Paslapties sostinė
Archeologas Gintautas ZABIELA,
klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO,
aiškina Vorutos paslaptį.
Prieš keletą metų „Lietuvos istorijos metrašty“ ra
šėt, kad Vorutos kaip sostinės klausimas dirbtinai su
kurtas. Tai esą galėjo būti viena iš Mindaugo pilių.
Nes XIII a. pastovios sostinės, kaip ją suprantam šian
dien, nė nebuvo. Ar taip?
Taip.
Kas tad aiškinamasi „ Vorutos “ priedanga ? Kur pro
blemos esmė?
Vorutos problema ta, kad, atmetus įvairius istori
kų nuklydimus ir, drįstu pavadint, neistorinius svai
čiojimus, tikra tėra tiek, kad Voruta - viena iš keturių
vietovių, kur tikrai žinom - buvo Mindaugas. Sosti
nė tai ar ne, bet - viena iš mūsų pirmojo Didžiojo
Kunigaikščio Mindaugo pilių, kuri paliudyta istorinia
me šaltinyje. Istorikų bėda ta, kad visas Mindaugo
viešpatavimas, pasakytum, neturi konkrečių geogra
finių taškų, išskyrus Keturis: tris dabartinėje Lietu
vos teritorijoje, tai - Voruta, Latava (Letava), Tveremet ir viena Latvijoje - Embute. Pastaroji ir dvi pir
mosios - lokalizuotos, o apie Tveremet aišku tik tiek,
kad turi būti Žemaitijoje. Tai ir visos raštu paliudytos
vietovės, kuriose tikrai buvojo Mindaugas.

su svaidomosiomis ietimis, ir vaikėsi po lauką tarsi
žaisdami, ir iš ten sugrįžo į Žemaitiją“. Kas čia vyksta!
Tai vienas iš vidaus karo dėl Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio sosto epizodų. Tuo metu prieš Mindaugą
buvo susitelkusi gana galinga koalicija, iš dalies re
miama Halyčio-Volynės. Šaltiniai, deja, nutyli, kaip
tas karas vyko, čia tik vienas jo momentas.
Kas tie - kumanai?
Polovcai, klajokliai, tarnavę kaip samdomoji jėga
Halyčio-Volynės kunigaikščiams.
Visais laikais, žiūriu, pakanka - susibėgusių, anot
Donelaičio, teriot Lietuvą...

Šiuo atveju rūpėtų Voruta. Koks šaltinis ir kaip ją
mini?

Įvertinęs jėgas ir, matyt, strateginiais sumetimais,
Mindaugas pradžioj nestoja į atvirą mūšį, o užsida
ro savo pilyje Vorutoj. Vėliau metrašty aprašoma,
kaip jis organizuoja iš tos pilies išpuolį, susikauna
su savo priešininkais greta esančiame lauke. Ir-tiek.
Daugiau apie šią vietovę - jokių žinių. Prieš Mindau
gą susitelkusieji sąjungininkai tąkart, atrodo, ne ką
pešę, sugrįžo į Žemaitiją, ir toliau žinoma, kad Min
daugas atsiranda prie Tveremet pilies, kur sužeidžia
mas. Tą Tveremet kai kas bando sieti su Tverais,
bet čia daug neaiškumų. Aišku tik tiek, kad tai vieno
žemaičių kunigaikščio pilis.

Toks šaltinis vienintelis - Hipatijaus metraštis, ra
šytas rusų žemėse XIII a., iki mūsų dienų išlikęs XV a.
nuorašu. Ten yra žodžiai: „... vgrad imenem Voruta“.

Iš istorijos vadovėlių visi gerai žinom, kad vokiečiai
viduramžiais - didžiausi Lietuvos priešai, bet iš ištrau
kos akivaizdu, kad čia jie Mindaugo sąjungininkai...

Jums leidus, visą tos ištraukos iš Hipatijaus met
raščio vertimą iš anksto nusirašiau ir noriu pateikti
pažodžiui.

Būtent taip. Tuo metu sąjungininkai ar priešai bu
vo labai nepastovūs: greit atsimetantys ir vėl besi
taikantys. Kaip žinia, Mindaugas nusipirko krikštą iš
Livonijos ordino. Tuo veiksmu kuriam laikotarpiui įsi
gijo ir sąjungininką savo kovoj už įsitvirtinimą Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio, karaliaus soste. Vorutos
aprašomieji veiksmai vyksta apie 1253 metus, porą
metų po krikšto, tad Livonijos ordinas, norėdamas
paremti apsikrikštijusį Mindaugą, tikriausiai pasky
rė jam karių būrį. Kita vertus, toks Lietuvos suartėji
mas su ligšioliniais priešais, matyt, ir vidaus karą

„ Tautvilas gi atbėgo į Žemaitiją pas savo dėdę Vy
kintą, paėmė jotvingius ir žemaičius, ir Danieliaus pa
galbą, kurią anksčiau jam Danielius buvo davęs, žy
giavo prieš Mindaugą. Mindaugas pasirengė ir nu
sprendė nesikauti su jais pulku, įžengė į p ilį vardu
Voruta, ir išsiuntė naktį savo svainį ir išvaikė juos rusai
ir jotvingiai. Rytą gi išjojo vokiečiai su arbaletais, ir
užpuolė juos rusai ir kumanai su lankais ir jotvingiai
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papildomai stimuliavo. Mindaugo sąjunga su vokie
čiais buvo trumpalaikė. Kai tik įsitvirtino valdžioj, jis
bemat jais atsikratė - ėmė kariaut su Ordinu dėl įta
kos Sėlių žemėse...
Hipatijaus kronikoje minima Vorutos pilis, Jūsų su
pratimu, stovėjo ant dabartinio Šeimyniškėlių pilia
kalnio, kuris - pora kilometrų į šiaurės rytus nuo
Anykščių. Labai norėtųsi apžvelgti visą Vorutos pa
ieškų būtent čia istoriją. Pirmiausia, įdomu, kuo rem
damasis E. Volteris dar 1902 m., net nežinodamas
apie tokio piliakalnio buvimą, teigė, kad Vorutos rei
kia ieškoti Anykščių apylinkėse?
E. Volteris buvo ne tik kalbininkas, bet ir neblo
gas rusų literatūros, metraščių žinovas. Šaltinių ži
nojimas ir kalbininko patirtis leido jam apibrėžti pa
ieškų arealą.
Kodėl - būtent apie Anykščius?
Todėl, kad metraščiuose, kuriuose aprašomi, pa
vadinkim, Vorutos veiksmai, minima ir Latavos (Letavos) upelė, dešinysis Šventosios intakas netoli
Anykščių. E. Volteris tos upelės pavadinimą tapatino
su Lietuvos pavadinimu, nors dabar kalbininkai tei
gia, kad kalbiniais duomenimis to niekaip negalima
įrodyti. Bet E. Volteriui jo ieškojimuose tai buvo at
spirties taškas. Jo net straipsnis vadinosi - „Mindau
go miestas, arba kur ieškoti XIII amžiaus Lietuvos“ .
Kiek vėliau K. Būga teigė, kad Vorutos reikią ieš
koti Utenos arba Anykščių krašte. Kodėl?
K. Būga, būdamas rytų aukštaitis, labai gerai jautė
vietos kalbines subtilybes. Hipatijaus šaltinį jis žino
jo ir pirmiausia ištyrė pavadinimo Voruta kilmę, šak
nies vor-, var- reikšmes, kurių esą dvi: „pilis, tvirto
vė“ ir „senas“ . Tačiau vietovardžiai, kuriuose ši šak
nis siejama su „senu, senuoju“ (visi tie vorpiliai) būdingi tik Vakarų Lietuvoje ir Prūsijoje, o Rytų Lie
tuvoje jie turi „pilies, tvirtovės“ reikšmę. Taigi, rem
damasis tik kalbiniais duomenimis, K. Būga daro iš
vadą: vietovės tokiu pavadinimu reikia ieškoti pir
miausia Utenos, Anykščių apylinkėse.
Nuolat girdim, kad „ voruta “ - net ne tikrinis, o ben
drinis žodis, reiškiąs būtent „p ilį“ arba „seną p ilį“...
Tai dar vienas pavyzdys, kaip mes sugebam mi
tologizuoti mūsų seniausią istoriją: „pripaišyti“ tai,
ko nėr. K. Būga aiškino istoriniame šaltinyje raštu
paliudytą būtent tikrinio pavadinimo Voruta kilmę
bei reikšmę.
Dar nežinodami apie tokio piliakalnio buvimą, jau du mokslininkai nukreipia paieškų žvilgsnius į tas
pačias vietoves...
Taip.
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Šeimyniškėlių piliakalnis ir jo aplinkos schema:
1. Piliakalnis - pilies vieta. 2. Papiliai. 3. Papėdės gyvenvietė
(kaimas). 4. Senojo kelio sankasos. 5. Senosios kapinės.
6. Senasis kelias. 7. 1990-1997 m. tyrinėti plotai.
8. Dabartinis kelias Anykščiai-Rokiškis.
Braižė A. ZABIELIENĖ

Labai didelę įtaką šiai „bylai“ turėjo ir ne moksli
ninkas, o rašytojas A. Vienuolis...
A.Vienuolis - anykštėnas, tikras savo gimtinės
patriotas. Kai per E. Volterį, R Tarasenką jis sužinojo,
kad Voruta turėtų būti kažkur Anykščių apylinkėse,
labai susidomėjo tuo, prikūrė padavimų ta temati
ka: Karalienės liūną susiejo su Voruta, Saulės mū
šį... Vorutos tema jam buvo labai paranki, žadinant
pasididžiavimą savo kraštu, primenant garsią praei
tį. Juo labiau kad apie 1935 metus Šeimyniškėliuo
se buvo aptiktas iki tol nežinotas didelis piliakalnis.
Šitai dar labiau sužadino A. Vienuolio fantazijas...
Kaip ir kas tą piliakalnį aptiko?
Pirmosios žinios ėjo nuo vietinių žmonių. O pirmą
raštišką pranešimą turime iš Anykščių gimnazijos
mokinio V. Karvelio: laišką, rašytą apie 1935 metus.
Esą Šeimyniškėlių laukuose yra piliakalnis, kurį ariant
atrandama senienų. Ir-trum pas to kalno aprašymas.
Prie piliakalnio bemat atvyksta A. Vienuolis, apžiūri

jį, iš Kauno atsikviečia E. Volterį, ir abu paskelbia
straipsnį: rasta Vorutos pilis! Be jokio svaresnio ar
gumentavimo. Archeologai, istorikai tuo metu net ne
atkreipė į tai rimtesnio dėmesio: esą dviejų vienmin
čių seneliukų pramanas. Ir - vėl viskas užsimiršta.
Kaipgi Jūs atsidūrėt prie Šeimyniškėlių, koks Jū
sų čia kelias?
Tas kelias savotiškai įdomus ir visiškai nenuma
tytas. Tiesiog taip susiklostė aplinkybės: 1990 me
tais turėjau važiuoti į archeologinę ekspediciją Mažulonyse (Ignalinos r.). Bet nuvykti negalėjau, nes
nebuvo kuo: ekonominė blokada. Pradėjom ieškoti
vietos, prie kurios nuvažiuoti nereikėtų papildomų
transporto priemonių. Taip ir atsirado Šeimyniškė
liai, į kuriuos nuo Anykščių jau galima ir pėsčiom
atkeliauti. Bet tai tik fizinė priežastis. Antra vertus,
nuolat rūpėjo patikrinti A. Vienuolio taip atkakliai
diegtas mintis. Juo labiau, kad, kaip tyčia, tuo metu
Vorutos versiją prie Anykščių „Kultūros baruose“
naujai priminė V. Račkaitis ir M. Telksnytė. Tad, kai
atvažiavom į Anykščius, buvom sutikti itin pakylėtai:
matyt, tikrai buvo pribrendęs reikalas nuo E. Volte
rio, K. Būgos, A. Vienuolio laikų beveik bekūnę hi
potezę pagrįsti konkrečiais archeologiniais tyrinėji
mais arba - atmesti... Kiekvienam, pamačiusiam šį
piliakalnį, pirmiausia krenta į akis jo mastai. Tai Rytų
Lietuvoje didžiausias piliakalnis. Jo centrinė aikšte
lė net 2400 kvadratinių metrų dydžio. Ir dar: iš abie
jų jos pusių - po papilį! Apžvelgiau visus Lietuvos
piliakalnius: XIII amžiuje šis - didžiausias. Daugiau
tokių atsirado tik XIV amžiuje. Kasinėjant paaiškėjo,
kad centrinėje aikštėje stovėjo medinė pilis, pasta
tyta prieš pat Hipatijaus metraštyje aprašytus laikus.
Iki tol ten niekas negyveno: jokių gyvenimo pėdsa
kų iš XI ar XII amžių.
Kodėl būtent čia ir tokiu metu reikėjo statyti pilį?
Lėmė gera strateginė padėtis. Kaip žinom, XIII a.
pirmoj pusėj kalavijuočiai, vėliau Livonijos ordinas
visu rimtumu ėmė grėsti Lietuvai iš šiaurės, šiaurės
rytų, o sienos čia dar nebuvo apsaugotos. Tad Min
daugui skubiai reikėjo statyti naujus įtvirtinimus. Pi
liakalnio dydis akivaizdžiai liudija, kad tai tuo metu
buvo valstybinio masto įtvirtinimas. Paskaičiavom,
kad darbus, kuriuos reikėjo nudirbti, kad iki tol buvu
si didžiulė kalva virstų tokiu kariniu įtvirtinimu, koks
buvo suręstas (pilis, perkasai, vandens grioviai, priepiliai, kelias), - galėjo atlikti apie 500 vyrų labai spar
čiai dirbdami apie pusę metų! Tokie užmojai tuo me
tu galėjo būti prieinami tik Didžiajam Kunigaikščiui.
Eilinis to nepajėgtų. Be to, eiliniai kunigaikščiai daž
niausiai gyvendavo iš tėvų, senelių paveldėtose pi

lyse, kurių papėdėse - senos gyvenvietės. O čia vis
kas nauja ir statyta aiškiai plikoje vietoje. Kas tuo ga
lėjo būti suinteresuotas, jei ne Didysis Kunigaikštis,
kuriam pariby, tarpgentinėj teritorijoj (už Šimonių gi
rios - ja u Šėla, į pietus - Lietuva), savotiškoj dykroj
reikėjo ginti savo valstybės šiaurines sienas? Tuo me
tu, matyt, būtent čia buvo sprendžiamas gal ir visos
Lietuvos išlikimo klausimas: Livonijos ordinas nuo
lat spaudė. Tada Aukštaitijos šiaurės rytuose buvo
pastatyta ir daugiau pilių: Užpalių, Tauragnų... Taigi
būta vieningos gynybinės sistemos... Archeologiniu
požiūriu ištyrus Šeimyniškėlių piliakalnį, Vorutos klau
simas pasidarė nebe rašytojiškas ar tik kalbinis, bet
ir grindžiamas svariais duomenimis. Tada puolėm
peržiūrėti, kas iki tol buvo nuveikta lokalizuojant Vo
rutą: argumentavimą visų vietovių, kurias įvairiais lai
kais įvairūs mokslininkai bandė tapatinti su ja. O to
kios vietovės - Vilnius, Kernavė, Daugai, Varėna, Liš
kiava, Medvėgalis su Varniais, Varnėnai, Ūtoriai, Ročiškė, Kareličiai, Gorodišče, Buteikiai, Berzgainiai...
Daugiau nei tuzinas Paslapties Sostinių...
Apie penkiolika. Taigi ėmėmės aiškintis iš esmės,
kuo remiamasi kiekvienu konkrečiu atveju. Išvada:
jokia kita vietovė nesurenka tiek „pliusų“ - kalbinių,
archeologinių, istorinių, istoriografinių, kiek Šeimy
niškėlių piliakalnis.
Paminėjot istoriografinį „pliusą“. Ar yra Hipatijaus
kronikoj bent kokia užuomina, pagal kurią galima būtų
spręsti, kad šnekama būtent apie šj piliakalnį ar jo
aplinką?
Iš to aprašo pirmiausia galima daryti tokią išva
dą: jei Mindaugas su visa kariuomene užsidaro pily
je, ta pilis turėjo būti tikrai didelė. Tokia ji, kaip minė
jau, ir buvo: atitinka visus to meto valstybinio masto
pilies duomenis. Antra, rašoma: išpuolė iš pilies į
lauką, įpuolė į pilį... Vadinasi, būta tiesioginio įėji
mo, išėjimo iš pilies, būta kelio. Toks kelias Šeimy
niškėliuose aptiktas. O daugelyje Lietuvos piliakal
nių kelio vietų neaptinkama. Trečias dalykas, kroni
koj rašoma: išjoję iš pilies, vaikėsi vieni kitus lauke.
Daugelis, ypač Aukštaitijos, piliakalnių - apriboti kal
vų, miškų, vandenų. O čia į šiaurės rytus - didelis
plynas laukas, ir svarbiausia - būtent į jį vedė jau
minėtas kasinėjant labai ryškiai matomas kelias: per
tiltą, kelias sankasas, matyt, pro vartus - tiesiai į lau
ką. Tie argumentai, aišku, tiesiogiai dar neįrodo, kad
V o ru ta -ta i dabartiniai Šeimyniškėliai, bet ir nė kiek
neprieštarauja šiam teiginiui.
Labai norėtųsi bent glaustai aptarti ir tuos minė
tus „pretendentus“. Kuo grindžiama vieną ar kitą iš
jų tapatinant su Voruta?
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Kas liko iš Vorutos pilies... G. ZABIELOS nuotrauka

Pagrindimai dažniausiai labai trumpi. Daug kur
sprendžiama tik iš pirmo įspūdžio. Tarkim - Buteikiai (Kurklių ap., Anykščių r.). Piliakalnis su keletu
pylimų. Būtent dėl to K. Žebrys ir spėjo, kad tai Vo
ruta. H. Lovmenskis spėjo - Varėna: pagal žodžio
skambesį. Nors prie Varėnos - nė menkiausio pi
liakalnio. O Liškiavos J. Totoraitis ir pats atsisakė.
Berzgainius spėjo P. Tarasenka, bet vėliau taip pat
atsisakė. Kernavė. Na - didelis piliakalnis, gražu,
bet Kernavė šiuo pavadinimu jau nuo 1279 metų iki
šiol. Kaip čia įterpti Vorutą! Tas pat ir su Vilniumi:
nuo pat pirmo paminėjimo - Vilnius ir tik Vilnius ir,
aišku, nuo Vilnios. Taigi visur, kai bandoma įrodi
nėti kalbiniais argumentais, - neatitinka istoriniai,
o kai bandoma remtis istoriniais, archeologiniais
duomenimis ar tik pirmu įspūdžiu (didelis piliakal
nis!), - neatitinka kalbiniai argumentai. Būta net ir
kuriozinių atvejų. Tarkim, siejant Medininkus su Vo
ruta. Lenkiškai tai esą - „m iedniki“ , suprask - „varininkai“ , o čia jau, žiūrėk, ir „voruta“ nebetoli...
Z. Zinkevičius net viešai juokėsi iš to. Varniai, Var
nėnai - vėlgi - tik pagal skambesį.
Kuo remiasi R. Batūra, Įrodinėdamas, kad Voruta
- tik Vilnius ir niekas kitas.
R. Batūra remiasi trimis skirtingais šaltiniais: mi
nėta ištrauka iš Hipatijaus metraščio, „Eiliuotosios

4

Livonijos kronikos“ žinute apie tai, kad Mindaugas
užsidarė savo pilyje, gindamasis nuo Livonijos or
dino, ir - Mindaugo prierašais po savo laiškais: ra
šyta mūsų dvare in Lettovvia (Latavoj, Letavoj).
Taigi trys žinutės: pirmoji apie Vorutą, antroji - apie
iki šiol nelokalizuotą pilį, trečioji - apie Latavą. R.
Batūra mano viską esant - tik apie Vilnių. Jo hipo
tezė, paskelbta prieš tris dešimtmečius, labai ge
rai atitiko anų laikų mūsų istorinio mąstymo lygį ir
tautines aspiracijas.
Kokie kiti archeologiniai radiniai Šeimyniškėlių p i
liakalnyje? Ką jie liudija?
Pagrindinė archeologinių radinių dalis, kaip kiek
viename piliakalnyje, aišku, keramika, kuri čia-štam pukais ornamentuota, kitur Lietuvoje nelabai ir pasi
taikanti. Kita radinių dalis - strėlių, daugiausia arbaletinių, antgaliai: iš XIII a. vidurio ir XIV a. pabaigos.
Turim papuošalų, apyrankių, kabučių, žiedų, peilių,
ylų, monetų - taip pat iš tų pačių laikotarpių. Yra žinių,
kad prieš Antrąjį pasaulinį karą čia buvo išartas mone
tų lobis: greičiausiai - iš XIII amžiaus. Visa tai leidžia
daryti išvadą, kad XIII amžiuje ir XIV a. pabaigoj čia
buvo gana svarbus gynybinis ir prekybinis centras.
Ar Jūs, remdamasis archeologiniais duomenimis,
jau turit susidaręs vaizdą, kaip atrodė Vorutos pilis,
kalno Įtvirtinimai XIII a. vidury?

