net su
„pievomis“ - staltiesėmis, pasišalindavo.
Stalo užėmėjai ypač mėgo vaizduoti „vestuvininkus“ su
savais „jaunaisiais“ irjų „pulku“. .Jaunoji“ - moteriškai ap
taisytas, svogūnų karoliais ir kt. pasipuošęs vyriškis, „jauni
kis“ - anglimi išpaišytais ar iš pakulų prisilipdytais ūsais ir
ilga barzda, vyrišką kepurę užsimaukšlinusi moteris. Pana
šūs ir kiti „vestuvininkai“. Si grupė labai mėgdavo prie savęs
pasikabinti improvizuotą lopšelį su lėle - „jaunųjų kūdikė
liu“, jį supdavo, maldydavo „verksnį“. Ir „jaunoji“ čia verkė,
čia juokėsi, čia su „jaunikiu“ bučiavosi. Vaidintojų tikslas gauti lauktuvių. Jų gavę, išsinešę nuošalėje vaišindavosi. „Sta
lo užsėdimas“ populiarus ir šiandien, nors „vestuvininkus“
vaizduoja tie patys vestuvių svečiai. Pašaliečiai vaidintojai
dažnesni Dzūkijoje, bet šeimininkės jų nebeleidžia už vaišių
„Žydo vaikas“. Ten pat. LNM, E-2900.
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„Gervė“. Ten pat. LNM, E-2903.

„Velnias“. Ten pat. LNM, E—2901.

arklys visas aprėdytas visokio
mis marškomis ligi pat žemei.
Paskui raitąjį kvieslių žvalgą
važiuoja šešiais arkliais veža
mas kvieslių vežimas, irgi ap
rėdytas.“6 „Atvažiuoja žento
su dukrele kviesti pas save (kai
važiuojaj aunosios pusės kvies
liai į jaunikio namus - A. V.).
Apsitaisę vyrai moteriškai, mo
terys - vyriškai, su barzdom,
ragais, uodegom, šiaudų bry
liais, diržais ant pilvų“7, - ra
šoma vienoje Lietuvių Moks
lo Draugijos užrašytoje infor
macijoje iš Saločių. Dzūkijoje
panašūs persirengėliai - „čigonautojai“ dar prisimenami
iki šiol, nors pastaruoju metu
važiuoja jau automobiliais ir
yra „modemiškiau“ apsirengę.
Seniau jų taboras atvykdavo
vežimu su „būda“, panašiu į
tikrųjų čigonų naudotus savo kelionėms. „Čigonės“, kaip
įprasta, nešiodavosi savo „kūdikius“ - bent susuktą skudu
rų gumulą. Visur landžiodavo, ką nutverdami vogė, dėjo į
savo vežimą. Namiškiai ir vestuvių svečiai juos gaudė, atimi
nėjo voginį. Bet vogti nebuvo gėda, nes ką „pavogę“, čigonautojai atiduodavo jauniesiems gyvenimo pradžiai. Vagi
liaudami „čigonai“ pasklisdavo ir po kaimynines sodybas.
Kartais tokie čigonautojai atsiveždavo savo „jaunuosius“.
Imituodami nuotakai dovanojimų apeigą, savo „jaunajai“ su
nešdavo kur radę senų vyžų, puodų, visokių kitokių niekų.
Alytaus raj. Peršėkininkų kaimo gyventojas Stasys Matulevi
čius, gimęs 1880 m., autorei 1959 m. pasakojo: „Suėjom sykį
čigonautojai pas kaimynę. Jį sėdi, verpia. O ten netoli kiau
šinių stovėjo. Tai „čigonė“ viena ranka ją apsikabinusi my
luoja, kita tuos kiaušinius terbon dedasi“®.„Čigonės“ visiems
siūlosi paburti. Kartais beburdamos pačios susimuša. „Čigo
nas“ tuojau šoka jas išskirti. Visiems užtenka juoko.“9
Visoje Lietuvoje buvo mėgstama per vestuvesvaidinti pa
našiai kaip per Užgavėnes, apsitaisius „žydais“, „ubagais“,
„panomis“, „kareiviais“. „Žydai“ atsivesdavo ir savo „gyvu
lius“, liepdavo žmonai pamelžti „ožį“ ir „pienu“ (iš tikrųjų
- vandeniu) taškydavo vestuvininkus. „Čigonai“ šokindavo
atsivestą „mešką“. O „gervė“ pro išverstų kailinių rankovę
iškišta lazda, tariamu snapu, stengdavosi ypač pakibinti mer
ginas.
Senajame Lietuvos kaime buvo gerai žinomi keliaujantys
su savo vaistinėlėmis vengrai gydytojai. Toks personažas ne
retas ir tarp vestuvių persirengėlių. „Gydytojas“ pasirodyda
vokelintąvaišių dieną, svečiams tariamai persivaišinus. Ypač
mėgo „gydyti“ merginas ir moteris, vyrams ištrindavo pilvą
degtine, girdydavoburokų rašalu, krėsdavo su „ligoniu“ pokš
tus, darydamas įvairias nuskausminimo procedūras.
Vestuvininkams nesitikint staiga iš tamsaus kampo išnir
davo „Mirtis“, apsisupusi balta paklode nuo galvos iki kojų,
iškištu ilgu liežuviu, su mediniu peiliu ar dalgiu rankoje. Bū
davo įnešamas „Numirėlis“, kuris, nelauktai atgijęs, visus gąs
dino. Panašus personažas persirengėlių vaidinimuose yra bu
vęs populiarus Mažojoje Lietuvoje10, taip pat ir Žemaitijoje,
kur jį mini savo pamoksluose Jurgis Pabrėža, sakydamas:
„Leidu į šalį numirėlius, kurie gundin veselnikus.“11Mika
lojus Katkus „Balanos gadynėje“12yra aprašęs tokius perso-
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nažus kaip „gervė“, „meška“, „vokietukas“, „atsiskyrėlis“.
Vienus jų įveda, kiti repečka įropoja, pasiremdami į grindis
rankomis. Visų tikslas parodyti savo sugebėjimus, patiems
pasilinksminti ir kitus palinksminti. Žinoma, ir būti pavai
šintiems.
Dzūkijos vestuvėse pirmaryčiais į pirkią atvesta marti ras
davo čia visą būrį „besidarbuojančių“ įvairiausių „amatinin
kų“: vieni „verpė“, kiti „siuvo“, kiti „pynė vyžas“, „kalvis“
tyčia dūmino, vienos „šlavėjos“ šiukšles šlavė laukan, kitos
atgal atšlavė. Taip marčiai tarsi buvo primenama jos ateityje
laukiantys darbai bei rūpesčiai. Marčios pareiga buvo kiek
vieną „amatininką“ apdovanoti kuo nors iš savo atsivežtų
kraičių —juostele, nosine, skarele, skariniu ar pan., priklau
somai nuo turtingumo. Neapdovanojusi būtų laikoma šykš
čia, o šykštuoliai mūsų kaime buvo ypač nemėgstami.
Pašaliečių dalyvavimasvestuvėse persirengus įvairiais mi
nėtais personažais neabejotinai yra gilios senovės mitinės
pasaulėžiūros liekana, pamažu praradusi savo buvusį sakralumą ir tapusi liaudišku vaidinimu. Dar 1428 m. dokumen
te, žinomame „Kartūzo pagraudenimo“ pavadinimu, teigia
ma, kad Mažosios Lietuvos gyventojų tarpe „per vestuves ir
Užgavėnes būna velniškų šokių, ir garbingų žmonių dukte
rys siūdinasi vyriškus drabužius, kas yra Dievo uždrausta.“13
O minėto J. Pabrėžos nuomone, tokių scenų pramanytojai
esą „muzikantai ir amatininkai, kaip tai šiaučiai, kliaučiai.
Šie kuldamies po svietą visais pašaliais prisirenka bezbažniausių madų, kurias ant veselės visiems rodo ir moko.“14
Kanados etnologas Geraldas Pocius persirenginėjimo ves
tuvėse fenomeną linkęs kildinti iš valstiečių papročio kiemi
nėtis vieniems pas kitus, o persirengėlių improvizacijas svarbiausia šio papročio dalimi.15
XIX a. pab. - XX a. pr. persirengėlių improvizuojamos
buitinės valstiečių gyvenimo bei santykių su kaime besilan
kančiais kitų socialinių sluoksnių atstovais, taip pat ir mito
loginės scenos, pabrėžtinai akcentuojant komiškąsiasjų pu
ses,
buvo vienas iš žmonių mėgstamo pramogavimo būdų.
„Smertis“. Ten pat. LNM, E-2902.
Persirengėlių vaidinimai iš tikrųjų turi savyje nemaža liau
VI. Barzdžiam nuotraukos.
dies teatro bruožų. Ta
čiau, mūsų nuomone, šio
papročio šaknų reikėtų
ieškoti ne paprastame
kieminėjimesi pas kits ki
tą, o tolimos praeities
žmonių mitinėje mąstyse
noje. Juk ir vestuvės nėra
tik paprastos vaišės. Tai
labai sudėtinga ir giliap
rasmė drama. Vestuvių
apeigose yra nemaža lai
dotuvių papročiams bū
dingų elementų (nuota
kos verkavimai dėl neži
nomos ateities, jauna
martės palydos į „svečią
šalį“). Galima tad many
ti, kad senovėje tie keis
tieji tariamai iš „svetimos
šalies“ atvykstantys per
sonažai galėjo būti iden
tifikuojami su pomirtiniu
pasauliu. Labai neįprasta
jų išvaizda ir elgesys turė
jo priminti jaunajai ir ves
tuvių svečiams atmosferą
„Čigonas“ šoka „Mikitą“. Varėnos r., Masališkių apyl., Subartonių k. 1956 m. ES 4652.
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to busimojo gyvenimo, į kurį mergina vežama į marčias. Gal
todėl ir su persirengėliais būdavo elgiamasi pagarbiai, jie vai
šinti, bet jų ir bijota. Užtat ir dialogus sujais vedė vyriausia
sis vestuvių tvarkdarys - maršalka, piršlys, vestuvių apeigo
se atstojęs žynį, kuris ikikrikščioniškojoje pasaulėjautoje lai
kytas tarpininku tarp šio ir pomirtinio gyvenimo.
Amžių būvyje pasimiršus persirenginėjimo kaip įsikūniji
mo į sakralią būtybę, galbūt giminės totemą ar protėvį, pras
mei, nekviestųjų, persirengus socialiniais tipais, gyvuliais ar
mitinėmis būtybėmis, vaidinimai neabejotinai įgavo liaudies
teatro pobūdį. Jurgis Dovydaitis, aprašęs tokius vaidinimus
Rytų Lietuvos kaimo vestuvėse, teigia juos ten išnykus dar
prieš Pirmąjį pasaulinį karą.16Mūsų turima informacija lei
džia teigti, kad vietomis, ypač Dzūkijos kaimuose, kai kurie
iš minėtų persirengėlių vaidinimų vestuvėse dar buvo sutin
kami iki pat XX a. vidurio. Sovietmečiu įvykęs Lietuvos kai
mo tradicinio gyvenimo bei žmonių buvusių tarpusavio san
tykių lūžis šiam mūsų etninės kultūros fenomenui sudavė
galutinį smūgį: vestuvės tapo vien kviestųjų švente, jų truk
mė sutrumpėjo, jaunoji jau nebevežama į marčias, o užuot
raudojusi ir verkusi, juokiasi iš džiaugsmo, gavusi vyrą, nors
kartais ir labai neilgam laikui - tik iki pirmųjų skyrybų...
NUORODOS:
1. Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriaus rankraštynas (toliau
—ES), byla 566, aprašas 30.
2. Staugaitis J. Zanavykai//Švietinio darbas. -1921. -Nr. 3-4. -P 87.
3. Spamer A. Sitte und Brauch//Handbuch der deutschen Volkskunde.
- Potsdam (be išl. m.). —Bd. 2. —S. 180.
4. Musiat S. Drei Verbote dės „Verschnūrens“ (Sperrens) von Tauf und Hochzeitsziigen Ende dės 19. Jahrhunderts in der Bautzener Pflege//Letopis. Jahresschrift dės Instituts fiir serbische Volksforschung
in Bautzen. Reihe C - Volkskunde. Bautzen. -1967. -Nr. 10. -S. 84.
5. ES 102 (12). Šilutė; 728/89/. Priekulė.
6. Buračas B. Kupiškėnų vestuvės//Tautosakos darbai. -Kaunas,
1935. -T. 1. -P 250.
7. LMDI 396 (14). Saločiai.
„Čigonų pora vestuvėse“. Ten pat. ES 4653.
8. ES 562 (96).
A. Vyšniauskaitės nuotraukos.
9. ES 560 (60). Pelesa. Inf. Liu
cija Kamenčienė, 61 m. Užr.
autorė 1956 m.
10. Lemke E. Volkstūmliches
in Ostpreussen. —Mohrungen, 1 8 8 7 . - B d . 2.
-S. 297-298.
11. Pabrėžai. Pamokslaj apej
septinis Sakramentus.
Kninga pyrma Apey Sakra
mentus ūgčlnay yr Apey
Nekčrius Sakramentus ipatingay. - Rankraštis Vil
niaus universiteto Bibliote
kos Rankraščių skyriuje.
D 57. R 279.
12. Katkus MRaštai. -V, 1965.
-P. 156-158.
13. Dokumentovertimą žr.:Pakarklis P Kryžiuočių valsty
bės santvarkos bruožai.
-V, 1948. -R 251-256.
14. Gidžiūnas V Jurgis Amb
raziejus Pabrėža (17711849). - Roma-Vilnius, 1994. - P 154-155.
15. Pocius G. Tautinis identite
tas ir folkloras//Liaudies
kultūra. -1993. -Nr. 2.
-P. 10.
16. Dovydaitis J. Vestuvių vai
dinimai Rytų Lietuvoje//
Naujoji Romuva. -1933.
„Čigonautojų“ grupė vestuvėse. Varėnos r., Zervynų k. 1986 m. ES 78405.
-Nr. 121-122.
St. Žumbio nuotrauka.
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—

LIETUVOS KALVĖS —
Antanas STRAVINSKAS

Straipsnis parengtas pagal
Pirmiausia aptarsime statybos me
1994.02.23 Sankt Peterburge etnogra
džiagas, kalvių išsidėstymo vietas, dy
fijos konferencijoje „Valstiečio kiemas“
dį ir kai kuriuos kitus parametrus, lei
skaitytą pranešimą. Jis šiek tiek pa
džiančius daryti išvadą apie kalvių po
pildytas, patikslinti kai kurie teiginiai.
būdį.
Kalvystė Lietuvoje, kaip ir kitose Va
Pagal statybines medžiagas galime
karų bei Rytų Europos šalyse, nuo se
išskirti keturių tipų kalves: mūrines (ak
menų, plytų ir cemento), sienojines
no, ypač po Lietuvos valstybės susi
darymo turėjo svarbią ekonominę, o
(apskritų ir tašytų rąstų), lentines (kar
išimtiniais atvejais ir politinę reikšmę
kasines) ir daug retesnes - molines
kalves. Tačiau kai kuriais atvejais bū
(turima omenyje įvairių laikotarpių ka
rus ir tiesiogiai 1794, 1831, 1863 me
ta vadinamųjų kilnojamų arba impro
tų sukilimus). Tai vienas iš seniausių
vizuotų kalvių, kurių svarbiausia dalis
buvo kilnojamas metalinis žaizdras ir
ir svarbiausių amatų Lietuvos valsty
bėje. Jis tarnavo ir karaliaus (Didžiųjų
laikinas stogas (kartais „pašiūrė“). To
Lietuvos kunigaikščių) dvarui, ir mies
kią „pašiūrę“ kalvę, įrengtą ilgo, įvai
tų, dvarų bei kaimų ekonomikai (pla
rios paskirties pastato gale, aptikome
čiąja šio žodžio prasme).
Raudonės apyl. Parevių k. 1994 m.
kompleksinėje kraštotyros ekspedici
Nuo XVI a. Vilniuje, Kaune, Klaipė
joje. Beje, improvizuotos kalvės buvo
doje, Kėdainiuose kūrėsi įvairių ama
pastatomos Druskininkuose per Kal
tininkų, tarp jų ir kalvių, brolijos bei ce
vių dienas (šventes) 1971,1974,1977
chai. Antai Vilniuje dar 1516 m. įsikū
ir 1986 m.
rė jungtinis kalvių, šaltkalvių ir katilių
cechas1, kurio veikla tęsėsi beveik iki 1. XVII a. Valkininkų kalvės aprašo fotofaksiĮvairaus mūro (I tipo) kalves daž
XIX a. pabaigos, tiesa, vėliau tos spe milė (LMAB, F 25-228. - P. 28)
niausiai statė miestuose ir dvaruose,
o XX a. antroje pusėje - buvusiuose
cialybės atsiskyrė, be to, XIX a. kalvių
cechai buvo pasiskirstę į krikščionių ir žydų cechus. Kad kolūkiuose (šios iš esmės virto mechaninių dirbtuvių su
cechų kalvėse dirbo aukštos kvalifikacijos amatininkai,
dėtine dalimi). II, III ir IV tipo - tai daugiausia kaimų kal
liudija originalūs, meniški daugelio bažnyčių kryžiai ir daug vės, nors ir čia pasitaikė išimčių. Pagal kalvių išsidėstymą
kitų eksponatų, saugomų Lietuvos muziejuose arba pub turime miestų, dvarų ir kaimų, o pagal gamybos pobūdį likuotų lietuvių liaudies meno albumuose, kituose leidi pramoninės gamybos (sąlyginai, nes Nepriklausomoje Lie
niuose. Dalis meistrų (ir pameistrių, mokinių) dėl įvairių tuvoje kalves skyrė prie amato įmonių kategorijos, ir vie
priežasčių buvo priversti išsikelti į dvarus ir kaimus. Be tos ūkio reikmėms tenkinti kalves.
to, dažnai kaimo jaunuoliai atvykdavo mokytis cechų kal
Lietuvoje jau XVI-XVIII a. buvo pramoninės gamybos
vėse, o po to grįždavo (tiesa, ne visada) atgal.
tipo kalvių. Tokia galime laikyti mokslinėje literatūroje va
XVI-XVIII a. Lietuvos archyvų dokumentai, ypač dva dinamą Valkininkų šaunamųjų ginklų kalyklą, o kitame ne
rų inventoriai liudija daugelį Lietuvos dvarų turėjus nu gu nurodė V. Žilėnas archyviniame dokumente - kalvę
osavas kalves, kurių viena kita išliko iki mūsų laikų, t. y. prie Vaitaprūdžių kaimo3 (1 pav.).
iki XX a. pabaigos.
Trumpa istorija. Dar M. Liubavskis Valkininkų miestelį
Rusijos imperatoriškosios geografijos draugijos Šiau (dab. apylinkės centras Varėnos raj.) skyrė prie žymiau
rės Vakarų skyriaus (daugiausia mokytojų) XIX a. antroje sių XV a. pabaigos -XVI a. pradžios Lietuvos vietovių. Čia
pusėje surinkta medžiaga, saugoma Vilniaus universite
1551 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvare (5 km nuo
to bibliotekos rankraštyne, liudija, kad įvairiose Lietuvos Valkininkų) buvo įsteigta minima ginklų (tiksliau - patran
(ir dabartinės Baltarusijos) vietovėse stambiosios pramo kų ir sviedinių) kalykla. XVII a. pradžioje Valkininkuose ir
nės objektų beveik nebuvo, tačiau turtingieji ūkininkai kal jų apylinkės kaimuose buvo net 155-159 amatininkai: 34
vystės reikmėms per metus skyrė nuo 15-20 iki 30-50
kalviai, 25-29 račiai, 16 kurpių, 5 siuvėjai, 7 puodžiai, 6
sidabro rublių, vidutiniai - maždaug nuo 10 iki 15-20,
šikšniai ir kiti.4Tad, kaip teigia A. Miškinis, vargu ar, be Vil
neturtingieji - nuo 1 -2 ir nuo 2 -3 iki 5 -1 0 rb.2 Taigi niaus, Gardino ir Kauno, dar kur nors Lietuvoje tuomet
visos socialinės kaimo gyventojų grupės be kalvystės,
pasitaikė tokia didelė įvairių amatininkų koncentracija. Ta
vadinasi, ir be kalvių statybos apsieiti negalėjo.
čiau po XVII a. karų, ypač XVIII a. po istorijoje žinomo eko-
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2.1894 m. K. Dambrausko statyta mūrinė kalvė Vilniuje. (LVIA, F. 382.
Ap. 1.-B. 1572).Perbraižė R. Tuskenis, 1994 m.

nominio ir politinio nuosmukio Valkininkų reikšmė gero
kai sumenkėjo ir dokumentuose minimi tik vienas (!) kal
vis, odminys, kailiadirbys, auksakalys ir du malūnininkai.5
Minėtoji Valkininkų kalvė kalykla buvo pastatyta ant už
tvenktos Spenglos upės (mūsų minimame dokumente ant
Špinolės upės; dėkoju istorikui R. Firkovičiui, padėjusiam
jį iššifruoti) ir aptverta skaldytų sijų (storlenčių) tvora, o
pati kalvė apkalta „dranyčiomis“, kurios jau papuvusios ir
reikalauja remonto. Vadinasi, kalvė buvo statyta iš skal
dytų rąstų. Kalvės kalyklos dydis dokumente nenurody
tas. Pagal vidaus įrengimų aprašymą galima manyti, kad
jos būta labai didelės (galbūt panašios į Lenkijos „gromadines“, t. y. didžiąsias kalves): keturios krosnys, žaiz
drai (?), moliu aplipyti akmenys, trejetas ar daugiau odi
nių dumplių, keletas mechaninių, vandens srovės kilno
jamų kūjų ir kita. Be to, kieme (?) su kalvės mechaniz
mais tikriausiai buvo sujungtas stovėjęs malūnas. Šiaip
ar taip čia buvo ištisas gamybinis kompleksas, kokių Lie
tuvoje pasitaikė ir anksčiau, ir vėliau. Analogiška kalvė
liejykla buvus Rudnioje (XVIII-XIX a.)6, panašaus tipo dar
anksčiau - ir Vilniuje7, bet konkrečių duomenų apie jas
kol kas turime labai mažai. Apie XIX a. pabaigoje Vilniuje
buvusias mūrines kalves galime spręsti tik iš Lietuvos vals
tybės istorijos archyve aptiktų brėžinių (2, 3 pav.). Tai pa
lyginti nedidelės, apie 8x7 aršinų (aršinas - 71,12 cm),
su dengtais kaminais ir tradicinėmis kaimiško sūrio for
mos dumplėmis kalvės. Viena jų buvo savarankiškas pa
statas ir turėjo dvejas dumples, o antroji pristatyta prie
gyvenamojo namo ir jos planas iš esmės niekuo nesisky
rė nuo kitų visoje Lietuvoje paplitusių dvaro ir kaimo kal
vių su vieneriom dumplėm. Jų statybai buvo keliami gana
griežti priešgaisriniai reikalavimai.
Iš miesto tipo kalvių bene geriausiai iki šių laikų išsilai

kė XIX a. pabaigoje (1895 m.) statyta mūrinė kalvė Klai
pėdoje (4, 5 pav.). Čia (Šaltkalvių g. Nr. 1) nuosavą kalvę
(šaltkalvę) gamyklą turėjo pramonininkas ir spynininkas
G. Katckė (G. Katzke), o greta (Nr. 2) gyveno jo pakvies
tas šaltkalvis (ir spynininkas) F. Grimas (Grimm)8. Jie bu
vo ne tik geri kaimynai, bet ir bendradarbiai: be įvairių
žemės ūkio mašinų, gamino ir savitus Klaipėdos krašto
paminklus - kapų kryžius ir tvoreles (6 pav.). Nuo 1979 m.
šie pastatai metalisto D. Varkalio ir Mažosios Lietuvos is
torijos muziejaus rūpesčiu buvo rekonstruojami. Juose
įkurtas unikalus Mažosios Lietuvos kalvystės muziejus.
Panašių kalvių kalyklų (ir liejyklų) buvo ne tik Klaipėdo
je, bet ir šio krašto kaimuose. Čia masiškai gamino vienvagius ir kitokio tipo plūgus. Vien Kalotės kalvėje prieš
Antrąjį pasaulinį karą per metus pagamindavo apie tūkstantį plūgų ir daugiau kaip šimtą zigzaginių akėčių. Kalvių
gamyklėlių buvo Bajoruose, Kretingoje.Panašaus profilio
kaimo kalvių buvo ir Švedijoje9. Pramoninio tipo kalvėmis
laikome ir tas, kurios transmisijomis ar kitaip būdavo su
jungiamos su lentų ir gontų (malksnų) pjovimo, grūdų ma
limo ar kitomis panašaus pobūdžio dirbtuvėmis. Jas pa
prastai sukdavo (varydavo) vėjo jėgainės turbinos arba jų
gaminama elektra.
Ratų ir jų apkaustų gaminimo kalvė (su medžio ir me
talo darbų skyriais) žinoma Sūduvoje (Sakių raj., Gegu
žių k.). Medžio skyriuje buvo įtaisytos grūdų malimo gir
nos. Štambiausias ir įdomiausias, iš tolo matomas kalvio
sodybos įrenginys - vėjo turbina, kuri ir suko minėtus
mechanizmus (7 pav.). Sodybos šeimininkas - zanavy
kas Jonas Vaičiūnas,10neeilinių gabumų kaimo kalvis kon
struktorius ir račius.
Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą ir karo metais Žasliuo
se (dab. Kaišiadorių raj.) veikė akcinės bendrovės .Miš
kas" įmonė, kurioje gamintos javų vėtyklės (arpai), taip
pat vežimų ratai. Šiems gaminiams apkaustyti buvo pri-

3.1898 m. R Paškevičiaus statyta mūrinė kalvė Vilniuje. (LVIA, R °82,
- Ap. 1, - B, 1855). Perbraižė R. Tuskenis, 1994 m.