Štai schema (žr. pav.). Centre - pagrindinis pilia
kalnis. Ant jo - aikštelė, iš galo apjuosta žemių pyli
mais, ant kurių dar buvo aukštos medinės sienos.
Už pylimų ir sienų į vieną ir j kitą pusę - grioviai. Už
tų griovių centrinį piliakalnį iš pietų ir šiaurės pusės
dar saugojo papiliai. Pietinis buvo sutvirtintas pylimė
liu, o šiaurinis tik apkastas grioviu, kuris ėjo maždaug
ten, kur dabar asfaltuotas kelias. Į pietvakarius nuo
piliakalnio buvo XIII a. įkurta gyvenvietė, apjuosta
medine tvora. Trejetą šimtų metrų nuo gyvenvietės
- kapinės, kuriose laiaota nuo XIII a. iki XVII a. pab.
Įdomu, kad šias kapinaites 1910 m. dvi dienas kasi
nėjo J. Basanavičius, išlikę ir kasinėjimų aprašai, o
apie piliakalnį - nė žodžio: jo dar nežinota.

Koks tos pilies likimas? Ar buvo kada sugriauta,
sudeginta?

gybiniai. Priešpiliuose taikos metu gyveno turtinges
nieji žmonės: amatininkai, gal - sargybinių šeimos,
kaime - šeimynykščiai - patriarchaliniai vergai. O kaip
veikė konkreti pilis pavojaus atveju - atsakyti dar sun
kiau, nes Lietuvoje šiuo aspektu mūsų pilys išvis ne
tyrinėtos. Neturim karo strategijos istorikų,
tad neįsivaizduojam, kaip realiai vyko karai.
Piliakalnis - sudėtingas gynybinis karinis
įrenginys. Mirt niekas niekada nenorėjo, tad
viskas čia turėjo būti kruopščiai apgalvota,
kad kuo geriau padėtų apsisaugoti patiems
ir sunaikinti priešus. Pavojaus atveju žmonės
pradžioj susibėgdavo į papilius ir gindavosi
iš ten. Vėliau, jei neatsilaikyta papiliuose, su
sitelkdavo pagrindinėje pilyje, prieš tai papi
lius galbūt padegus, išgriovus juose įtvirtini
mus, kad visa tai nepasitarnautų priešams.
Pilies gynyboj - smulkmenų nėr. Štai viena
įdomi detalė: kelias į pilį. Pažiūrėkit į schemą:
jis įrengtas taip, kad puolantiesiems pagrin
dinė pilis būtų iš dešinės. Kodėl? Ogi tų lai
kų karys - kairėj laikė skydą, dešinėj - gink
lą. Kad skydu apsisaugotų nuo strėlių, akme
nų, lekiančių pakalnėn į jį, - turi eiti, geriausiu
atveju, šonu arba atbulas! Į Vorutos pilį ke
lias buvo itin sudėtingas: pradžioj griova tarp
šiaurinio papilio ir pagrindinės pilies, vėliau
- kalno šlaitu vedė į pietinį papilį ir tik iš čia,
atrodo, tiltu - į pagrindinę pilį. Taikos metu ši
pilis galėjo būti ir savotiškas pasienio su Li
vonija kontrolės postas, lyg ir muitinė. Tą liu
dija randamos monetos.

Įdomu būtų išsiaiškinti lyg ir miglotą paties Voru
tos pavadinimo gyvavimą: kas, iki kada taip buvo va
dinama, kodėl štai - Šeimyniškėliai...

Prieš XIII a. vidurį pastatyta, ji čia stovėjo, kol sutrešo medis: apie 50 metų. Sudeginimo, sugriovimo
pėdsakų nėra. XIV a. pirmoji pusė Lietuvos ir Livoni
jos pasieny buvo gana taikinga, tad pilis neteko svar
besnės reikšmės ir buvo, atrodo, apleista, sunyko.
Manau, būtent tai turėjo lemiamos įtakos, kodėl už
simiršo ir jos, Vorutos, tik piliai duotas pavadinimas.
Kovų frontas tada persimetė į panemunius, į Žemai
tiją... Bet kai XIV a. antroj pusėj pradėjo vėl puldinėti
Livonijos ordinas, padažnėjo jo išpuoliai į Aukštaitiją
Ukmergės ir Vilniaus link, vėl atsirado reikalas Šei
myniškėlių pilį atstatyti. Tada šalia piliakalnio jau bu
Kaipveikė tas piliakalnis karinio pavojaus atveju? vo išaugus nemenka gyvenvietė, vietovė pasidarė
gana svarbus prekybinis centras, kol XV a. pr. šias
Kas čia gyveno taikos metu?
Į pastarąją klausimo dalį galima atsakyti tik ben funkcijas perėmė Anykščiai: kai nebelieka pavojų, drais bruožais, nes dar stinga archeologinių duo kam gyvent tarp įtvirtinimų, užsislėpus už kalvų, jei
menų. Šiaip pagrindinėj pily gyvendavo tik vietinin galima atviroj vietoj prie gražios upės ir brastos per
kas arba pats kunigaikštis, kuriuos saugojo įgula, sar ją. Bet tai su Voruta jau nesusiję dalykai.

Remiantis K. Būga, Voruta - ne vietovės pavadi
nimas, bet tik pilies: pastatė naują galingą pilį ir ją

pab. arbaletiniai strėlių antgaliai, rasti archeologinių tyrinėjimų
metu Šeimyniškėlių piliakalnyje. K. VAINORO nuotrauka.
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įvardino pilies, tvirtovės reikšmę turinčiu žodžiu. Kai
sumenko, nunyko pilis, ėmė užsimiršti ir pavadini
mas. Antra vertus - jis niekad neužsimiršo: kalno
papėdėse iš abiejų pusių teka upeliai: Vorelis ir Volupis. Hidronimai - pastoviausi. Be to, kai atsidėjęs
peržiūrėjau Anykščių krašto rašytinius šaltinius - do
kumentus, senus laikraščius, savo nuostabai atra
dau, kad šitas kalnas - būtent kalnas - liaudyje vi
sada vadintas Varutės kalnu. A. Vienuolis, pasiro
do, nefantazavo, o paprasčiausiai pasišnekėjo su
žmonėmis... „Voruta“ - taip paraidžiui skamba ru
siškame šaltinyje. Lietuviai tarė greičiausiai - Varuta arba Varutė. Taigi pilis užsimiršo, bet kalno pava
dinimas vis tik išliko. Tik ar maža Aukštaitijoj kalvų,
kurios turi savo pavadinimą... O Šeimyniškėliai (šei
mynykščiai - patriarchaliniai vergai) - tai gretimo kai
mo pavadinimas. Kaimas gana vėlyvas ir su istorine
Voruta jokio ryšio neturi.
Na, Vorutos tema, tarkim, „išsemta“. Labai norė
tųsi ta proga užsiminti ir apie antrąją pilį, kurioje esą
kurį laiką tikrai gyveno Mindaugas, apie tą in Lettowia. Girdėjau nuomonių, esą Latavos pilis galėjo būti
ta vieta, kur karūnuotas Mindaugas...
Įdomus atvejis, netikėtas 1997 metų atradimas toji Latavos pilis. Iki tol apie ją tik iš rašytinių šaltinių
žinota, iš minėtų Mindaugo laiškų, kurie pasirašyti
taip: „Datum in Lettovvia in curia nostra“ (surašytas
Latavoj mūsų dvare). Ši pilis - apie dešimtį kilometrų
nuo mūsų aptartos Vorutos, ant Latavos upelės kran
to, šešetą kilometrų nuo santakos su Šventąja. Spė
ti, kad tai Mindaugo krikštijimosi vieta, tikrai yra pa
grindo. Juo labiau, kad Mindaugo krikšto vietos iki
šiol niekas rimtai nebandė pagrįsti. Krikšte dalyvavo
Livonijos ordino magistras Andrius Skirlandas. O pa
gal tuometinę diplomatinę praktiką, galiojusią iki pat
XIX a. pab., - dviejų daugmaž lygiaverčių valstybių
vadovai susitikdavo, aktus pasirašydavo kur nors pa
ribyje. Atvykimas į svetimos valstybės gilumą buvo
vasalinės priklausomybės ženklas. Šiuo atveju - nei
Mindaugas, nei magistras negalėjo reikšti vasalinės
priklausomybės: krikštijo Livonijos ordinas, bet krikš
tijo suverenų Lietuvos valdovą. Taigi Latava - labai
tinkama tokių valdovų suėjimo vieta. Tuo labiau, kad
pilis ten, kaip sakiau, buvo ne gynybinio pobūdžio.
Bet su spėjama Voruta ją jungė brasta per Šven
tąją...
Taip. Voruta ir Latava - priešinguose Šventosios
krantuose, ir kaip tik tarp jų - sėkliai, akmenų brasta
per upę. Faktas labai įdomus, bet netyrinėtas.
Paslaptys ir paslaptys. Būdamas iki galo ištikimas
etnokultūrininkų žurnalui, iš visos tos šnekos galėčiau
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„išpešti" tokią išvadą: kiek daug dabar būtų sutaupy
ta popieriaus, intelektualinių jėgų, daugybės moksli
ninkų laiko, je i XIII a. Metraštininkas (mūsų dienomis
ištartum - etnografas, tautosakininkas) būtų konkre
čiai ¡raiškiaiparašęs:... užsidarė Vorutos pilyje, kuri
buvo... - ir stropiai nurodytų, kur.
Nėra abejonių. Jei būtume fiksavę daugelį faktų,
jei tie užrašymai būtų išlikę (daug rankraščių dingę
karuose, suirutėse), mes dabar turėtume visai kitokį
Lietuvos istorijos vaizdą. Nereikėtų ginčytis, kur Vy
tauto kapas, kur kunigaikščių valdų ribos - ir dėl tūks
tančių kitų dalykų. Tikrai: praradimų klodai, nes nėra
užrašyta. Ir tokie praradimai, deja, tęsiasi iki mūsų
dienų: kiek prarasta mikrotoponimų dėl staiga praūžusios melioracijos! O kiek padavimų neužrašyta!..
Tą ir norėjau pasakyti: apie „metraštininkų“ darbo
svarbą, nors jis dažnai menkai vertinamas, iš pirmo
žvilgsnio atrodo net ir naivus, nereikšmingas, nerei
kalaująs „erudicijos“...
Toks jau metraštininkų likimas. Juos įvertina tik
ateities kartos. Bet jų vardų - nėr. Mes dabar neži
nom nė vieno iš tų vienuolių, kurie XIII a. rašė vadi
namąjį Hipatijaus metraštį. Pirminis užrašytojas
krapštukas - dingęs, nebėr jo... Nei vardo, nei pa
vardės. Nors jo, bevardžio, triūso vaisius - tikrai ne
įkainojamas.

The capital and its secret
This is the interview with the archaeologist
Gintautas Zabiela on the question of the localization
of Voruta, the first Lithuanian capital by Liudvikas
Giedraitis. Voruta is witnessed in the manuscript of
Hipatius written in the middle of the 13th century. The
majority of historians were trying to mark its locality.
Fifteen of the localities are mentioned. The names of
them are: Vilnius, Kernavė, Liškiava, Varėna, Varnėnai,
Daugai, Šeimyniškėliai, Otoriai etc. The names are
identified with the name of Voruta. The evidence of
the investigators is based on the archaeological, his
torical and linguistic data. It is regretable that the facts
seem to be conflicting in many respects. The archae
ologist Zabiela concludes that the castle of Voruta was
on the mound that is nowdays called by the name of
Šeimyniškėliai. It is near the town of Anykščiai. It was
built by Grand Duke Mindaugas in the middle of the
13th century on the northern frontier of his state. It was
as if precautionary post from the threat of the Order of
Livonia. May be here in some respect, the question of
Lithuania’s existense was in the judgement. Mindau
gas’ newly built castle was called by the name Voruta.
When the castle was ruined and its defensive capasity
was lost the name of the hill remained only in people’s
memories. That is the Varutė (Varuta) Hill.

Etninė muzika ir žmonijos rasių
išsiskyrimo teorija
Romualdas APANAVIČIUS
Etnomuzikologijai - vos šimtmetis. Ji tiria etninę muziką kaip vieną iš pirmykščio meno rūšių. Susiklostė dvi
pagrindinės etnomuzikologuos kryptys: etnologinė ir muzikologinė. Pirmajai (Siaurės Europos, Siaurės Ameri
kos, Latvijos bei Estijos mokslininkai) etninė muzika yra tik priemonė etninės kultūros, etnogenezės ir netgi
rasogenezės klausimams tirti. Muzikologinei krypčiai (ji vyrauja Vakarą, Vidurio ir Rytą Europoje) bene svar
biausias tikslas - etninės muzikos sandaros išgvildenimas.
Lietuvoje etnologinę kryptį nuo 1927 m. pagrindė J. Žilevičius, Z. Slavinskas-Slaviūnas, S. Paliulis. Ją pra
tęsė nemažas būrys etninės instrumentologijos ir etninės choreografijos tyrinėtoją. Muzikologinę kryptį nuo 1938
m. plėtojo J. Čiurlionytė, pratęsė lietuvių dainą melodijas gvildenantys jos mokiniai. Abiejų krypčių tyrinėjimą
daugmaž vienodai, bet Lietuvoje iki šiol gajus įsitikinimas, kad etnomuzikologą a - tik muzikologijos šaka, jos
tyrimo objektas - liaudies dainą melodijos, o vienintelė kryptis - muzikologinė.
Plėtodamas etnologinę etnomuzikologąos kryptį, būsimo straipsnių ciklo autorius nori parodyti, kokios iš
tikrąją plačios ir neišsemtos šio mokslo galimybės. Etninę muziką tiriant kaip nepaprastai sudėtingą ir daugia
prasmį senosios kultūros reiškinį, įmanoma bent hipotetiškai nusikelti į ankstyviausius žmonijos apyaušrio laikus.
Šią laiką atgarsiai akivaizdūs ir šiandien užrašomose melodijose, etninės muzikos gyvavimo papročiuose.
Sumanytą ciklą turėtą sudalyti bent keturi straipsniai. Pirmasis pateikiamas šiame numeryje kaip įvadas.
Toliau bandysiu aptarti baltosios rasės (europidą) etninę muziką, atskirai išdėstyti Pietą europidą, gyvenančią
nuo Ispanijos iki Indijos, Centrinės Europos (nuo Britanijos salą iki Karpatų) ir Šiaurės europidą (gyvenančią
nuo Skandinavijos iki Komijos) etninės muzikos savitumus, siedamas juos su baltosios didžiosios rasės, jos
vietinių rasią ir ją populiacinių grupių susidarymo įvairiais laikotarpiais.
Etninės muzikos sąsajos su rasogeneze nagrinėtos la
bai menkai. Vokietis M. Šnaideris dar XX a. 4 dešimtme
tyje atkreipė dėmesį į daugiabalsumo ir žmonijos rasinių
kamienų ryšį, daugiabalsumą laikydamas senu reiškiniu,
kurio tolesnę raidą siejo tik su negridų ir europidų rasė
mis.1 Amerikietis A. Lomaksas daugiabalsumą priskyrė
„tropikų sodininkystės“ kultūrai, kuriai priklauso Kauka
zo, Siaurės Balkanų, Pietų Indijos, Centrinės bei Pietų Af
rikos, dalies Polinezijos ir Centrinės Amerikos salų etni
nė muzika.2 Gruzinas I. Žordanija daugiabalsumą laikė
visiškai savarankišku ir skirtingu nuo vienbalsumo reiški
niu (ankstesni tyrinėtojai daugiabalsumą „evoliuciškai“
kildino iš vienbalsumo), pirmykštės vokalinės komunika
cijos priemone ir siejo su Vakariniu rasiniu kamienu, taip
pat nusakė jo apytikrį paplitimą pasaulyje (susiedamas su
Rytiniu rasiniu kamienu), tačiau būdingiausiųjų savybių
neaptarė ir vienbalsumo su daugiabalsumu nelygino. Nu
statydamas daugiabalsumo geografinį paplitimą I. Žorda
nija rėmėsi ne tik etnine muzika, bet ir kronikomis, skan
dinavų sagomis, netgi legendų duomenimis, todėl nema
žai jo apibrėžtų Vakarų ir Šiaurės Europos, Pietvakarių ir
Pietryčių Azijos bei Centrinės Amerikos daugiabalsumo

plotų yra ginčytini, priskirtini vienbalsumui. I. Žordanijai
svarbiausias daugiabalsumo požymis - burdonija (kai tę
siamas dažniausiai apatinis balsas), o homofoniją (arba
vadinamąjį paralelizmą, kai du trys ar daugiau balsų skam
ba lygiagrečiai) jis, kaip ir dauguma kitų tyrinėtojų, manė
esant vėlyvesniu, europietiškosios profesinės muzikos įta
kotu reiškiniu.3Paskesniųjų metų šio straipsnio autoriaus
tyrimai to nepatvirtina.4 Bet daugiabalsumo ir antropolo
gijos duomenų sugretinimo išvados bemaž sutampa?
Nepaisant tam tikrų netikslumų ir kai kurių ginčytinų
teiginių bei išvadų, apie kurias plačiau kalbėsime kituose
straipsniuose, I. Žordanijos tyrinėjimai pasaulio etnomu
zikologuos fone yra bene rimčiausi ir giliausi, labiausiai
paskatinę juos papildyti, patikslinti, tęsti.
Šiandien tyrinėtojai daugmaž sutaria, kad etninė mu
zika yra sena kaip žmonija ir iki mūsų dienų išliko nepa
prastai archajiška. Etninės muzikos pastovumą per ilgiau
sius istorijos tarpsnius, matyt, lėmėjos apeiginė paskirtis.
Dainose, rateliuose, žaidimuose, instrumentinėse melodi
jose sukaupta didžiulė tūkstantmečių patirtis, žilos praei
ties žinios, kurias įžvelgti, perskaityti labai nelengva, o kar
tais - tiesiog neįmanoma. Iki šiol perskaitytas vos vienas
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kitas nuošimtis šios, sakytum, etninės programos dalies.
Bet ji nepaprastai reikšminga, nes muzika pateikia tokių
žinių, apie kurias kitų sričių mokslininkai tik numano, spėja.
Etninėje muzikoje labiausiai atsispindi pirmykštės vi
suomenės gyvensena, ūkininkavimo būdai, papročiai,
šventės, apeigos, šeimos, giminės ir bendruomenės santy
kiai, ryšys su šiuo ir „anuo“ pasauliu. Bet nustatyti laiko
tarpius, kuriuos viena ar kita muzika atspindi, labai sun
ku. Datavimo klausimas etnomuzikologų ai bene opiau
sias, nes nėra patikimų metodų. Todėl tenka kliautis re
liatyviąja chronologija, kai nustatoma tik epochų seka, be
konkretesnių datų. Etninės muzikos duomenis tenka gre
tinti su archeologijos, antropologijos, etnologijos žinio
mis, remtis archeologinėmis muzikos instrumentų iška
senomis, kurių pasaulyje surasta net iš paleolito laikų.
Atrodytų, iki akmens amžiaus pabaigos etninė muzika
„brendo“, galutinai nusistovėjo žalvario bei geležies am
žių sandūroje, nes plotai, kuriuose akivaizdūs tautų mu
zikiniai bendrumai ir netgi tapatumai, sutampa su akmens
amžiaus genčių plotais. Šitokie etninės muzikos dėsnin
gumai, bent jau Europoje, be kita ko, aiškintini ir bendra
dviejų milijonų metų šio žemyno etninės istorijos raida, iš
kurios tik 3 tūkst. metų atsispindi rašytiniuose šaltiniuo
se. Taigi ikiistorinis laikotarpis Europoje truko maždaug
600 kartų ilgiau už istorinį ir būtent iki jo, akmens amžiu
je (ankstyviausieji rašytiniai šaltiniai - iš žalvario amžiaus)
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jau buvo išrasti svarbiausieji gyvensenos ir ūkininkavimo
būdai bei priemonės.6 Prie didžiausių žmonijos kūrinių
akmens amžiuje priskirtina ir etninė muzika, geriausiai
atspindinti to laikotarpio gyvenseną.
Etninėje muzikoje atsispindi ne tik didžiųjų žmonijos
rasių savitumai, bet ir akivaizdūs bendražmogiški bendru
mai. Bene bendriausias trijų didžiųjų rasių - europidų,
negridų ir mongolidų - etninės muzikos požymis yra vienbalsumo vyravimas. Europidų, arba baltosios rasės žmo
nių, vienbalsumas yra pats svarbiausias jų etninės muzi
kos stiliuje. Čia daugiabalsumas išlikęs tik nedidelėmis
salelėmis plataus vienbalsumo vandenyno apsuptyje. Eu
ropidų vienbalsumui būdinga anhemitonika (dermės be
pustonių), pentatonikos požymiai, diatonika, dermės su
padidintomis sekundomis bei su ketvirtatoniais ir aštuntatoniais. Pastarosios dermės savitos ne visai baltajai ra
sei, o tik jos indomediteraninės vietinės rasės, Pietų euro
pidų, populiacinėms grupėms Balkanuose, Šiaurės Afri
koje, Artimuosiuose Rytuose, Centrinėje Azijoje. Diato
nika, anhemitonika ir pentatonikos požymiai būdingi li
kusią] ai Europos bendrijai. Anhemitonika išlikusi itin se
nose kalendorinėse melodijose, o pentatonikos požymiai
savitesni Vakarų Europos ir Britanijos salų muzikai.
Vienbalsumas - pagrindinis ir bene vienintelis gelto
nosios rasės etninės muzikos požymis. Pagal dermes, šiai
muzikai būdingiausia pentatonika (vadinamoji kinietiška
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reikšmė menkėja. Šiaurės europidams, taigi ir lie
tuviams, ji visai menka (išskyrus kalendorines dai
nas, sutartines ir apeiginius ratelius bei žaidimus).
Trijų didžiųjų rasių etninės muzikos svarbiau
si ypatumai gretinami pagal 9 požymius (vienbal
sumas; daugiabalsumas; burdonija; polifonija; ho
mofonija; pentatonika; anhemitonika; diatonika;
padidintų sekundų ir su ketvirtatoniais bei aštuntatoniais dermės). Baltosios ir juodosios rasės mu
zika sutampa pagal 6 požymius - vienbalsumas
kartu su anhemitonika, pentatonikos požymiais,
diatonika ir daugiabalsumas su jam būdingiausia
homofonija. Pridėję ir juodajai rasei būdingus bur
doniškumo bei polifonijos požymius, matysime,
kad skirtumų, bent jau formalių, tarp baltosios ir
juodosios
rasės etninės muzikos tarsi ir nėra, ži
Jasiškių (Ncm. Radviliškis) skudutininkai apie 1913 m.
noma, neturint omeny ritmikos.
gama), taip pat ir pentatonika su ketvirtatoniais bei ašVisiškai kitokie duomenys - gretinant baltosios ir gelto
tuntatoniais. Pastaroji - tik Indokinijos pusiasalyje, kur
nosios, taip pat geltonosios ir juodosios rasės etninę muzi
geltonoji rasė persipina su juodosios rasės australoidais.
ką. Pirmuoju atveju bendrumą matome tik maždaug pagal
Manoma, kad ten galėjo būti australoidų lopšys, jų sąly 2, 5 požymio (vienbalsumas, pentatonikos požymiai, pen
čio su seniausiais mongolidais vieta.
tatonika su ketvirtatoniais ir aštuntatoniais), užtat skirtumų
Juodosios, kaip ir baltosios, rasės etninei muzikai bū - netgi pagal 6, 5. Geltonosios ir juodosios rasės muzika
sutampa maždaug tik pagal 1,5 požymio (vienbalsumas,
dingas ir vienbalsumas, ir diaugiabalsumas. Sunku netgi
pasakyti, kuris stilius vyraujantis, atrodo, vienodai svar pentatonikos požymiai), o skirtumai atsekami net pagal
7,5 požymio. Turint omeny, kad lyginta pagal 9 požymius,
būs abu. Etninės muzikos dermėms taipogi savita anhemitonika, pentatonikos požymiai bei diatonika. Tai, beje,
neskaitant ritmikos, skirtumai tarp baltosios ir geltonosios
bei tarp geltonosios ir juodosios rasių etninės muzikos labai
svarbiausieji ir baltosios rasės muzikos požymiai.
Daugiabalsumas būdingas tik baltosios ir juodosios ra
sės muzikai. Mongolidų muzikoje daigiabalsumo visiškai
nėra. Daugiabalsumo esti trejopo: burdonija (kai tęsia
mas apatinis balsas), polifonija (savarankiški persipinantys balsai) ir homofonija, dar vadinama paralelizmu (me
lodiją palydi antras, retsykiais ir trečias, ketvirtas balsas).
Negridų ir australoidų daugiabalsumas gyvuoja kartu su
vienbalsumu, o daugiabalsumas baltosios rasės etninėje
muzikoje - greičiau išimtis. Burdonija europidų plote ap
tinkama tik Užkaukazėje, Balkanuose, Pirėnuose, Korsi
koje bei Sardinijoje, polifonija - Užkaukazėje, Balkanuo
se, Pabaltijyje, Kursko, Briansko, Belgorodo srityse, Mordvijoje bei Komijoje, o homofonija - Balkanuose, Karpa
tuose, Alpėse, Siaurės bei Vakarų Lietuvoje ir Vakarų Lat
vijoje. Burdoninių dainų dar yra Kurše ir Latgaloje, burdoniškumo požymių turi ir pietryčių estų setų bei mord
vių dainos.
Vyraujantis juodosios rasės daugiabalsumo bruožas homofonija (paralelizmas). Australoidų muzikoje dar aki
vaizdūs ir burdoniškumo požymiai, o polifonijos požymiais
(ne pačia polifonija) savita ir australoidų, ir negridų etni
nė muzika.
Siejasi ir trijų didžiųjų rasių etninės muzikos ritmika.
Ritmo svarba, netgi pirmumas prieš melodiją, - akivaiz
Centrinės Afrikos Respublikos
dūs negridų, australoidų, mongolidų ir Pietų europidų mu
Bandos etninės grupės „skudučiuotojai“.
zikoje. Baltosios rasės plote kuo toliau į šiaurę, tuo ritmo
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dideli. Tad tenka kalbėti apie geltonosios rasės etninės mu
zikos fenomeną pasaulyje. Keista, bet daugiausia bendru
mų tarp baltosios ir juodosios rasės etninės muzikos. Svar
biausiųjų bendrų požymių tiek daug (net 6), jog tenka kel
ti mintį apie bendras šių dviejų žmonijos rasių muzikos
ištakas. Tą liudija baltosios rasės burdoninio daugiabalsumo užsilikusių židinių Pirėnuose, Korsikoje, Sardinijoje,
Balkanuose, Užkaukazėje atitikmenys Melanezijoje, taip
pat - labai akivaizdūs šiaurės rytų Aukštaitijos, Briansko,
Kursko sričių, Komijos polifoninės muzikos (ji ne tik gie
dota, bet ir pusta kaip skudučiai dūdelėmis) panašumai ir
Centrinėje, Pietryčių Afrikoje bei Melanezijoje.
Palyginkime bendriausius etnomuzikologuos duome
nis su antropologijos teorijomis. Vieningos nuomonės ant
ropologai neturi, bet linkstama manyti, jog žmonijos ra
sių židinys - Azijos plotai nuo maždaug pietrytinių Vi
duržemio jūros pakrančių ir šiaurės rytų Afrikos iki Indokinijos. Labiausiai paplitusi hipotezė, kad europidai ir negridai galėjo susidaryti viduriniojo ar netgi ankstyvojo
paleolito laikais vadinamoje Priešakinėje Azijoje ir Vidur
žemio jūros rytuose bei šiaurės rytų Afrikoje. Abi šios ra
sės atsirado žmonijos lopšio vakaruose, tad neretai jos pri
skiriamos vakariniam rasiniam kamienui (VRK). Rytų
Azijoje susidarę mongolidai laikomi rytinio rasinio kamie
no (RRK) atstovais (neretai neabejojama, jog jie atsira
dę anksčiau už VRK žmones: ankstyvajame paleolite).
Abiejų rasinių kamienų susidarymo laikotarpis turėjęs
trukti apie 200 tūkst. metų. Žmonijos rasės iš šių kamie
nų turėjo išsiskirti vėlyvajame paleolite ir iš dalies mezo
lite. Šiuolaikinio tipo žmogus susiformavo paleolito pa
baigoje. Rasių atsiradimas įprastai siejamas su žmonijos
kraustymusi, Australijos, Okeanijos bei abiejų Amerikos
žemynų senuoju apgyvendinimu. Šitai turėję trukti apie
15-20 tūkst. metų7 (žiūr. žemėlapį).
Pietų Europą ir Azijos bei Šiaurės Afrikos plotus, kur
ir šiandien gyvena baltosios rasės žmonės, VRK atstovai
pasiekė jau paleolite, o šiaurės Euraziją jie ir RRK žmo
nės - mezolite ir ankstyvajame neolite. Seniausieji homi
nidai į Europos žemyną dar ankstyvajame paleolite kėlėsi
per Balkanus, Apeninus ir Gibraltarą. Vėlyvajame paleo
lite iš Artimųjų Rytų pro Balkanus paplito europiečių pro
tėviai - kromanjoniečių tipo žmonės.8
Etnomuzikologuos ir antropologijos duomenys daug
maž sutampa. Dideli geltonosios rasės etninės muzikos
skirtumai nuo baltosios ir juodosios rasės etninės muzi
kos patvirtina antropologų teoriją apie geltonosios rasės
mongolidų - RRK atstovų - skirtingumą nuo VRK europidų bei negridų ir tarsi paremia požiūrį apie kitokią mon
golidų kilmę. Dideli baltosios ir juodosios rasės etninės
muzikos bendrumai leidžia ir etnomuzikologuos duome
nimis paremti antropologijos mokslo teoriją apie VRK,
iš kurio ilgainiui išsiskyrė europidai ir negridai.
Vadinasi, svarbiausieji didžiųjų žmonijos rasių etninės
muzikos požymiai tarsi paremia nuomonę, kad žmonijos
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rasės atsirado ne iš vieno, bet iš kelių, bent jau dviejų,
židinių. Tačiau akivaizdūs šių rasių muzikos bendrumai
taip pat verčia atkreipti dėmesį į kitą antropologijos teo
riją, pagal kurią visos žmonijos rasės galėjusios kilti iš vieno
židinio. Šitą teoriją paremia svarbiausias trijų didžiųjų
rasių etninės muzikos požymis, būtent vienbalsumo ben
drumas. Tad galima manyti, jog vienbalsumas kartu su anhemitonika, pentatonika ir pentatonikos požymiais gali
būti numanomo žmonijos, dar neišsiskirsčiusios į rasinius
kamienus ir rases, pirmykščio bendrumo liekana. Daugiabalsumas ir kiti antriniai požymiai greičiausiai yra jau
vėlesnės rasinių kamienų ir rasių raidos padarinys.
Sugretinę bendriausius etnomuzikologuos ir antropo
logijos duomenis, atkreipę dėmesį į nemenkųjų atitikimą,
galime bandyti bent hipotetiškai spėti žmonijos rasių etni
nės muzikos svarbiausiųjų savybių atsiradimo laikotarpius.
Vienbalsumas yra pirmasis ir svarbiausias baltosios, juodo
sios ir geltonosios rasės etninės muzikos bruožas, tad jis
gali būti išlikęs nuo rasinių kamienų išsiskyrimo laikų anks
tyvajame ir viduriniajame paleolite, o susidaręs - žymiai
anksčiau. Turint galvoje, kad abu rasiniai kamienai forma
vosi maždaug 200 tūkst. metų, o išsiskyrė prieš maždaug
35-28 tūkst. metų, tad ir vienbalsumo tradicijos gali siekti
daugiausia 235 tūkst., o mažiausiai - 35-28 tūkst. metų.
Daugiabalsumas laikytinas VRK savastimi, tad sietinas tik
su jo raida, baltosios ir juodosios rasių susidarymu ir išsi
skyrimu. Šitai galėjo trukti nuo 20 iki 15 tūkst. metų vėly
vajame paleolite ir iš dalies mezolite. Kiti saviti etninės
muzikos ypatumai, atsiradę jau vienos kurios rasės plote
(pavyzdžiui, Šiaurės europidų melodikos viršenybė ritmi
kai), gali būti siejami su vietinių rasių susidarymu mezoli
to pabaigoje ir neolito pradžioje. Antropologų nuomone,
tai galėjo trukti apie 10-12 tūkst. metų. Dar smulkesni et
ninės muzikos savitumai sietini su vietinių rasių populia
cinių grupių atsiradimu žalvario bei ankstyvajame geležies
amžiuje ir galėjo tęstis dar apie 3-3,5 tūkst. metų.7
Laikantis požiūrio, kad etninė muzika atsirado ir ru
tuliojosi kartu su žmonija, tenka manyti, jog trijų didžiųjų
rasių muzikos bendrumai tikriausiai siekia ankstyvąjį pa
leolitą, o mongolidų etninės muzikos skirtingumas nuo
europidų ir negridų muzikos radosi bent jau viduriniaja
me paleolite, kai susidarė vakarinis ir rytinis rasiniai ka
mienai. Vidurinįjį paleolitą gali siekti ir baltosios bei juo
dosios rasių etninės muzikos bendrumai. O jų gana men
ki skirtumai atsirado vėlyvajame paleolite ir iš dalies me
zolite, kai iš VRK susidarė dvi savarankiškos didžiosios
rasės - negridai ir europidai. Baltosios rasės etninės mu
zikos skirtingumai radosi greičiausiai mezolito pabaigoje
ir neolito pradžioje. Tolesnė europidų etninės muzikos rai
da sietina su populiacinių grupių susidarymu žalvario ir
ankstyvajame geležies amžiuje.
Būtent šie laikotarpiai tarsi ir įrėmina biologinę žmo
nijos raidą, kurią daug kuo paliudija ir etnomuzikologuos
duomenys.