27

4. 1895 m. G. Katckės statyta kalvė Klaipėdoje. K. Demerecko nuotrauka. 1994 m.

taikytas senas mūro pastatas su įtaisytais dviem žaizdrais ir
dviem priekalais, šioje kalvėje gamykloje dirbo šeši ar septyni
kalviai. Įdomu, kad nedideliame Žaslių miestelyje net karo me
tais (1942 m.) buvo per šimtą įvairių amatininkų (tarp jų devyni
kalviai). Antai R Gumbio kalvė apie 1930 metus pastatyta ne
dideliame (8 arų) sodybos kieme, visai arti gatyės, iš tradici
nės šio krašto statybinės medžiagos - apvalių sienojų (7x5 m),
bet įėjimas į kalvę jau netradicinis, t. y. ne iš galo, o iš šono,
žaizdras apmūrytas plytomis ir sujungtas su krosnimi - mė
sos rūkykla (panaši rūkykla greta žaizdro buvojrengta ir kitoje
to paties rajono Paparčių apylinkės kalvėje).11 Žemaitijoje, pla
čiame Šiaurės Vakarų Lietuvos regione, pasitaikė kalvių su
duonkepėmis krosnimis, kartais ir pirtimis. XIX a. antroje pu
sėje kalvė su pirtimi pastatyta Rietavo dvarui priklausiusiame
tašytų rąstų pastate. Kalvės stogas dengtas tašytinėmis lento
mis, dvivėrės lentinės durys laikėsi ant keturių geležinių vyrių
(pirties durys matyt buvo vienvėrės, nes laikėsi ant dviejų vy
rių). Kalvėje buvo vienas, o pirtyje du langai. Žaizdras išmūry
tas iš plytų ir sujungtas su tradiciniu žemaitišku dūmtraukiu.
Kalvės pirties dydis apraše nenurodytas. Kita to paties dvaro
(ar palivarko) kalvė XIX a. viduryje (1857 m.) statyta iš tašytų
rąstų, stogas dengtas čerpėmis. Tai buvo atskiras, savaran
kiškas kalvės pastatas. Jos židinys iš degto molio sujungtas
su virš stogo išvestu tradiciniu šio krašto kaminu.12
Nors, kaip tvirtina architektūros specialistai, mūrinė statyba
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5. G. Katckės kalvės interjero fragmentas. Perpiešė
B. Šiau lytis 1994 m.

Lietuvos dvaruose suintensyvė
3 pav.; ypač Žemaitijoje), bet pa
jo jau XVIII a., tačiau kai kurie,
statyta tik kalvė (14x11x4 m),
ypač ūkiniai pastatai, net iki
dengta (galbūt vėliau) žvyniniu ši
XIX a. pabaigos išliko mediniai.
feriu. Kalvio gyvenamasis namas
(16x9x2,5 m) iš plūkto molio tik
Tokia 1872-1883 m. ant mūro
pamato medinė, gontais (malks
riausiai pastatytas vėliau. Jo sto
gas dengtas skaldytomis medžio
nomis) dengta kalvė stovėjo Že
lentelėmis, kalvės frontonuose,
maitijoje, Salantų ekonomijos
be kitų meninių elementų, įkom
dvare. Šaltinyje nurodytas ir jos
didumas: ilgis - trys su puse
ponuoti įvairių formų dekoratyvi
niai langai (10 pav.). Panašių sti
žingsnio, o plotis - trys žingsniai,
listinių bruožų turėjo ir dvaro rū
3,5x3 m. Tai nedidelė, galbūt as
kykla.15Akmens mūro kalvių pa
meninė kalvio amatininko dirbtu
viršius kartais būna tinkuotas ar
vė. Kita 1897 m. aprašyta Salan
ba turi įdomią įvairių atspalvių ak
tų dvaro kalvė taip pat buvusi me
dinė ant akmenų pamato, deng
menų, skaldos ir kalkių faktūros
mozaiką.16
ta gontais (malksnomis), 22 arš.
(15, 62 m) ilgio ir 21 arš. (14,
Senąsias XVIII-XIXa., net
91 m) pločio, turėjusi du prieka
XX a. pradžios Lietuvos mieste
liuose, ypač kaimuose kalves daž
lus. Reikia manyti, kad toje gana
niausiai statė medines, t. y. iš ap
didelėje kalvėje dirbo mažiausiai
valių ar tašytų rąstų, rečiau - mo
du kalviai.13
lines. Net XX a. pradžios medinės
O štai Lančiūnavos dvaro (Kė
kalvės neretai išlaikė senąją pa
dainių raj.) pastatai, statyti 18706. G. Katckės kalvėje nukalta kapo tvorelė.
našių kaimo pastatų formą bei
1880 m., architektūros tyrinėtojų
K. Demerecko nuotrauka, 1994 m.
puošybą (tai liudija Pietryčių Lie
laikomi tipiškais XIX a. antros pu
sės mūrinės statybos pavyzdžiais, dažnai turinčiais ir lie tuvos kalvių piešiniai). Tokios kalvės paprastai būdavo be
tuvių liaudies architektūros bruožų. Dvaro kalvė (anksčiau kaminų, t y. dūmtraukių, jos turėdavo vos vieną mažą lan
klaidingai laikyta rūkykla) - tai keturkampis su keturšlai gelį (11 pav.).
Iš esmės naujas kalvių statybos periodas prasidėjo po
čiu stogu ir pseudogotikiniu bokštu statinys. Bokšto vir
šūnėje buvusi vėjarodė (?) - vienas iš kalvystės simbolių Pirmojo pasaulinio karo. Taupant miško medžiagą (fak
- pasaga ir žirgo pavidalas (kalves dažnai pažymėdavo tiškai dėl brangumo) pradėtos statyti lentinės arba karka
prie durų prikaltomis pasagomis, kartais jose „[mušda so konstrukcijos kalvės^ (tokia statyba būdinga ir šiems
vo“ ar kitaip nurodydavo statymo metus). XIX a. pabaigo laikams). Dažnai, ypač Žemaitijoje, jos buvo su atvira pa
je pastatytas ir to paties dvaro Stasynės palivarko (?) pa stoge - prielipu. Lentinės kalvės sudaro apie 70-80 proc.
statų kompleksas. Ledaunės ir kalvės statybai įtaką darė visų išlikusių kalvių. Miestuose tokių beveik nėra. Net Klai
pseudogotika14 (8 pav.).
pėdos krašte, kur nuo seno ne tik miestuose, dvaruose,
Kiek daugiau informaci
jos sukaupta apie Joniškė
lio (Pasvalio raj.) dvaro an
samblį. Jo pastatai susifor
mavo XVIII—XIX a. Pagrindi
nės statybos medžiaga plytų mūras, tačiau neapsi
eita ir be medžio bei plūkto
molio. Ūkiniuose šio dvaro
pastatuose, tarp jų ir kalvė
je, apstu eklektikos ir neogotikos stiliaus bruožų, taip
pat pasireiškė ir prūsiška ar
chitektūros įtaka, kurią gal
būt lėmė kaimynė Latvija.
Įdomu, kad kalvė, kaip ir
daugelis kitų dvaro pastatų,
pastatyta pagal architekto
profesionalo F. Lehmano
1896 m. projektą (9 pav.).
Beje, sumanyta kalvė - gy
venamasis namas (tokių bu
7. J. Vaičiūno kalvės dirbtuvės vėjo turbina. Perpiešė B. šiaulytis, 1994 m.
vo visoje Lietuvoje, žr.
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8. Lančiūnavos dvaro Stasynės palivarko mūrinė kalvė. XIX a. M. Sakalausko nuotrauka, 1978 m.

bet ir kaimuose vyravo Prūsijos statybos įtaka (statė mūri
nes, paprastai raudonų plytų kalves), ir čia, tiesa, kiek
vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, imta statyti lentines kal
ves (12 pav.). Lietuvos kalvės buvo nuo 4-4,5 x 3-3,5 m
iki 10x6-7 m ir didesnės, bet dažniausiai vidutinės 6 x 5 m.
Kalves statydavo prie kelių, kryžkelių, miestelių ar kai
mų sodybų pakraščiuose ir beveik visada arti vandens.
Pasitaikė, kai kalvė stovėjo ir gana ankštoje erdvėje tarp
kitų trobesių (jau minėtoji P Gumbio kalvė Žasliuose, Vie
vio ir kai kurių kitų miestelių) arba netoli karčemų, malū
nų. Tai sudarydavo savotišką tos vietos gamybinį kom
pleksą ir suteikdavo kaimo kraštovaizdžiui savitumo
(13 pav.).
Dėl gaisro pavojaus Lietuvoje, taip pat kaimyninėse ša
lyse - Švedijoje ir Rusijoje7 - kalves statė atokiau nuo
kitų pastatų (50-100 m ir didesniu atstumu).
Greta kalvių dažnai būna dar du įrenginiai: „akmuo“
su varžtu ir kabliais - prietaisas ratlankiams tempti ir kiek
atokiau - „staklės“ (stulpiniai rėmai) - įrenginys arkliams
kaustyti. „Staklių“ vietoj kartais įtaisydavo paprastą sker
sinį (buomą) arkliui pririšti.
Absoliuti dauguma senųjų (sienojinių) ir naujųjų (lenti
nių) kalvių statytos pačių kalvių rankomis (tiesa, dažnai
tėvui ar broliui padedant). Paprastai kalvis ir žaizdrą mū
rydavo, ir dumples pasigamindavo iš dviejų išdirbtų kar
vės odų arba vienos jaučio odos. Kai kur jau prieš Antrąjį
pasaulinį karą, ypač po karo, įvedus į kalves elektrą, pa-
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9. Joniškėlio dvaro kalvės 1896 m. F. Lehmano darytas projektas (pjū
vis). M. Sakalausko fotoreprodukcija, 1994 m.

tys kalviai gamino ventiliatorius. Tokių auksarankių, mo
kėjusių ne tik kalviauti, bet ir gebėjusių būti dailidėmis,
staliais, mūrininkais, net batsiuviais, buvo gana daug. Ir
gerų muzikantų buvo, rečiau -dainininkų. Todėl apie kal
vius sakydavo: „gabūs į visas puses“ (Skirsnemunė).
Kai kurie Lietuvos architektūros tyrinėtojai, beje, ir dau
gelis įvairaus amžiaus informatorių teigia, kad jau XX a.
pradžioje kalvės priklausė prie bene gausiausiai šalyje
paplitusių kalvystės verslo ir amato gamybos pastatų.18
XX a. pirmoje pusėje retas Lietuvos kaimas (ką kalbėti apie
miestelius, dvarus) neturėjo savo kalvės. Pasitaikė, kad
viename kitame kaime (kartu ir dvare) jų būdavo dvi, trys
ir daugiau (Ignalinos raj. Pakalniškių k. buvo net penkios).

10. Joniškėlio dvaro mūrinė kalvė. M. Sakalausko nuotrauka. 1973 m.

11. Tipiška XIX a. pabaigos - XX a. pradžios medinė (sienojų) kalvė.
(Girių k., Astravo raj.). Perpiešė R. Tuskenis, 1994 m.

Savo kalves turėjo ir kai kurių konfesijų vienuolynai. Antai
XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje sava kalve (po vierlu
stogu buvo ir stalių dirbtuvė) naudojosi dominikonų vie
nuolynas Paparčiuose (Kaišiadorių raj.).19 „Sutverus“ ko
lūkius ir tarybinius ūkius, privačios amatininkų bei ūkinin
kų kalvės ėmė nykti, kol galiausiai beveik visoje Lietuvoje
buvo „patalpintos“ mūrinėse mechaninėse dirbtuvėse ir
tapo jų priedėliu. Nors kalviams dirbti gal pasidarė leng

viau, nes kai kas buvo mechanizuota, bet tradicinis kali
mo menas labai sumenkėjo. Kalviai tapo mechanizatorių
pagalbininkais, geriausiu atveju mechanikais ar šaltkal
viais, o ne savarankiškais karštos geležies (metalo) kali
mo meistrais.
Iš to, kas pasakyta, galima daryti tokias išvadas:
1. Kalvystės amatas ir kalvių statyba Lietuvoje turi ilga
amžes tradicijas. Jas puoselėjo valstybės, įvairių sociali
nių sluoksnių (taip pat įvairių konfesijų bei tautybių) reik
mėms ir interesams.
2. Pagal kalvių išsidėstymą išskiriamos miestų ir mies
telių, dvarų ir kaimų kalvės - kaip gamybinės pramoni
nės ir vietos poreikius tenkinančios dirbtuvės (beje, bai
giančios išnykti).
3. Kalvių darbo pobūdis, vienokios ar kitokios trobesių
statymo tradicijos, matyt, sąlygojo statybines medžiagas,
įrangą ir iš dalies lėmė jų didumą.
4. Kalvių situacija in situ (vietoje) ir sodybų planai liudi
ja, kad kalves paprastai statė atokiau nuo gyvenamųjų ir
ūkinių pastatų, kartais jos likdavo už sodybos plano ribų.
Išimtį sudarė ankštoje erdvėje tarp kitų pastatų įspraus
tos miestų ir miestelių kalvės.
5. Kalvės netoli kelių ir kryžkelių, prie karčemų ir malū
nų sudarė tam tikrą gamybinį prekybinį kompleksą ir kū
rė savotišką kraštovaizdį.
6. Lietuvos kalvės (ypač kaimo) vystėsi keliais etapais,
kol pagaliau tapo įjungtos j dideles mūrines mechanines
dirbtuves ir prarado savarankiško gamybinio pastato reikš
mę. Pasikeitė ne tik įranga, bet ir darbo pobūdis.
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12. PleškuČių k. (Klaipėdos raj.) lentinė kalvė, statyta 1962 m. Autoriaus nuotrauka.
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LIETUVIŠKŲ PIRŠTINIŲ ORNAMENTAS
XIX a. pabaiga—XX a. pradžia
Aušra ENDRIUKAITIENĖ

Mezgimas - viena iš seniausių teksti
lės technikų, kiekvienoje tautoje turinti
savitus bruožus. Ankstyviausi žinomi mez
giniai numegzti Afrikoje VI a. pr. Kr. Pir
mosios žinios apie mezginius Europoje
randamos XIII a. italų ir XIV a. anglų ra
šytiniuose šaltiniuose (1, p. 450- 451, o jau
1597 m. Europoje išleista pirmoji mezgi
mo ir nėrimo pavyzdžių knyga (2, p. 187).
Pabaltijo areale seniausi rasti mezginių
(kojinių, pirštinių) fragmentai datuojami
X-XVII a. (3, p. 156-157).
Ankstyvieji mezginiai atlikti ant pirštų
ar rėmų (2, p. 185) ir nerti vąšeliu. Kita
sena mezgimo technika —pynimas adata.
Taip pagamintos X—XII a. Latvijos teri
torijoje rastos pirštinės (3, p. 156). Len
kų literatūroje kaip pirminė kojinių ir pirš
tinių mezgimo technika minima ne nėri
mas vąšeliu ar mezgimas virbalais, o pyni
mas ant medinės kaladėlės, vadinamos
„lapa“ (4, p. 72). Tokios pirštinės deko
ruojamos siuvinėjimu. Beje, siuvinėjimas,
kaip pirminis dekoravimo būdas, buvo ži
nomas Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje,
kur pintas adata pirštines išsiuvinėdavo (3,
p. 156-157) specialiu būdu, primenančiu
mezgimo gerąsias akis, arba kryžiuku (2,
p. 188).
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Euro
pos šalių, mezgimas nėra toks senas kaip
pynimas ar nėrimas, tačiau įspūdingas sa
vo raštais ir spalvomis. Senovėje čia nerta
mediniu ir kauliniu vąšeliu, pinta ranko
mis ant rėmų ir tik XIX a. pradėta megzti
virbalais. Megztos pirštinės Lietuvoje pir
mą kartą paminėtos XV a. raštuose (1,
p. 450-451). Seniausios išlikusios XIX a.
pirštinės saugomos muziejuose.
Kaimo moterys pirštines ir kojines mezgusios tik tam, kad aprūpintų šiais gami
niais savo šeimą. Labai reta kuri megzdavusi uždarbiui (5). „Ne vien didieji pus
vaikiai buvo kaip skudriais ir veikliais, bet