Romualdas Apanavičius. ETNINĖ MUZIKA IR ŽMONIJOS RASIŲ IŠSISKYRIMO TEORIJA

Matome, jog mano ir I. Žordanijos išvados, priskiriant
vienbalsumą RRK, o daugiabalsumą - VRK, iš esmės su
tampa. Tačiau požiūris į vienbalsumo ir daugiabalsumo kil
mę bei šių dviejų ryškiausių žmonijos etninės muzikos stilių
raidą kiek skiriasi. I. Žordanija mano, kad daugiabalsumas
galėjo būti ankstyviausias, besisiejantis su kolektyvine ko
munikacija reiškinys, atsiradęs dar iki kalbos susidarymo.
Vienbalsumas, anot jo, vyrauja RRK dėl to, kad čia žymiai
anksčiau nei VRK vadinamieji sinantropai atsisakė voka
linės komunikacijos ir perėjo prie rišlios kalbos. VRK dau
giabalsumo gajumą lėmė vokalinė komunikacija, plačiai
tebevartota iki pat neardentaliečio tipo žmogaus.9
Šio straipsnio autoriaus tyrimų duomenimis, VRK
vienbalsumas turėjo gyvuoti lygiagrečiai su daugiabalsumu, nes jis yra svarbiausias baltosios rasės europidų etni
nės muzikos požymis, kaip juodosios rasės negridams ir
australoidams - daugiabalsumas. Vadinasi, ne daugiabal
sumas, o būtent vienbalsumas galėjo būti seniausias antropotekų ir hominidų šūksnių, pamėgdžiojimų, signalų ir
kitokių susižinojimo garsų pagrindas. Daugiabalsumas irgi
sietinas ne su absoliučiai visu VRK, bet labiausiai - su iš
jo išsirutuliojusia juodąja didžiąja rase, nes, kaip sakyta,
daugiabalsumas baltosios rasės etninėje muzikoje labiau
išimtinis nei visuotinis. Be to, baltosios rasės europidų dau
giabalsumo salos išsidėstę daugiausia Pietų europidų, tu
rinčių pastebimiausias sąsajas su negridais ir australoidais,
plote, o daugiabalsumas Centrinėje ir Šiaurės Europoje
pastebimas tik ten, kur aptikti seniausiųjų užsilikusių ant
ropologinių tipų pėdsakai. Tad vienbalsumo ir daugiabal
sumo kilmės bei raidos problema yra opi ir labai neleng
vai sprendžiama.
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Ethnic Music and the Theory of Divergency
of the Human Races
Romualdas APANAVIČIUS
Having paid the attention to the studies of the
world poliphonic ethnic music and its connection with
the spreading of the big human races (Schneider, 1934;
1951; Lomax, 1983; Zhordanya, 1988; 1989), the au
thor has come to the conclusion, based on his own
comparative researches of the world monophonical
and poliphonical ethnic music, that monophony is the
most important common feature of the ethnic music
of three big human races: the Europides, Negrides
and Mongolides. The monophony is the one of most
noticable features of the Mongolides, while the poliphony together with the monophony are the features
of the ethnic music of the Europides and Negrides.
The poliphony of the Negrides (and the Australoides)
exist together with the monophony, and the poliphony
in the music of the Europides as the relics is founded
in the pecular territories only.
According to the comparative studies made by the
author, the ethnic music of the Europides and the
Negrides is connected through the 6 points (the com
parison was made with the 9 points), while the con
nection with the music of the Europides and the
Mongolides is noticable through 2,5 points. The eth
nic music of the Negrides and the Mongolides is con
nected through 1,5 points only and the differencies
are noticable through 7,5 points.
The results of the author’s researches support
mainly the theory of the divergency of the big human
races, according to which the Europides and Negrides
were formed and divergented from the Western, while
the Mongolides - from the Eastern stock of the hu
man races. The hypothesis is proposed that the
monophony as the most important common feature
of three big human races could be formed about
235000-228000 years before the divergency, and the
poliphony could be linked with the period of diver
gency of Western and Eastern stocks of the human
races (about 35000-28000 years ago).
Thus, differently from the opinion of I. Zhordanya
(1988; 1989), the results of the researches made by
the author shows that the monophony is prevaling and
most ancient style of the ethnic music of all three big
human races, while the poliphony is more linked with
the traditions of the ethnic music of the Negrides (and
Australoides) and less - with the ethnic music of the
Europides.
Vytauto Didžiojo Universitetas,
Daukanto 28, Kaunas
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Švč. M. Marijos valandų maldų ir
giesmių lietuviškieji ypatumai
Alfonsas MOTUZAS
Daug giesmių ir maldų katalikiškoje Lietuvos žemė
je. Vienos jų, kaip Žemaičių Kalvarijos kalnai, niekuo
met nebuvo pamirštos, dažnai giedamos, mokslininkų ty
rinėjamos. O kitos, kaip Švč. M. Marijos valandos, arba
Valandos apie Nekaltai Pradėtąją, liaudyje vadinamos
„Gadzinkomis“ (lenk. godzinki - valandėlės) arba „Adynomis“, skirtos liaudies pamaldumui į Nekaltai Pradėtąją
reikšti, jau gerokai primirštos ir netyrinėtos.
Valandos Vakarų pasaulyje buvo parašytos XV a. ant
roje pusėje, kai tarp teologų vyko ginčai apie nekaltąjį švč.
M. Marijos prasidėjimą. Ilgai manyta, kad Valandų auto
rius -jėzuitas šv. Alfonsas Rodrigesas, bet naujausi tyri
nėjimai liudija, kad jas lotynų kalba parašė pranciškonas
Bernardinas de Bustis (1451-1513), garsus pamokslinin
kas ir Marijos garbintojas (1; 416).
Dominikonai, laikydamiesi savo didžiųjų ordino teolo
gų šv. Alberto Didžiojo ir šv. Tomo Akviniečio mokslo,
tvirtino, kad Marija, kaip ir visi žmonės, buvo pradėta gim
toje nuodėmėje, bet ypatinga Dievo valia iš tos nuodėmės
išlaisvinta (2; 199-209).
Tačiau pranciškonai, sekdami garsiu savo ordino teo
logu Jonu Duns Skotu, mokė, kad Marija turėjo būti Die
vo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės pačiame prasidė
jime, nes kitaip ji nebūtų galėjusi tapti nuodėmės nugalė
toja (2; 200).
Jėzuitai visada buvo tarp tų, kurie pasisakė už Marijos
nekaltąjį prasidėjimą, steigė vadinamąsias sodalicijas, re
ligines brolijas Marijos garbei (Congregatio Mariana). Jų
pradininkas - belgų jėzuitas Žanas Lounis, 1563 m. Ro
mos jėzuitų kolegijoje įsteigęs pirmąją sodaliciją. Vilniu
je vieną pirmųjų sodalicijų įsteigė Vilniaus akademijos rek
torius Petras Skarga (3; 412). Jos tikslas - ugdyti asme
nis, atsidėjusius savęs tobulinimui, apaštalavimui, Bažny
čios gynimui per ypatingą pamaldumą į Mariją. Sodalicijos siekė apimti visas žmogaus gyvenimo sritis - paruošti
krikščioniškam gyvenimui tobulus tėvus, vyrus, piliečius,
valdininkus, darbininkus, amatininkus (2; 100).
Jėzuitas šv. Alfonsas Rodrigesas (+1617) 40 metų kas
dien kalbėdavęs Nekaltojo prasidėjimo valandas. Anot le
gendos, jam vieną kartą apsireiškusi Marija ir pagyrusi jo
pamaldumą į nekaltąjį prasidėjimą, drauge raginusi tą pa
maldumą plačiau paskleisti. Vykdydamas Marijos pagei
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davimą, jis padaręs daugybę Nekaltojo prasidėjimo valan
dų nuorašų ir juos padalinęs savo broliams jėzuitams (2;
201). Taip šis pamaldumas paplitęs tarp jėzuitų. Kai 1593
m. kapituloje buvo nutarta: „Apie Marijos nekaltąjį pra
sidėjimą mūsiškiai teseka ta nuomone, kuri šiuo laiku yra
visuotinė ir labiau teologų priimta“, nekaltojo prasidėji
mo tiesa virto oficialia Jėzaus draugijos doktrina (4; 221).
Pakviesti į Lenkiją ir Lietuvą kovoti su protestantiz
mu, jėzuitai ir čia išplatino pamaldumą į Mariją, įjos ne
kaltąjį prasidėjimą.
Šiandieninėse bažnytinėse enciklopedijose rašoma,
kad Valandas į lenkų kalbą išvertęs jėzuitas Jokūbas Wujekas (1540-1597) (5; 219), tačiau jėzuitų bibliografas
K. Somervogelis mini, kad J. Wujekas išvertęs ne Nekal
tojo prasidėjimo valandas, o Mažąsias Marijos valandas
(Officium Parvum) arba Katalikiškuosius poterius - „Of
ficium albo Godziny Bogoslowieney Panny Mariey“ (6).
Remiantis lenkų tyrinėjimais, atliktais paskutiniaisiais
metais, manoma, kad „Gadzinkų“ lenkų kalba autorius
esąs jėzuitas Pranciškus Stanislovas Fenickis (Phoenicius) ( + 1652). Nūdienos mokslininkai jį laiko pirmuoju
Nekaltojo prasidėjimo valandų vertėju į lenkų kalbą,
„Godzinki o niepokolanym Poczęciu Panny Maryj“ iš
leidusiu 1632 m. Krokuvoje (6; 635-636). Lenkų kalba
1602 m. šį leidinį išleido ir jėzuitai (2; 202). Žinomas ir
kitas „Gadzinkų“ leidimas (1616 m.), tačiau nėra išlikę
nė vieno jo egzemplioriaus, o antrosios laidos (1628 m.)
tėra vienas egzempliorius (7; 10).
„Gadzinkos“ Lenkijoje dėl savo paprastumo ir leng
vumo giedoti, dėl turinio gražumo pasidarė labai popu
liarios. Jas giedojo net kariuomenė stovyklose ir žygiuo
se, o diduomenė namuose. Iškilmingos maldininkų kelio
nės buvo pradedamos „Gadzinkų“ giedojimu. Jos giedo
tos taip pat amatininkų namuose ir dirbtuvėse. Bažnyčio
se Nekaltojo prasidėjimo valandos netrukus tapo būtina
šventadienio (šeštadienio) pamaldų dalis. Pradžioje jas
giedojo tik kunigai ir tam tikslui lotyniškai pamokyti žmo
nės, vėliau, vargonininkams vadovaujant, - ir visi žmonės
- vietos kalba. Taip palaipsniui Valandas perėmė liaudis.
Lietuva, būdama nuošalyje nuo teologinių ginčų apie
Marijos nekaltąjį prasidėjimą, šią tiesą mielai pripažino.
Pirmąją žinią apie Marijos nekaltojo prasidėjimo šventę

Alfonsas Motuzas. ŠVČ. M. MARIJOS VALANDŲ MALDŲ IR GIESMIŲ LIETUVIŠKIEJI YPATUMAI

Kretingos šv. Antano kolegijoje 1993 m. liepos 12-18 dienomis surengtoje apeiginių giesmių giedojimo mokykloje
Švč. M. Marijos valandas dalyviams giedojo Kretingos giedotojai. Bendras vaizdas.

turime iš 1439 metų. XV a. pradžioje buvo sušauktas Ba
zelio susirinkimas (1431-1443; teisėtas 1433-1437). Į jį
Vilniaus vyskupas Motiejus pasiuntė pasiuntinius, kurie
parvežė žinią, kad Susirinkimas 1439 m. rugsėjo 17 d. nu
sprendė, jog tikėjimas į nekaltąjį Marijos prasidėjimą de
rinasi su Bažnyčios mokslu, su Sv. Raštu ir sveiku protu,
todėl visų turi būti priimtas ir išpažįstamas, priešingas
mokslas draudžiamas. Vyskupas Motiejus tokia žinia la
bai apsidžiaugė, įsakė visoje savo vyskupijoje švęsti Mari
jos nekaltojo prasidėjimo šventę (gruodžio 8 d.) (8; 28).
Pirmąją Lietuvos bažnyčią, pavadintą Nekaltai Pradė
tosios vardu, 1477 m. pastatė Žemaičių vyskupas Baltra
miejus Svierenkavičius būsimoje Žemaičių vyskupų rezi
dencijoje - Alsėdžiuose. Kitos Žemaitijoje šiuo vardu
statytos bažnyčios: Kvėdarnos - 1609, Kontaučių - 1616,
Kražių - 1624 ir t.t. Vilniaus vyskupijoje XVI a. Nekaltai
Pradėtosios titulą turėjo bažnyčios: Kalinuvkos - 1511,
Kurzenieco - 1539, Pastovių - 1552, Disnos - 1583 ir kt.
Valandos pirmiausia galėjo būti pradėtos giedoti bū
tent tose bažnyčiose. Lietuvoje Valandų maldos ir gies
mės ypač mėgtos ten, kur vartota lenkų kalba: Vilniaus
vyskupijoje ir pietinėje Lietuvos dalyje. Čia vyskupai ir
sinodai ragino, kad šventomis dienomis, ypač šeštadie
niais būtų giedamos Nekaltojo prasidėjimo valandos.
Apie tai užsimena ir Vilniaus vyskupas Bžostovskis 1710
m. ganytojiškame laiške. Skyriuje apie pamaldų tvarky
mą sakoma: „Kur nėra rožinio, jei galima, turi būti gie
damos Nekaltojo prasidėjimo valandos, kurioms pasibai
gus, turi būti mokoma katekizmo dar prieš sumą“ (9;
417). 1717 m. Vilniaus vyskupijos sinodas nutarė: „Kur

yra toks žmonių paprotys, neturi būti apleidžiamas, kur
apleistas, turi būti atnaujintas ar naujai įvestas pamal
dumas giedoti Marijos rožinį, Nekaltojo prasidėjimo va
landas ir kitas šventas giesmeles (10; 419). XVII a. Vil
niaus katedroje buvo daug koplyčių. Čia kunigai drauge
su žmonėmis iš prieglaudų ir kolegijų auklėtiniais kas
dien kalbėdavę Marijos litaniją ir giedodavę Valandas
(8; 162). Vilniaus katedros pavyzdžiu greit pasekė ir ki
tos Lietuvos bažnyčios. Taip Valandos paplito visoje Lie
tuvoje ir žmonių mielai buvo giedamos ne tik šventadie
niais bažnyčiose, bet ir namuose. Ekspedicijų duomenys
liudija, kad ši tradicija dar ir šiandien gyva.
Kas ir kada Nekaltojo prasidėjimo valandas, kurios
yra jau senosiose lietuvių maldaknygėse, išvertė į lietu
vių kalbą? Versta, atrodo, iš lotynų kalbos, kuria šios gies
mės buvo parašytos. Lietuvos mokslų akademijos Cen
trinės bibliotekos Retų spaudinių skyriuje išliko leidinys
(sign. LK 13/23), kuriame pateiktas pirminis šių giesmių
ir maldų vertimas. Jo autorius, manoma, lietuvis jėzui
tas Jokūbas Paškevičius (-f 1657 m.), kuris, daugelį me
tų būdamas misionieriumi, giedodavęs paprastiems žmo
nėms lietuviškas giesmes „apie Viešpaties Jėzaus Kris
taus gyvenimo paslaptis, apie Šventąją M ergelę“ (11;
469). Valandas sudaro 7 dalys (Matutinum, Prima, Ter
cia, Sexta, Nona, Vesporao, Completorium). Jos prasi
deda gražiu kvietimu pagarbinti Mariją ir baigiasi paau
kojimu, antifona ir malda. Kiekviena Valanda, arba da
lis, turi himną, eilutę (versus) ir maldą, kuri pakartoja
ma kiekvienos Valandos pabaigoje. Ypač gražūs keturių
posmų himnai. Šių maldų ir giesmių autorius parinko
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labai gražių palyginimų ir simbolių: Švč. Marija vadina
ma karaliene, Aušros žvaigžde, Dievo namais, Sandoros
skrynia, Saliamono rūmu, Arono lazda, Libano kedru,
Liūdinčiųjų paguoda ir kt. Senojo Įstatymo moterys did
vyrės Judita, Estera, Rachelė minimos kaip Marijos pir
mavaizdžiai. Pagrindinė mintis - išaukštinti ir pagarbin
ti Mariją dėl jos nepaprastos savybės - nekaltojo prasi
dėjimo, pateikti išsamesnį šios tiesos supratimą ir šią tiesą
giliau įprasminti tikinčiųjų širdyse ir protuose.
Švč. M. Marijos valandos atitinka tokius liaudiškumo
kriterijus kaip žodinė perdavimo forma, anonimiškumas,
melodinis variantiškumas, ryšys su apeigomis, kultu ir il
gaamžiškumas. Lietuviškųjų senųjų giesmių, tarp jų „Gadzinkų“ melodijos iki XX a. nebuvo užfiksuotos, tad jos
kito priklausomai nuo laiko, vietos, naujų muzikinių sti
lių įtakos ir pan.
Švč. M. Marijos valandos giedamos melodijomis, pri
taikytomis „Aušrinei“, arba Pradžios giesmei, himnams.
Dzūkijoje ir Vilniaus krašte būdingi lotyniškojo grigališ
kojo choralo giedojimo bruožai. Čia maldos ir giesmės
giedamos 45-os psalmės „Dievas mūsų prieglauda“ ir
129-os psalmės „De profundis“ melodijomis. Panašus gri
gališkojo choralo ir šių liaudies giesmių santykis yra ir len
kiškose Valandose (12; 121).
Liaudies giedotojams šias giesmes giedant grigališkos
prigimties melodijomis, atsiranda itin unikalus grigališ
kos psalmodijos ir liaudiškos giedojimo manieros derini
mo būdas. Lyg ir stengiamasi prisilaikyti grigališkos me
lodikos, ritmikos, tačiau psalmę, atsidūrusią krašto dai
navimo tradicijų, intonacijos, dvibalsiškumo, atlikimo ma
nierų ir būdo terpėje - sunku beatpažinti.
Suvalkijoje Valandos giedamos Švč. M. Marijos gie
damojo rožančiaus „paskolintomis“ melodijomis. Liau
dies giesmininkai tarsi išlaiko struktūrą, formą, melodi
nę liniją, tačiau melizmatika, tempų sulėtinimai, pagrei
tinimai giesmę paverčia savotiška liaudies daina. Iš Švč.
M. Marijos giedamojo rožančiaus lieka tik giesmės struk
tūra bei melodinės slinktys. Tokia melodija Suvalkijoje
yra giedama giesmė „Sveika, aušrine žvaigždele“. Valan
dų maldos čia prisodrintos liaudiškų dainų intonacijų.
Nors šis Lietuvos etnografinis regionas netoli Lenkijos,
ilgą laiką priklausė Vygrių, vėliau Seinų, Augustavo vys
kupijoms, giesmių melodijos, palyginti su lenkų „Gadzinkomis“, - savitos.
1992 m. ekspedicijos Šiaurės Rytų Lietuvoje (Utenos,
Rokiškio, Kupiškio, Biržų raj.) medžiaga liudija, kad čia
Valandos giedamos kantičkinės giesmės „Liūdna dūšia“
melodine linija. Melodika ir ritmika įgauna naujų niuansų,
tačiau pats melodinis tipas, giesmės ir maldos struktūra
lieka beveik nepakitusi. Giesmių melodika ir ritmika šiame
regione įgauna šiuolaikiškų (romantinių, valsiškų) bruo
žų, tačiau senųjų giesmių intonacijų įtaka vis dėlto leng
vai pastebima. Šiaurės Rytų aukštaičių liaudies dainoms
ir šioms giesmėms būdingas toks pat minorinis atspalvis.
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Žemaitijoje Valandos giedamos keliomis melodijomis.
Šiaurės žemaičių - „Marijos Magdalenos“, vidurio ir pie
tų - „Atmink sau, o siela mano“, pietvakarių ir vakarų „Krikščionies siela kiekvieno“ melodijomis. Žemaitijoje
šios giesmės yra mažorinės. Muzikiniai sakiniai paprastai
baigiami II laipsniu. Šioms giesmėms čia būdingas diapa
zonas (dažniausiai kvintinės - sekstinės apimties) prime
na seniausias Vakarų Lietuvos dainas. Tad tenka iš dalies
nesutikti su žymaus lietuvių folkloristo J. Žilevičiaus nuo
mone, esą: „Apie 1886 m. dar ilgai skambėjo grynose lie
tuvių parapijų bažnyčiose „gadzinkos“... lenkiškai“ (13;
287). Lenkiški giesmynai ir melodijos, be abejo, paliko
savo pėdsaką, bet praktiškai grynai lietuviška melodija,
kupina žaismingumo, liūdesio, naivumo Žemaitijoje ir
šiandien skamba, išsiskirdama iš visų Lietuvos regionų.
1992-1994 metais birželio 14-26 dienomis Žemaitijo
je Kretingos Šv. Antano kolegija rengė etnografinių, reli
ginių giesmių rinkimo ekspedicijas. Aplankyti Nasrėnų,
Kalnalio, Grūšlaukės, Salantų, Mosėdžio, Šačių, Barsty
čių, Gintališkės, Platelių, Beržoro, Luokės, Janapolės, Var
nių, Kvėdarnos, Pajūralio, Pajūrio, Tenenių miesteliai bei
kaimai - tyrinėtos Kretingos, Skuodo, Plungės, Telšių, Ši
lalės rajonų apylinkės. Ekspedicijų tikslas - surinkti kuo
daugiau žinių apie Žemaičių krašto apeiginius giedojimus
ir jų giesmes. Apklausta nemažai buvusių vargonininkų,
giedotojų ir vyresnio amžiaus žmonių. Gilintasi į šiuos spe
cifinius klausimus: 1) apeiginių giedojimų papročiai ir jų
ryšys su senaisiais ritualais; 2) giesmių paskirtis, giedoji
mų vieta ir laikas; 3) giedotojų asmenybės, jų santykis su
kaimo bendruomene ir dvasiškija.
Pirmiausia noriu pastebėti, kad visose mūsų aplanky
tose vietose Švč. M. Marijos valandos dar giedamos, ypač
Advento metu.
Žemaitijos katalikiškų apeiginių giesmių giedojimo
ir muzikavimo mokykloje, kuri vyko 1993 m. liepos 1218 dienomis Kretingos Šv. Antano kolegijoje, apie Švč.
M. Marijos valandas klausytojų akivaizdoje buvo ap
klausta per dešimt seniausių šio miestelio giedotojų. Pra
nas Anužis (g. 1911 m. Kretingos aps., Kartenos vals.,
Drungilų k.) prisimena, kad „Gadzinkas“ giedodavo ir
prieš Gegužines pamaldas Kretingos Viešpaties Apreiš
kimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Giedotojai, susirinkę
gerokai anksčiau prieš „Mojavines“ (Gegužines) sekma
dienines pamaldas, atgiedodavo visas Valandas. Dalyvau
davo ir seni, ir jauni, net vaikai. Giedodavo prie gėlėmis
papuošto Švč. M. Marijos altoriaus.
Stasė Pociūtė-Kubilienė (g. 1916 m. Kretingos aps.,
Kartenos vals., Kalniškių k.) pasakojo, kad Švč. M. Ma
rijos valandas giedodavo namuose po Gegužinių pamal
dų kaime. Pamaldos vykdavo viename iš sodų (sodžių),
kuriame būdavo gėlėmis ir pavasario žolynais papuoštas
Švč. M. Marijos altorius. Po paskutinės pamaldų gies
mės „Sveika, Marija, Motina Dievo“ kaimo giedotojai
dar giedodavo Valandas, skirtas Švč. M. Marijos garbei.

Alfonsas Motuzas. ŠVČ. M. MARIJOS VALANDŲ MALDŲ IR GIESMIŲ LIETUVIŠKIEJI YPATUMAI

Iš kairės: Justinas Latakas, Kazys Baltmiškis, Antanas Paulauskas,
Zenonas Zuolys ir Pranas Anužis.

Iš kairės: Stasė Pociūtė-Kubilienė, Stasė Guscienė, Barbutė Butkuvienė,
Petronėlė Gadliauskienė, Juzefą Navickienė, Aldona Mickienė, Magdalena Žilienė
ir Bronislava Burbienė.

Iš kairės: Petras Šeškus, Kazys Urnieža, Adomas Staukus,
Bronius Vainora, Celestinas Degimas.

Senas kanklininkas instrumentu pritarda
vo giesmėms. Atgiedoję žmonės dainuo
davo, šokdavo, skambant kanklėms. Jos
atmintyje - tai buvęs paskutinis Kalniš
kių kaimo žmogus, mokėjęs kankliuoti.
Pamaldumas į Svč. M. Mariją nėra gry
nai liturginis, tai vadinamosios prideda
mos pamaldos, laikomos kiekvieno kraš
to papročiais ir kalba. Kretingiškė Bar
butė Navickai tė-Butkuvienė (g. 1916 m.
Kretingos vals. Rūdaičių k.) akcentavo,
kad Gegužinės pamaldos buvo laikomos
laukuose prie kryžių, koplytėlių, kur
temstant, suskambinus varpu ar kitokiu
instrumentu, žmonės rinkdavosi giedoti
Marijai skirtų litanijų, giesmių. Tai buvus
graži kaimo dvasinio pakilimo savaitė.
Aniceta Maksvytienė (g. 1928 m.) prisi
mena, kad Kretingos raj. Nasrėnų kaime
Svč. M. Marijos valandos buvo giedamos
tik per Adventą. Tuo metu kaimo jaunimas
anksti rytais eidavo į Kalnalio Šv. Lauryno
bažnyčią, kur prieš ankstyvąsias rarotines
mišias buvo giedamos Valandų „Aušrinė“
ir „Rytmetinė“ giesmės. Sekmadieniais,
grįžus iš Sumos, namuose giedodavo tė
veliai. Tėvas vesdavo, o mama su visa šei
myna pritardavo. Giedodavo dažniausiai
„Vidudieninę“ ir „Popietinę“ giesmes.
Kiekvieną minėtą Valandą pradėdavo gies
me „Tu, Marija, gelbėti mus, meldžiame,
skubėki“, o pabaigdavo - „Marija, užtarki
mus meldžiančius“ ir atsaką lydinčia mal
da bei kreipiniais. Prieš ją giedant ir mel
džiantis primindavo, kad nebūtų skubama,
pagarbiai tariami maldų žodžiai.
G enovaitė B udrytė-Zaleckienė (g.
1918 m.) pasakoja, kad šias giesmes gie
dodavo Advento metu. Kalnalio kaime
lio bažnyčioje Valandas giedodavo dvi
giesmininkų grupės - vyrų ir moterų. Vy
rai pradėdavo, o antrąją giesmės dalį ati
tardavo moterys. „Bobinčiuje“ prieš ra
rotines mišias giedodavo „Aušrinę“ ir
„Rytmetinę“ Valandų giesmes bei maldas.
Šios giesmės kartais skambėdavo labai
anksti - saulei tekant. Būdavo ir taip, kad
„bobinčiaus“ giedotojai jau iš vakaro su
sirinkdavo bažnyčioje ir nakvodavo pas
netoli nuo bažnyčioje gyvenančius žmo
nes, kad anksti rytą (gruodžio mėn. - aut.
pastaba) tekančią saulę bažnyčioje pasi
tiktų giesme „Teskamba šventa giesmė
Mergelei skaisčiausiai...“
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Liuda Piluckienė (g. 1914 m.) atsimena, kad rarotines
Švč. M. Marijos valandas giedodavo namuose, nes bažny
čia buvo toli. Mama sukviesdavusi visą šeimyną. Prie Švč.
M. Marijos paveikslo suklaupę, sukalbėdavo Trejus pote
rius (tris kartus „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė
Dievui Tėvui“, vieną „Tikiu į Dievą Tėvą“ - aut. pastaba)
ir giedodavo Švč. M. Marijos valandas. Pradėdavo Pra
džios giesme - himnu „Tu, Marija, gelbėti mus, meldžia
me, skubėki“. Ją pabaigus ir atkalbėjus maldą bei kreipi
nius, giedodavo „Vakarinę“. Baigdavo Pabaigos meldimu
bei Vienais poteriais („Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“;
„Garbė Dievui Tėvui“ po vieną kartą - aut. pastaba).
Petronėlė Meškytė-Siurblienė (g. 1913 m.) šių gies
mių giedojimą prisimena nuo to meto, kai tarnavo pas
Grūšlaukės kunigus Urbonavičių ir Rutkauskį. Šie kuni
gai, kaip ji pasakoja, būdami muzikalūs, jau lapkričio mė
nesį, laukdami Advento, burdavo kaimo jaunimą iš vien
kiemių į grupeles, kad eitų į ankstyvąsias rarotines mišias
giedodami giesmes. Šių kunigų dėka iš tolimiausių vien
kiemių iš vakaro pas vieną turtingiausių ūkininkų susi
rinkdavo kaimo jaunimas, o anksti rytą, visi kartu giedo
dami Valandas, keliaudavo per laukus ir miškelius į Grūš
laukės bažnyčią išklausyti rarotinių mišių. Neatvykusieji
iš vakaro prisijungdavo prie einančio būrio. Priekyje ei
davo „mergos“, o paskum „bernai“. Kartais skambalu
skelbdavo sodžiams apie ėjimą į bažnyčią. Gražu ir malo
nu būdavo dar saulei netekėjus šaltą žiemos rytą girdėti
per miškus ir laukus skambančias jaunų balsų giesmes.
Informatorė, tarnavusi pas vietos mokytoją Baškičių,
prisimena, kad jis per Adventą mokindavo vaikus kalen
dorinių giesmių. Pats grojo fisharmonija ir smuiku. Dau
gelis mokytojo paruoštų vaikų giedojo Valandas Grūšlau
kės bažnyčios Sumos chore. Advento vakarėlių mokyklo
je metu vaikai ne tik giedodavo giesmes, bet ir vaidindavo
religinės tematikos vaidinimus.
Barbora Jankauskaitė (g. 1915 m.) pasakojo, kad Sa
lantų Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje giedot
pradėdavo prieš rytines rarotines mišias ir giedodavo vi
są mišių laiką. Salantų parapijoje šios giesmės giedotos
be sustojimo. Čia Valandos buvo labai mėgstamos, na
muose giedamos „sava“ (liaudiška) melodija (tik bažny
čioje giedojo iš J. Naujalio paruošto giesmynėlio). Būta
atvejų, kai koks turtingesnis ūkininkas ar keli jų už savo
šeimyną ir tarnus užpirkdavo (pasamdydavo - aut. pa
staba) giedotojus, kad po sekmadieninės Sumos atgie
dotų „Gadzinkas“. Giedotojams už tai atsilygindavo pie
tumis ir alučiu. Miestelyje ir apylinkėse šių giesmių gie
dotojai buvo didžiai gerbiami.
Informatorės namuose šventadieniais, grįžus iš baž
nyčios, tėvelis dažnai klupdydavo visą šeimyną prie stalo
ir užtraukdavo „sava gaida“ visas Valandų giesmes. Šei
ma gražiai „tūravodavo“ ir kalbėdavo poterius bei mels
davo maldas ir atsakydavo į kreipinius. Tik po giesmių ir
maldų būdavo sėdama prie vakarienės stalo.
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Bronius Ruginis (g. 1923 m.) Švč. M. Marijos valan
das nuo jaunystės giedodavo kartu su „bobinčiaus“ gie
dotojais Salantų bažnyčioje. Advento metu kasdien prieš
rytines arba vakarines mišias iš anksto susirinkdavo gie
dotojai ir išgiedodavo visas Valandas. Baigdavo giesme
„Marija, Marija“. Nors šiokiadieniais bažnyčioje šalta, bet
žmonės susirinkdavo išklausyti visų Valandų. Giedotojai
susėsdavo „klūpkose“ arčiau pagrindinio altoriaus, mo
terys - kairėje, vyrai - dešinėje.
Julijona Gadeikytė (g. 1902 m.) prisimena, kad jos
vaikystėje Gintališkės Švč. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios parapijoje Švč. M. Marijos „Adynas“ kartu su
suaugusiaisiais giedodavo ir vaikai. Apie 1914 m., kai ji
buvo maža piemenaitė, po Visų Šventų esą laukdavo Ad
vento, kada piemenukai vėl susitiks bažnyčioje, kurioje
ankstyvais rytais giedojo jos seneliai ir tėvai. Kiekvieną
ankstyvą sekmadienio rytą kaimo kerdžius trimituoda
mas keldavo žmones eiti klausyti rarotinių mišių. „Ady
nas“ giedodavo iš senų knygų (maldaknygių - aut. pa
staba). Grįžusi iš Sibiro tremties į Platelius, informato
rė giedojo Platelių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažny
čios chore. Jos supratimu, šios giesmės turėjusios visai
kitokias melodijas negu jaunystėje Gintališkėje giedo
tos, nors giesmių tekstas buvo tas pat, tik kiek labiau
pataisyta, „lietuviškesnė“, kalba.
Joana Prialgauskaitė-Gadeikienė (g. 1922 m.) pasa
kojo, kad Mosėdžio parapijoje „Gadzinkos“ buvo gieda
mos anksti rytą sekmadieniais visą Advento laiką. Giedo
jo ir „bobinčiaus“, ir Sumos choras. Skirtumas tik toks,
kad Didysis choras giedojo J. Naujalio melodijomis, o „bo
binčiaus“ - savom, liaudiškomis.
Kristina Žvirgždaitė-Šatrauskienė (g. 1918 m.) pasa
kojo, kad jos jaunystėje apie 1928 metus Beržoro kaime
lis turėjo vadovą giedotoją, kuris vesdavo giesmes, o žmo
nės choru pritardavo. Jei Beržoro bažnytėlėje iki anksty
vųjų mišių šios giesmės nebūdavo išgiedamos ir maldos
neišmeldžiamos, jas pabaigdavo pasibaigus mišioms.
Įdomi informacija gauta iš Liudo Gedgaudo (g. 1904
m.), kuris vaikystėje „Gadzinkas“ giedojo su tėveliu na
muose. Jo tėvas, muzikantas ir giesmininkas, šias gies
mes Advento vakarais su visa šeimyna giedodavo prie
Švč. M. Marijos paveikslo. Vyresnieji giedodavo, o vai
kai kalbėdavo poterius. Kai L. Gedgaudas baigė pradžios
mokyklą, tėvas jį atidavė mokytis vargonauti pas tuome
tinį Platelių vargonininką, kuris išmokęs jį giedoti J. Nau
jalio „harmonizuotas“ Valandas. Advento metu Platelių
bažnyčios choras, pritariamas vargonų, Švč. M. Marijos
valandas ir šiandien gieda iš J. Naujalio giesmynėlio. Tad
čia „Gadzinkų“ giesmių melodinė įvairovė išnyko - vy
rauja tik dvi melodinės linijos. Bet informatorius, iki šiol
vargonaujantis Gintališkės bažnyčioje, atmesdamas kai
mo žmonėms nepriimtiną J. Naujalio šių giesmių har
monizavimo variantą, gieda ir groja jas senoviškai, taip,
kaip mokė tėvas.

Tenenių miestelio (Šilalės r.) giedotojai Romo Jurkevičiaus laidotuvėse gieda Žemaičių Kalvarijos kalnus. 1984 m. birželis.

Petras Razma (g. 1920 m.) Platelių bažnyčioje pradė
jo giedoti nuo 15 metų. Giesmių išmokė vargonininkas
Uznys. Vasarą piemenaudamas prisidarydavo įvairių me
dinių triūbelių, kuriomis grodamas, pritardavo giesmėms.
Apie 1935-1937 metus Plateliuose piemenys, po ganymo
sezono neišmetę savo pasigamintų muzikos instrumentų,
ankstyvais Advento rytais trimituodavo ar švilpynėmis
švilpdavo, taip kviesdami žmones eiti į bažnyčią rytmečio
rarotinių mišių.
Panašią informaciją pateikia Janina TamašauskaitėDanienė (g. 1927 m.), kuri, vaikystėje likusi be tėvo ir ma
mos, važinėdavo su vargonininku Bendiku po Žemaitijos
bažnyčias į atlaidus. Juose išmoko giedoti ir „Gadzinkas“,
skambėjusias per Adventą ir Žolinės atlaidus bažnyčiose,
turėjusiose Svč. M. Marijos ėmimo į dangų titulą - Sedos,
Kartenos, Palangos, Telšių (mažoji), Pašaltuonio ir Salantų.
Sedos parapijoje Žolinės atlaidų metu Svč. M. Mari
jos valandos buvo giedamos po Sumos Grūstės kapinai
čių koplyčioje, nes Seda neturi savo kapinių ir mirusiuo
sius laidoti šešis kilometrus veža į Grūstės kaimelio kapi
naites. Išklausę šv. Sumos mišių, kas ratuoti, kas pėstute,
žmonės eidavo į Grūstės kapinaičių koplyčią, kur būdavo
giedamos visos „Gadzinkos“. Ji prisimena, kad šis papro
tys išliko iki Antrojo pasaulinio karo.
Kartenoje šios giesmės Žolinių metu giedotos prieš Va
karines mišias, kuriomis ir baigdavosi graži Svč. M. Mari
jos ėmimo į dangų šventė.
Palangos bažnyčioje Valandos buvo giedamos po Votyvos ir baigdavosi po Sumos. Maldininkai ir giedotojai,

mergaitės ir berniukai į šventę eidavo gražiai apsirengę,
iš namų nešini žolynais.
Pašaltuonio parapijos bažnyčioje Žolinės atlaidų me
tu kaimo giedotojai pradėdavo giedoti ir melstis nuo pat
ankstyvo ryto. Bažnyčios pagrindinis choras „Gadzinkų“
negiedodavo.
Salantų bažnyčioje per Žolines šias giesmes giedo
davo tik po Sumos ant viškų Didysis choras, vargonams
pritariant. Vyrai giedodavo pirmąsias giesmių ir maldų
posmelių dalis, o moterys atsakydavo antrąja posmelių
dalimi.
1994 m. birželio 15-25 d. ekspedicijos Telšių apylinkė
se duomenimis, čia Svč. M. Marijos valandas didžiai ger
bė ir giedojo ne tik kaimų ar miestelių paprasti žmonės,
bet ir dvasiškiai, kunigai.
Įdomi ir vertinga medžiaga gauta iš Tverų bažnyčios
altaristos kun. Jono Paliuko MIC (g. 1913 m.), kuris, 19491950 m. būdamas Janapolės (Telšių raj.) miestelio klebo
nu, užrašė ir iššifravo varniškių giedamas Valandų melo
dijas ir parengė pirmąjį „Liturginį maldyną“, pasirodžiusį
1968 m. Į jį parengėjas sudėjo tradicinių apeiginių mūsų
krašto giedotojų tekstus: Svč. M. Marijos valandas ir Ro
žančių, Jėzaus Vardo rožančių, Graudžius verksmus, Kry
žiaus kelią ir Žemaičių Kalvarijos kalnus. Jo teigimu, ap
tariamosios giesmės Varnių bei Janapolės bažnyčiose gie
dotos ir tebegiedamos per Adventą, sekmadieniais laiko
mų ankstyvųjų (prieš aušrą) mišių, skirtų Marijos garbei,
metu. Jos prasideda žodžiais „Rorate eoeli“, dėl to vadi
namos Rarotomis.
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1952-1963 metais Varniuose klebonavo ir dekanu bu
vo a. a. 1991 m. liepos 18 d. Klaipėdos ligoninėje miręs
Palangos klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos konsultorius kan. Juozapas Miklovas. 1989 metais liepos mėn.
paprašytas papasakoti apie Švč. M. Marijos valandas, jų
giedojimo tradicijas, sakė, kad metuose yra šventė, kuri
be šių giesmių niekuomet jo klebonavimo Varniuose lai
kais neapsieidavo. Tai Švč. M. Marijos nekalto prasidėji
mo šventė (gruodžio 8 d.). Jis pats, turėdamas gerą muzi
kinę klausą ir atmintį, užrašė natomis Pavandenės para
pijos giedotojų giedamas „Gadzinkas“.
1984 metų „Liturginio maldyno“ antrajame leidime,
kurį paruošė kun. Petras Palšis, tardamasis su minėtu
kun. J. Paliuku, pateikta ir Žemaičių Kalvarijos kalnų
gaidos.
Apie Valandas daug pasakojo ir vietiniai gyventojai.
Ona Sereikaitė-Vozgirdienė (g. 1908 m.) iš Luokės mies
telio prisiminė, kad „Gadzinkas“ giedodavo Luokės baž
nyčioje „špitolininkai“ (vargšai žmonės, išlaikomi bažny
čios ir gyvenantys parapijos pastatytame pastate - aut. pa
staba). Jie giedodavo kiekvieną Advento dieną iš pat anks
tyvo ryto bažnyčios „bobinčiuje“ tol, kol prasidėdavo ryti
nės mišios. Jei likdavo neišgiedotų giesmių ir neišmelstų
maldų, pabaigdavo pasibaigus mišioms. Kartais „špitoli
ninkai“ būreliu eidavo pas žmones, giedodami už miru
sius ir už gyvus, taip užsidirbdami sau duonai.
Biržuvėnų kaime (Luokės apyl.) gyvenanti Marijona
Gedienė (g. 1915 m.) pasakojo, kad „Gadzinkų“ Luokės
bažnyčios choras negiedojo, giedojo tik „špitolininkai“.
Niekada negirdėjo, kad kapinių koplyčioje būtų gieda
mos Valandos. Čia buvo giedamos Graudžių verksmų,
Rožančiaus, Kryžiaus kelio, Žemaičių Kalvarijos kalnų
giesmės. Tai liudija, kad „Gadzinkos“ nemėgtos giedoti
už mirusiuosius.
Apie „špitolininkus“, kurie per Adventą giedojo „Ga
dzinkas“, žinių pateikia Veronika Valerija Kačinskienė iš
Užmiesčio kaimo (Luokės apyl.) (g. 1924 m.). Ji pradėjo
giedoti maždaug nuo 16 metų, barstė gėlytes, nešė šėtras.
Miestelio giedotojai „špitolininkai“ ją kviesdavo kartu gie
doti Kalnų, Verksmų, Rožančiaus ir Valandų. „Špitolinin
kai“ buvo savamoksliai ir tarnavo bažnyčiai. Per Adventą
ilgais žiemos vakarais po kasdieninių vakarinių mišių špi
tolėje ar pas kokį miestelio gyventoją giedodavo „karunkas“ ir „patronus“. Po giedojimo sutardavo laiką, kada
ryte rinktis bažnyčioje giedoti „Gadzinkų“. Dažniausiai
tarp 6 ir 6.30 vai. ryto. Giesmes vesdavo du „pirminin
kai“. Vienas - iš vyrų pusės, kitas - iš moterų. Pritardavo:
vyrai - vyrui, moterys - moteriai. Maldas melsdavo kiek
vienas iš giedotojų paeiliui ratu, „pagal saulę“. Maldos
atsakymus kartodavo visi kartu.
1994 m. birželio 14-24 dienomis - ekspedicija Šilalės
rajono Pajūrio, Tenenių, Didkiemio apylinkėse. Aplanky
ti Kalniškių, Žvingių, Baciškės, Graužės, Gulbiškių, Šiaudėnių, Pakišiu, Jomantų ir kiti kaimai.
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Šilgalių kaime (Tenenių parapija) gyvenantis Antanas
Vaičiulis (g. 1902 m.) pasakojo, kad Tenenių bažnyčioje
jo jaunystėje Valandos buvo giedamos Advento sekma
dieniais po Votyvos. Iki Sumos mišių aplinkinių kaimų gie
dotojai giedodavo iš senųjų knygų (maldaknygių, giesmy
nų - aut. past.): Šaltinių, Aukso altorių ir Kantičkų.
Giedotojų vieta - bažnyčioje. Advento metu - prie Švč.
M. Marijos altoriaus ar paveikslo. Vyrai sėsdavosi prie
kyje, moterys - už jų. Maldas kalbėdavo tik vadovai, vie
nas vyras ir viena moteris, o atsakydavo visa bažnyčia.
Giesmę užvesdavo vadovai, pritardavo giesmininkai bei
bažnyčioje esanti bendruomenė.
Šilalės raj. Višdžiaugų kaime gyvenančios Valerijos Jalienės (g. 1909 m.) duomenys siekia 1863 m. Pateikėja pri
simena, kad jos močiutė Marija pasakojo, kaip caro val
džia draudė giedoti Švč. M. Marijos valandas Pajūrio baž
nyčioje, tad žmonės giedodavo namuose pas vieną ar kitą
ūkininką. Rusai neleido eitynių į ankstyvąsias rarotines
mišias, tad būdavo ir taip, kad žmonės, iš vakaro susirin
kę į bažnyčią, melsdamiesi, snūduriuodami, sulaukdavo
aušros, kad pagarbintų Nekaltai Pradėtąją.
Daug vertingos medžiagos pateikė Jonas Bendoras
(g. 1908 m.) ir Stasys Drukteinis (g. 1910 m.). Jie abu
jaunystėje buvo Pajūryje veikusio pranciškonų vienuoly
no broliukai (kandidatai į vienuolius - aut. pastaba). J.
Bendoras gimė Suvalkijoje, Seinų aps., Punsko vals., Rodžiškės k., ūkininko šeimoje. Jaunystėje perskaitęs žinu
tę apie Pajūrio pranciškonų vienuolyną, atvažiavo į jį.
Trejus metus buvo vienuolyno kandidatu. Dirbo vienuo
lyno malūne prie „grūcernės“ (javų grūstuvės - aut.
past.). Vienuolyno antrame aukšte šaltoj koplyčioj Ad
vento metu vienuoliai ir broliukai kiekvieną gruodžio mė
nesio rytą giedodavo „Kurstą“, t.y. Mažąsias Marijos va
landas, lotyniškai vadinamas Cursus B. V. Mariae, ku
rios vyresniosios kartos lūpose ir šiandien sužemaitintai
skamba kaip „Kurstąs“. Tai dvasiškiams skirti poteriai,
pateikti jau vienoje iš seniausių lietuviškų maldaknygių
„Poteriai Švenčiausios Panos arba Kanoniškos valandos,
vadinamos mažesniomis“, skirti malda ir giesme pagar
binti Švč. M. Mariją (Aukso altorius arba Šaltinis dangiš
kų kalbų. - Tilžė, 1907). „Gadzinkas“, teigia informato
rius, Advento metu sekmadieniais po Sumos giedojo
miestelio ir aplinkinių kaimų žmonės. 1940 m. užėjus so
vietinei armijai, vienuolynas buvo uždarytas.
S.
Drukteinis gimė Tauragės aps., Laukuvos vals., Va
balų k., ūkininko šeimoje. Jaunystėje tapo Kretingos pran
ciškonų vienuolyno kandidatu. Po keturių mėnesių buvo
perkeltas į Pajūrio vienuolyną. Būdamas broliuku, dirbo
vienuolyne siuvėju. Dar ir šiandien moka giedoti „Kurs
tą“, nes vienuolyno koplyčioje, prie buvusio vienintelio
Šv. Pranciškaus altoriaus, buvo vienuolių ir broliukų „pravadninkas“, - turėjo gražų stiprų balsą.
Pajūrio vienuolynas išsilaikė iš aukų. Čia prieš vakari
nes mišias, į kurias susirinkdavo daug žmonių, visus metus,