dar mažieji vaikai apsuk
namus po marškinių tvis
kinėjantys žiemos laiku
su bočių ar bobute vilnas
kedino, gijas vijo, plunks
nas plėšė ar vyženas vyžo
didesniems, nesgi už visų
didžiausią gėdą sau turė
jo vaikelis šešergis su sep
tynergis nemokėti vyženų
vyžti, apavų vyti ir tinklų
megzti, virvių sukti, pynių
pinti, mezginių megzti (iš
skirta mano - A. A.),
nerti, mazginių mazgoti“
(6, p. 455—456). Žinias
apie tai, kad lietuvės pa
čios ne tik audusios, siu1 pav. ŽMA 11108. Plungės
raj., Alsėdžiai, XX a. I pusė.
2 pav. E 1503. Klaipėda,
XX a. I pusė. E 1528. Klaipė
dos raj., XX a. I pusė.
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vinėjusios, bet ir mezgusios pateikia Va
cys Milius straipsnyje „Mažosios Lietu
vos lietuvninkų drabužių tyrinėjimai“
(7, p. 166).
XX a. pradžioje moterys pradėjusios
megzti už atlygį svetimiems. Už mez
ginius jos gaudavusios maisto produk
tų —kiaušinių, grietinės, lašinių (8).
Pardavusios juos mieste, gaudavo pi
nigų. XX a. viduryje mezgimas dauge
liui moterų tapo pragyvenimo šaltiniu,
bet mezginių kiekybė, miestelėnų sko
nis ir paklausa negerino jų išvaizdos.
Remiantis etnografinių ekspedicijų
duomenimis, galime spręsti, kad, be
tiesioginės utilitarinės paskirties —ap
sisaugojimo nuo šalčio, pirštinės Lie
tuvoje atliko ir apeigines funkcijas. Iš
Vilniaus universiteto Istorijos fakulte
to organizuotų etnografinių ekspedici
jų (9, p. 66) duomenų matyti, kad
XIX a. pab. - XX a. pr. prie Latvijos
sienos —Skuodo, Pasvalio, Rokiškio
rajonuose pirštines, kaip kitur rank
šluosčius, jaunamartė dovanojusi krai
čio vežėjams, rečiau —jaunikio gimi
nėms (10). Pirštinės būtinai turėjusios
būti pirštuotos ir gražiausiais raštais iš
margintos (11). Buvo sakoma, kad jau
namartė, kraičio vežėjams nedovano
jusi pirštinių —„biedna ir prasta“ (12).
Ten pat minimos ir visiškai mažytės
pirštinės, telpančios vos ant vieno pirš
to. Sakoma, tokias pirštines dovanoju
sios šykščios jaunamartės (13). Piršti
nės buvo dovanojamos krikštynų bei
vestuvių progomis (6).
I. Ivaškevičiūtė, taip pat remdama
si etnografinių ekspedicijų duomeni
mis, rašo, kad Mažojoje Lietuvoje pirš
tines dovanojo kūma kūmui per krikš
tynas (14, p. 73).
Tačiau Lietuvoje pirštinės nepasižy
mi tokia gausa maginių apeiginių funk
cijų kaip Latvijoje. Pas mūsų kaimynus
pirštines, kaip ir kojines, nuotaka pri
valėjo dovanoti kraičio vežėjams, pir
šliui, jaunikio giminėms, kunigui ir pa
čiamjaunajam. Eidami į bažnyčią, pir3. pav. E 1502. Klaipėdos raj., XX a. pr. E
302. Klaipėda, XX a. 1pusė.
4. pav. E 1578. Marijampolės apskr., XX a.
I pusė. E 5889. Panevėžio raj., XX a. vid. E
1566. Šiaulių apskritis, XIX a. pab.
5. pav. E 1505. Biržųapyl.,XXa. pr. E 1514.
Pasvalys, XX a. pr.
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mą kartą valgydami pusryčius, jaunieji taip
pat mūvėjo pirštinėmis. Jos buvo baltos su
labai spalvingu riešeliu, kurio kraštai už
baigti kuteliais (15, p. 116), (1 pav.). Lat
vė jaunamartė dovanojo pirštines šuliniui,
klėtelei, krosniai, šluotai ir t. t. Laidotu
vių metu juodos pirštinės buvo būtina do
vana kunigui. Per krikštynas pirštines do
vanojo vaikui bei kūmams (16, p. 158).
Šalia maginių apeiginių funkcijų, Lat
vijoje pirštinės buvo svarbi puošmena. Jos,
kaip matyti iš XVIII a. piešinių, buvo už
kišamos už diržo ir tapdavo dekoratyvia
kostiumo detale (3, p. 156). Lietuvių liau
dies aprangoje pirštinės nebuvo tokios
reikšmingos kaip latvių nešiosenoje. Pas
mus panašus vaidmuo teko juostai ar pri
juostei. Pirštinėmis nesipuošdavo net per
iškilmes.
Dėl informacijos šaltinių stokos sunku
apibūdinti pirštinių etnografinius bruožus.
Tai, kad moterys visas kostiumo dalis, taip
pat ir pirštines, derindavo prie visumos,
jau leistų spręsti apie etnografinius skir
tumus, tačiau XIX a. pirštinių išlikę labai
mažai, o XX a. pirštinių dekoras susini
veliavęs ir daugeliu atveju eklektiškas, o
tai trukdo išsamiai išnagrinėti atskirų re
gionų megztų pirštinių dekoro bruožus.
Juolab, kad ir pačios pirštinės mažai tyri
nėtos, turima medžiaga nesusisteminta ir
pastebėjimai tik labai fragmentiški, neapi
bendrinti. Tai skatina pirmiausia apibū
dinti visai Lietuvai bendrus pirštinių bruo
žus, suklasifikuoti šiems mezginiams nau
dojamus ornamentus, jų motyvus ir tik po
to gilintis j atskirų regionų savitumus.
Šiame straipsnyje patyrinėsiu XIX a.
antrosios - XX a. pirmosios pusės ne taip
gausiai išlikusias, bet vertingiausias iš tu
rimų, įvairiaspalviais raštais margintas vil
nones pirštines ir jų ornamentą.
Lietuvoje vilnonės virbalais megztos
pirštinės, kaip ir daugelis kitų lietuvių liau
dies dirbinių, buvo renkamos ir kaupia
mos įvairiuose Lietuvos istorijos, etno
grafijos, kraštotyros bei dailės muziejuo6. pav. E 6221. Utenos raj., XX a. vid. E 1560.
Ukmergės raj., XX a. I pusė.
7. pav. LA 4267. Akmenės raj., Viekšnių apylin
kė, XX a. I pusė. LA 4266. Mažeikių raj., Krakių
gyvenvietė, XX a. I pusė.
8. pav. LA 344. Švenčionėlių raj., Kirneikiai,
XX a. vid. LA 3035. Kupiškio raj., Šimonių apy
linkė, XX a. vid.
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se. Joms buvo sudaromos kartotekos su trumpu apra
šu, analogišku inventorinei knygai: iš kokio rajono, t. y.
kur megztos, kas mezgė, kada gautos, kada megztos
(dažnesnė informacija —kokio amžiaus mezgėja mez
gė), iš kokių siūlų, kokiu ornamentu, kumštinės ar pirš
tuotos. Deja, teoriškai ši informacija neapibendrinta.
Neaptarta atlikimo technika, neišskirti pirštinių tipai,
konstrukcija, dekoravimo principai bei regioniniai skir
tumai.
Gausiausios pirštinių kolekcijos saugomos: Vilniaus
istorijos ir etnografijos muziejuje (dabar Lietuvos Na
cionalinis muziejus) —150 porų; Lietuvos nacionali
niame dailės muziejuje - 55 poros; Kauno M. K. Čiur
lionio dailės muziejuje —68 poros; Telšių žemaičių mu
ziejuje „Alka“ —23 poros; Šiaulių „Aušros“ muziejuje
- 12. Kituose Lietuvos muziejuose (Alytuje, Marijam
polėje, Klaipėdoje) pirštinių tėra tik po 1—5
poras.
Iš visų Lietuvos muziejuose saugomų pirš
tinių vertingiausios - išlikusios iš XIX a. ir
XX a. pirmosios pusės. Jų tik apie 13 proc.
XX a. viduryje bei šeštame ir septintame de
šimtmetyje megztos pirštinės vertingos tuo,
kad jas mezgė moterys, gimusios XIX a. pa
baigoje - XX a. pradžioje, išlaikiusios senas
pirštinių ornamentavimo ir spalvų derinimo
tradicijas. Šio laikotarpio pirštinių yra
50 proc. Likusieji 37 proc. —pirštinės, megz
tos XX a. antroje pusėje, yra menkesnės isto
rinės ir meninės vertės. Pirma, jų spalvų der
mės, ornamentai neatitinka XIX a. - XX a.
pirmosios pusės lietuviško kolorito ir raštų po
būdžio. Be to, daugumą jų mezgė ne pavienės
kaimo moterys savo reikmėms patenkinti, o
prie dailės kombinatų suburti ištisi namudininkių kolektyvai, kurie siekė paklausos, o ne
tradicijų tęstinumo, ir naudojo turimus kom
binatuose siūlus.
Vienuolika XX a. pirmosios pusės ir XX a.
vidurio pirštinių piešinių saugoma Vilniaus
universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje.
Jie atlikti etnografinių ekspedicijų metu. Eks
pedicijose taip pat rinkta medžiaga, susijusi
su mezgimu, nėrimu, megztomis pirštinėmis.
Ji labai negausi ir beveik neapibendrinta. In
formacija pateikta anketose, tai yra, kelių ra
jonų moterims buvo pateikiami klausimai, į
kuriuos jos atsakė. Tačiau šios žinios visiškai
nesusistemintos, nepadarytos išvados, bet blo
giausia, kad labai mažai pateikta nuotraukų
ir piešinių.
Rašytiniai šaltiniai apie pirštines kaip dra
bužio dalį pasiekia mus iš XVII a. pabaigos
—T. Lepnerio pirmosios lietuvių etnografijos
(7, p. 165). XIX a. A. Cvekas, remdamasis
T. Lepneriu, aptaria ankstesnių laikų apran
gą, tuo pačiu minėdamas augaliniu ornamen
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tu puoštas pirštines (7, p. 167). Tokių pat fragmentiš
kų žinių apie pirštines surinkta E. Lemkės (7, p. 168).
Tik ketvirtajame XX a. dešimtmetyje pasirodo pir
mosios platesnės publikacijos apie mezginius, kaip svar
bią jų rūšį išskiriant vilnones kumštines ir pirštuotas
pirštines. Tai A. Tamošaičio sudaryta ir 1933 m. išleis
ta „Sodžiaus meno“ penktoji dalis (17, p. 24), skirta
mezginių raštams. Šioje knygoje autorius pateikia di
delį pluoštą megztų pirštinių raštų, brėžinių ir nuotrau
kų, sugrupuotų pagal kolekcijas. Didžiausia dalis —že
maitiškų, autoriaus įvardintų kaip įdomiausių ir gra
žiausių. A. Tamošaitis nurodo kai kuriuos raštų pava
dinimus, ornamento komponavimo būdus, palyginda
mas juos su audinių komponavimo būdais, bei charak
teringiausius, jo manymu, kolorito derinius.
Tačiau aš nenorėčiau sutikti su autoriumi dėl jo pa
teiktų dekoro princi
pų, kaip būdingų že
maitiškoms piršti
nėms. A. Tamošaitis
neatskiria pagrindinių
ornamentavimo plokš
tumų - delno viršaus
ir viršutinės pirštinės
pusių dekoro, nenuro
do jų santykio. Visi
pirštinių pavyzdžiai
vienodo dekoravimo,
neišskirtos pirštuotos
pirštinės ir jų orna-

9. pav. ŽMA15704/2. Var
niai, XX a. vid.
10. pav. E 6134. Pasvalio
raj., XX a. I pusė. E 4700.
Biržų apskritis, XIX a. pab.

1 pieš. EMO 3034. Zarasų apy
linkė, XX a. vid.
2 pieš. EMO 3722. Ariogalos
apylinkė, Paliepių kaimas, XX a.
I pusė.

mentas. Knygos pradžioje pa
teiktos žemaitiškų pirštinių
nuotraukos ir muziejiniai eks
ponatai įrodo, kad žemaitiš
kose pirštinėse daug dėmesio
skiriama viršutinei pirštinės
pusei, dekoruojant ją sudėtin
gesniu ar uždaros kompozici
jos raštu, delno pusę išmargi
nant supaprastintu ornamen
tu. Žemaitiškoms pirštinėms
būdingas žodžių ar ištisų saki
nių išmezgimas (2,3 pav.), atnarėlių puošimas vienos ar
dviejų eilių kuteliais. Šio re
giono pirštinių atnarėlių puo
šybai nesvetimas eglutės, rombelių, kvadratėlių dekoras,
kaip neparodyta A. Tamošai
čio pateiktuose piešiniuose.
Septintojo ir aštuntojo
„Sodžiaus meno“ dalyse (18)
autorius gan siaurai aptaria
atskirų regionų —Aukštaiti
jos, Žemaitijos, Suvalkijos ir
Dzūkijos —mezginių (koji
nių, pirštinių, riešinių) ben
drus meninius ornamento,
spalvų derinių bruožus.
1974 m. išleistoje knygoje „Lietuvių liaudies dra
bužiai XVIII—XX a.“ St. Bernotienė, apibūdindama
pirštinių, kaip atskiros drabužių dalies, mezgimo ir
ornamentavimo ypatumus, remiasi A. Tamošaičiu. Au
torė nepateikia naujų žinių apie pirštinių konstrukci
ją, atlikimo techniką, dekoro kopijavimo principus.
St. Bernotienė, operuodama tik vienos kolekcijos —
Istorijos ir etnografijos muziejaus —pavyzdžiais, ne
galėtų daryti gilesnių išvadų apie regioninius skirtu
mus.
I. Ivaškevičiūtės, Vilniaus universiteto Istorijos fa
kulteto studentės, diplominis darbas „Lietuvių liaudies
mezginiai ir nėriniai XIX a. antroje - XX a. pirmoje
pusėje“ (14) apima labai plačią sritį. Autorė aptaria
pinikus, nėrinius vąšeliu, mezginius, puošiančius pata
lynę, rankšluosčius, rūbus ir virbalais megztus rūbus:
megztukus, kojines, kepurėles. Tai tikriausia ir nelei
do I. Ivaškevičiūtei smulkiau išnagrinėti vieno ar kito
mezgimo būdo, įsigilinti į pagrindinius ornamento
bruožus. Tai etnografijos srities darbas.
A Tamošaitis, St. Bernotienė ir I. Ivaškevičiūtė pirš
tinių raštus sieja su rinktinių audinių raštais. Aš many

čiau, kad mezgimo ornamentas yra skolintas ir iš kai
šytine technika dekoruotų audinių —juostų, prijuos
čių ir panašiai.
Vos kelios eilutės apie lietuvių megztas pirštines ir
kojines parašytos D. Mastonytės straipsnyje „Drabu
žiai“ (19).
Danutė Rudytė straipsnyje „Kojinės, autai ir jų pa
risimas“ (2) nurodo keletą mezgimo istorijos faktų bei
kojinių dekoravimo principų, susijusių su pirštinėmis.
Ji teigia, kad kojinių raštai nuo XX a. 3-ojo dešimtme
čio kuriami remiantis audinių ir juostų raštais, ir tai
sietina, sako ji, su noru mezginius priderinti prie pri
juosčių bei nuometų rinktinių raštų (2, p. 187).
Vertinga savo autentiškais pavyzdžiais iš XIX a. An
tano bei Anastazijos Tamošaičių sudaryta knyga „Lie
tuvių tautinis kostiumas“ (20). Tačiau joje taip pat nė
ra platesnio lietuvių mezginių aptarimo. Tai ta pati in
formacija, kuri buvo skelbta „Sodžiaus meno“ knygose.
Kaip matome, žinios apie lietuviškas pirštines yra
labai fragmentiškos ir ne visada tikslios. Viena yra aiš
ku —mezgimas, neturintis gilių tradicijų, daugeliu at
vejų yra perėmęs ornamento motyvus iš juostų ir audi
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nių, todėl ornamento analogijų vertėtų ieškoti šioje
tekstilės srityje.
Lietuvišką tekstilės ornamentą yra nagrinėję nema
ža Lietuvos menotyrininkų ir etnografų —A. Tamo
šaitis, P. Galaunė, A. Balčikonis, T. Jurkuvienė. Tačiau
šie tyrimai atlikti tik pačia bendriausia prasme, nepa
kankamai tiksliai, gana fragmentiškai. Tai sąlygojo, kad
autoriai rėmėsi vieno, daugiausia —dviejų muziejų me
džiaga arba buvo aptariami tik vieno ar kito regiono
specifiniai ornamentai. Ir tik devinto dešimtmečio pa
baigoje pasirodo išsamus juostų ornamento tyrinėjimas
(21). V. TUmėnas, remdamasis jau esamais tyrinėjimais
ir visų muziejų faktine medžiaga, nuosekliai nagrinėja
juostas ir jų ornamento simboliką, regioninio papliti
mo savitumus, menines savybes, ornamentikos tipus ir
kompoziciją. Autorius, operuodamas daugelio meno
tyrininkų išvadomis, analizuoja lietuviško ornamento
ištakas, nurodo moksliškai pagrįstus ornamentų pava
dinimus, pateikia jų klasifikacijos lenteles.
Latvijoje atskirų liaudies meno sričių ornamentai
nagrinėti nuosekliau ir plačiau. Greta ‘teorinių tyrinė
jimų mūsų kaimynai išleido „Latvijos raštų“ tritomį
(15). Juose pateikiamos plačios žinios ir apie latvių
mezginius, gausiai iliustruojant techniniais ornamen
tų brėžiniais, nurodant specifinius mezgimo raštų pa
vadinimus. Pirštines tyrinėjo latvių menotyrininkai ir
etnografai A. Caune, P. Grunvalde, I. Lesina, J. Niedre, M. Slava, J. Sudmalis, L. Upile. Menotyrininkė ir
archeologė A. Zarina yra ištyrusi ir rekonstravusi ne
mažai XVII-XVIII a. pirštinių, rastų Latvijos terito
rijoje. Viena iš paskutiniųjų publikacijų apie latvišką
sias pirštines —Mirdzos Slavos knyga „Latviškos raš
tuotosios pirštinės“ (16). Autorė pateikia pirštinių is
torinę, meninę apžvalgą, ornamentų tipologiją ir apie
penkis šimtus ornamentų pavyzdžių. Kita Latvijoje iš
leista knyga —„Istorijos etnografijos atlasas“ —supa
žindina su pagrindiniais Pabaltijo arealo pirštinių isto
rijos meniniais bruožais, lyginant tarpusavy Latvijos,
Estijos ir Lietuvos pirštines ir pateikiant jų pavyzdžių.
Lietuvos menotyrininkų informacija apie mezginius,
pateikta šiam leidiniui, žymiai siauresnė ir neapiben
drinta, palyginti su Estijoje ir Latvijoje turimomis ži
niomis apie pirštines.
Manyčiau, kad Lietuvos megztos pirštinės teoriniu
požiūriu nėra įvertintos ir aptartos. Nežiūrint vėlyves
nės nei audimas ar kiti rankdarbiai kilmės, šie mezgi
niai įdomūs savo raštais bei spalvomis ir turi būdingų
lietuviškiems ornamentams bruožų. Vienspalvis, skir
tingais raštais išmegztas mezginys yra bendresnis įvai
rioms kultūroms, o ornamentuotas kelių spalvų deri
nių mezginys turi Lietuvai savitus ornamento bruožus.
Spalvotais raštais dekoruotose pirštinėse yra elemen
tų, ženklų, analogiškų kitoms kultūroms, tačiau jie spe
cifiškai suderinti tarpusavyje tik Lietuvai būdingu fo
no ir ornamento santykiu bei kolorito dermėmis.
Latvijos patirtis rodo, kad mezgimas, šiuo atveju
pirštinės, yra įdomi ir plati sritis menotyrai. Atsižvelg
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dama į tai, kad lietuvių ornamentuotos vilnonės piršti
nės yra mažai tyrinėtos, o žinios apie jas fragmentiš
kos, netikslios ir neapibendrintos, šiame straipsnyje pa
bandysiu apibūdinti XIX a. antrosios pusės - XX a.
pradžios meniškiausių ir seniausių Lietuvoje pirštinių
savitumą keletu požiūriu. Pirmiausia būtina apiben
drinti jų techninio atlikimo bruožus, konstrukcijos ir
kompozicijos visumą. Antras uždavinys —raštų anali
zė, t. y. suklasifikuoti ir aptarti būdingiausius megz
toms vilnonėms pirštinėms ornamentų tipus bei paly
ginti juos su kitų tekstilės gaminių dekoru ir kaimyni
nių kraštų mezgimo pavyzdžiais. Viena ir kita leistų
suvokti lietuviškų pirštinių meninės raiškos savitumą.
Tyrinėdama lietuviškas vilnones pirštines naudojausi
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Lietuvos na
cionalinio muziejaus, Kauno M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus, Telšių kraštotyros muziejaus, Šiaulių „Auš
ros“ muziejaus, Marijampolės kraštotyros muziejaus,
Alytaus kraštotyros muziejaus fondais; įvairiuose lei
diniuose publikuotomis XIX a. —XX a. pr. pirštinių
nuotraukomis. Taip pat rėmiausi etnografinių ekspe
dicijų duomenimis bei jose atliktais pirštinių piešiniais
ir nuotraukomis.
Megztos pirštinės pagal paskirtį, gaminimo būdą,
naudojamą žaliavą, raštus ir spalvas skirstomos į žie
mines ir vasarines: linines ir vilnones; raštuotas ir ne
raštuotas.
Žieminės pirštinės mezgamos iš vilnonių siūlų. Jos
būna vienspalvės, dvispalvės ar daugiaspalvės, kumšti
nės ir pirštuotos. Vienu atveju raštas mezgamas iš spal
votų siūlų, kitu - keičiant geras akis su išvirkščiosiomis, kartais derinant abu dekoravimo būdus.
Virbalais megztos kumštinės pirštinės kasdienai bu
vo mezgamos vienspalvės iš prastesnės, grubesnės, ne
dažytos vilnos, rečiau - dvispalvės, paprasto ornamen
to —skersų ar išilginių dryžių, taškučių. Deriniai buvo
tamsesnių ir šviesesnių siūlų: tamsiai pilkas fonas baltas raštas; juodas fonas - rusvas raštas; tamsiai ru
das fonas - šviesiai rudas ar pilkas raštas. Rečiau spal
vos buvo derinamos atvirkščiai.
Išeigai pirštinės megztos ir kumštinės, ir pirštuotos,
iš dviejų ar daugiau spalvotų gijų. Raštas ornamentui
imtas labai įvairus —kvadratėliai, rombai, trikampiai,
žvaigždutės, eglutės, tinkleliai, kryžiukai, dobilėliai.
Vasarinės pirštuotos pirštinės dažniausiai neriamos
vąšeliu, rečiau —virbalais ir dekoruojamos kiauraraščiu mezgimu bei spalvotais dryžiais.
Iki XIX a. vidurio pirštinėms, kaip ir kitai lietuvių
liaudies tekstilei, buvo naudojami natūralios spalvos
arba augaliniais dažais dažyti siūlai. Šunobelių uogo
mis nudažydavo žalsvai, uosio kerpėmis —tamsiai ru
dai, ąžuolo žieve - mėlynai, traknelės žole - gelto
nai, beržo lapais —žaliai. Tokios spalvos mezginyje at
rodo subtiliai ir nerėžia akis, jomis išmargintas itin su
dėtingas ir smulkus raštas. Nuo XIX a. vidurio pradė
ta naudoti sintetinius dažus.
Vienos ankstyviausių, virbalais megztos XIX a. pirš-

3 pieš. EMO 3017. Ukmergės ap
skritis, Užpalių valsčius, XX a. pr.
4 pieš. EMO 3032. Zarasų raj.,
Salaku apylinkė, XX a. vid.

tinės yra visiškai be atnarėlių
arba siaurute juostele vietoje
atnarėlės. Siekiant apsaugoti
riešą nuo šalčio buvo mezga
mos riešinės, gerai apgludu
sios apie ranką (4 pav.). Išei
ginės riešinės buvo mezgamos
su karoliukais, dažniausiai
ripsu. Dažnai riešinės deko
ruojamos įvairiaspalviais
skersiniais dryželiais.
Pirštinės mezgamos gero
siomis akimis gerojoje pusėje
ir blogosiomis akimis blogo
joje pusėje, piešinį sudarant
iš besikeičiančių spalvotų gi
jų. Atnarėlės vietoje —siau
ra juostelė, išmegzta įstrižu
mezgimu —„koriuku“.
Pirštinėse, kurių atnarėlės
- tai siaura juostelė, orna
mentas išmezgamas tolygiai
iki pirštinės krašto, užpildant
juo visą pirštinės plotą —abi
puses, o 0,5 -1,5 cm siauras
kraštelis paliekamas fonui,
rečiau - kitai spalvai. Nykš
tys išmezgamas supaprastintu
ornamentu —tinkleliu, taškučiais, kryželiais: Visai pirš
tinei imamas nedidelio raporto tankiu ritmu išdėsto
mas raštas.
Taip pat dekoruojamos pirštinės, kurių atnarėlė šiek
tiek platesnė —2,3 cm. Šiuo atveju atnarėlė sumezga
ma įstrižu mezgimu, t. y. įstrižom juostelėm einančiu
„koriuku“ (22) arba įstrižomis kitos spalvos juostelė
mis.
Tokio tipo pirštinėms naudojami dviejų, rečiau —
trijų spalvų siūlai. Viena spalva fonui (dažniausiai tam
sesnė) ir viena ar dvi šviesesnės —raštui. Trečia, o kar
tais ir ketvirta spalva įmezgamos atnarėlės dalies de
korui - įstrižinėms juostelėms.
Tokio tankaus ritmo, vidutinio smulkumo raštas įgau
na kamerinę nuotaiką, ornamentui suteikiamas vibruo
jančio dinamiškumo įspūdis.
Latvijoje panašios pirštinės turi itin ryškią atnarėlę.
Ji ornamentuojama visiškai kitomis nei rašto ar fono
dviem trim, o kartais net keturiom spalvom, smulkiu
raštu. Dažnai pirštinės dekoras nuo siauros atnarėlės
atskiriamas ryškia margaspalve 1 cm pločio juostele.
Joje paprastai dominuoja raudona spalva. Nuo seno
mūsų kaimynai labai mėgo atnarėlės puošti vienos ar
kelių spalvų kuteliais, o Lietuvoje pirštinės, dekoruo

tos kuteliais, paplito tik XIX a. —XX a. sandūroje.
Jais dažniausiai buvo puošiamos ilgosios Lietuvos pirš
tinės (1 pav.).
Toks didelis dėmesys atnarėlei Latvijoje pastebimas
jau ankstyviausiose pirštinėse. XVII a. pab. —XVIII a. latviai margaspalviu ornamentu dekoravo baltą
sias pirštuotas ir kumštines pirštines. Jų galai buvo puo
šiami vienos, dviejų ar trijų spalvų kuteliais. Daugeliu
atveju ornamentas latvių pirštinėse koncentruojasi ties
atnarėlė.
A. Tamošaitis, I. Ivaškevičiūtė mini, kad kelionėje
lietuviai dėvėję dvejas pirštines (17, p. 15.). Tai patvir
tina ir etnografinių ekspedicijų duomenys. Apačioje bu
vo mūvimos pirštuotos plonesnių siūlų, sudėtingesnio
spalvingesnio rašto pirštinės, ant jų maunamos kumš
tinės, storesnių siūlų (šiltesnės), paprastesnio dvispal
vio ar trispalvio rašto pirštinės. Matyt dėl to, kad mū
vėti iš karto dvejas pirštines buvo nepatogu, XIX a. pab.
- XX a. pr. plačiai paplito dvigubos, su megztu vilno
niu vienspalviu pamušalu kumštinės pirštinės. Jos de
koruotos panašiai kaip minėtos pirštinės su trumpo
mis atnarėlėmis ir be jų. Šių pirštinių koloritas daug
spalvingesnis. Atnarėlė, jungianti šviesios spalvos pamušalinę dalį (dažniausiai baltą) su gerąja pirštinės da-
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11. pav. ŽMA5146. Varniai, XX a. vid.
12. pav. ŽMA 9982. Telšių raj., Rimučių
apylinkė, XX a. vid.