Alfonsas Motuzas. ŽVČ. M. MARIJOS VALANDŲ MALDŲ IR GIESMIŲ LIETUVIŠKIEJI YPATUMAI

išskyrus žiemą, šeštadieniais varpu buvo kviečiami žmo
nės giedoti „Gadzinkų“ - šalia varpinės dideliame (apie
0,5) vienuolyno kieme. Blogu oru giedotojai sueidavo į
varpinę, giedodavo giesmes ir melsdavo maldas, skirtas
Švč. M. Marijai. Ypač gausiai vienuolyno kieme susirink
davo žmonių per Žolinę, o koplyčioje - Marijos nekalto
prasidėjimo šventės metu. Šios šventės prasidėdavo iškil
mingai, su procesijomis. Po pamaldų - bendruomeninis
Valandų giedojimas ir meldimas. Informatorius akcenta
vo, kad vienuolyne „Gadzinkos“ buvo giedamos kitaip ne
gu jas atlieka Pajūrio bažnyčios viršutinis choras. Vyres
niajai kartai labai nepatiko vargonininko „išmislinta“, t.y.
J. Naujalio pateikta Švč. M. Marijos valandų harmonizaci
ja, tad jis maloniau lankėsi šeštadieniais vienuolyno kieme,
kur ir Advento metu sekmadieniais koplyčioje giedojo „bobinčiaus“ giedotojai.
Rusams užėjus į Pajūrį, vienuolynas buvo uždarytas,
kunigai vienuoliai išsiskirstė po parapijas. Dalis broliukų
buvo išvežta į Sibirą, dalis dingo be žinios.
Iš pateiktų duomenų matyti, kad daugelis vyresnio am
žiaus informatorių ir šiandien saugo savo tėvų ir senelių
lietuviškojo giedojimo tradicijas. Pastebime, kad vienose
parapijose vyravo dvi giesmininkų grupės, kitose - vado
vas ir choras, o kitur - kaip namuose: vadovas (tėvas ar
motina) ir bažnyčios bendruomenė (visa šeima).
Mūsų literatūroje vienintelę žinią apie Valandas turi
me Žemaitės apysakoje „Kelionė į Šidlavą“: „Giedotojų
būrys, sykiu su klebonu eidami, gieda litaniją, toliau kitas
būrys gieda valandas, dar toliau būrys gieda rožančių“
(14; 305). „Šeštadienio rytą, saulei tekant, kunigai su žmo
nėmis apėjo aplink bažnyčią ir pastatė monstranciją: pra
sidėjo Valandų atlaidai“ (14; 316).
Surinkta medžiaga liudija, kad, laiko ir vietos požiū
riu, Valandos buvo giedamos įvairiai: Advento metu - prieš
ir per rarotines mišias, po Votyvos, po Sumos, prieš Vaka
rines mišias, o kai kur ir per mišias. Namuose jos būdavo
giedamos šventadieniais po Sumos bažnyčioje, o kai kur
ir po Vakarinių mišių.
Giedojimo vieta: bažnyčios „bobinčiuje“ prie Švč. M.
Marijos altoriaus ar paveikslo, bažnyčioje prie pagrindi
nio altoriaus, bažnyčioje prie vargonų, „špitolėje“, vienuo
lyno koplyčioje, vienuolyno kiemelyje, varpinėje bei na
muose - prie kryžiaus ar švento paveikslo.
Šių giesmių saugotojai ir skleidėjai buvo vargoninin
kai, kunigai, vienuoliai, mokytojai ir kaimo giedotojai.
Išanalizavę surinktą ekspedicijų medžiagą apie Švč. M.
Marijos valandas, matome, kad tyrinėtuose Žemaitijos re
gionuose jos skambėjo trijų kalendorinių švenčių (Adven
to, Gegužinių, Švč. M. Marijos ėmimo į dangų (Žolinės)
ir Šilinių atlaidų metu. Per Adventą jos buvo giedamos
visose šių regionų bažnyčiose. Švč. M. Marijos ėmimo į
dangų giesmės giedotos tik tose bažnyčiose, kurios turėjo
šį titulą. Gegužinės - tik Kretingos pranciškonų vienuoly
no bažnyčioje ir jos parapijos apylinkėse.

Be giesmių, skambėjo ir instrumentinė muzika (skam
balų, medinių kerdžiaus trimitų, piemenų instrumentų).
Bažnyčiose - vargonų. Dauguma informacijos pateikėjų
teigė, jog kompozitoriaus Juozo Naujalio Švč. M. Mari
jos valandų harmonizacija, pateikta 1906 m. giesmynėlyje, išbraukė iš žmonių atminties tėvų ir senelių arba „bobinčiaus“ giedotą melodiką.
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The Lithuanian peculiarities of the hours
of the Blessed Virgin Mary
Alfonsas MOTUZAS
The worship of the Virgin Mary by special prayers
and songs has began since the 15th century. In Lithua
nia the songs and the prayers were called the Blessed
Virgin Mary hours. The songs were translated from the
Latin language. They were sung with pleasure by sim
ple people so, the melodies of the songs in different
regions acquired the local peculiarities which were taken
from folk songs, new musical styles, and from the tradi
tions of the local singing.
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Velykų lalautojų dainos
Vilma DAUGIRDAITĖ

Kalendorinių apeigų tautosaka, kuri buvo atlieka
ma tam tikrų liaudies švenčių metu arba šventiniais lai
kotarpiais, lietuvių tradicinėje kultūroje užima ypatin
gą vietą. Galima skirti du kasmetinių apeigų ciklus: žie
mos ir pavasario - vasaros. Pavasario - vasaros apeigų
ciklui priskiriama ir pavasario atėjimo šventė, kurią Ka
talikų bažnyčia susiejo su Velykomis. Velykų papročiuo
se, tikėjimuose, prietaruose, tautosakoje atsispindi žmo
gaus pastangos pažadinti vegetacines gamtos galias, už
sitikrinti sėkmę ūkio darbuose, gerą derlių.
Svarbus velykinių apeigų ciklo komponentas - lalavimas, pavasarinis kiemų lankymas, kurio metu buvo
atliekamos tam tikros apeigos ir dainuojamos specifi
nės lalavimo dainos. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti lalavimo teritorinį paplitimą, lalavimo dainų teminę spe
cifiką ir pobūdį.
Lietuvių kalbos žodyne nurodoma, kad lalauti - tai
per Velykas vaikščioti būriu po kiemus, po langais dai
nuojant tam tikras dainas ir renkant dovanas (1, 104).
Lalavimo žodžio etimologija siejama su refrenu „ei, lalo“.* Tačiau iš tautosakinės medžiagos matyti, kad toks
priedainis būdingas tik Mažojoje Lietuvoje (2, 375; 3,
2-3) ir Suvalkijoje (4, 311) XIX a. užrašytoms lalavimo
dainoms, nors jų nuotrupų užfiksuota daugelyje Lietu
vos vietų. Nuo XX a. pr. Pietų ir Pietryčių Lietuvoje
žinomos lalavimo dainos su refrenu „Vynelis vyno žaliasai“, „Duok duok vyno žaliojo“ ir pan. Lyginant šias
dvi, su skirtingais refrenais, lalavimo dainų grupes, ryš
kėja ir melodijos, turinio bei funkcijų skirtumai. Mažo
joje Lietuvoje ir Suvalkijoje užrašytos dainos skirtos šei
mininkui, o tematika susijusios su žemę dirbančio žmo
gaus ūkine veikla. Pietų ir Pietryčių Lietuvoje paplitu
sios dainos artimos vestuvinėms dainoms ir dainuoja
mos merginoms. Neaišku, kodėl merginoms skirtos dai
nos tautosakinėje literatūroje vadinamos lalavimo dai
nomis, šnekamojoje kalboje - lalinkomis, nors jose nė
ra refreno „ei, lalo“. Nėra šiame regione užrašytų ir gry
nai vien namų šeimininkui skirtų lalavimų su tokiu prie
dainiu. Antra vertus, sunku pasakyti, ar visoje Lietuvo
je gyvavo lalavimo dainos, skirtos merginoms. Kol kas
tokią prielaidą kelti leistų tik V. Kalvaičio Mažojoje Lie
tuvoje užrašyta šio tipo daina (3, 3).
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Apeiginio kiemų lankymo per Velykas būta ir Latvi
joje, latvių Velykų dainos daugiausia žinomos iš Latga
los. Čia antrąją švenčių dieną lalaudavo vaikinai, vadi
namieji pautšauši**, šautuši olas (5, 42-43). Lalavimo
būta ir centrinėje bei šiaurinėje Baltarusijoje, kur jis va
dintas ačpadu eajiauoČHaza cernna, o apeigų atlikėjai
- eajiauoHHiKi, jiajioyniKi (6, 99). Ukrainoje, kai ku
riose Černigovo srities dalyse, taip pat paplitusios šio
tipo dainos, jos vadinamos peuud3 ueKu (7, 77). Pana
šiai vakarinėje Lenkijos dalyje Velykų sekmadienio va
karą ir pirmadienį vaikščiojo jaunimo grupės, prašyda
mos iš šeimininkų išpirkos wotoczebne. Kai kuriose vie
tose toks kiemų lankymas vadinamas ‘vaikščioti su ka
napėle’, nes tuo metu subrendusioms merginoms dai
nuota daina „Cienka mala konopielka“. Varmėje ir Mazūrijoje kiemus lankė vadinamieji wykupniki su verba
arba kadagio šakele ir linkėjo, kad viskas gerai augtų
soduose, laukuose (8, 211-212).
Trumpai apžvelgus lalavimo dainų paplitimo arealą,
tikslinga lietuvių lalavimo tautosaką aptarti platesnia
me geografiniame kontekste.
Rašiusieji apie lietuvių lalavimo paprotį darė gana
skirtingas išvadas. A. J. Greimas pavasariniame kiemų
lankyme įžvelgė apeigas, žyminčias merginos socialinio
statuso pasikeitimą (9, 280-284). Ž. B. Šaknio nuomo
ne, yra pagrindo lalavimo paprotį sieti su vaikinų nakti
nio lankymosi pas merginas papročiu (10, 142). Minėti
autoriai paprastai remiasi Pietų ir Pietryčių Lietuvoje
lokalizuojama lalavimo tautosaka. Antra vertus, minė
tas „vyno lalinkų“ paplitimas ribojasi su slavų arealu,
kurio folkloras turi nemaža bendrum ų su Pietų ir Piet
ryčių Lietuvos tautosaka. Merginoms skirtų lalavimų
vaizdai lengviau gali būti suvokti tik slavų dainų kon
tekste. Todėl į „vyno lalinkas“ reikėtų žiūrėti kaip į reiš
kinį, būdingą kelių kaimyninių tautų folklorui. N. Lau
rinkienės manymu, ir pats lalautojų dainų priedainis
„Vynelis vyno žaliasai“ susijęs su rytų slavų kalendori
nėmis dainomis, kuriose vynas tam tikrais požymiais pri
mena mitinį augalą (11,169-174). Be to, verta atkreipti
dėmesį, kad X IX -X X a. užfiksuotas kiemų lankymas
per Velykas Baltarusijoje panašus į kalėdojimo paprotį
arba net yra identiškas jam: lalautojai dainomis sveiki
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na šeimininką, šeimininkę, jų dukrą, sūnų. Nesigilinant
detaliau į kalėdinio ir velykinio kiemų lankymo papro
tį, reikia pabrėžti, kad baltarusių ir lietuvių lalavimo dai
nos yra panašios. Tai dainos šeimininkui ir subrendu
sioms merginoms. E. Karskis rašo, jog šeimininkę pa
prastai aukština lalauninkų eojioneÔHUMu, 'dainomis5,
o merginas - velykinėmis eejiunodnuMU (12, 147). Tad
minėtame areale lokalizuojamas „lalinkas“ reikia ver
tinti ne tik kaip lietuvių kultūros reiškinį. Norint giliau
pažvelgti į šias apeigas ir dainas, būtina analizuoti jas
bendrame lietuvių ir slavų kontekste.
Kalendorinės apeigos, papročiai ir jų tautosaka dau
giausia susiję su pasiruošimo žemės ūkio darbams lai
kotarpiu. Kai kurie Velykų papročiai: kiaušinių margi
nimas, supimasis, laistymasis vandeniu, ugnies degini
mas, plakimas verba rodo, kad krikščioniškos Velykos
pakeitė svarbią senąją pavasario šventę, savo esme ne
turinčią nieko bendra su krikščionybe.
Prieš pradedant kalbėti apie lalavimo dainas, kurias
galbūt galima pavadinti agrarinėmis, pažymėtina, kad
tiek lietuvių, tiek latvių, tiek baltarusių tekstai yra iš
XIX-XX a. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar, remiantis
tokiais vėlyvais ir pas mus gana negausiais užrašymais
(turime tik tris pilnas dainas), galima daryti objektyvias
išvadas. Etnografiniai ir tautosakos duomenys iš šio pa
pročio paplitimo arealo leidžia sieti šias dainas su seno
siomis pavasarinėmis agrarinėmis apeigomis. Kiemų
lankymo dainos buvo atliekamos prieš pradedant lauko
darbus, tuoj po to prasidėdavo pavasarinis arimas ir sė
ja. Dainose išvardijama tai, kas svarbu valstiečiui, - iš
auginti gerą derlių ir sėkmingai jį nuimti. Tai, ko vals
tietis laukia, vaizduojama kaip įvykęs faktas: javai su
brendo, nupjauti, iš jų iškepta duona:
Svent’s Jokūbas rugius pjovė,
Ogi Anė pėdus rišo,
Baltramiejus stirtas statė
Ir sustatė tris stirtates,
Pirmą stirtą čystai sėklai,
O šią antrą baltai duonai,
O šią trečią alui midui.
(3, 2)
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TsTa Ha ceMH, rsTa Ha eMn!
(13, 142)

Šventas Ilja, senas pjovėjas,
Jis kirto, negailėjo,

Kartą nupjaus, pėdą suriš.
Šventa Ona šventam Iljai
Padėti atėjo:
Pėdus surišę, gubas sustatė...
Šita sėklai, šita duonai!***
Latvių dainose itin daug dėmesio skiriama žydinčiam
bręstančiam laukui. Ta tema būdinga ir pavasarinio kie
mų lankymo dainoms:
Kadi ziedi rudzlšieme? Ilgo, Ilgo!
Pelėkieme ziedinieme, Ilgo, ligo!
Kadi ziedi miezišieme? Ilgo, Ilgo!
Baltajieme ziediniene, Ilgo, Ilgo!
Kadi ziedi lininieme? Ilgo, Ilgo!
Mėlajieme ziedinieme, ligo, ligo!
(5, 43)

Kokie žiedai rugeliams? ligo, ligo!
Pilkais žiedeliais, ligo, ligo!
Kokie žiedai mieželiams? ligo, ligo!
Baltais žiedeliais, ligo, ligo!
Kokie žiedai lineliams? ligo, ligo!
Melsvais žiedeliais, ligo, ligo!
Lietuvių ir baltarusių lalavimo dainos, skirtos šeimi
ninkui, gana artimos tematika, poetine struktūra, o lat
vių velykinės kiemų lankymo dainos skiriasi nuo jų ir
poetika, ir formomis. Tačiau visais atvejais dainų turi
nys - iš tos pačios valstiečio gyvenimo realybės. Tiesa,
baltarusių kalendorinės dainos labiau paveiktos krikš
čioniškų įvaizdžių, kurių gausumas - bendras slavų kul
tūros bruožas. Krikščioniški čia ir dainų priedainiai. Lie
tuviškiems lalavimams būdingas refrenas „ei, lalo“ sie
tinas su ikikrikščioniškąja kultūra, o baltarusių dainose
-d ažn as „XpHCToc*b BocKpėcb CbiHb B o^kih !“ („Kris
tus prisikėlė Sūnus Dievo!“), nors žinomi ir kitokie:
„3ejieHbm can, BmimeBbra ca# !“ („Žalias sodas, vyšnių
sodas!“), „B hho Moe 3e;ieHoe! („Vynas mano žaliasai!“),
„HnxaH TaK 6y,/Į3e!“ („Tegu taip bus!“), „3H,jiojiaM!“
(„Ei, lolam!“) ir pan. I. Zemcovskis teigia, kad krikš
čioniškos kilmės priedainis buvo dainuojamas tik pir
mą Velykų dieną, o kitomis Velykų savaitės dienomis
dainuodavo kitus minėtus priedainius (14,112-113). Kai
kur net pats lalavimo paprotys imtas sieti su Kristaus
prisikėlimo švente. Matyt dėl krikščioniškosios tradici
jos Baltarusijoje susiformavo religinis paprotys, analo
giškas lalavimo papročiui: Minsko apylinkėse antrą ir
trečią Velykų dieną, be lalauninkų ea/LjiauoHHiKi, vaikš
čiojo ajuiejuom K i (aleliuniškiai), giedantys tik religines
giesmes (15, 517). Kartais ir Lietuvoje lalavimo papro
tys siejamas su Kristaus prisikėlimo švente: „Vieną iš
savo tarpo, Velykį, parėdo baltom paklodėm, jam rankosin paduoda kelis žilvičius (Kristų plakusių rykščių
simbolis) ir kišenėj porą kiaušinių (16,145). Prisiminti
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na, kad Pietų bei Pietryčių Lietuvoje - „vyno lalinkų“
areale - lalauninkai, gavę šeimininko sutikimą, pirmiau
sia giedodavo kokią nors šventą giesmę apie Kristaus
prisikėlimą iš mirusių, apie prisikėlimo viltį (LTR 1205/
1; LTR 37473159). Mažosios Lietuvos, Suvalkijos šalti
niuose nenurodoma, kad buvo giedotos ir religinės gies
mės. Beje, A. Juška prie lalavimo teksto yra pridėjęs
įdomią pastabą: „Sargai, kurie pasipuošę saugojo Vely
kų karstą bažnyčioje, su dūda, smuiku ir kanklėmis lalauja per Velykas, pakiemiais eidam i“ (4, 311). Taigi
krikščioniškoji tradicija keitė kiemų lankymo papročių
prasmę, veikė ir lalavimo tautosaką. Baltarusių lalavi
mo dainų ne tik priedainiai, bet ir patys tekstai susiję su
krikščioniška simbolika. Lietuvių lalavimo dainose krikš
čioniška įtaka daug menkesnė; tekstuose vaizduojamas
šeimininko lauke ar kieme vykstantis „stebuklas“, bet
pats šeimininkas tame „stebukle“ nedalyvauja, jis - tik
stebėtojas. O baltarusių dainose minima, kad ir pats
žmogus dalyvauja „stebukle“ arba sudaro sąlygas jam
atsirasti. Antai kartais šeimininkas, žmonos paragintas,
turi pastatyti cerkvę, kurioje ir vyksta tolesnis veiksmas:
3 b n n -m a H n T a d e / j e j i b ų a
CocTpO H M nb

mm

hh

B iu r a ic b r a :

c a 6 e ų e p K b iB K y

^ Č O p H b lIO , 6b iraM O JIb H b IIO ...