limi, dekoruojama tokiu pat principu kaip aukščiau mi
nėtosios —įstrižiniu „koriuku“ ar įstrižais kitos spal
vos dryželiais.
Pirštuotų pirštinių kiek anksčiau, o kumštinių XIX a.
—XX a. sandūroje atnarėlė ilgėjo ir siaurėjo, sumez
gant dvi blogąsias, dvi gerąsias akis (5, 6 pav.).
Vienspalviu plotu išryškėjusi ilgesnė riešo dalis puo
šiama vienos ar kelių spalvų skersiniais, rečiau išilgi
niais ar įstrižais dryžiais, paprastų geometrinių moty
vų - trikampėlių, rombelių, taškučių, kryželių, kvad
ratėlių, eglutės grandinėlėmis (7, 8 pav.). Pirštinių or
namentas tampa įmantresnis, sudėtingesnis. Labai įvai
riai interpretuojamas vienas ar kitas motyvas, derina
mos daugiau kaip trys spalvos. Dažniau naudojamas
stambesnio rašto, uždaros kompozicijos ornamentas.
Viršutinėje pirštinės dalyje išmezgami du trys motyvai
ar augalinės kilmės ornamentas, sudarantys uždarą
kompoziciją.
Klaipėdos krašte mėgstama į pirštuotas pirštines
įmegzti vieną žodį ar ištisą sakinį. Šiam regionui bū
dinga ir abi pirštinių puses dekoruoti vienodai, nepri
klausomai nuo ornamento stambumo ar smulkumo. Ki
tuose regionuose, dekoruojant sudėtingesniu ornamen
tu, pirštinės nykštys ar visi pirštai, jeigu pirštinė pirš
tuota, ir delno pusė paliekami vienspalviai arba mar
ginami visiškai paprastu - taškučių, kryžiukų, dryže
lių, tinklelio ornamentu. Klaipėdos krašto pirštinių atnarėlės dažniausiai skersai dryžuotos.
XX a. pirmoje pusėje pradėtos megzti ilgosios kumš
tinės pirštinės. Tokios pirštinės ypač populiarios Lat
vijoje, kur jos megztos jau nuo XVIII a. Mano many
mu, kaip tik iš Latvijos į Lietuvą ir atėjo tokių piršti
nių konstrukcija. Šių pirštinių atnarėlė maunama ant
viršutinio rūbo rankovės ir siekia alkūnę. Labai savi

40

tas tokių pirštinių dekoras. Jų
rankovėlė puošiama sudėtin
gesnio rašto nei visos piršti
nės ornamentas, o kartais vi
sai kitokio piešinio ar net
spalvų (1 pav.).
Ilgųjų pirštinių atnarėlėms
naudojamas varlyčių, arkliu
kų, grėbliukų ir kiti ornamen
tai (1, 2 pieš.). Jie derinami
su paprastesniais geometri
nio ornamento motyvais taškučiais, kryželiais, trikam
pėliais, rombeliais, grandinė
lėmis, zigzagu.
Vienokios ar kitokios pa
skirties, formos ir proporcijų
pirštinės sąlygoja pasirenka
mą joms puošti ornamentą vieną pagrindinių meninės iš
raiškos priemonių.
Kompoziciniai ornamento principai. Ankstyviausios
pirštinės Lietuvoje dekoruotos skersiniais dryželiais ar
paprasčiausiais ornamentais, išdėliotais skersinėmis
juostomis, taškučiais, kryželiais, brūkšneliais. Vėliau per
imti sudėtingesni kvadratėlių, rombelių, trikampėlių, aš
tuoniakampių žvaigždučių, dobiliukų motyvai. Įvairiai
derinami, smulkinami ar stambinami, jie sudaro įvai
raus charakterio ornamentą.
Pagal ornamento išdėstymą galima išskirti keturis
komponavimo būdus:
1. Išilginį, kai ornamentas išdėstomas išilginėmis
juostomis (9, 10 pav.).
2. Skersinį, kai ornamentas išdėstomas skersinėmis
juostomis (9, 10 pav.).
3. Tinklinį, kai ornamentas išdėstomas tinkliškai vi
same pirštinės plote (11 pav., 4, 5, 6 pieš.).
4. Centrišką, kai ornamentas sudaro uždarą kompozi
ciją, dominuojančią viršutinėje pirštinės dalyje (6,12 pav.).
Komponuojant kiekvienu iš šių būdų galima labai
įvairi ornamento interpretacija, t. y. ornamentas gali
būti smulkinamas, stambinamas, išdėstomas tankiu ar
retu ritmu.
Ornamentas keisis priklausomai nuo to, ar jis bus:
- paprastos, nekomplikuotos formos, ritmingai iš
dėstytas ir savo spalva nekonkuruos su fonu;
-papildytas įvairiomis ataugėlėmis, jungtimis su da
lijimais;
- bus sudarytas iš rašto ir fono;
- kai piešinio kontūras bus išplatintas;
- kai ornamento motyvų kontūras bus pakartotas
vieną ar daugiau kartų;
- kai ornamento motyvai išplauks vienas iš kito;
- kai ornamento motyvai bus talpinami į vienokį ar
kitokį tinklelį.

5 pieš. EMO 3025. Švenčionių
raj., XX a. vid.
6 pieš. EMO 7781. Panevėžio
raj., XX a. I pusė.

Vienokia ornamento inter
pretacija suteiks jamdinamiš
kumo, kitokia —statiškumo
įspūdį.
Pirštinių dekoro elementus
suskirstyčiau į tris grupes:
—pirmajai priskirčiau do
minuojančius pirštinės deko
ro motyvus, t. y. sudarančius
jo pagrindą —kvadratėlius,
rombus, trikampėlius, žvaigž
dutes, dobiliukus, kryžius ir
įvairias šių elementų modifi
kacijas.
—antrajai grupei priskir
čiau pagalbinius arba jungia
muosius motyvus, kurie papil
do irjungia pagrindines orna
mento figūras. Tai kryželiai,
taškučiai, tinklelis, zigzagai.
Jais dekoruojama delno pusė
ir pirštai.
—trečiajai grupei priskir
čiau visus tuos motyvus, ku
rie puošia atnarėles —kryže
lių, kvadratėlių, trikampėlių,
rombelių, dryželių grandinė
les, eglutės, varlyčių, grėbliukų, obuoliukų, žalčio raštus.
Norėčiau pabrėžti, kad į tokias grupes šiuos moty
vus suskirstau ne pagal jų semantinių prasmių reikš
mingumą bei populiarumą kituose audiniuose, o tik pa
gal užimamą poziciją pirštinių ornamento kompozici
joje. Kaip ir kiekvienoje liaudies meno srityje, mezgi
niuose ornamentas turi savitus išdėstymo, komponavi
mo principus ir populiariausius elementus, atsižvelgiant
į mezginio paskirtį ir tipus.
(Bus daugiau)
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AKTUALU
V

TELŠIŲ KRAŠTO VIETOVARDŽIAI
Joana MISIŪNIENĖ
Atmenu, kai Lietuvoje prasidėjo didžioji melioracijos
darbymetė, vienos savo mokinės rašomajame darbe
lyje radau skaudų atsidūsėjimą, kad po melioracijos jų
kaime nebeliko visų mylimo ir branginamo upelio. Ne
liko dėl tos pačios priežasties ir mano vaikystės upelio.
Daug kas nyko, dilo iš žmonių atminties.
Buvau idealiste, norėjau tikėti, kad viskas, kas tary
bų valdžios daroma, žmonių labui daroma, bet buvo ir
tokių dalykų, kurie ir man, idealistei, buvo nesupranta
mi. Vienas iš labiausiai gluminančių dalykų buvo vieto
vardžių naikinimas, pakeičiant juos dirbtiniais, dažnai
pretenzingais vardais. Negalėjau suprasti, kodėl sukū
rus kolūkj jam reikėjo sugalvoti dirbtinį vardą, kai gyvi
gyviausi buvo kaimų vardai ir gausybė kitokių vietovar
džių. Kodėl, sakykim, Luokės kolūkis negalėjo likti Luo
kės, kam reikėjo kurti kažkokį „Naują gyvenimą“, juo
labiau, kad tas naujas gyvenimas ne vienam ašaras
spaudė. Kokių tik vardų nesugalvota! Ir juokas, ir aša
ros. Štai pavasarį perkarę kolūkio galvijai, anot K. Do
nelaičio, vos vieną panešdavo ragą, nors išeidavo ant
pavasarinės žolės iš „Laimės švyturio“ fermų! Kiek iš
stūmus įprastus, prasmingus vietovardžius Lietuvoje
atsirado tų „laimės švyturių“, „Lenino kelių“, „perga
lių“, ir jau nebežinojai, perskaitęs žinutę laikraštyje, ko
kio kaimo ar kaimų žmonės čia minimi. Rodės, vyksta
sąmoningas vietovardžių genocidas.
Daug kam ieškojau pateisinimo, tačiau gražiausių,
įdomiausių vietovardžių naikinimas buvo nesupranta
mas, skaudinantis. Tikėjau, ateis laikas, žmonės atsi
bus. Kad laikas nenuneštų daug ko užmarštin, kad būtų
lengviau primirštą atsiminti, be to, ir susirūpinusių ano
laiko kalbininkų raginama, prieš keletą dešimtmečių su
savo mokiniais ėmiau rinkti artimesnių ir tolimesnių kai
mų vietovardžius. Džiaugiuos tuo darbu, nes, pasiro
do, šiandieniniai jauni žmonės jau daug mūsų surink
tųjų vietovardžių nebežino ir net stebisi, kad tokių jų
kaime būta.
Kaimas pamažu bunda, atsiras stipresnių ūkininkų,
kurie gal panorės savo sodybas ar atskiras jų dalis pa
vadinti gražiais, ištisų kartų vadintais vardais. Gal kai
ką šis straipsnis sudomins vien dėl to, kad paaiškina
ma, kokiais principais remdamiesi senoliai ir tėvai kūrė
vietovardžius Telšių rajono Luokės, Viešvienų, Upynos
apylinkėse.

JUODALKSNYNE (Gudiškės k.). Augo daug juodalksnių.^
RAKŠTYNĖ (Pašatrijos k.). Buvo daug žabarų, kurie
lyg rakštys badydavo basas kojas.
TETERVINE (Staniškės k.). Buvę labai daug tetervi
nų.
ROTPELKE (Jucių k.). Sausais metais pelkė išdžiū
davo, paruduodavo, ir dėl rudos spalvos praminė ją
ruda pelke - Rotpelke.
ROŽKALNIS (Jonaičių k.). Augo daug erškėtrožių
krūmų. Dabar jų beveik neliko, o vis tiek Rožkalnis.
USYNAS (Traulėnų k.). Šioje vietoje seniau buvęs
dvaro parkas su gausybe lieknų uosių.
PIMPYNĖ (Traulėnų k.). Labai pelkėta vieta, daug
kemsų ir pempių.
VIŠTUPIS (Traulėnų k.). Nedidelė kalvelė, ant kurios
pavasariais priskrisdavę daugybė paukščių, iš toliau
panašių į vištas.
BARSUKŲ KALNAS (Petraičių k.). Buvę labai daug
barsukų urvų.
LAPURVIŲ KALNAS (Petraičių k.). Buvę daug lapių
urvų.
PIENIŲ KALNAS (Petraičių k.). Visas kalnas gelto
nuodavęs nuo pienių.
SMALKOS MIŠKAS (Petraičių k.). Čia kažkada virė
smalą.
OBELYNĖS PIEVA (Petraičių k.). Matyt buvusi sody
ba, nes augo daug obelų.
SALŲ KALVOS (Kirklių k.). Krūmingomis pelkėmis
apsupta pieva. Pasakojama, kad čia buvusi ežero sa
la.
PLYTOS (Kirklių k.). Pieva. Buvę labai gero molio ply
toms.

2. Vietovardžiai, susiję su vietovės išvaizda.

BURKOS KALNAS. Šis šalia Luokės esantis kalnas
pavadintas taip todėl, kad yra ilgas, požemis, platus ir
tarsi primena burką - ilgą, platų iš storo milo pasiūtą
apsiaustą, žemaičių vilkėtą ilgose kelionėse.
RAUDONKALNIS (Pašatrijos k.). Vasaros saulei iš
deginus žolę, dėl apačioje esančio žvyro kalnas tikrai
atrodo raudonas.
KIAULĖS NUGARA (Petraičių k.). Kalnas, panašus į
kiaulės nugarą.
KALĖS KAKTA (Rudupių k.). Status miško skardis,
1.
Pagal vieno ar kito gausumą. Šie vietovardžiai
primenąs kalės kaktą.
šiandien turi pažintinę reikšmę, nes tik iš vietovardžio
KRYŽDAUBĖ (Viekšnelių k.). Daubos forma prime
gali spręsti, ko šioje vietoje kažkada būta.
na kryžių.
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3. Garsinė vietovardžių kilmė.
GIRGŽDOKALNIS (Petraičių k.). Kalnelis apaugęs pu
šimis, kurios siūbuodamos girgžda.
VARLIŲ PELKĖ (Petraičių k.). Taip petraitiškiai pava
dino pelkę dėl daugybės varlių kurkimo.
4.1$ pavardžių kilę vietovardžiai.
STANKIŠKĖ (Pašatrijos k.). Ten gyveno žmogus, pa
varde Stankus.
BEIBELĖ. Sako, kad taip kaimas buvęs pavadintas
pagal pirmąjį jo gyventoją žydelį Beibelę. Kai gyvento
jų atsirado daugiau ir kaime buvo pastatyta bažnyčia,
žydiškas kaimo vardas pasirodęs netinkamas ir kaimas
buvo pavadintas Viekšneliais. Tačiau ir dabar senieji
sakosi gyveną Beibelėje.
SKLIAUSČIŲ miškas už Mildagės k. Čia buvusios
ganyklos, kurios priklausiusios ūkininkams Skliausčiams ir vadintos Skliaustinėmis. Kai ganyklų vietoje
atsirado miškas, jis pavadintas Skliausčių mišku.
SERVIENĖS pelkė (Viekšnelių k.). Netoliese gyveno
Servienė. Šalia gyvenusių žmonių vardais pavadinti ne
dideli Petraičių k. kalneliai: VIDUČIO kalnas, SURMINO kalnas. Tame pačiame kaime REKAŠĖS pieva, aiš
ku, priklausė Rekašiui.
Seniai nebėra kai kurių sodybų, o vietos, kur jų bū
ta, pagal šeimininkų pavardes tebevadinamos VENSLAUSKINE, ŽILVITINE, LEKIŠKE.
KALAŽINSKINĖ - tai didelis dirbamas laukas, pri
klausęs Kalažinskui.
ARLIZKINĖ - ganykla (šeimininkas buvo Arlizkas),
VOZGIRDINĖ - Vozgirdui priklausęs miškas. Visos šios
vietos - Petraičių kaime.
5. Vienas kitas vietovardis, susijęs su sodybos
ypatumu. Nedidelis Viekšnelių kalnas pavadintas Ziograkalniu dėl to, kad čia buvusi sodyba, dailiai iš visų
pusių aptverta žiogrine tvora. Sodyba išnyko, tik kal
neliui davę vardą žiogriai dar ilgai styroję.

6. Vietovardžiai, apie kurių atsiradimą išlikę (do
mių, j padavimus panašių pasakojimų.
BLIŪDPELKĖ (Rudupių k.). Toje vietoje buvusios ben
dros ganyklos. Vienoje jų pusėje tvyrojusi klampi pel
kė. Kartą Šimkus sumanęs palei pelkę pasipjauti žo
lės. Žmona nešusi jam bliūdą cepelinų. Kad būtų grei
čiau, sumaniusi eiti tiesiai per pelkę. Ėjusi ir įsmukusi
su visu biiūdu. Moteriškę išgelbėję, o prasmegęs su
cepelinais bliūdas davęs pelkei vardą.
ALTARIJA (Mildagės k.). Kaime buvęs stambus Kazragių ūkis su daugybe, ar ne šešiolika, pastatų. Prieš
mirtį Kazragis pastatęs dar vieną pastatą savo karša
čiai ir pagal klebonijos madą pavadinęs altarija. Po to
visa toji vieta imta vadinti ALTARIJA.
PABUNGINĖ. Tai nedidelis kaimelis tuoj už Luokės,
einant į pietvakarių pusę. Luokė nuo seno garsėjo jomarkais. Pelningus sandėrius arba apmaudą dėl ne
pasisekusio sandėrio jomarkininkai aplaistydavo Luo

kės smuklėse, kurių buvę ant kiekvieno kampo. (Prie
vienos iš jų buvo užmuštas garsusis „svieto lygintojas“

Tadas Blinda). Kadangi jomarkininkams to „palaistymo“ būdavę maža, tad jie užsukdavę dar į vieną smuk
lę, esančią už kelių km. vakarų pusėje. Ten iratšvęsdavę jomarko „pabungą“ (pabaigą). Keldavęstiklinę įs a 
kydavę: „Pabunginė!“, t. y. pabaigos stiklinė.
PYPKINĖ. Toji minėta karčema - Pabunginė - sto
vėjusi ten, kur susikerta Biržuvėnų, Luokės ir Telšių ke
liai. Vyrai čia ne tik gerdavę, bet ir ilgai pypkiaudavę.
Žmonos supykusios klausdavusios, ar vyrai vėl toj vel
nio pypkinėj užsisėdėję. Šiandien Pabunginė vadina
mas tik kaimas, o toji vieta, kur karčema stovėjo, vadi
nama Pypkine. Jos vardu vadinama ir vieniša kryžke
lės pušis.
MEDUPIS - tiltas per nedidelį upokšnį Traulėnų kai
me. Ėjęs žmogus labai karštą vasaros dieną ir baisiai
ištroškęs. Priėjęs tiltelį, persilenkęs per jį, atsigėręs
skaidraus upokšnio vandens ir patenkintas ištaręs:
„Kaip medus".
LAUMĖS PĖDA (Biržuvėnų k.). Daili loma, kurioje
trykšta nepaprastai skanaus vandens šaltinis. Pasako
jama, kad ėjusi milžiniška laumė, palikdama didžiules
pėdas. Iš vienos pėdos ir ištryškęs šaltinis.
KAUPKALNIS (Baltakiškės k.). Sako, kad tą kalną
supylę baudžiauninkai.
KORONĖ (Dirvonėnų k.). Pasakojama, toje vietoje
senovėje plakdavę baudžiauninkus.
SELIAMO pelkės (Žylakią k.). Ėjęs žmogus, vardu
Seliamas, ir sutikęs velnią. Žmogus velnio neišsigandęs irdavęs jam tabokos. Šioji taip patikusi velniui, kad
visus praeinančius ar pravažiuojančius jis ėmęs šaukti
Seliamu ir prašęs tabokos.

SIBIRIKE - laukas Pašatrijos kaime. Čia buvusi so
dyba. Jos šeimininkai nepažinę ilgai namuose nebu
vusio sūnaus, kai pamatę jį turint daug pinigų, pasigviešę turto, naktį nužudę. Tėvai buvę ištremti į Sibirą, o
nelemtoji vieta, kur tik pamatų liekanos žole apžėlu
sios, Sibirike tebevadinamos.
7.
Vienas kitas vietovardis atsirado ir kolūkiniais
metais.
KALVIKĖS - ferma ant nedidelio kalnelio Upynos
kaime.

VALKAČINOS - kalniukas Pabunginės k. Ant jo ko
lūkių kūrimosi metais rinkdavosi susierzinę, neramūs,
pikti kaimiečiai. Jie čia ilgai bardavosi, plūsdavosi, ne
žinia ant ko išgieždami savo apmaudą, kitaip sakant,
šlaistydavosi, valkataudavo, kas buvo taip neįprasta
darbščiam žemaičiui. Taip kalnelis ir gavo nelemtą Valkačinų vardą.
Pravardžių, kaip jau esu rašiusi, mūsų krašte gausu
ir šiandien. Ir fantazijos, ir išmonės, ir noro joms sukur
ti užtenka. O štai naujų vietovardžių kaip ir neteko iš
girsti. Vietovardžiai kuriami turbūt tada, kai kiekvienas
žemės lopinėlis, kiekvienas girios kampelis yra bran
gus, savas. Kai laukai, miškai, pievos tapo visų - ir
vietovardžių nebereikėjo. Bet žemė, miškai, lankos, grįž
ta į tikrųjų šeimininkų rankas, ir tikiu: ne tik atgims se
nieji, gerokai primirštieji vietovardžiai, bet bus kuriami
ir nauji.
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DISERTACIJOS

SENŲJŲ BALTŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ KILMĖ
1994 m. spalio 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietu
vos istorijos instituto Habilitacinio komiteto posėdyje Romu
aldasAPANAVIČIUS apgynė disertaciją „Senųjų baltų muzi
kos instrumentų kilmė“. Habilitacinio komiteto nariai (hab.
dr. R. Merkienė, pirmininkė, hab. dr. prof. A. Ambrazas, hab.
dr. V.Milius, hab. dr. R. Rimantienė, hab. dr. prof. N. Vėlius,
hab. dr. A. Vyšniauskaitė, hab. dr. prof. Z. Zinkevičius), gerai
vertindami darbą, pažymėjo, jog sukurta lyginamųjų etnoinstrumentinių tyrimų teorija ir metodika. Pasitelkus etninės isto
rijos mokslų duomenis, įžvelgiamos ne tik muzikavimo įran
kių, bet irjų ankstyviausiųjų naudotojų etninės ištakos. Habilitanto tyrimaipripažinti reikšmingu indėliu į lietuvių etnomuzikologijos, etnologijos, baltų etnogenezėsproblemų nagrinėjimą.
Uždisertaciją Romualdui Apanavičiui vienbalsiai suteiktas
Humanitarinių mokslų Etnologijos krypties habilituoto dakta
ro laipsnis.
Spausdiname habilitanto įžanginę kalbą, apibendrinančią
monografijose, straipsniuose bei habilitaciniame darbepateik
tų lyginamųjų tyrimų duomenis.