A y T3H UepKBH npHCTOJIb CTOHIJb,
Hbl npHCTO^H XpHCTOCb JUDKHUb;
1? H H ./ib iB a x b y y J r o IJpnM H C T bin M a T b ,
A y Hbiraxb y B ro C bhtb M u m /ia ...
(13, 138)

Užduosiu aš tau darbą nedidelį:
Pasistatykim mes sau cerkvelę Puošnią, šventą...
O toje cerkvėje altorius stovi,
Ant altoriaus Kristus guli;
Prie jo galvos Šventoji Motina,
O prie jo kojų Šventasis Mikola.
Yra dainų, kuriose vaizduojama, kaip pats šeiminin
kas sutinka šventuosius:
npnHHCTbin M aųb Ha naxaųe eA3eųb,
BoCbMH KOHHMH Rdi y cė BOpOHbIMH,
T p e M n cjiyraM H £ a y c ė B epH biM H ...
C aM on ecT H b i M yxcb P o M a H y x a !

Bbm,3H Ha cycTpeny npHHHCToii Marm
Boropo^3HUbi,

Co CBenaMH £a co npbiMH, o CBeHUOHbiMH
n pocK yp K aM H ,

Co

CBeHUOHbiM H n p o c K y p K a M H , CO COJIOZĮKHMM
KOH yK aM H .
(13, 141)

Skaisčioji M otina arimu važiuoja,
Aštuoniais arkliais, ir visais juodais,
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Su trim tarnais, ir visais ištikimais...
- Doriausias vyre Romanucha!
Išeik sutikti Dievo Motinos Skaisčiausiosios,
Su žvakėmis su skaisčiosiomis, su sakramentais,
Su sakramentais, su saldžiais kviečiais (blynais).
Galima teigti, jog toks šventųjų atvykimo, sutikimo
motyvas atsirado veikiant krikščioniškai įtakai, bet gali būti nulemtas ir senos slaviškos tradicijos: šventė
suvokiama kaip antropom orfizuota būtybė, kurią ir rei
kia sutikti.
Pastebėtina, kad daugelis pavasarinio kiemų lan
kymo dainų, skirtų šeimininkui, - lyg valstiečio kalen
dorius, kur krikščioniškos šventės tarnauja kaip orien
tyras įvairiems ūkio darbams. Dainose Dievas kartu
su šventaisiais tarsi nustato m etinių darbų seką. Bal
tarusių lalavimuose išvardijamos visos krikščioniškos
kasmetinės šventės, svarbiausios iš jų apibūdinamos
plačiau: šventieji paminimi ne tik kaip tam tikrų dar
bų globėjai, bet nusakomas ir detalesnis darbų atliki
mas (žr. 13,146). Lietuvių „lalavimų kalendorius“ tuo
nepasižymi:
Šventas Jurgis rasą krėtė,
Rasą krėtė, žirgą vedė,
Šventas Jonas mėšlus veže,
O Urtele tuos išpurtė,
Švent’s Petras pūdymą are,
Švent’s Jokūbas rugius pjovė,
Ogi Ane pėdus rišo,
Baltramiejus stirtas statė.
(3,2)

Tačiau tiek lietuvių, tiek baltarusių lalavimo daino
se vaizduojami šventieji, globojantys žemės ūkio dar
bus. Krikščioniški elem entai, gausūs baltarusių daino
se, atrodytų - nuoroda į gana vėlyvą lalavimų kilmę.
Tačiau žinodam i, kad liaudiško kalendoriaus datas
krikščionybė susiejo su šventųjų vardais, kalendorinė
je tautosakoje galime skirti senosios ir krikščioniško
sios kultūros klodus. Iš lietuvių liaudies papročių ma
tome, kad daugelis krikščionių šventųjų neįgavo baž
nyčios jiems teikiamo statuso, o buvo susiję su žem
dirbio veikla. Prisiminkime: per Jurgines pirmą kartą
išleidžiame gyvulius į lauką. Joninės: šienapjūtės pra
džia. Apie šv. Jokūbą ar šv. Oną: rugių kirtimo pra
džia. Lietuvių liaudis krikščioniškų realijų, matyt, ne
derino su ikikrikščioniškomis tradicijomis, o savaip jas
interpretavo, leido joms funkcionuoti atskirai. Krikš
čioniškos kilmės oracijos Pietų ir Pietryčių Lietuvoje
sudaro atskirą lalavimo tautosakos žanrą. Baltarusijo
je jos yra neatskiriam a kiemų lankymo dainų dalis. Ta
čiau vien bažnytinė tem atika, kai apdainuojami Kris
taus gyvenimo įvykiai (mirtis, prisikėlimas), baltarusių
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lalavimuose reta. Palyginkime lietuvišką oraciją ir bal
tarusių lalavimo dainą:
Ankstų rytelį saulelė tekėjo,
Panelė švenčiausia sūnelio ieškojo,
Inajo in marias.
Viduryje marių baltas akmenėlis
An to akmenėlio bažnytėlė,
Ton bažnyčėlėn trys grabeliai.
Pirman grabelin ponas Jėzus,
Antran grabelin panelė švenčiausia.
Treciam grabelin paukštelis,
Ne paukštelis, ale dievo sūnelis.
(LTR 3923/71)
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O toje cerkvėje altorius stovi,
Ant altoriaus Kristus guli;
Prie jo galvos Skaisčioji Motina,
Prie jo kojų Šventasis Mikola.
Pravirko Skaisčioji Motina,
Šventasis Mikola guodžia:
- Neverk, neverk, Skaisčioji Motina!
- Kaipgi man neverkti:
Mano Sūnų žydai pavogė,
Rankas ir kojas prikalė.
- Neverk, neverk, Skaisčioji Motina!
Tavo Sūnus iš mirusių prisikėlė
Velykų rytą.
Vanduo ir žemė sudrebėjo,
Mėlynos jūros subangavo,
Visi žmonės nudžiugo,
Jėzų Kristų šlovino.
(Plg. liet. oraciją: „Prisikėlė Jėzus mieliausias, kvietkucis mūsų gražiausias. Parodė linksmybį ne mumiem
vieniem, eik lygiai visiem...“ (LTR 4575/4287.)

Gervėčių apylinkėse užrašytas ir toks lalavimas: pra
džioje gieda giesmės „Linksma diena mums nušvito“
tris posmus, po to posmelį dainos „Prašom pas Dievą
gražios vasarėlės“, po to vėl tris posmus giesmės, po
smelį dainos ir t.t. (KF4210). Be to, ten, kur seniau ga
lėjo būti dainuojamos dainos šeimininkui, vėliau gie
dotos šventos giesmės, nes ir giesmė šeimininkui - sa
votiškas tų namų pagerbimas ir palaiminimas. Taigi pa
vasarinio kiemų lankymo dainos - ūkinės sėkmės palin
kėjimai - galėjo būti žinomos visoje Lietuvoje ir susie
tos su pavasarinio ciklo kalendorinėmis apeigomis, tu
rėjusiomis pagreitinti pavasario atėjimą, užtikrinti gerą
derlių. Ir lietuvių, ir baltarusių, ir latvių kiemų lankymo
dainose vaizduojama tai, kas turėtų įvykti artimiausioje
ateityje. Pavasarinio kiemų lankymo apeigos, o kartu ir
jas lydėjusi tautosaka turėjo pakreipti įvykius norima
linkme, atlikti savotišką paruošiamąjį „darbą“ siekiant
gero derliaus. Nėra abejonių, kad lalavimo papročio ir
su juo susijusių dainų ištakos savo esme yra agrarinės.
Tačiau folkloristai, tyrinėję baltarusių kiemų lankymo
per Velykas paprotį, vertina jį gana skirtingai. D au
giausia problem ų - dėl lalavimo ir kalėdojimo dainų
panašumo. P. Caram an pastebi, kad XIX a. užfiksuo
tas kiemų lankymas per Velykas yra visiškai panašus į
kalėdojimą (15, 503-504). I. Zemcovskio teigimu, la
lavimo apeigos bei tautosaka neginčytinai susijusios su
kalėdinėmis kojisičku bei pavasario šaukimo eecmiHKu
dainomis. Tačiau kiemų lankymo žiemą ir pavasarį pa
pročiai gyvavo nepriklausom ai vienas nuo kito. N. Nikolskis manė, kad kalėdinės dainos atsirado vėliau, vei
kiamos lalavimo papročio. V. Propas, priešingai, lalavime įžvelgė iš Kalėdų į Velykas perkeltą paprotį ir įvar
dijo jį kaip antrinį, vien baltarusių kultūros darinį (14,
113). Jam pritarė ir V. Sokolova, teigdama, kad kitos
slavų tautos šio papročio neturėjo (17, 113). Pavasari
nio kiemų lankymo papročio ir kalėdojimo panašumai
neginčytini, bet juos tapatinti nėra pagrindo. Tą rodo
E. Karskio pateikta baltarusių kiemų lankymo dainų
turinio schema:
1) vaikščiojimo laiko nurodymas ir lalautojų charak
teristika;
2) atvykimas prie namų, kiemo ir namo apdainavi
mas, kreipimasis į šeimininką, jo drabužių ir namų in
terjero apibūdinimas;
3) vaizdavimas to, ką garbstomas šeimininkas mato
savo kieme ar laukuose; šventieji rūpinasi, kad šeimi
ninką lydėtų sėkmė;
4) dovanų prašymas.
Autorius pastebi, kad du pirmieji ir paskutinysis ele
mentai yra kalėdinių rusų dainų sudedamosios dalys,
o trečiasis, jo laikytas esminiu, būdingas tik baltarusių
bei ukrainiečių kalėdinėm s dainom s (12, 148-151).
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Anot P. Caraman, Dievo ir šventųjų, globojančių šei
mininko namus ar jo laukus, motyvas yra pagrindinis
baltarusių ¡alaviniuose, paplitęs ir kalėdinėse dainose
(15, 507-508). Pripažinus baltarusių pavasarinio kie
mų lankymo ir kalėdojimo tarpusavio artimumą, ver
tėtų neapsiriboti vien slavišku kontekstu. Bendrame
šio papročio paplitimo areale velykinis kiemų lanky
mas atrodo kaip savarankiška agrarinių apeigų dalis.
Iš X IX -X X a. mus pasiekusios lalavimo apeigos bei
dainos, jų poetinė sistema - savaip m odifikuota su
krikščioninta kiekvienos tautos šios tradicijos versija.

14. 3eMUOBCKHH M. JL MejiOAHKa Kajieimapiibix riecen. JleiiHiirpazi, 1975.
15. Caraman P. Obrzęd kolędowania u slowian i u rumunow.
- Krakow, 1933.
16. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. - V, 1993.
17. CoKOJioBa B. K. Beceimne - jieTiine Ka/ieimapiibie
očpaabi pyccKHX, yKpanrmeB h čejiopycoB, XlX -nan.
XX b . - M., 1979.
KF - Lietuvos Muzikos akademijos Etnomuzikologuos ka
tedros fonoteka.
LTR - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankrašty
nas.

NUORODOS:
* Refreno „ei, lalo“ kilmę bandė aiškinti P. Dundulienė kny
goje „Lietuvių etnografija“ (V., 1982), N. Laurinkienė
knygoje „Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose“
(V., 1990) taip pat iškėlė refreno, sudaryto lai- šaknies
pagrindu, prasmės klausimą.
** Kol kas turima medžiaga neleidžia autorei pateikti spe
cifinių terminų tikslaus vertimo į lietuvių kalbą, todėl šia
me straipsnyje jie neverčiami.
*** Visur pateikiamas pažodinis autorės vertimas.
LITERATŪRA:
1. Lietuvių kalbos žodynas. T. 7. - V., 1966.
2. Cappeller C. Kaip senieji Lietuvininkai gyveno. - Heidelberg, 1904; naujas leidimas: Kapeleris K. Kaip senieji
lietuvininkai gyveno // Lietuvininkai. - V., 1970.
3. Prūsijos lietuvių dainos. Surinko <...> Vilius Kalvaitis. Tilžėje, 1905.
4. Lietuviškos dainos, užrašytos per Antaną Juškevičę. T. 1.
- Kazanė, 1880.
5. LIdeks O. Latviešu sveiki. Latviešu svinamas dienas. Scientia, 1991.
6. 3TnorpacĮ)m Be^apyci: 3nųbiKJiane/u>ui. - M ū ic k , 1989.
7. lIojibCKHH M. Bojionečiibie necnn b BejiopyccHH h na
YicpaHrie // IIpo6;ieMbi My3biKajibiioro cfiojibKJiopa
napo/ioB CCCP. - M., 1973.
8. ranmcafl O. A. II ojuikh // Kajiermapiibie očbmaH n
očpflAbi b cTpanax 3apy6ejKH0H EBponbi, icorieu X IX iianajio XX b . Becemme npaaAiiHKH. - M., 1977.
9. Greimas A. J. Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir
žmones. - Vilnius - Chicago, 1990.
10. Šaknys Ž. B. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje: XIX
pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje. - V., 1996.
11. Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dai
nose. - V., 1990.
12. KapcKMH E. O. Bejiopyccbi. T. III, H. I .- M ., 1916.
13. įlie ta IT. Be;iapyccKHe napo/u-ibie necrii, c oTiiocamnMHCfl K IIHM OČpil/iaMH, OČbIHaHMH H CyeBepHflMH < . . . >
- Cn6, 1874.

24

Songs of Easter singers
Vilma DAUGIRDAITE
An important counterpart of the cycle of the
Easter rites is lalavimas (the visiting of the yards in
spring accompanied by specific songs). Folklore ma
terial shows us that those songs were not equally
spread throughout Lithuania. According to the songs
recorded in Lithuania Minor and in Suvalkija in the
19th century we see that they were devoted to the host
and the contents of the songs are related to the farm
er’s work. The songs known since the beginning of
the 20th century in south and south-eastern Lithua
nia are close to the wedding songs and they are sung
for the girls. The wider geographic survey of the cus
tom helps us to answer the question if the custom
was spread throughout the whole of Lithuania and
how to explain the differencies of the melody, con
tent and function of the songs. The same Easter rites
are known in Latvia, especially, in Latgala, also in
central and southern Belarus, in the western part of
Poland and in the northern surroundings of Ukraine.
Lithuanian, Latvian and Belarus texts of the songs
are taken from the 19th-20th centuries, and their po
etic system is the version of national culture, each
modified according to the Christianity. Flowever, on
the basis of the ethnographical and folklore data the
songs may he related to the ancient agrarian rites that
were to be known over all Lithuania.

Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, Antakalnio 6, Vilnius

Gauta 1997 04 16
Pateikta spaudai 1998 03 21

Istorizmo epochos
medinės bažnyčios
Algė JANKEVIČIENĖ

XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje, istorizmo epo
choje, stilių įvairovė pasiekė tokį mastą, kokio architek
tūros istorijoje dar nebuvo. Vieningas, dinamiškas, kiek
vienoje epochoje besikeičiantis ir atsinaujinantis stilius ta
da diferencijavosi į daugelį krypčių, pagrįstų ne naujų
sprendimų ir formų ieškojimu, bet praeities stilių kompo
zicijos principų ir priemonių atgaivinimu. Nors istorinių
stilių grąžinimo į architektūrą užuomazgos išryškėjo dar
romantizmo epochoje, istorizme šis reiškinys įgijo žymiai
platesnį užmojį, perėjo į aukštesnę pakopą.
Lietuvos mūrinėje architektūroje istorizmas reiškėsi
nuo XIX a. vidurio iki Pirmojo pasaulinio karo. Medinėje
architektūroje jis plito nuo XIX a. aštuntojo dešimtmečio
vidurio. Tuo metu medinėms, kaip ir mūrinėms, bažny
čioms statyti buvo reikalingi patvirtinti projektai. Juos su
daryti galėjo tik kvalifikuoti architektai, kūrę ir mūrines,
ir medines bažnyčias. Projektuotojų kūrybinių įgūdžių dė
ka suartėjo medinių ir mūrinių sakralinių pastatų sprendi
mai, medinės bažnyčios atspindėjo laikmečio stilistiką.
Istorizmo epochos architektūroje plito
viduramžių ir naujųjų laikų stilių kryptys,
taip pat jų bendros egzistencijos vaisius - ek
lektika. Medinės bažnyčios statytos ne pa
gal visas mūrinės architektūros kryptis. Buvo
statomi neogotikiniai, neobarokiniai, neo
klasicistiniai ir eklektiniai mediniai pastatai,
o neoromaninių ir neorenesansinių - Lie
tuvoje nesutinkama.
Įvairių stilių krypčių - neostilių - medi
nės bažnyčios etninės Lietuvos regionuose
pasiskirstė nevienodai. Žemaičiuose ir ryti
nėse žemėse daugiausia statytos neogotiki
nės, šiek tiek mažiau - orderinių stilių ir eklektinės bažnyčios. O Sūduvoje, kaip ir Len
kijoje,1kurios sudėtyje XIX-XX a. pradžioje
buvo šis regionas, sklido beveik vien naujų
jų laikų stilių krypčių sakralinė architektū
ra. Neogotika čia daugiau atsispindėjo at
skirose pastatų detalėse.
Visų stilių krypčių mūrinių bei medinių
bažnyčių planai panašūs. Jie dvejopi: stačia
kampiai ir lotyniško kryžiaus pavidalo. Tūriai

- bazilikiniai, pseudobazilikiniai, haliniai ir vienanaviai.
Kiekvienos XIX a. pabaigos - XX a. pradžios stiliaus kryp
ties pastatų išorės ir vidaus architektūra kartoja atitinka
mo istorinio stiliaus kompozicijos principus bei formas.
Neogotikiniai mūriniai sakraliniai pastatai monumen
talūs, vertikalių proporcijų, dinamiško silueto. Fasaduose
vyrauja statmenos linijos ir iš Vakarų Europos gotikos pa
veldėtos turtingos formos. Neogotikinės bažnyčios daž
niausiai dvibokštės ar vienabokštės, jų bokštus užbaigia
aukštos smailės. Labiausiai paplitę fasadų elementai:
smailos arkos, kontraforsai, apskriti langai rožės. Šių baž
nyčių vidaus erdvė vertikali, ritmiškai suskaidyta. Masy
vūs, briaunoti stulpai remia smailėjančius skliautus. Me
dinių altorių ir sakyklų formos yra pabrėžtai vertikalios,
susmulkintos.
Medinėse bažnyčiose neogotikiniai sprendimai inter
pretuoti savaip, dažnai nesilaikant stiliaus „grynumo“. An
tai kai kurių neogotikinės išorės medinių bažnyčių vidus
yra orderinės kompozicijos.

Salų bažnyčios projekto kopija. Salų bažnyčios archyvas.
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Marcinkonių bažnyčia.
S. Paulausko apie 1965 m. daryta nuotrauka. AM AN 6550-1.
Dubičių bažnyčia.
S. Paulausko apie 1965 m. daryta nuotrauka. AM AN 6826-2.