Gerbiamoji Habilitacinio komiteto pirmininke,
Gerbiamieji Habilitacinio komiteto nariai,
Gerbiamieji visi susirinkusieji,
pirmiausianorėčiau nuoširdžiai padėkoti užsuteiktągarbę
ginti habilitacinį darbą čia, šioje mokslo įstaigoje, kurioje
gvildenami esmingiausieji tautos istorijos ir etnokultūros
klausimai. Be galo malonu, kad irmano tyrinėjimai laikomi
to vertais.
Gynimui pateikiamos trys knygos, kuriose išdėstyta habi
litanto lyginamųjų tyrimų sistema: nuo vieningos etnoinstrumentinės erdvės nustatymo bei mažesniųjos plotų nagri
nėjimo iki vienos ar kitos dabartinės tautos etnoinstrumentarijaus ir instrumentinės muzikos išgvildenimo: „Baltų etnoinstrumentologija“ (1992), „Senosios kanklės ir kanklia
vimas“ (1990, parašyta kartu su bendraautoriais) ir „Lietu
vių liaudies muzikos instrumentai“ (1991, kartu su M. Baltrėniene). Lietuvių, baltų bei Šiaurės Europos tautų etnoinstrumentarijus, jo kilmė, vartojimo papročiai bei repertu
aras išnagrinėtas ir moksliniuose straipsniuose, kurie kartu
su knygomis sudaro per 20 sp. 1. gynimui pateikta tema. Vi
sų tyrimų rezultatai apibendrinti habilitacinio darbo tezėse.
Muzikos instrumentai ir instrumentinis muzikavimas —
neatsiejama etninės kultūros iretninės istorijosdalis. Tačiau
kiekvienos tautos etnomuzikavime akivaizdūs ir du klodai
—senasis, vietinis, irvėlyvasis, bendratautis. Habilitantas nu
statė ir tyrė būtent senąjį, vietinį, klodą ir senuosius instru
mentus, labiausiai besisiejančius su tautos arba etninės gru
pės tapatybe. Vėlyvasis etnomuzikavimas irypač bendrataučiai muzikos instrumentai - smuikas, cimbolai, dūdmaišis,
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armonika ir kt., —Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose iš
plitę maždaug nuo XVI a., tyrimo objektu tapti, deja, nega
lėjo.
Etnoinstrumentologijoje turbūt neaiškiausiayra muzikos
instrumentų kilmė. Pagal iki šiol gajų požiūrį, Europos in
strumentai - atklydėliai iš Artimųjų Rytų, taigi yra tik jų
atmainos, atseit, anų, rytietiškųjų, vietinės modifikacijos. Aki
vaizdu, kad ši teorija neskiria senųjų, vietinių, irvėlesniųjų,
bendrataučių, instrumentų. Pastarųjų dalis tikrai yra rytie
tiškos kilmės. Suradus įvairiose pasaulio dalyse nemažai ar
cheologinių muzikos instrumentų iškasenų irjas sugretinus
suetnografiniaispavyzdžiais, įsitikinta, jogsenieji instrumen
tai tūkstantmečiais naudoti daugiausia tuose pačiuose plo
tuose, irjų sandara beveik nepakito arba pakito labai men
kai. Švedų etnomuzikologo profesoriaus J. Lingo teigimu,
kai kurie iškastiniai instrumentai taip gerai išsilaikę ir ati
tinka etnografinius pavyzdžius, kad „nors imkjais ir grok“.
Tad ir muzikos instrumentų kilmė šiandien labiau siejama
suskirtingose Žemės rutuliodalyse buvusiomissavitomiskul
tūromis. Šitokią versiją, neatmetant vėlesnių įtakų, paliudi
ja ir habilitanto tyrimai.
Tiriant senųjų baltų muzikos instrumentų kilmę, nustaty
ta, kad tautiniai instrumentai paplitę žemėse, nesutampan
čiose su dabartinių tautų, netgi su etninių grupių ribomis.
Būdingos etnoinstrumentinės erdvės laikytinos tokios: Vi
duržemiojūros —Balkanų - Artimųjų Rytų - Užkaukazės
kraštai, Šiaurės Europa, VakarųEuropa, Centrinė Azija, Si
biras irTolimieji Rytai, Indokinija. Visur čia gyvena skirtin
gų etninių grupių ir netgi tikėjimų tautos, tačiau senasis etnoinstrumentarijusvisiemsbendras. Galima manyti, kadben

drumų šaknys siekia ankstesnius nei tautų ir etninių grupių
susidarymo laikus.
Šitokia yra ir Šiaurės Europos etnoinstrumentinė erdvė.
Tapačius instrumentus čia naudoja indoeuropiečiai baltai,
germanai ir slavai bei Uralo kalbinės šeimos finougrai. Se
nieji instrumentai paplitę nuo Skandinavijos, Šiaurės Olan
dijos, Šiaurės Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos irŠiaurės Uk
rainos iki marių ir mordvių žemių už Volgos ir Okos santa
kos. Pietryčiuose ši erdvė apima Kursko ir Briansko sritis, o
šiaurėje - Suomiją, Kareliją, Udmurtiją ir Komiją. Nusta
tytoji erdvė bemaž atitinka indoeuropietiškosios virvelinės
(III tūkstm. pr. Kr. pab.) ir finougriškosios Sukinės duobelinės (IV-II tūkstm. pr. Kr.) keramikos kultūrų paplitimą
Šiaurės Europoje. Instrumentų tipų plotai daug kur sutam
pa ir su dar ankstesnių archeologinių kultūrų plotais. Kan
klės randamos maždaug ankstyvojo neolito Narvos kultūros
ribose, trimitai su skylutėmis - ankstyvojo neolito Valdajaus irVolgos aukštupio bei vėliau ten buvusios vėlyvojo ne
olito Fatjanovo kultūros žemėse. Dvigubų švilpynių plotas
beveik sutampa su ankstyvojo neolito Dnepro - Doneco
bei su vėlyvojo neolito Dnepro aukštupio kultūrų teritorija.
Sutapimas negali būti atsitiktinis: šiuose plotuose, taippat
ir visoje Šiaurės Europoje surastos gana gausios anų laik
mečių muzikos instrumentų, daugiausia kaulinių, iškasenos
- gerokai per 1500. Žinoma, anot estų etnologo I. Tonuristo, „XIX-XX a. piemenų muzikos instrumentai irII tūkstm.
pr. Kr. archeologinė medžiaga —sunkiai sugretinami reiš
kiniai, tačiau, kaip rodo instrumentų ištakų tyrimai, šitoks
sugretinimas pasiteisina. Piemenų instrumentarijaus vieti
niai savitumai ir šiandien apima anas archeologines kultū
ras siekiančias senosios gyvulininkystės ir žemdirbystės sri
tis.“
Pagal instrumentų išsidėstymą Šiaurės Europoje galima
išskirti du ryškiausius plotus. Didesnysis nuo Skandinavijos
driekiasi į rytus net iki Komijos. Tapačius instrumentus čia
naudojo dalis vakarų ir beveik visi šiaurės germanai, dalis
vakarų ir rytų slavų, dalis Baltijos ir visi Volgos bei Permės
finai. Kadangi čia daugiausiapaplitę pučiamieji irsaviskambiai instrumentai, šj plotą galima vadinti „pučiamųjų“ kul
tūra.
Žymiai mažesnė prie Baltijos rytinių krantų esanti sritis,
kurioje gausu pučiamųjų ir saviskambių, bet tik čia naudo
tos kanklės. Šj plotą tikslingiausia vadinti „kanklių“ kultū
ra. Habilitantas, remdamasis muziejų eksponatais,
XI-XIV a. iškasenomis, kitų autorių tyrinėjimais, įžvelgė
tris kanklių tipus ir 1986 m. paskelbė naują Baltijos tautų
kanklių klasifikaciją bei jų kilmės versiją. Be kita ko, šito
kiam suskirstymui labiausiai pastūmėjo mitologo profeso
riaus N. Vėliaus pagrįsta senovės baltų pasaulėžiūros trina
rė rytų - vidurio - vakarų sistema.
Pirmojo tipo kankles galima manyti esant luoto, geldos,
gal net karsto atvaizdais. Atsižvelgdamas į I. Semakovos
1990 m. hipotezę, jog karelų kanklių forma beveik atitinka
šaltųjųvandenų liktiniųžuvųsiluetus, habilitantas hipotezei
pritaria ir linkęs manyti šitokiais atvaizdais esant ne tik ka
relų, bet irvisas antrojo ir trečiojo tipo kankles.
„Kanklių“ plote gyvena visi Baltijos finai ir latviai, taip
pat šiaurės vakarų rusai ir vakarų bei šiaurės lietuviai. Lie
tuvius kanklių riba dalija į dvi dalis: į vakarų iršiaurės „kan
klininkus“ bei pietų ir rytų „pūtikus“.
Šiaurės Europos instrumentinės erdvės skirtingumus liu
dija ir trimitų vardai. Germaniškasis hom, paplitęs „pučia
mųjų“ kultūros vakarinėje dalyje, siejamas su ide. šaknimi
ker-, ‘elnias’, o rytinėje šios kultūros dalyje vartotas bendras

baltų ir slavų žodis ragas/rog indoeuropiečių kalbose atitik
menų daugiau neturi išskyrus sutapimą su sanskr. rog‘ragas,
kyšulys’. E. Fraenkelis dar pateikia prūsų ragis, ragingis ‘el
nias’. Baltų irBaltijos finų žemėse „kanklių“kultūros srityje
šie instrumentai vadinami baltiškais taurės vardais (suom.
paimentorvi, ėst. paimentoru ‘piemens trimitas’), kurie sieja
si su latvių taure ‘trimitas’, lietuvių tauras, latvių taurus ‘bu
lius’, prūsų tauris ‘stumbras’. Trimitų pavadinimai sutampa
ir su slavų tautų, taip pat su airių, gotų, avestos, netgi su
protosemitų žodžiais, reiškiančiais taurą, stumbrą, stambų ra
guotį, bulių, veršiuką,.
Tad „pučiamųjų“ kultūros trimitų pirmavaizdžiais grei
čiausiai buvo elnio, o „kanklių“ - kitokių laukinių - tauro,
stumbro, o gal jau prijaukinto raguočio - buliaus - ragai.
Būtent ragus labai primena visų Siaurės Europos tautų toši
niai ir mediniai trimitai.
Rytiniame „pučiamųjų“ kultūros plote yra irdaugiau se
nųjų instrumentų, vadinamų bendrais baltų ir slavų pavadi
nimais, kurie, kaip irūnųpilli, piolian, pellian ‘švilpukas’, su
tampa ne tik su indoeuropiečių, bet ir kitų kalbinių sistemų
tautų paukščių balsus pamėgdžiojančiais žodžiais. Tad šių
instrumentųvardų, gal irpačių instrumentųkilmė gali siekti
net ir ikiindoeuropietiškuosius laikus.
Bendri baltų ir Baltijos finų kanklių pavadinimai, nežiū
rint nemenkų pastangų, finų kalbų duomenimis nepaaiški
nami ir laikytini baltiškuoju palikimu. Tai pripažįsta ir iški
liausi suomių kalbininkai (Mikkola, 1925, Nieminen, 1963;
Toivonen, 1974).
Lyginamieji tyrimai rodo, kad „pučiamųjų“ kultūros in
strumentų naudojimo papročiai atspindi daugiausia me
džioklę ir gyvulininkystę. Šu žemdirbyste sąsajos visai men
kos. Instrumentai naudoti signalinimui miškuose ir laukuo
se, pamėgdžiojant švilpiančiųjų ir gagenančiųjų paukščių
(švilpynių ir birbynių melodijos) bei riaumojančiųjų stam
biųjų raguočių ir žvėrių (trimitai) balsus. Signalai siejosi ir
su apsaugine magija bei kitomis apeigomis.
„Kanklių“ plote, be medžioklės ir gyvulininkystės, aiškus
iržemdirbystės papročių klodas: kankliavimas troboje sieja
mas su sėsliu gyvenimu. Prie trobos slenksčio, ne vien miš
ke, kankliuoja irkarelų epo „Kalevala“veikėjas senasis Veinemeinenas. Tyrinėtojų nuomone, epo runose apgiedota
bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus sandūros gyvensena
irgyvulininkystės bei žemdirbystės plitimas į šiaurę. Epe ran
dama vis daugiau baltiškųjų gijų. Netgi Veinemeinenas lai
komas Kalevalos šalies lyg ir ateiviu. Būtent į karelų Veinemeineną labai panašūs iki mūsų dienų skambinę „kanklių“
ploto kanklininkai. Tai buvo šviesios, neeilinės asmenybės,
skleidusios aplinkiniams gėrį.
Visai kitoks „pūtikų“ svarbiausias etnomuzikavimo vei
kėjas: senyvas, ne tikfizinių, bet irpsichinių negalių turintis,
žmonių besišalinantis, su gyvuliais ir miško dvasiomis ben
draujantis kerdžius (Skandinavijoje, beje, bandą ganė irtriūbino tik moterys). O „kanklininkų“ kerdžius, kaip ir kankli
ninkas, buvoprotingas, normalus senas žmogus. Šitokie skir
tumai iki pat XX a. pirmosios pusės išliko ir lietuvių „kan
klininkų“ bei „pūtikų“ plotuose.
Tad, atrodytų, „pučiamųjų“ kultūros instrumentų kilmė
irnaudojimas gali siekti vienokios, gal rankiojimo, medžiok
lės irgyvulininkystės, o „kanklių“ - greičiausiai gyvulių au
gintojų iržemdirbių kultūrinės sanklodos laikus. Gyvulinin
kystės pradžia mūsų platumose siejama su viduriniuoju, o
žemdirbystės - su vėlyvuoju neolitu, todėl ir senieji muzi
kos instrumentai, papročiai, susieti sujais, galbūt siekia anuos
laikus. Tai liudija ir archeologinės iškasenos.
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Pagal instrumentų tipus, jų vardus,
naudojimo papročius ir repertuarą ry
tinė „pučiamųjų“ kultūros dalisgali bū
ti rytų baltų, o visa „kanklių“ kultūra
- vakarų baltų palikimas. Baltiškasis
etnokultūrinis pamatas ženklus čia vė
liau susidariusių tautų pasaulėjautoje,
papročiuose iretnomuzikavime. Baltiš
kuosius pradus įžvelgia ir iškiliausi fi
nų instrumentarijaus tyrinėtojai (Leisio, 1975, 1985, 1977; Tonurist, 1985).
Senųjų lytųbaltųpalikuoniai, etnoinstrumentiniais duomenimis, gali būti
šiaurės rusai, baltarusiai, šiaurės ukrai
niečiai, galbūt - rytų lenkai ir Volgos
finai. Visi jie turėjo vienodus instru
mentus. Šiuo požiūriu rytųbaltais šian
dien laikytini pietų ir rytų lietuviai. Jie
—tikri „pūtikai“ ir turi daugiau ben
drumų su visa likusia milžiniška rytine
erdve nei su vakarų ir šiaurės Lietuvo
je buvusia „kanklių“kultūra. Etnoinstrumentiniais duomenimis, šiandienva
karų baltais laikytini latviai bei vakarų
ir šiaurės lietuviai, kurie kalbos moks
lo požiūriu yra rytų baltai. Vakarų bal
tųpalikimo esama Baltijos finų iršiau
rės vakarų rusų etnokultūroje.
Apibendrinant galima manyti, jog
dauguma baltų, finougrų, galbūt irsla
vų tautinių muzikos instrumentų grei
čiausiai yra vienos, tikriausiai prabaltiškos kilmės. Etnoinstrumentiniu po
žiūriu, baltų šaknys turėjo siekti anks
tyvuosius Šiaurės Europos apgyvendi
nimo tarpsnius, o senųjų prabaltų erd
vė rytuose, matyt, apėmė ir Volgos fi
nų, o šiaurėje - Baltijos, o gal Permės
finų žemes. Į prabaltų žemes atėję fi
nougrai (IV-II tūkstm. pr. Kr.) ir sla
vai (VII-IX a.), be atsineštinių, turėjo
perimti ir savais vėliau laikyti daugumąprabaltų muzikos instrumentų.
Šie nauji teiginiai be abejo gali būti
tikslinami irpapildomi. Reikėtųdarieš
koti naujų duomenų, patvirtinančių
prabaltiškosios erdvės buvimą gerokai
į rytus ir šiaurę už baltiškųjų vanden
vardžių ribų, taip pat ir dėl vakarų bei
rytųbaltųetniniobei teritorinio suskirs
tymo. Turimi etnoinstrumentiniai duo
menys skatina šiuos tolimesnius ieško
jimus.
Šitokios svarbiausios habilitacinia
me darbe tirtos problemos, šitokios iš
vados.
Dėkoju už dėmesį.
Romualdas APANAVIČIUS
Vilnius, 1994 09 25
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ADOMAS GALDIKAS IR TAUTODAILĖ
1 0 0 -ų jų gimimo metų jubiliejui

4

* *

If-

1. Memorialiniai paminklai. 1. Kapinių kryžiai.
Kretingos aps., Mosėdžio kapinės. ČDM Lta 892.
2. Kapinių vartai. Kretingos aps., Salantų mies
telio kapinės. ČDM Lta 914.
3. Architektūrinės detalės. Kretinga. ČDM Lta 919

Straipsnyje „Ornamenti
kos rinkimas“ („Menas“,
1920 m., Nr. 1) P. Galaunė
rašo, jog birželio 19 d. Lietu
vių meno kūrėjų draugijos
valdyba raštu kreipėsi į Švie
timo ministerį, kad „po karo
sunaikinta daug meno kūry
bos turtų“, o „žmonėse at
šimpa ir nyksta mūsų senovės
formų pajautimas; imama
mėgdžioti netikusius, iš sve
tur atklydusius vulgarius šab
lonus“. Lietuvių meno kūrė
jų draugijos valdyba nutarė
rinkti ar fiksuoti liaudies kū
rybą, aptiktus „ornamentikos
pavyzdžius piešti“, o vėliau iš
tų piešinių leisti albumus
(ateityje, reikia tikėti, tai bus
padaryta —A. K.). Pakviesti
pirmieji piešėjai: K. Šimonis,
V. Jomantas, R Rimša, P. Ga
launė ir A. Galdikas. Kiek
vienas turėjo pasirinkti Lietu
vos vietovę ir ten kurį laiką
(1 —2 mėnesius) padirbėti.
Kadangi pinigų didelei
ekspedicijai negauta, išvyko
tik K. Šimonis ir A. Galdikas.
Dvidešimt septynerių metų
A. Galdikas buvo baigęs

II. Geležinės kryžių viršūnės „saulutės“. 1. Kėdainių aps., Krakių vis., Ažitėnų viensėdis. ČDM Lta 887. 2. Kėdainių aps., Pašušvio vis., Pa
šušvio senkapiai. ČDM Lta 880. 3. Kretingos aps., Mosėdžio vis., Šauklių k. ČDM Lta 878a.

1920 m. Adomo Galdiko piešiniai saugomi
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies meno sky
riuje. Jų yra apie 100 (La 865—946); ant vieno lapo
kartais nupiešti keli objektai. Piešiniai piešti gerai ži
nomose Žemaitijos vietose —Mosėdyje (pats Galdi
kas buvo gimęs Mosėdžio vaisė., Giršinų k.), Plateliuo
se, Beržore, Kretingos apylinkėse ir mažiau pažįstamo
se Kėdainių, Telšių ir Žemaičių Kalvarijos apylinkėse.
Nors buvo sumanyta fiksuoti ornamentiką, A. Gal
diko piešiniuose vyrauja
architektūros objektai:
penkeri kapinių vartai,
dvylika varpinių, aštuonios koplytėlės ant žemės,
šeši stogastulpiai, šešioli
ka koplytstulpių, šeši me
diniai kryžiai, trylika ge
ležinių kryžių, vienuolika
architektūros detalių, vie
nas sodybos piešinys, du
baldų piešiniai.
A. Galdiko jubiliejinei
parodai atrinkti vartai,
dvi koplytėlės ant žemės,
trys stogastulpiai ir gele
žinis kryžius. Iš piešinių
matyti, jog autorius ieško
jo archaiškesnių objektų
1.4. Kapinių fragmentas: varpinė, vartai, koplytėlė. Kretingos aps., Salantų (Gargždelės) kapinės. ČDM Lta 925.
(kai kurie datuoti 1873,

mokslus Rusijoje, be to, pats žemaitis, tad buvo regė
jęs Žemaitijos liaudies meną natūroje. Tuo metu jis ra
šė: „Renkamų tautos turtų yra labai daug. Į darbą taip
įsitraukiau, kad per dieną padarau po 10-30 varstų.
Nupiešiau keliolika kryžių —koplytėlių. Radau tokių
brangių meno dalykėlių, apie kuriuos niekas nė nesva
jojo, net Švedų Nordiškas muziejus panašių neturi. Ra
dau dvi klaupkas, dažytas ir pjaustytas 1638 m., ir bran
gią to paties meistro darytą spintą (...).“
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1863 m), įdomesnių for
mų, ir, būdamas grafi
kas, piešinius padarė
tikslius. Dominuoja tušu
piešti piešiniai, kai kurie
paspalvinti guašu, vyrau
ja mėlyna spalva. Pieši
niai turi metrikas.
Užfiksuotieji objektai
yra svarbūs kaip pamin
klų (kai kurių jau nėra)
fiksacija bei A. Galdiko
„virtuvė“, nes savo patirtį
jis panaudojo vėlesnėje
kūryboje. Antai net ku
bizme nevengė liaudies
meno elementų, ką kal
bėti apie natiurmortą ir
peizažus. Be to, būdamas
pedagogas, ir savo moki
nius ragino liaudies me
no formose, spalvose ieš
koti išraiškos priemonių.
Tarp A. Galdiko ko II. 4. Kėdainių aps., Pašušviovis., Pašušviosenkapiai. ČDMLta 881.5. Raseinių aps., Betygalos kapinės. ČDMLta 876.
lekcijų buvo ir liaudies
grafikos rinkinys. Daug
kas žuvo karo metais.
P. Galaunė „Muziejinin
ko novelėse“ (1967,V.,
p. 121) novelėje „Lova liaudies raižinių saugoto
ja“ aprašo, kaip vienoje
Žemaitijos vietoje (ko
kioje, P. Galaunė nežino
jo) A. Galdikas rado „lo
bį“ - vietoj šiaudų lovo
je aptiko grafikos lakštų ir
juos įsigijo. Iš to „lobio“ į
muziejų pateko trisdešimt
trys liaudies grafikos lakš
tai (Lvg 425 -457), ku
riuos M. K. Čiurlionio
dailės muziejus 1972 m.
įgijo iš dailininko sesers
Onos Galdikaitės, vie
nuolės, tremtinės, kurį
laiką gyvenusios Kaune
(inv. knygoje rašyta, kad
ji gyveno Telšiuose). Iš jų
keturi yra Tomo Ostraus
6. Kėdainių aps. Grinkiškio vis., Vosiliškiobk. ČDMLta 882.7. Kretingos aps., Mosėdžio kapinės. ČDM Lta 874.
ko (1831 m.), vienas S. Jurevičiaus arbajo mo
Laimei, matyt, sesers rūpesčiu šie lakštai karo me
kinių ir dvidešimt aštuoni —nežinomų autorių. Vyrauja
tais
nepražuvo.
religinė tema: Kristaus ir Šv. Marijos vaizdavimai,
Aušra KARGAUDIENĖ
Šv.Še ima, įvairūs šventieji. Tai svarbus indėlis į negau
sų grafikos fondą. Mūsų tradicinė grafika, kaip žinia,
yra reliktinė liaudies meno sritis.
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LATVIJOS PUSLAPIAI

MITOLOGINIAI VAIZDINIAI DAINŲ FORMULĖSE
Janina KURSITE
Tiek Latvijoje, tiek užjos ribų pastaraisiais metais pasi
rodė gan daug įdomių mūsų folkloro tyrinėjimų. Tačiau
viena iš tyrimų sričių - latvių mitologija - tėra paliesta.
Šiuo požiūriu gal daugiausia impulsų davė K. Skujenieko, R. Veidemanės, M. Zalytės straipsniai, vis dėlto daug
daugiau yra padaryta už mūsų respublikos ribų. Mask
vos mokslininkai V. Ivanovas ir V. Toporovas įvesdino bal
tų mitologiją indoeuropiečių mitologinėn sistemon, lietu
vių mokslininkas N. Vėlius, remdamasis iš esmės tik lie
tuviška medžiaga, bandė restauruoti senąjį baltų pasau
lėvaizdį. Gretą kitų temų mitologinius vaizdinius bando
ma aiškintis Švedijoje išleistoje V. Rūkes-Dravinios kny
goje .Žmogus ir gamta latvių liaudies dainose“ (Stokhol
mas, 1986), I. Freibergo ir V. Vikės-Freibergos darbuose
Kanadoje.
Rimtai tyrinėti mūsų mitologinį sluoksnį imasi MA Kal
bos ir literatūros instituto jaunosios kartos folkloristai (žr.,
pavyzdžiui, D. Bulo, B. Mežalės, E. Olupės, G. Pakalnio ir
kt darbus MA .Vestis“ (.Žiniose), 1986, Nr. 10.). Neseniai
paskelbta virtinė įdomių vyresniosios ir viduriniosios kar
tos folkloristų tyrinėjimų (pavyzdžiui, R. Dryzulės straips
nis .Dievo ir Velnio mitologinės personifikacijos latvių fol
klore“ 1986 metų „Varavlksnė“ (.Vaivorykštėje) ir kt.).
Senųjų latvių kosmologinių vaizdinių tyrimo pastaraisiais
metais imasi ir vadinamieji ne specialistai (ne folkloristai ir
ne filologai) - J. Kletniekas, V Gravytis, A. Goba. Galbūt ir
net tikėtina, jog bent dalis ne specialistų iškeltų hipotezių
gali pasirodyti klaidingos (nuo to nėra apsaugoti ir folklo
ristai), bet, mano manymu, jų įnašas į mitologijos tyrinėji
mus yra reikšmingas jau vien dėl to, kad folkloristus skati
na dirbti, ieškoti kontrargumentų ar rimtesnių argumentų.
Nors susidomėjimas mitologija ir didelis, kartoju - jos
tyrinėjimas dar tebėra pirminėje stadijoje.
Tikriausiai daugelis bus atkreipę dėmesį į mūsų dainų
formuliškumą. Dainose kartojasi pastovūs žodžių jungi
niai, iš dainos j dainą visiškai ar beveik nepakitusią forma
persikelia pavienės eilutės. Galima kalbėti net apie išti
sus tekstų struktūros modelius. Profesionaliojoje poezijo
je mes tai be abejonės pavadintume plagiatu ar tiesiogi
ne įtaka. Uaudies poezijoje yra kitaip. Žodžių klišės arba
formulės yra viena iš žodinei kūrybai būdingų ypatybių.
Iš žodinių formulių yra sudaryta didelė dalis tiek skandi
navų, tiek slavų folkloro. Galima net teigti - kuo svarbes
nės kurios nors tautos kūryboje žodinės formulės, griež
tas metras, garsiniai dariniai (aliteracijos, anagramos, hipogramos ir kt.), formulių susiejimas su tam tikra vieta
dainos eilutėje - tuo daugiau ji išsaugojusi archaiškumo.
Formulė nėra absoliučiai sustingusio ir nesikeičiančio
žodžių junginio keliavimas iš teksto į tekstą. Žodžių for
mulę sudaro: 1) nekintančioji dalis (invariantas) ir 2) kin
tančioj!, kurią pateikėjas (kūrėjas) formuoja savo nuožiūra.
R. Veidemanė straipsnyje ,Nė šakelės nenulaužiau.
Fragmentiški pasvarstymai apie mūsų poezijos sidabrą ir
ne vien apie tai* (.Literatūra un Maksla“ (.Literatūra ir me
nas“), 1984, Nr. 51.) akcentuoja, kad dainų formulinė

struktūra iki šiol beveik netyrinėta. Savo straipsnyje R. Vei
demanė nužymi liaudies dainose dažnai sutinkamo, pa
stovaus epiteto .sidabro“, taip pat .aukso* semantiką, at
skleisdama šiuose epitetuose išlikusius įvairius senuosius
vaizdinius. Dainų formulių funkcines grupes yra tyrinėję ir
kanadiečiai mokslininkai I. Freibergas ir V. Vike-Freiberga,
tačiau darbo šiame bare dar labai daug.
Pirmiausia - būtinas dainų formulių sąrašas - toks,
koks yra sudarytas, pavyzdžiui, tyrinėjant indų epinę po
eziją. Kai bus parengtas toks pastovių žodžių junginių sąra
šas, galima bus stebėti, kaip laikui bėgant dainos keitėsi
(ir ar keitėsi), pasipildė kurios nors sąvokos semantika.
Antra, reikia išsiaiškinti formulių paplitimo arealą - ar
konkreti formulė būdinga: a) tik tam tikrai Latvijos sričiai;
b) visai Latvijai; c) latvių-lietuvių dainoms; d)visiems indo
europiečiams ir kt.
Lengva kalbėti apie tokių tyrinėjimų būtinumą, ne ką
sunkiau nubrėžti šios kryptįes darbo kontūrus ir labai sun
ku - iš esmės tai ištirti. Šiuo metu yra dvi galimybės:
1) dirbti .rankomis“, kas reikštų ilgus darbo metus, gal
net atskiro mokslininko gyvenimo darbą, nes net ir vieno
pastovaus žodžių junginio galimo konteksto išrašymas iš
K. Baruono .Latvių dainų“ ir jo analizė reikalauja laiko reikia peržvelgti išties visus pagrindinius dainų tekstus ir
visus variantus; 2) pasinaudoti skaičiavimo mašinomis.
Taip paaukojama daug laiko duomenų jvedimui, bet vė
liau tai be abejonės rezultatyvesnis ir patikimesnis kelias
nei pirmasis. Dera paminėti, jog šitaip jau dirba Kanados
mokslininkai I. Freibergas ir V. Vike-Freiberga.
Kokia minimali ir maksimali formulių apimtis dainose?
Pati įvairiausia. Čia mėginsiu išskirti keturias dažniausiai
sutinkamas pastovių žodžių ir žodžių junginių grupes:
1) formulės, kurias sudaro vienas žodis; 2) formulės, ku
rias sudaro du ar trys žodžiai; 3) eilutė ar dvieilis; 4) for
mulė - visas tekstas, turintis dvi dalis: nekintančiąją dalį
ir kintančią, kur atlikėjas gali laisvai improvizuoti.
1.
Tipiškas vieno žodžio formulės pavyzdys dainose
yra skaičius. Skaičius dainose nereiškia realaus reiškinių
gausumo, kiekio, o jei ir reiškia, tai nėra svarbiausia. Fol
klore skaičius turi sakralinj pobūdį, jis jau nuo priešistori
nių laikų yra laiko ir erdvės harmonizavimo simbolis.
Dažniau mūsų mitologinėse dainose sutinkami skai
čiai yra .3“ (apie 30 proc. visų minimų skaičių), .9* ir .2*
(kiekvienas apie 25 proc.). Ūkusieji skaičiai dainose figū
ruoja nepalyginti rečiau - .5“, „100 ar šimtai“, „4“ (maž
daug po 5 proc). Kiti dar retesni. Reikia pastebėti, jog skir
tingai nei daugelio kitų indoeuropiečių tautų tradicijoje,
kur svarbus vaidmuo tenka skaičiui .7“, mūsų dainose jis
retas, jo funkcijas perėmė skaičius „9*. Skaičius .1* kaip
pastovus mitologinių dainų elementas pasitaiko retai, daž
niau kaip pirmoji, pradinė pakopa išvardijant tris, arba kaip
pirmas elementas iš dviejų. Pavyzdžiui:
Treis Laimenis runavos,

Trys Laimelės kalbėjosi,

Kur liksim borineiti?

Kur dėsim našlaitėlį?

Virta šoka: „Guni mesti*

Viena sako: .Ugnin mesti I“
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Otra šoka : „Jyudini!“
Trešo šoka „Vilkt orą,
Laist lautenu volūdos.“

Antra sako: „Vandenin!“
Trečia sako: „Laukan nešti,
Žmonių kalboms atiduoti.“

LD 48401

Skaičius „2“ latvių dainose dažnai susijęs su seniesiems
indoeuropiečiams būdingu dvynių kultu: du Dievo sūne
liai, du Dievo žirgeliai, dvi varpos vieno šiaudo viršūnėj,
dvi žvakės, kurias jūroj degina Dievo sūnūs ir kt. Pavyz
džiui:
Saules meita pirtį kūra,
Dievą dėlu gaididama.
Atjaj divi Dievą dėli
Nosvidušus kumelinus,
NosvTdušus, nodekotus,
lelaiž zelta aploka.

Saulės duktė pirtį kūrė,
Dievo sūnų laukdama.
Atjoja du Dievo sūnūs,
Aprasojusius žirgelius,
Aprasojusius, apklotus,
Leidžia aukso aptvaran.

LD33976

Janu mate rudzus brida,
Zida kleitu pacėluse,
Gribėdama divas varpas
Viena salma galina.

Janio motė rugiais brido,
Šilko suknią pasikaišius,
Ieškodama dviejų varpų
Vieno šiaudo viršūnėlėj.

Ltdz 15259

Skaičius „3“ mūsų, taip pat daugelio kitų tautų tradici
jose funkcionuoja kaip tobulumo simbolis, kaip idealus
modelis visa ko, kas turi pradžią, vidurį ir pabaigą („tezė,
antitezė ir sintezė"). Skaičius „3“ mitologinėse dainose
turi maginę, apsaugos galią:
Trim kartam zelta josta
Ap resno ozolinu:
Ne tam IFda šviną lode,
Ne tėrauda zobeninis.

Triskart aukso juosta
Apie drūtą ąžuolėlį:
Nei jo kliudė švino kulka,
Nei plieno kardelis.

LTD 2048

Bluka mate bluki vėla
Paša bluka vakarė.
Lai ve| bluki trlsi reizi,
Nenaks moški caur
sienmali.

Blukio motė blukį rita
Per patį blukio vakarą.
Lai ris blukį tris kartus,
Nelįs kipšai iš pasienių.

Ltdz 13591

Ar kas galėtų pasakyti, kur konkrečiai šis dangaus vidurys yra? Norėdami atrasti atsakymu, turime peržvelgti
ir kitus dainų tekstus. Regim, jog toks žodžių junginys yra
pastovus ir su nedidelėmis variacijomis (dangaus vidury,
dangaus viduriu) yra vartojamas daugelyįe mitologinių dai
nų. Dangaus viduriu saulė brenda arba čia sūpuojasi die
ną, meta audinį, Saulės dukros - audžia arba lenkia
skraistes, čia Janio naktį spindi dvi žvaigždės, aukso kry
žius sukasi ir kt. Iš šių ir kitų pavyzdžių galima padaryti
išvadą, kad mitologinės dievybės gyvena dangaus vidu
ry, bet kur iš tiesų šis „dangaus vidurys“ esti, iš dainų
tekstų negalime konstatuoti.
Palikdami šį klausimą dar atvirą, pažvelkim į kitą for
mulę - „vidury jūros“. Kiekvienas šia proga kaip mat pri
simins juodąją gyvatę, kuri vidury jūros už akmens mala
miltus. Tai tik vienas pavyzdys, o dainose jų daug. Daž
niausiai formulė „vidury juros“ yra papildoma ir konkreti
zuojama - „už akmens“, „salelėje“, „už vandens“ ir kt.
Vidury jūros salelėje Saulės dukros velėja, audžia skrais
tes. Saulė, taip pat Dievas naktį guli vidury jūros už ak
mens, Dievo sūnūs vidur jūros plauko, kupetas krauna,
piršdamiesi Saulės dukroms, Saulės motina vidury jūros
plauko, Laima sėdi vidur jūros už akmens, čia gieda
paukščiai praskrisdami, vidur jūros už akmens žydi baltų
gėlių krūmelis, žydi du raudoni žiedai, čia linguoja aukso
ir žalia nendrė, sukasi baltų putų verpetas, Dievas kūrena
didžią ugnį. Čia įvyksta Dievo ir Velnio kova:
Sasatika Dievs ar Veinu
Vidū jūras uz akmina:
Kažocini briku braku
Zobentini šmigu šmagu.

Susitiko Dievas su Velniu
Vidur jūros už akmenio:
Kailinėliai briku braku,
O kardeliai šmigu šmagu.

LD 33692

Yra ypatingi veiksmai, kurie, kaip matyti iš dainų, gali
vykti tiek dangaus vidury, tiek vidury juros (pavyzdžiui,
skraisčių audimas), tačiau dauguma atvejų jie yra dife
rencijuoti. Dieną dievybės būna dažniausiai vidury dan
gaus, naktį - vidury jūros. Dievo sūnūs pirtį kūrena ir Sau
lės dukros velėja vidury jūros, nes šie darbai susiję su
vandeniu. Dievo kova su Velniu taip pat įvyksta vidury jū
ros už akmens.
Antras formulių blokas, kuris tiesiogiai susijęs su erd
vės samprata, yra „jūros, upės, ežero, miško, pelkės ir kt.
pakraštys“:

Skaičius „9“ taip pat kaip ir skaičius „3“ yra svarbus
liaudies dainose, susijusiose su būrimu, tam tikru ritualu.
Pavyzdžiui: „Ūsiniui gaidį pjoviau/Su devyniais kuodais,/ Baltu puku guni kūru
Baltų žiedų ugnį kūriau
Lai auga mano karvės, veršiai/Devyniom eilėm" (LD30060). Ezerina malina.
Ežerėlio pakraštėly.
Latvių, kaip ir daugelio kitų tautų, tradicijose žodis, reiš Ne ta dega, ne ta dzisa,
Nei ji dega, nei ji gęsta,
kiantis skaičių, susijęs su tam tikra vieta eilutėje, t. y. su Laistrties laistijas.
Tviskėte tviska.
tam tikra metrine pozicija. Šis žodis, kaip matyti iš cituotų Ltdz 12914
pavyzdžių, visuomet yra eilutės ar puseilio pradžioje.
Apie skaičiaus vietą dainose galima būtų kalbėti labai
Formulė „pakrašty“ dažnai susijusi su mirtimi, pirminiu
daug, bet, kadangi tai nėra vienintelė ir pagrindinė čia chaosu:
apžvelgiama tema, pabaigai tepridėsiu, kad detaliam skai
Tverk, Dievuli, aukso tvorą
čiaus semantikos tyrinėjimui atsidėjusi folkloriste B. Me- Dar’ Dievinu, zelta sėtu
Visgarami jūrasmalas,
Palei visą jūros kraštą,
žale.
Lai
never
Veja
mate
Te
negali Vėlių motė
2.
Dviejų ir trijų žodžių formulėsvtikriausiai mūsų mi
Visos žemės išplaukyti.
tologinėse dainose yra dažniausios. Čia paminėsiu tik ke Visu žemi zėgelėt.
letą, kurios, mano manymu, vaizdžiai parodo senųjų lat LD 27683
vių erdvės sampratą. Žinoma - tai formulės „vidury dan Smilšu mate priecajas
Smilčių motė džiaugėsi
gaus“, „vidury jūros“ ir „pakrašty“ („jūros pakrašty“, „upės Kapu malu dancodama: Kapų krašte šokdama:
pakrašty“, „kelio pakrašty“, „lauko pakrašty“, „pelkių pa Priecajasi manu auguminu Džiaugės mano augumėlį
krašty“ ir kt.).
Divu žirgu atvedot.
Dviem žirgais atvežant.
Dievą dėli, Saules meitas
Vidū gaisa kazas dzėra:
Mėnestinš tecėdams,
Tas parmija gredzeninus.
LD33763
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Dievo sūnūs, Saulės dukros
Vidur dangaus vestuves kėlė:
Mėnesėlis tekėdamas,
Jis sumainė žiedelius.

Tdz 49489

Vis dėlto teigti, jog „pakraštys“ latvių dainose nuspal
vintas vien negatyviai, būtų neteisinga - „pakraštyje“ bū
na ir Saulė, Dievas, Dievo sūnūs:

Saule gula dienas vidų
Ezerina malina,
Abolina vietų taisa,
Rožu klaja paladzinu.

Saulė gula vidur dienos
Ežerėlio pakraštėly,
Dobilėlio vietą taiso,
Rožių kloja patalėlį.

LD 33921

Atminiet, sveši laud’s,
Kur DievinS nakti gul?
Liela ce|a malina,
Ce|ma(iša krūminė.

Įminkit, žmoneliai,
Kur Dievulis naktį gula?
Didžio kelio pakraštėly,
Kelkraštėlio krūmelyje.

LD 26060

Dauguvos pakrašty Saulė audžia audeklą, miško pa
krašty Dievo sūnūs ritinėja aukso obuolį, palei jūros kraš
tą Dievas sėja sidabrą, jūros pakrašty žmogus sodina pu
pą, kuria užkopia į dangų.
Galbūt „pakraštys" dažnai yra toji vieta, kur dar harmo
nizuota erdvė, už kurios išsyk prasideda chaosas, blogis,
netikrumas, dažniausiai lokalizuojami vandenyje. Prieš šių
dviejų erdvės orientacijų (vidury-pakrašty) smulkesnę se
mantinę analizę pažymėsim, kad ir šios formulės tiesio
giai susijusios su tam tikra metrine pozicija: „vidury dan
gaus" ir „vidury jūros" paprastai pasirodo eilutės ar ęuseilio pradžioje (pirma jų gali atsirasti tik tarnybinis žo
dis), o „pakrašty" - eilutės ar puseilio pabaigoje.
Mitologinių dainų erdvė yra padalyta, suformuota tarsi
iš atskirų dalių - dangaus vidurys, jūros vidurys, jūros
pakraštys, pelkės pakraštys ir kt., nes kur bendrojoje pa
saulio tvarkoje yra, pavyzdžiui, „dangaus vidurys", iš dai
nų mes nesužinosim. Semantiškai prasmingos yra tik dvi
orientacijos: vidurys ir pakraštys. Pirmoji orientacija susi
jusi su tuo, kas harmoninga, sutvarkyta - čia auga pa
saulio medis, čia kalnas ir kulto vieta. Su vidurio erdve,
kaip geresne ar saugesne, susijusi ir žmonių ar jų daiktų
buvimo vieta.
Es stodėju ūzulenu
Vydyn bro|u sėtena;
Kai es gojų gūvu slauktu,
T7 es koru vainudzenu;
Kai es gojų tautenos,
Lyku broĮam jū nūgrlzt.

Aš sodinau ąžuolėlį
Vidur brolių kiemelio;
Kai aš ėjau karvių melžti,
Čia palikau vainikėlį;
Kai aš ėjau svečion šalin,
Liepiau broliams jį nupjauti.

Ltdz 6295

lestadiju ozolinu
Laidarina vidinė;
Cik es gaju govu slaukt,
Tik pakam vainadzinu.

Pasodinau ąžuolėlį
Diendaržėlio vidurėly;
Kiek aš ėjau karvių melžt,
Tiek kabinau vainikėlį.

Ltdz 6296

Antra orientacija - pakraštys - paženklinta dvejopai:
1) kraštinis sakralios erdvės taškas, už kurio prasideda
pirmapradis chaosas. Čia dar gyvena gerosios dievybės,
dar galima tikėtis geros darbų baigties; 2)vpakraštys kaip
neorganizuoto chaoso reiškimosi vieta. Čia būvoja blo
gosios dievybės ir visa susiję su pragaištimi.
Šitokia erdvės samprata atrandama daugelio tautų ar
chaiškajame folkloro sluoksnyje. Taip, pavyzdžiui, skan
dinavų mitologijoje, jei kalbama apie kokių nors dievybių,
žmogaus ar daikto buvimo vietą, dažniausiai figūruoja tiktai
du orientyrai: vidurys ir pakraštys. Be to, vidurys dažniau
siai žymi visa ką gera, o pakraštys - blogį. Pasaulio vidu
ry yra dievybių buveinės (asgards) ir žmonių būstai (midgards), gyvybės medis. Pasaulio pakrašty yra jūra, kurio
je plauko slibinas, ir žemė, kurioje gyvena piktieji milžinai.
Vidurys folklore dažniausiai yra sakrali vieta, nes čia
įvykęs pirminis kūrimo aktas. Taip pat vidurys yra pasau
lio pradžios taškas, bambagyslė, pasaulio centras. Vidu
rys yra harmonizuota, pagal nustatytus dėsnius sutvarky

ta erdvė. Pakraštys yra nustatytai tvarkai nepaklūstanti vie
ta, čia - pirminio chaoso valdos.
Manau, kad smulkiau analizuojant dainų tekstus, ku
riuose yra sąvokos „vidury jūros salelėje", „vidury jūros
už akmens", „aukso nendrė", „aukso laivas", „baltas pu
tų verpetas" ir pan., ir sugretinus šias dainas su tekstais,
kurie atspindi pirminio kūrimo aktą indų, skandinavų ir
kitų indoeuropiečių tautų mitologijoje, galima būtų rekonst
ruoti šio akto eigą ir latvių mitologijoje.
3.
Vienos ar kelių dainos eilučių formulėj, pavyzdžiui,
tokios: „Glotniai, glotniai galvą glosčiau",, „Šilko marški
niai, aukso kultuvė,/Sidabrėlio velėtuvė“^Šimtais gina kar
ves, veršius/Šimtais bėrus žirgelius", „Šilko lapai, aukso
šakos/Sidabrėlio lapeliai" ir kt. Smulkiau šį sykį apie vie
ną dvieilę formulę, kuri labai dažnai naudojama liaudies
dainose, o būtent „Už kalnelio dūmai rūksta,/kas tuos dū
mus dūmyja?“ Šio dvieilio tęsiniai - įvairiausi, pradedant
mitologinėmis dainomis kaip „Miela Mara pirtį kuria,/Die
vo sūnų laukdama" (LD 337410), baigiant nepadoriomis
(pavyzdžiui, LD 34420) ir vėlių dainomis - pavyzdžiui, ne
daug leksiškai pakitusios formos variantas:
Dūmi kūp purmala,
Dūmai rūksta krašte pelkės,
Kas tos dūmus kūpinaja? Kas tuo dūmus dūmyja?
Veju mate kūpinaja,
Vėlių motė dūmyja,
Bedu drėbęs dedzinaja. Vargų rūbus degina.
LD 27429

Tarp šių tekstų gausu ir tokių, kur dūmus dūmyja kokie
nors gyvūnai ar paukščiai: „Šeškas daro alutį,/Jis tuos
dūmus dūmyja“ (LD 2323), „Voveiytė pirtį kuria,/Savo vai
kus pirtin veda“ (LTdz 11752); „Kielelė pirtį kuria/Klykuolės sūneliams" (Ltdz 11088); „Lakštingala alų daro/Vieversio vestuvėms" (Ltdz 11149) ir kt. Taigi, kadangi iš tie
sų daugelyje dainų apie gyvūnus ir paukščius yra formu
lių, kurios identiškos mitologinių dainų formulėms, gali
ma manyti, kad ir pirmosios yra mitologinių dainų dalis,
kuri atsiskyrusi vėlesniais laikais. Dažnai girdim sakant,
kad mūsų liaudies dainos negali būti senos, nes dievybės
jose pasirodo kone visai antropomorfizuotos. Negalima su
tuo sutikti, nes dievybių zoomorfinis pavidalas dainose nė
ra prarastas, tik paslėptas ir naujaisiais laikais atskirtas. Pa
lyginkime gausius paralelinius tekstus iš mitologinių dainų
skyriaus ir dainų rinkinių apie gyvūnus ir paukščius.
Lidacina velėjas
Žalas niedras galina:
ZFda krėkli, zelta vale,
Sudrabina velėtava.

Lydekėlė velėjo
Žėlios nendrės viršūnėlėj:
Šilko marškiniai, aukso kultuvė
Sidabrėlio velėtuvė.

Ltdz 12953

Saules meita velėjas
Vidū jūras salina
Zida krėklis, zelta vale,
Sidabrina velėteve.

Saulės duktė velėjo
Vidur jūros salelėj:
Šilko marškiniai, aukso kultuvė,
Sidabrėlio velėtuvė.

LD 33984

ZilTte, žubite
Audeklu meta,
Atskrėja vanags,
Samudžinaja.

Zylytė, kikilis
Audeklą metė,
Atlėkė vanagas,
Sunarpliojo.

Ltdz 11568

Saule meta audeklinu,
Vidū gaisa stavėdama;
Menestinis tekadams
Sajauc saules audeklinu.

Saulė metė audeklėlį
Vidur dangaus stovėdama;
Mėnesėlis tekėdamas
Taršė saulės audeklėlį.

LD 33941

Dievybių zoomorfinis pobūdis dažnai atsiskleidžia ne-
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tiesiogiai - tarsi per paneigimą, pavyzdžiui: „Strazdelis Sakara zobenus
jojo naktigonėn/Su pilku apsiaustėliu/Lakštingala šunis Sausa koka.
šaukia/Aukšto kalno viršūnėlėj./Tai nebuvo lakštingala/Bu- Su asajam kokam
vo Rygos (Saulės) mergelė/Trijų žiedų rinkėja/Trijų vaini Tris vien zari.
kų pynėja./Vieną davė Dievuliui,/Antrą Dievo sūneliams,/ Tris vien zarini
Trečią pati pasiliko/Saulės bernams erzinti" (LD 300692); Devinas lapinas.
„Susimetė juodi vamai/Didžiojon rugienon;/Tai nebuvo juo Ltdz 18233
di varnai,/Tai Dievo žirgeliai" (LD 33690).
Bajari sajaja,
4.
Dainų tekstų struktūros modeliai. Vienas iš dainųSaskandinaja.
struktūros modelių, kuris liudija mūsų mitologinių dainų Sasėja kume|us
archaiškumą, yra klausimo-atsakymo forma. Taip suda Dzelžu važiem,
ryta bene pusė mitologinių dainų:
Sakara zobentinus
Kur tu teci Mėnesnini,
Ar to zvaigznu puduriti?
-Mes tekam tai žemė,
Kur ta šilta vasarina.

Kur tu bėgi, Mėnesėli,
Su tuo žvaigždžių pulkeliu?
-Mes bėgam ton žemėn,
Kur ta šilta vasarėlė.

LD 33835

Kur, Saulite, majas nėmi,
Vakarė noiedama?
-Vidū jūras uz Odena,
Zelta niedras galina.

Kur, Saulyte, namus gauni
Vakare išeidama?
-Vidur jūros už vandenio,
Aukso nendrės viršūnėlėj.

LD 33829

Galbūt ši klausimo-atsakymo forma ir yra viena iš prie
žasčių, kodėl mūsų dainų didesnioji dalis išsitenka ketu
reilyje. Tiek klausimas, tiek atsakymas dažniausiai suda
ro po vieną koncentruotą sakinį, kuris poezijoje telpa į
dvieilį, o abu kartu - j ketureilį. Remiantis kitų indoeuro
piečių tautų poezijos paralelėmis, tokie dialogo formos
poetiniai tekstai skiriami prie seniausiųjų ir dažniausiai at
siradę kaip ritualo šventiko, žynio atsakymai į nepatepto
jo ar tiesiog ritualinio dialogo partnerio klausimus. Taip
sudaryta, pavyzdžiui, indų „brahmavadya“, kur klausimų
ir atsakymų forma atskleista kosmoso sąranga.
Čia galima būtų apžvelgti įvairius dainų sandaros mo
delius, kurie rodo neabejotinai seną jų kilmę, bet ypač
vilioja vienas. Tai dainos, kurių pagrindinė schema yra to
kia: iš vieno reiškinio ar daikto atsiranda kitas daiktas ar
reiškinys, iš antro - trečias, iš trečio - ketvirtas ir 1.1. Ypač
įdomus šia prasme yra vadinamasis bramanių dainų cik
las. Viena šio ciklo dainų buvo cituota straipsnio pradžio
je, kalbant apie skaičiaus „9" semantiką, čia dar pora svar
besnių:
Sajaja brammani
Augsta kaina,
Sasėja kurnėjus
Pie svėta koka.
Svėtam kokam
Dovini zari.
Ik žara galai
Devinas lapas.
Iki lapas galai
Dovini ziedi.
Iki žiedą galai
Devinas ogas.

Sujojo bramaniai
Aukštajan kalnan.
Surišo žirgus
Prie švento medžio.
Šventojo medžio
Devynios šakos,
Kiekvienos šakos
Devyni lapai.
Kiekvieno lapo
devyni žiedai.
Kiekvieno žiedo
devynios uogos

Ltdz 17930.2

Sajaja brammani
Augsta kaina,
Sakara zobenus
Svėta koka.

Sujojo bramaniai
Aukštajan kalnan,
Sukorė kardus
Šventajan medin.

Ltdz 17930

Keletas šio tipo dainų susietos jau ne su bramaniais, o su
bajorais:
Sajaja bajari
Augsta kaina,
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Sujojo bajorai
Aukštajan kalnan,

Sėtinas mietos.

Sukorė kardus
| sausą medį.
Sausojo medžio
Trejos vien šakos.
Trys tik šakelės
Devyni lapeliai.
Bajorai sujojo,
Suskambėjo.
Surišo žirgus
Geležų pančiais,
Sukarstė kardelius
Ant tvoros mietų.

Ltdz 18232

Atsirinkęs šiuos ir kitus panašiai sudarytus tekstus, mū
sų folkloro senumo ženklų ieškotojas entuziastas iškart
įsikibs į žodį „bramanis"ir ieškos ryšių su indų brahma
nais, o skeptikas, pastebėjęs bramanius ir greta pana
šias dainas su bajorais, paklaus savęs, ar tai nėra atvira
falsifikacija. Visapusiškai šio bramanių - bajorų ciklo dai
nų analizei būtinas specialus tyrinėjimas, kuriame būtų:
1) žodžių bramanis ir bajoras etimologijos apžvalga, re
miantis nauju, platesniu kontekstu nei šis. Pažymėsim,
jog apie, tai savo laiku yra rašęs J. Endzelynas (Brammanis), R Šmitas, J. Rozenbergas (Bajoras); 2) žodžių jun
ginių „sujojo bramaniai (bajorai)", „aukštas kalnas", „su
kabinti kardus į šventą (sausą) medį", „surišti žirgus gele
žų pančiais" ir kt. semantinė analizė; 3) palyginimai su
kitomis panašios struktūros dainomis.
Čia bandysiu aptarti keletą iš šios gausybės klausimų.
Pirmasis - etimologija. Jei bajeurs („bajoras") neabejotinai
yra pasiskolintas žodis, tai dėl brammanis Endzelynas tik
tai issako prielaidą, kad jis galėtų būti įgytas iš germanų
kalbų (danų bramme - džiaugtis), nors, žvelgiant, pavyz
džiui, į sinonimus, žodis bajars sinonimų neturi, o bramma
nis turi jų visą virtinę: brasmanis, brakmanis, brakulainis,
brokulanst brakalainis, braukainais, brikulenš, brikuiens, brakulnieks, braucmanis, braku puisens, dižmanis ir kt.
Ar pasiskolintam žodžiui, kuris pasitaiko iš esmės tik
nedaugelyje dainų, galėjo atsirasti tiek daug sinonimų? Į
šį klausimą neigiamai ar teigiamai išties gali atsakyti kal
bos istorikas. Pagaliau galbūt nėra taip svarbu, ar bram
manis yra pasiskolintas žodis, ar ne. Jei pasiskolintas, tai
jis galėjo atsirasti kito žodžio, žymėjusio kažką artimą šven
tikui, kriviui, burtininkui, vietoje.
Regis, kad galim atsekti ir tai, kaip greta dainų su „bramaniu" atsirado paraleliniai variantai su „bajoru". Latvių,
kaip ir daugelio kitų genčių, šventikų tikslas buvo, pasi
telkiant burtų galią, rūpintis mažesnio ar didesnio kolek
tyvo saugumu. Palaipsniui šventikai praturtėjo ir ėmė telkti
apie save ne vien dvasinę, bet ir pasaulietinę valdžią. Tai
gi, kai krikščionių religija ėmė negailestingai kovoti su pa
goniškuoju tikėjimu, jo ritualais ir šių ritualų vykdytojais,
bramanių dvasinės funkcijos siaurėjo, kol pagaliau be
veik visiškai nunyko, į pirmą vietą iškilo antrasis - turtin
gesnio, įtakingesnio žmogaus kolektyve - požymis. Są
voka „bramanis" laikui bėgant prarado aiškumą ir palaips
niui buvo pakeista „bajoru", kurio semantikoje į pirmą vietą
iškilo jau ne dvasinis, o socialinis aspektas. Dar labiau
sumažėjus latvių genčių savarankiškumui, vietoj „bajoro"
vis dažniau ėmė atsirasti „šeimininkas" - su dar siaures
niu semantiniu lauku. Mitologiniai vaizdiniai, ritualiniai ele
mentai su bramanių susijusiose dainose yra pagrindiniai,
o bajorų dainose - jau tiktai šalutiniai motyvai, greta so
cialinių, ir pagaliau dainose apie šeimininkus - vos už
čiuopiami salia „turtingo-vargso" santykių plėtojimo.
O galbūt iš tiesų šios negausios bramanių dainos tėra

naujesniiį laikų falsifikacija ir dvasingom kalbom apie jo
se slypinčią jėgą nėra pagrindo? Kadangi senųjų dainų
tiek leksika, tiek sintaksė, tiek metrika yra beveik ištisai
formulinė, tai, falsifikuojant ar pamėgdžiojant, kurių nors
būtinų šių dainų komponentų yra arba per mažai, arba
per daug (pavyzdžiui, Auseklio eilėraščiuose dainų stiliu
mi nėra realizuota vadinamoji centrifūgos tendencija, bū
tent tai, kad ilgesni žodžiai turi būti dainos eilutės ar puseilio pabaigoje, trumpesni - pradžioje; arba neįmano
ma pridėti pridedamojo balsio, ar pernelyg daug vartoja
ma deminutyvų ir pan.)
Bramanių dainose nėra pastebima formos moderni
zacijos. Greičiau atvirkščiai - čia labai aiškios indoeuro
piečių senojo metro pėdos. Tai buvusios 10-12 skieme
nų eilutės su cezūra per vidurį ir kvantitatyviai ženklintais
eilutės ar puseilio paskutiniais skiemenimis. Mūsų ir lietu
vių dainos yra išsaugojusios senąją silabinę kvantitatyvinę pricjimtį ir ryšį su archaine epika. Daugelio kitų indoeu
ropiečių tautų epinis metras buvo modernizuotas (pavirto
kvantitatyviniu, kaip senųjų graikų; tapo toniniu, kaip vo
kiečių ir rusų ir 1.1.) ir vėliau pritaikytas kitai - chronolo
giškai naujesnei pakopai - herojiniams epams. Dėl isto
rinės raidos savitumo (ankstyvo ir ilgalaikio tautinio sava
rankiškumo praradimo) mūsų herojinis epas nesusiforma
vo. Todėl ilgai buvo manoma, jog latvių liaudies poezijai
trūksta visos epinės šakos. Tik antrajame dešimtmetyje
pabandžius rekonstruoti indoeuropiečių senąją poetinę
sistemą (A. Meije, F. de Sosiūras, R. Jakobsonas, C. Votkinsas, V. Ivanovas ir kt.), paaiškėjo, jog pirminė epinė po
ezija tiek forma, tiek turiniu buvo visai kitokia nei herojinių
epų. Ir mūsų liaudies poezija iš esmės yra išsaugojusi
archainį pobūdį - silabinį kvantitatyvinį eiliavimą, nedi
delę apimtį, mitologinio laikotarpio laiko ir erdvės sam
pratą ir kt Įvykusi tiktai paviršinė silabotonizacija ir 10-12
skiemenų eilutė pasidalijusi į dvi trumpesnes - po 5-6
skiemenis (dvipėdis daktilis naujesnėse interpretacijose).
Reikia pažymėti, jog XVIII—XIX a. net K. Baruono „Latvių
dainų" I tome vadinamosios daktilinės dainos buvo užra
šytos po 10-12 skiemenų vienoj eilutėj (dėl akivaizdumo
taip cituojamos bramanių ir kt. daktilinės dainos ir šiame
straipsnyje).
Bramanių dainoms artimos struktūros modelis aptin
kamas ir įvairiose kitose dainose, pavyzdžiui:
Tikušai meitinai
Dievs palidzėja,
No viena linina
Devinas Skiedras,
No vienas škiedrinas
Devinas spoles,
No vienas spolrtes
Devinas sienas,
No vienas sieninas
Devini dvieĮi.

Gerajai mergelei
Dievas padėjo,
Iš vieno linelio
Devyni pluoštai,
Iš vieno pluoštelio
Devynios ritės,
Iš vienos ritelės
Devynios sienos,
Iš vienos sienelės
Devyni rankšluosčiai.
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Stadijų ievinu
Pianiną vidū,
Ik ritus, vakarus
Laisrti gaju.
Jo labi laisfiju,
Jo kupli auga.
Jo kupli auga,
Jo za|as lapas.
Jo zaįas lapas,
Jo balti ziedi
Jo balti ziedi,
Jo melnas ogas.

Sodinau ievužę
Vidur aslelės
Kas rytą, vakarą
Laistyti ėjau.
Kuo geriau laisčiau,
Tuo kupliau augo.
Kuo kupliau augo,
Tuo žalesni lapai.
Kuo žalesni lapai
Tuo baltesni žiedai
Kuo baltesni žiedai,
Tuo juodesnės uogos.

Tai tik vienas iš dainos „Sodinau ievužę" variantų. Kitose
struktūros principas „A sukuria B, B sukuria C ir 11" yra dar
aiškiau išreikštas, pavyzdžiui: „Užaugo ievužės/Devynios ša
kos,/Kiekvienos šakelės /Devyni žiedai." (LTdz 10753)
Išsikristalizavo du pamatiniai šio dainų struktūros mo
delio variantai: 1) tai žodinė tam tikro ritualo, kuris vyko
prie gyvybės medžio (ąžuolo, ievos, liepos ir kt.) dalis;
2) „Iš A atsirado B, iš B -C “ - vaisingumo kulto žodinė
dalis. Čia dera jau cituota daina „Gerajai mergelei", „Žy
dėk, žydėk, rugių varpa" ir kt.
Analogišku principu sudaryta keletas latviškų mįslių.
Pavyzdžiui: „Lauke didelis didelis ąžuolas, ant ąžuolo dvy
lika šakų, ant kiekvienos šakos - keturi lizdai, kiekviena
me lizde - šeši kiaušiniai ir septintas kliunkis" (Metai, mė
nesiai, savaitės, dienos); „Mano tėvo vienas sodas, tame
sode - eglė, toje eglėje - vienas linas, tame line - vie
nas ąžuolas" (Spragilas).
Panašios struktūros liaudies dainų, taip pat mįslių, yra
daugelio tautų folklore. Pavyzdžiui, estai turi dainą su bū
dingu pavadinimu „Sukūrimas": „Ūkson ounapuu maelia,/
Ūks on oksa ounapuussa,/Uks on oile oksa paalla,/Uks on
ouna oile paalla..." (Kalne yra viena obelis, ant obels viena
šaka, ant šakos vienas žiedas, iš žiedo vienas obuolys...").
Palyginus su artimais kitų tautų folkloro tekstais, gali
ma daiyti išvadą, kad bramanių dainos kadaise galėjo
būti atliekamos rituališkai kartojant pirmąjį pasaulio kūri
mosi aktą prie gyvybės medžio. Po nustatyto laiko tarpo
buvo būtina tam tikru ritualu pakartoti pirmąjį pasaulio kū
rimosi aktą - chaoso virtimą kosmosu. Viena iš būtinų
šio akto dalių buvo harmonizuoto erdvėlaikio išmatavimas.
Pasaulio ar gyvybės medis šiame rituale simbolizavo kos
moso centrą - pirminio kūrimosi vietą. Medžio šakos, la
pai, žiedai, uogos rodė laiko skaičiavimo tvarką ir patį lai
ką kaip materializuotą struktūrą, šventasis sodas - sak
ralizuotą erdvę. Šie ritualai, įvairių mokslininkų manymu
(F. Keiperis, V. Toporovas ir kt.), turėjo užtikrinti pirmykš
čio žmonių kolektyvo gerovę ir saugumą. Galbūt šis ritua
las buvo atliekamas keičiantis metams.
Skirtingai galima aiškinti kardų sukabinimą į šventąjį
medį ir žirgų surišimą geležies grandinėmis. Vienas iš ga
limų aiškinimų - žirgų aukojimas šventoje vietoje.
Reikia dar kartą akcentuoti, kad dažniausiai šio tipo
dainos yra kaip mįslė su dviem galimais atsakymais kasdienišku, suprantamu kiekvienam, ir sakraliniu, kuris
žinomas tik išrinktajam - šventikui.
„Sujojo bramaniai“ kaip kosmogoninį tekstą bandė aiš
kinti keli tyrinėtojai, pirmasis, rodos, M. Šilinis. Jo many
mu, šioje dainoje užšifruotas senasis laiko skaičiavimas.
Galimos trys straipsnio pabaigos. Lai skaitytojas, atsi
žvelgdamas į savo temperamentą, išsirenka sau artimes
nę.
1. Optimistinė. Darbas su dainų formulėmis, jas toliau
tyrinėjant, žada įdomius baltų mitologijos atradimus.
2. Pesimistinė. Lengva tokį darbą pradėti, sunku tęsti,
nes hipotetinių ir abejotinų dalykų čia daug daugiau nei
tikrai įrodomų.
3. Ir trečioji, kurią galima išreikšti formule „Pagyven
sim, pamatysim“.
Iš latvių kalbos vertė Saulė MATULEVIČIENĖ
Janina Kursite. Mitolčgiskie priekšstati dainų formulas //
Literatūra un Maksla.-1987. gada 13. februari. Nr. 7.

Ltdz 10752.1

53

Konferencija
„Latvių dainų“ šimtmečiui
Prieš šimtą metų, 1884-aisiais, pasirodė pir
moji Krišjanio Baruono „Latvių dainų“ kny
ga, o iki 1915 metų - kitos šešios knygos, lai
komos didžiausia latvių tautos šventenybe, pri
lygstančia Biblijai. Krišjanis Baruonas, visą gy
venimąpaskyręs dainų rinkimui irleidimui, yra
tapęs savotišku tautos didvyriu - „Dainų tė
vu“. Žinoma, kad „Latvių dainų“ šimtmetis
buvo visos tautos šventė, tačiaujį ypatingai pa
minėjo folkloristų „cechas“: 1994 m. rugsėjo
20—24 dienomis Lielupėje įvyko Krišjanio Ba
ruono „Latvių dainų“ šimtmečiui skirta kon
ferencija „Liaudies daina: tekstas ir balsas“,
kuriąsurengė Latvių folkloro archyvas, finan
savoSorošo fondas. Konferencijoje dalyvavo irjauni, irgar
bingo amžiaus folkloristai, latvių išeivijos mokslininkai, tai
pogi svečiai iš Vengrijos, Estijos ir Suomijos, JAV, Rusijos,
Vokietijos ir Lietuvos. Tai, kad „Latvių dainos“ sukėlė tokį
mokslininkų susidomėjimą, kai kamnet kėlė nuostabą. Wilhelmas Schmidas iš Vokietijos susižavėjęs pasakė: „Vaka
ruose istorija yra apdulkėję archyvai, o Baltijos šalių istori
ja - gryna muzika“.
Klausantis pranešimų, buvo galima įsitikinti, kad „Dai
nos“ yra išties universalus informacijos šaltinis.
Lingvistai nagrinėjo dainose sutinkamas senąsias kalbos
formas, o Hario Sūnos pranešimas parodė, kadvien iš dai
nų tekstų (ne šokių aprašymų) galima daug sužinoti apie
latvių choreografiją. Labai įdomus buvo Skaidrltės Lasmanės pranešimas apie kalbėjimą latvių dainose pirmuoju as
meniu dažniausiai moters lūpomis bei Vairos Vikės - Freibergos pranešimas apie ketureilių vėrimą į ilgesnes dainas,
tos pačios arba kontrastingos semantikos eilučių pasikar
tojimąjose.
Neliko nepastebėtas ir šiuolaikinis latvių folkloras. Bai
ba Meistere ir Guntis Pakalnis skaitė pranešimus apie mo
kinių atminimus ir užuojautas. Atminimai, kaip senoji tau
tosaka, perduodami iš kartos į kartą, o jų posmų sandara
tokiapat kaipirdainų. Užuojautos dažniausiai rašomos nuo
kolektyvo,jos parenkamos pagal visų skonį, taipogi jose pa
sitaiko tradicinių mirties ir išsiskyrimo įvaizdžių. Abu moks
lininkai svarstė, ar galima būtų priskirti naujuosius ketu
reilius prie klasikinių latvių dainų, ar vis dėlto ne.
Iš svečių pranešimų paaiškėjo, kad įvairiose šalyse tauti
nės kultūros būklė nevienoda. Vokietijoje bijomasi tautiš
kumo (perdėtai vengiant visko, kas galėtų būti susiję su nacionalsocializmu), o Baltijos šalyse, tiek šimtmečių saugo
jusiose tautiškumą, stengiamasi irdabarjo neprarasti Veng
rijoje tautinė kultūra yra ne tik išpuoselėta, bet ir nuodug
niai ištyrinėta. Vengrų mokslininkai ima tyrinėti jau visos
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Europos tautų folklorą, nes savo tautos lau
kas pasidarė per mažas. Kai kur, pavyzdžiui,
Australijoje tautinė kultūra tik dabar vaduo
jasi iš atneštinės kultūros priespaudos, o Ame
rikoje stebima, kaip įvairios kultūros sugyve
na daugialypėje visuomenėje.
Lietuvių pranešimai (konferencijoje daly
vavo Daiva Račiūnaitė, Žemyna Trinkūnaitė,
Austė Nakienė ir Kostas Aleksynas) išsiskyrė
dėmesiu archaikai. Ne kokie nors nauji tyri
nėjimo metodai, o gilinimasis, man rodos, yra
būdingas lietuvių folkloristikai, stengiamasi
perprasti mitologinę simbolinę mąstyseną ir
gebėti aiškinti tūkstantmečių senumo dalykus.
Didžiausia konferencijos diskusija kilo, pradėjus kalbėti
apie latvių tautinę religiją Dievturybę. Siekimas atgaivinti
ikikrikščioniškąjį latvių tikėjimą kilo pirmosios nepriklau
somos Latvijos respublikos laikais. Iš dainų buvo rekonst
ruojami svarbiausieji dievai, pomirtinio gyvenimo įsivaiz
davimas, doro gyvenimo principai, apeigos ir šventės. Po
karo, Latvijoje užėjus ateizmo laikams, Dievturių bendruo
menės išliko emigracijoje, o dabar Latvijoje Dievturybė vėl
atgyja. Jaunieji dievturiai prašo sau religinės laisvės, valan
dų savo tikėjimui skelbti per televiziją. Žinoma, jiems prieš
priešiais pateikiama kita nuomonė, jog pagoniško tikėjimo
atgaivinimas beprasmiškas. Nei jis toks, koks buvo senovė
je, nei jis atitinka šiuolaikinio žmogaus dvasią.
Lietuvoje šis ginčas ne toks aktualus, bet vis dėlto pagal
voji: kiek čia tos krikščionybės Baltijos šalyse? Tik truputis
bažnyčios mokymo, kalendorinėms šventėms suteikta krikš
čioniška prasmė, o visa kita - liaudies papročiai: šližikai,
verbos, kačiukai, berželiai...
Konferencijos dalyviai buvo priimti labai svetingai, jie
galėjo apžiūrėti šimtmečiui skirtą parodą Krišjanio Baruo
no memorialiniame muziejuje, pasiklausyti folkloro kon
certų, aplankyti Latvijos nacionalinį parką: Turaidos pilį ir
Dainų kalną. Prie Turaidos Rožės, ištikimai mylėjusios mer
gelės, kapo vėl pagalvoji apie Baltijos kraštų savitumą. Prie
šio legendomis apipinto kapo per vestuves ateina jaunos
poros, o juk ten nieko nėra! Iš kitų šalių atvykusieji ten ne
įžvelgtų nieko ypatinga. Daugelis Baltijos šalių paminklų
tėra mūsų mintyse, mūsų folklorinėje sąmonėje. Toks, tik
tautos jam teikiama svarba didingas yra mūsų Birutės kal
nas, netgi Gedimino kalnas. Tikrai, tai nei antikinis Koli
ziejus, nei katedra. Daugelis mūsų vertybių yra tokios kaip
tos šešios „Latvių dainų“knygos. Žodiniai, dvasiniai turtai,
kokius mums paliko protėviai. Mūsų kraštai išties ypatingi,
tereikia tai suvokti ir tyrinėti.
Austė NAKIENĖ

ŽMONES PASAKOJA

Pagirta ir prasta giminė
Antanas BIELINIS (g. 1918 m.) iš Dzieškaučinos kai
mo, Tverečiaus parapijos. Gyvena Elektrėnuose:
Gera (pagirta, pašaukta) gimine seniau vadino tą, kuri
gyveno išgirtame kaime, kur ūkininkai turėdavo ne mažiau
pusvalakės žemės ir dar gerų pievų. Tvarkingos trobos, su
tvarkyta aplinka taip pat bylojo apie stiprų ūkininką. Trobų
stogai būdavo šiaudiniai, tad vėjas juos pašiaušdavo. Prasto
ūkininko stogai taip ir stovėdavo pašiaušti, kaip kerplėšos.
Gero ūkininko stogo viršus ir kampai būdavo apipilti spa
liais ir dar prislėgti su akmenėliais. Pas gerą ūkininką nepa
matysi pašiaušto stogo. Kiemas irgi būdavo sausas, geltonu
smėleliupabarstytas, iššluotas, vartai tvarkingai uždaryti. Dar
būdavo ir bromos su plačiais vartais - išvažiavimui. Tvar
kingi ūkininkai kiemo vartus nakčiai net prirakindavo.
Darbštus ūkininkas turėdavo užveisęs nemažą sodą, ja
me —ir bičių. Sakydavo: anam kaime gerai gyvena, obuo
liais net kiaules šeria, obuolių, uogų, medaus turi iki valios.
Tamar anam nereikia pirkti cukraus, liežuviai nuo medaus
apkartę... Tokie ūkininkai garsėdavo vaišingumu. „Buvau,
- sako kaimynas, - užėjęs po Tverečium Erzveto kaiman
susitarti dėl rugių pjovimo, tai mane pavaišino - kaip di
džiausią svečią. Netgi medaus su duona davė, o jau lašinių,
kumpių pilnos padunktės prikartos.“
Seniau žiūrėdavo, kas kuo važinėdavo. Geri žirgai, gra
žūs pakinktai irvaželis būdavo ūkininkopasididžiavimas. Kas
turėdavo gerus, greitus žirgus ir važiuodamas į bažnyčią vi
sus aplenkdavo, tam —didžiausia garbė. Dėl tos garbės ūki
ninkai lenktyniaudavo. Turtingesnieji laikydavo irkeletą ar
klių, ir vieną eržilą apvaisinimui. Eržilas būdavo laikomas
prajodinėjimui ar šventiniam pasivažinėjimui, su juo jokių
ūkio darbų nedirbdavo, šerdavo avižom, kviečiais, rugiais.
Šieno duodavo, bet tik atrinkto, paties geriausio, su dobiliu
kais arjaunu atolu, o šykštuoliai šerdavo bulvėmis, - būda
vo pigiau, bet tokius žirgus įgudusi ūkininko akis tuojau pa
žindavo. Mat bulvėmis šerti žirgai, kad ir gražiai atrodyda
vo, nors irriebūs, bet buvo nepatvarūs —kelyje greitai sušil
davo, pavargdavo, apsiputodavo. O grūdais šerti žirgai bū
davo labai patvarūs, iš bažnyčios ariš kermošiaus greitai par
bėgdavo į namus.
Kiti savo žirgus šerdavo duona. Tie žirgai atrodė gražiau
siai. Kadjų išlaikymas ūkiui nešdavo nuostolius, į tai niekas
dėmesio nekreipdavo. Svarbu prieš žmones pasirodyti.
Į karves ūkininkai nekreipdavo dėmesio. Jų, sakydavo,
tvartuose niekas nemato. Arkliai kaip viesulas, o karvės vė
jo papučiamos...
Garbę giminei suteikdavo, jei bent vienas, nors irtolimas,
giminaitis į kunigus išeidavo ar šiaip į mokslus. Tlio didžiuo
davosi visa giminė.
Giminė didžiuodavosi, jei kas išvažiuodavo uždarbiui į di
desnius miestus: Rygon, Piteburkan, Maskvon. Labiausiai
didžiuodavosi, kai kas iš giminės būdavo išvykęs į Ameriką

ir iš ten siųsdavo tėvams dolerių. Tuos ūkininkus, kurių bro
liai ar dėdės gyvendavo Amerikoje, irgi amerikonais vadin
davo. Su tokia gimine ir kiti stengdavosi susigiminiuoti. Bet
tie elgdavosi labai išdidžiai irsu bet kuo į kalbas nesileisda
vo. Dauguma išvykusiųjų iš savo krašto prasigyvendavo, at
važiuodavo į svečius ir, norėdami pasirodyti, gausiai juos ap
dovanodavo.
Mano krašte, Dzieškaučinos kaime, dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą tekėjo tokia Ruziutė. Įvestuves buvo atvažiavęs
iš Piteburko jos netikras brolis Karolius, kuris, ten pabuvęs
apie dešimt metų, neblogai uždirbo. Tas Karolius perjauno
sios dovanojimą ant lėkštutės visiems ant akių išmetė net
tris šimtus rublių auksu. Tais laikais tokia suma buvo labai
didelė. Už tiek bernas pas ūkininką tarnaudavo visus metus,
o karvė turguj kainuodavo apie dešimt penkiolika rublių.
Dosnūs giminėms būdavo ir amerikonai. Jie irgi per ves
tuves, krikštynas ar kitas iškilmes, norėdami prieš žmones
pasirodyti, išmesdavo dolerių. Tokių giminaičių pavydėdavo
net vieni kitiems, atsirasdavo ir piktumų.
Pagirta giminė, jeigu kas patarnaudavo bažnyčiai, ypač
jeigu sekmadieniais aplinkbažnyčiąprocesijoje nešdavo bal
dakimą. Pas tvarkingus ūkininkus kunigėlis kalėdodamas už
eidavo papietauti, tuo šiuos pagerbdamas. Moterys ir mer
gaitės gerais balsais giedodavo bažnyčioje. Ovyrai irgi eida
vo ant vargonų giedoti, bet rečiau. Apie tokius sakydavo: jų
giminė giesmininkai. Gieda ant viškų (vargonų).
Nebloga giminė, kad irnelabai turtinga, kuri garsėjo ran
kų darbais, amatais. Tai staliai, kalviai, siuvėjai, batsiuviai ir
kiti. Amatininkai geriau už kitus gyvendavo.
Besirengiančiuosius vesti ar tekėti seni žmonės perspė
davo, kad tik giminės žiūrėtų.
Nekokia gimine laikė mažažemius ir iš tų kaimų, kur bu
vo prastos žemės, kur neaugdavo linai, bulvės, kviečiai. O
rugiai irvasarojus irgi ne kasmet užderėdavo. Čia ir trobos
būdavo su mažučiais langeliais. Tokios šeimos būdavo gau
sios: paprastai pas neturtingą ūkininką būdavo apie dešimt
irdaugiau bumų. Tokie savo vaikus atiduodavo tarnauti net
į kitas parapijas. Mažažemiai pavasariais pritrūkdavo net
duonos. Turtingesnieji vargšams skolindavo rugių duonai,
bet grąžinti reikalaudavo su didelėmpalūkanom. Už pasko
lintą pūrą pernykščių rugių kai kur reikėjo grąžinti dvigubai.
Duonos pristigusieji savo vaikus anksčiau išleisdavo tar
nauti irdėl to su ūkininkais pigiau susiderėdavo, bet iš anks
to paimdavo keletą pūrų rugių.
Kas pavasarį pristigdavo duonos ir eidavo skolintis, pa
kliūdavo žmonėms ant liežuvio. Ypač juokdavosi iš tų šei
mų, kurios būdavo prie tinginio.
Nederlingais metais labai nesistebėdavo, jei kasduonospri
trūkdavo, betjei gerais metais ūkininkas pritrūkdavoduonos,
būdavo gėda. Todėl dauguma šeimynų kiek galėdamos slėp
davo, kad tikkaimynai nesužinotų, kad tikjuoktis nepradėtų.
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Skolintis smulkių dalykų vieni pas kitus ūkininkai dažnai
patys eidavo arbavaikus pasiųsdavo, bet skolintis duonai ru
gių nieks iš jaunesnių nedrįsdavo, - prašyti skolon eidavo
tik pats vyriausias šeimos galva.
Gerai, jei bulvės užderėdavo, tai duonos trūkumo taip ne
sijausdavo.
Uršule KULAKAUSKIENĖ (g. 1908 m., mirė 1993 m.)
iš Dzieškaučinos kaimo:
1929-1930 metais buvo labai lietinga vasara, irdėl to su
dygo nesuvežti rugiai, o bulvės laukuose supuvo. Rugių jau
apie Sekmines pritrūkome. Šeimynoj augomtrys mergaitės.
Mums atrodė didžiausia gėda, kad pritrūkomduonos, norė
jome, kad niekas nesužinotų, mat mergaitės ypačbijojo žmo
nių kalbų, negarbės. Tais metais visiems buvo ne pyragai,
todėl irpasiskolinti nebuvo iš ko. Mama aruode sušlavė pas
kutinius grūdus, sumalė ir, kad būtų daugiau, miltus per pu
sę su mekynom (pelais) sumaišė, ir iškepė duoną. Duona
buvo baisi pažiūrėti, su ašakom. Sunku buvo ir nuryti. Let
ne let sulaukėm, kol varpose užsimezgė grūdai, irsuseserim
Paulina ankstų rytą, kad niekas nepamatytų, su paklote ėjo
me parugėn varpų lukštyti. Kai rugiai dar žali, sunku iš var
pos ištrinti grūdus. Iššviežių, darminkštų grūdųmama mums
košelę virė. Ir kaip tada buvo gardu! Bet mes tada nėjome
prašyti paskolinti duonos, nors pusiau badavome. Niekas iš
kaimynų taip irnesužinojo, kaip mes išsivertėme aną sunkų
jį pavasarį. Ką suvalgai, tą ir užčiaupi, to ir nesiregi. O ką
apsivelki, tai jau visiems ant akių.
E GAIDELIENĖ (g. 1885 m., ištekėjo 1910 m., mirė
1969 m.,) iš Audeninės kaimo, Tverečiaus parapijos:
Nenoriu meluoti, tegul Dievas regi, gal ir nuodėmė, bet
savo vyro, kai mirė, negailėjau. Dėkui Dievui, - pasakiau,
—kad numirė.
Jis buvo iš geros turtingos giminės, vienas ant pusvalakės.
Seserys dvi jau buvo ištekėjusios už turtingų vyrų, tai jau iš
namų nieko daugiau paimti nežiūrėjo. Tai jau man atėjusiai
ant tokio didelio ūkio visai gerai, galima buvo pradėti gy
venti. Net kitos man pavydėjo, kad, būdama neturtinga, iš
tekėjau už pusvalakinio ir dar tokian garbingan kaiman ir
geron giminėn. Bet kiek pas tokius turtuolius reikėjo dirbti,
kad visą ūkį apeitum, mažai kas apie tai žinojo.
Kur augau, turėjomdvi karves, porą kiaulių ir porą avių,
tai mums būdavo visai nesunku. Mūsų kaimas ir mes tais
laikais skaitėmės prasti irneturtingi, irvisamūsųgiminė pras
ta. O kai atitekėjau pas turtingą vyrą, tai radau keturias ar
penkias laidomas karves, porą trejetą arklių, penketą ar še
šetą kiaulių, avių visą būrį, o šeimoje ūkyje pagalinčių dirb
ti- mažiau negu pas mus. Kol jo tėvai dar buvo stipresni,
kol pas mus vaikų dar nebuvo, tai šiaip taip suspėdavom:
nuo ryto iki vakaro bėgini visus darbus laiku padarydavom.
Tuo laiku dar ir su vyru geriau sugyvenom, nesibarėm. Bet
kai tėvai nusilpo, atgulė irpradėjo piltis vaikai vienas po ki
to pamečiui, tada kad ir bėgini puldinėjom prie darbų, bet
laiku ir tvarkingai visų darbų apsidirbti negalėjom.
Atsimenu, tada vyras ir darbininką vasaros darbams pa
samdė, ir kaimynų mergaitė vakarais ateidavo padėti ruoš
tis, bet aš vis tiek nesuspėdavau. Gal buvau pripratus maža
me ūkyje gyventi, neturtingai, tai dabarmanbuvosunku tvar
kyti didelį ūkį.
Matydamas, kad nepajėgiu apsiruošti, vyraspasidarė rėks
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nys, pradėjo prikaišioti, kad esu iš ubagų giminės ir todėl
nemoku tvarkytis. Kankinausi prie tų darbų gal kokius pen
kerius šešerius metus, paskui man vakarais pradėjo rankos
užtirpti. O dar už kažkiek laiko stvėrė dieglys už pusiaujo,
kad negalėjau nei susiriesti, nei išsitiesti. Iš skausmo akys
ant kaktos virto. Betgi tokios mano ligos ant akių kitiems
nesimatė, tai vyras, matyt, netikėdamas, kad aš rimtai sergu,
ant manęs pradėjo dar labiau rėkauti, tingine, apsimetėle
vadinti. Ir mušti ketino.
Vieną kartą, jau visai neapsigalėdama, stenėdama, vos ne
vos pakepiau duoną. Dar vargais negalais ištraukiau iš kros
nies, karštus kepalus apšlaksčiau su vandeniu ir sueiliavus
ant suolo apdengiau. Opati vėl priguliau pailsėti. Už kiekos
laiko atbėgavyras irperpykęs, kad viduiy dienos guliu lovo
je, kad pradės rėkti, kad ims šaukti, tingine ir iš ubagų gimi
nėsvadinti. Kamtokia žmona reikalinga, kasdarbus apdirbs,
jeigu šeimininkė dienos metu gulės lovoje. Tokia šeiminin
kė viskąvėjais paleis. Tylėjau, žodžio nepasakiau. Man buvo
labai negera, galvojau, tegul užmuša.
Vyras šūkaudamas ir pykdamas norėjo su kuom nors su
duoti, pradėjo dairytis. Ant akių pakliuvo tie duonos kepa
lai. Tik pastvėrė vieną kepalą ir sviedė ant manęs lovon. Aš
gulėjau ant šono, tai jis pataikė per šoną ir pats išbėgo pro
duris. Apsipylus ašaromgulėjau nejudėdama. Karštos duo
nos kepalas šildė nugarą, ir nuojo nugarai darėsi gera. Kiek
nusiraminus dar labiau prisispaudžiau prie to kepalo ir už
migau. Dabar neatsimenu, kiek miegojau, bet atsibudusi pa
sijutau daug geriau. Praėjo pusiaujo skausmai, atgavaustip
rumą.
Ir ačiū Dievui nuo to laiko niekada pusiaujo nebeskau
dėjo. Pagijau. Bet jau meilės savovyrui nebeturėjau. Jis man
visą laiką atrodydavo kaip kruvinas, nors kartais ir labai no
rėdavo įsigerinti.
Rudeniop kaimovyrai jodavo su arkliais naktigonėn. Ma
no vyras irgi dažnai išjodavo. Kartą, kai jau lauke buvo vė
siau, vyrai susirinko netoli kaimo kapų parugėn ir susikūrę
laužą ganė arklius. Kad ugnis neužgęstų, vyrai iš eilės ilsėdavos prie laužo, o kiti eidavo ieškoti malkų. Kai atėjo eilė
malkų eiti Gaideliui, tai šis, tingėdamas į mišką eiti ir dar
norėdamas pasirodyti, kad yra labai drąsus, užėjo ant kapų
ir išsitraukęs kelis senus kiyžius atsinešė prie laužo. Vyres
nieji, pamatę, kad Gaidelis degina nuo kapų atneštus kiyžius, pradėjo jį gėdinti.
Gaidelis matyt susigėdo ir dar nesudegusį atsineštą kry
žių nunešė ant kapų į tą pačią vietą, iš kur buvo ištraukęs.
Tamsoje kišant į žemę kryžių, kad stovėtų tiesiai, sukryžiaus
kotu įspaudė savo sermėgos palą. Kai kryžių įsmeigęs norė
jo atsistoti, prispausta sermėgos pala neleido atsikelti. Gai
delis taip persigando, kad negalėjo ir pagalbos surikti. Jam
pasirodė, kad iš kapo nabašninkas sugriebė už sermėgos.
Kiekjis ten ant kapų pusiau apmiręs iš išgąsčio prabuvo,
nežinia. Vyrai už kiek laiko jo pasigedo ir vienas nuėjo pa
žiūrėti. Ir rado Gaidelį prie kapo pusgyvį tupintį. Kada jį
draugai pakėlė ir nuo kapų atvedė vėl prie laužo, Gaidelis
negreit atsigavo. Po dienos kitos jį pradėjo krėsti nuomaras.
Iš pradžių rečiau, vėliau priepuoliai dažnėjo, ir gal metus ar
pusantrų pasirgęs pasimirė.
Taip Gaidelis pirmas turėjo palikti savo garsiąją giminę,
gerą ūkį, žmoną su vaikais, kurią vadino tingine ir ubage.
Tokia yra Dievo valia.
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