Medinės neogotikinės bažnyčios mažesnės už mūrines.
Jų vidutinis ilgis 32 m, plotis -1 5 m, o viduriniosios navos
aukštis siekia 10 m. Dauguma šių bažnyčių turi vieną ar
du didelius bokštus, bet pasitaiko ir su mažu, ant aukšto
stogo iškilusiu bokšteliu. Kvadratiniai dviejų trijų tarps
nių bokštai kiek išsišauna į priekį arba yra pagrindinio
fasado plokštumoje. Tuokart sienoje juos dažniausiai žy
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mi sąvaržų vertikalės. Karnizais ar frontonėliais užbaig
tose bokštų viršūnėse kyla smailės. Dvibokščių fasadų vi
duriniosios dalies viršuje yra trikampis skydas, o apačioje
-portalas. Bažnyčių langai visada smailiaarkiai.
Mediniai neogotikiniai fasadai plokštesni už mūrinius,
jų formos labiau apibendrintos, puošybos elementų ma
žiau. Tik nedaugeliu atvejų fasadų kompozicija gana kom
plikuota, imituojanti mūro architektūrą.
Bažnyčių viduje liekni stulpai remia plokščias ar pus
apskričio, retai - smailėjančio skliauto formos lubas. Al
torių, vargonų prospekto, sakyklos puošyba neogotikinė,
dažnai - neobarokinė.
Apibūdinti medinių neogotikinių bažnyčių kompo
ziciją, parodyti jų sprendimų ir formų įvairovę padės
konkretūs pavyzdžiai. Būdingos šios stiliaus krypties
vienabokštės bažnyčios yra Salose, Stalgėnuose ir Ru
daminoje.
Salą (Rokiškio r.) bažnyčia pastatyta 1887 m. Grafie
nei M. Przezdzieckai užsakius, projektą parengė architek
tas Georgas Verneris iš Tirolio2- vienas iš puikios neogo
tikinės Rokiškio bažnyčios autorių. Salų bažnyčia yra lo
tyniško kryžiaus plano, trinavė. Jos fasadai grakščių pro
porcijų, griežtų formų. Pagrindinio fasado vidury išsišau
na kvadratinis 34,5 m aukščio, tiesiu karnizu ir didele smai
le užbaigtas bokštas. Jo vidurinįjį tarpsnį pabrėžia puoš
nus langas rožė. Bažnyčios viduje kryžminio skerspjūvio
stulpai laiko kryžminio skliauto formos, briaunomis pa
puoštą perdangą. Su neogotikine interjero architektūra
darniai dera to paties stiliaus liturginiai objektai. Salų baž
nyčia - bene pats profesionaliausias ir „gryniausias“ me
dinės neogotikos kūrinys Lietuvoje.
1918 m. pagal inž. Kačanausko projektą3pastatyta Stal
gėnų (Plungės r.) bažnyčia nėra grynų neogotikinių for
mų. Stačiakampio trinavio pastato pagrindiniame fasade
vyrauja aukštas kvadratinis bokštas su frontonėliais ir
smaile. Tačiau jis neišsikiša iš sienos plokštumos, o stovi
ant trapecinio frontono. Žemiau bokšto kontūrą žymi są
varžų vertikalės. Čia, apatiniajame tarpsnyje, telkiasi ne
gausūs puošybos elementai, tarp kurių yra ir neoromaninių: stačiakampis portalas su arkiniu supraportu, biforinės arkos formos langas. Biforinė arka buvo pakartota ir
bokšto viršuje, bet ten ji neišliko. Sis elementas panaudo
tas taip pat šoniniuose fasaduose. Neogotikinės bei neoromaninės formos sugretintos ir bažnyčios interjere. Pa
našių abiejų viduramžiškų neostilių derinių yra ir mūri
niuose sakraliniuose pastatuose.
Dar laisviau neogotikinė kompozicija interpretuota
1909 m. inžinieriaus M. Duboviko sukurtoje Rudaminos
(Vilniaus r.) bažnyčioje. Projekte asimetriškos, lengvų pro
porcijų bažnyčios fasadai smulkiai detalizuoti, šone sto
vintis lieknas bokštas užbaigtas aukšta smaile.4 Natūroje
gi fasadai žemesni, paprastesni; bokštas - masyvesnis. Jo
atsvarai antrame pagrindinio fasado šone pastatytas pla
tus, žemas bokštelis. Bažnyčios išorėje neogotikinių for
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mų beveik nebeliko. Kiek daugiau jų interjere: vidaus
erdvę dengia smailėjantis cilindrinis su lunetėmis
„skliautas“, neogotikiniai ir liturginiai objektai.
Vienabokščių neogotikinių bažnyčių Lietuvoje nė
ra gausu. Kur kas plačiau paplito dvibokščiai sakrali
niai pastatai. Jų priekyje esantys bokštai „stovi ant že
mės“, arba dažniau - „asilo ausų“ principu prasideda
nuo vainikuojančio karnizo. Viduriniąją fasado dalį už
baigia trikampis frontonas ar skydas.
Bažnyčia su dviem nuo žemės kylančiais bokštais
1880 m. pastatyta Marcinkonyse (Varėnos r.). Stačia
kampis jos planas ir vientisas tūris sukurti dar pagal
klasicizmo-romantizmo tradiciją. Pastato vidaus erd
vė suskirstyta į tris vienodo aukščio navas. Pagrindi
niame fasade kyla šiek tiek išsikišę iš sienos plokštu
mos tritarpsniai bokštai. Du apatinieji jų tarpsniai vie
nodo pločio; viduriniųjų - viršuje yra trikampiai sky
dai. Neįprastai lieknus ir aukštus viršutiniuosius tarps
nius užbaigia maži skydeliai ir smailiukės. Bokštų vir
šūnių formą kartoja nedidelis virš trikampio skydo sto
vintis bokštelis. Bažnyčios stogo gale stūkso stambus
aštuonkampis kupolas su žibintu. Viduje šviesi kupo
lo erdvė atsiveria į presbiteriją. Marcinkonių bažny
čios interjeras paveiktas neobaroko: tarpnavių stulpai
sujungti arkomis, virš zakristijų įrengtos emporos; al
toriai ir sakykla - plastiškų barokinių formų.
Du išsišovę į priekį ir šonus kvadratiniai bokštai
yra ir 1909 m. pastatytoje Dubičių (Varėnos r.) bažny
čioje. Jie padalinti į du tarpsnius: aukštą apatinįjį ir
žemesnį, iškilusį virš vainikuojančio karnizo, viršutinįjį. Smailiaarkėmis angomis suskaidytas, skirtingų
krypčių lentelėmis apkaltas bažnyčios pagrindinis fa
sadas, kaip ir ažūrinis bokštelis kryžmoje, atitinka neogotikos tendencijas, bet kresnos pastato proporcijos,
segmentinių arkų langais suskaidyti šoniniai fasadai,
taip pat interjeras - kitų stilių krypčių pėdsakai.
Kitaip, „asilo ausų“ principu, sukomponuoti Notė
nų (Skuodo r., 1906 m.) ir Viekšnalių (Telšių r., 1912 m.)
bažnyčių pagrindiniai fasadai. Abu sakraliniai pastatai
lotyniško kryžiaus formos, saliniai. Notėnų bažnyčia
yra vienanavė, o Viekšnalių - trinavė. Virš vainikuo
jančių karnizų iškeltų bokštų apačią fasaduose skiria
tik apkalimo lentelių siūlės. Bokštų viršūnes užbaigia
lėkšti trikampiai frontonėliai ir nedidelės aštuonkam
pės smailiukės. Sienas skaido įvairaus dydžio langai ir
dekoratyviais stogeliais pridengti portalai. Iš ramių, pa
prastų interjerų išsiskiria puošnūs neogotikiniai alto
riai. Keturi iš penkių Viekšnalių bažnyčios altorių yra
iliuziškai nutapyti.
Panašiai sukomponuoti ir pagal A. FilipovičiausDuboviko projektą pastatytos Rudnios (Varėnos r.,
1910 m.) bei Paįstrio (Panevėžio r., 1910 m.) bažnyčių
fasadai, tačiau abiejų pastatų planai - stačiakampiai.
Rudnios - dviejų dalių, trimis poromis stulpų suskai-

Rudnios bažnyčia.
S. Paulausko apie 1965 m. daryta nuotrauka. AM AN 6552-1.
Rudnios bažnyčios interjeras.
S. Paulausko apie 1965 m. daryta nuotrauka. AM AN 6552-4.

dytas į tris vienodo aukščio navas, o Paįstrio - vientisas, šali
nis, gale užbaigtas tiesia siena.
Rudnios bažnyčios pagrindinis fasadas suskirstytas ryškio
mis horizontaliomis padalomis; vertikalių linijų jame nėra.
Liekni dvitarpsniai bokštai sienos plokštumoje vizualiai ne
atskirti. Jie atlieka tik siluetinių akcentų vaidmenį. Vis dėlto
fasado proporcijos grakščios ir vertikalios. Vertikalumo įspūdį
sustiprina statmenai apkaltos sienos, smailiaarkiai langai bei
portalas su smailėjančiu supraportu.
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Iš paprasto bažnyčios interjero išsiskiria sodrių
neobarokinių formų ryškių spalvų didysis altorius.
Kitaip negu Rudnios, Paįstrio bažnyčios bokš
tai neaukšti, fasade juos žymi sąvaržos. Vidury
esantį portalą su vinipergu ir platų žemą choro
langą jungia bendras aukštos smailėjančios arkos
formos apvadas - tad Paįstrio bažnyčios fasade,
kitaip negu Rudnios, dominuoja vertikalios lini
jos, nors lentos apkaltos horizontaliai.
„Asilo ausų“ principu sukurta stačiakampė
dviejų dalių vienanavė bažnyčia 1911 m. pastatyta
ir Kabeliuose (Varėnos r.). Jos bokštų forma nusi
žiūrėta iš netoli esančios Marcinkonių bažnyčios.
Profesionaliai sukurtos, palyginti paprastų
formų dvibokštės neogotikinės bažnyčios istoriz
mo epochoje gana plačiai paplito. Rečiau buvo statomi
sudėtingesnės, gausiai dekoruotos išorės šio stiliaus kryp
ties sakraliniai pastatai. Iš tokių minėtinos dvibokštės Me
dingėnų ir Žarėnų bažnyčios.
Žarėnų bažnyčia. A. Jankevičienės 1963 m. nuotrauka. ASI 5370.
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Medingėnų bažnyčios projektas. ŠAM.

Inžinieriaus N. Andrejevo suprojektuota, 1902 m. pa
statyta stačiakampė Medingėnų (Plungės r.) bažnyčia yra
stačiakampė, trinavė. Viduriniosios navos pločio presbite
riją užbaigia trisienė apsida. Turtingų formų pagrindinį fa
sadą skaido įvairiai sugrupuoti, apva
dais apjuosti ir masverkus primenan
čiais rėmais padalinti langai bei por
talas. Kresnoki bokštai su sudėtingai
sukomponuotomis viršūnėmis užbaig
ti aukštomis aštuonkampėmis smailė
mis. Projekte buvo numatyta bažny
čios fasadus dar daugiau išpuošti, bet
realizuojant ne viskas įgyvendinta.
1912 m. pastatytos Žarėnų (Telšių
r.) bažnyčios planas - lotyniško kry
žiaus formos, trinavis. Grakščių pro
porcijų fasade dominuoja aukšti tritarpsniai bokštai su lygiomis viršūnė
mis ir aštuonkampėmis smailėmis.
Bokštų sienas skaido siauri stačia
kampiai langai. Viduriniosios, trikam
piu skydu užbaigtos fasado dalies cen
tre išskirta didelė smailiaarkė plokš
tuma su tokios pat formos suporin
tais langais ir dekoratyvia rozete lango rožės užuomina. Originaliai su
modeliuota apkalimo kryptis ir fak
tūra išryškina pagrindinio fasado
struktūrą, akcentuoja jo kompozicijos
centrą, net imituoja neogotikines de
tales, pvz., siaurų arkelių arkatūrą.
Neogotikiniame bažnyčios interje
re gražiai suderinti architektūros, tai
komosios ir vaizduojamosios dailės
elementai.
Neabejotinų sąsajų su neogotika
turi ir kai kurie profesionaliai sukurti
bebokščiai sakraliniai pastatai, pavyz
džiui, 1885 m. pastatyta Labūnavos

Al g o Jankevičienė.

ISTORIZMO EPOCHOS MED INES BAŽNYČIOS

(Kėdainių r.) bažnyčia. 1944 m. per
karą ji sudegė. Tai buvo kryžminio
plano pastatas, kurio priekyje virš
gana aukšto trikampio frontono ki
lo lieknas aštuonkampis, smailiaarkėmis angomis suskaidytas, pirami
diniu stogeliu uždengtas bokštelis.
Pagrindinis fasado akcentas - virš įė
jimo buvęs aukštas langas, kurio
smailėjanti sąrama įsikirto ir į fron
toną. Iškilaus archivolto apačia jun
gėsi su vainikuojančiu karnizu. La
koniško, geometriškai taisyklingo
fasado paprastumas asocijavosi su
liaudiškais pastatais, o jo rafinuotos
proporcijos bei formos buvo neabe
jotinai profesionalios. Veidrodiniu
skliautu uždengto vienanavio inter
jero kompozicijoje vyravo neobarokas. Ypač dekoratyvaus vargonų
choro apačią paįvairino ažūriniai
Labūnavos bažnyčia. XX a. pr. A. Daukšos nuotrauka. AM AM 7205.
„rusų stiliaus“ drožiniai.
Pakalnių bažnyčia. A. Tamošaičio 1927 m. nuotrauka. ČDM 17537.
Visai savitos, nė kiek neprime
nančios mūrinių sakralinių pastatų,
bet taip pat paveiktos neogotikos,
yra Raudėnų, Budrių, Pakalnių ir
Mikoliškių medinės bažnyčios. Jų
sprendimų ištakos ieškotinos ir XIX
a. pabaigos - XX a. pradžios medi
nėje pasaulietinėje architektūroje,
pavyzdžiui, kurortų pastatuose.
Raudėnų (Šiaulių r., 1881 m.)
bažnyčia yra lotyniško kryžiaus for
mos, vienanavė. Presbiteriją užbai
gia siaura penkiasienė apsida.
Bažnyčios prienavis platesnis bei
aukštesnis už navą ir uždengtas at
skiru dvišlaičiu stogu. Ant jo stūkso
aštuonkampis bokštas su smailiuke. Prienavio fasadas dviplanis: iš
sikišęs dekoratyvus skydas dengia
viršutiniąją sienos dalį. Skydo apa
čioje išpjauta smailėjanti arka, gaubianti gilumoje esantį viduriniąją, su lėkštu trikampiu, fachverką imituojančiais
smailiaarkį, masverku papuoštą langą. Panašūs skydai už raštais papuoštu skydu ir smaile užbaigtu bokšteliu bei
baigia ir šoninių koplyčių galus. Tokie išsikišę stogai ir sky kiek atitrauktas žemesnes - šonines, kurias dengia šlai
dai, paremti įvairios formos gembėmis, sutinkami istorizmo
tais į priekį atgręžti stogeliai. Visus bažnyčių fasadus skai
epochoje pastatytuose Rusijos, Lenkijos ir kitų šalių medi do suporinti ir pavieniai smailiaarkiai bei trilapių arkų lan
niuose gyvenamuosiuose namuose, vilose, kurhauzuose.
gai. Pakalnių bažnyčios priekyje yra didelis atviras ažūri
Dvi labai panašios, greičiausiai to paties architekto su niu lentelių raštu papuoštas prieangis. Pastato viduje aukš
kurtos, yra Budrių (Kretingos r., 1903 m.) ir Pakalnių (Ute tą ir plačią viduriniąją bei žemesnes siauresnes šonines
nos r., 1906 m.) bažnyčios. Jos stačiakampės, su siaures navas dengia ir plokščios lubos. Presbiteriją ir vargonų
nėmis už navų dalį presbiterijomis. Priekyje, kaip ir Rau chorą skiria smailos arkos. Sienas bei lubas puošia spalvin
dėnų bažnyčios, kyšo platesni už navą prienaviai. Bažny ga ornamentinė tapyba. Stilingą interjero visumą papildo
čių pagrindiniai fasadai vertikaliai suskirstyti į tris dalis:
profesionaliai atlikti neogotikiniai liturginiai objektai.
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Mikoliškių bažnyčia.
1931 m. nuotrauka.

Bene įdomiausias iš šio tipo sakrali
nių pastatų buvo 1911 m. iš apvalių rąstų
suręsta stačiakampė trinavė Mikoliškių
(Kretingos r.) bažnyčia. Pirmykštė jos iš
orė prieš kurį laiką pakeista - sienos ap
kaltos lentelėmis. Praeityje pagrindinio
fasado kraštuose ir abipus portalo buvo
vertikalios išsikišusių rąstų galų linijos.
Bažnyčios stogo priekis laužyto kontūro,
su atviromis spyrinėmis konstrukcijomis.
Skydą puošia šešiakampė žvaigždė su kru
cifiksu. Arkines, dailiais apkaustais pa
puoštas duris pridengia įmantriai išlanks
tytas stogelis. Pastato vidury ant kraigo
kyla kvadratinis, briaunomis į fasadus at
gręžtas bokštelis. Jis užbaigtas apačioje
išplatinta smailiuke. Šoninius fasadus
skaido langai su kampo formos sąramo
mis, o tiesią galinę sieną juosia laužytas
karnizas. Laužytos, kampuotos bažnyčios
fasadų linijos asocijuojasi su XX a. pra
džioje Palangoje pastatytos vilos „Jūros
akis“ architektūra.
Pseudobazilikiniame bažnyčios vidu
je ir dabar tebėra atviros apvalių rąstų sie
nos. Pusapskrite triumfo arka atskirtoje
presbiterijoje stovi meniškas barokinis
smulkiais drožiniais papuoštas didysis al
torius. Jis čia perkeltas iš senosios Bud
rių bažnyčios.
Tarp medinių bažnyčių yra nemaža
profesionalių neogotikinės architektūros
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kūrinių. Daugelio jų kompozicija laisvesnė ir origina
lesnė negu mūrinių sakralinių pastatų. Neogotika šio
se bažnyčiose prigijo ilgam: jos motyvų bei formų dar
galima rasti ir trečiajame XX a. dešimtmetyje (Vai
čaičių, Skuodo r., 1921 m.; Kyburių, Pasvalio r., 1927
m.; Kirdeikių, Utenos r., 1927 m. ir kitos bažnyčios).
Nemažiau už neogotikines paplito naujųjų laikų
stilių krypčių medinės bažnyčios, kuriomis atkartota
mūrinių neobarokinių ir neoklasicistinių sakralinių
pastatų sprendimai.
Mūrinės neobarokinės bažnyčios, kaip ir baroki
nės, daugiausia lotyniško kryžiaus formos plano, dvibokštės, rečiau - vienabokštės ir bebokštės. Jų fasa
dai platesni, ne tokie gyvi ir plastiški kaip barokinių
pastatų. Kompozicijoje vyrauja orderio elementai, bet
jie atitrūkę nuo klasikinių kanonų ir gerokai trans
formuoti. Laužytos, banguotos baroko formos stili
zuotos ir apibendrintos. Būdingi neobarokinių pasta
tų architektūros elementai: vingraus silueto bokštų
šalmai, lankstyto kontūro frontonai, smulkiai profi
liuoti karnizai, gausūs piliastrai, pusapskričių ir seg
mentinių arkų angos. Interjeruose labiausiai paplito
orderio elementai, masyvūs pilioriai, cilindriniai ir
kryžminiai skliautai, barokinės kompozicijos liturgi
niai objektai. Tačiau neobarokinių altorių, sakyklų ir
vargonų prospektų formos santūresnės, nebe tokios
puošnios kaip barokinių.
Medinėse neobarokinėse bažnyčiose naudojama
ne visos neobarokinių mūrinių sakralinių pastatų pro
jektavimo galimybės. Prigijo dvibokštės, reta, bet yra
bebokščių, o vienabokščių medinių bažnyčių nėra.
Daugailių bažnyčia.
M. Sakalausko 1961 m.
nuotrauka.

Višakio Rūdos
bažnyčios interjeras.
A. Jankevičienės 1991 m.
nuotrauka.
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Dvibokštės neobarokinės bažnyčios kiek
rimena XVIII a. antrosios pusės medines
arokines šventoves, tačiau statybos laikas ;torizmo epocha - matyti iš, šalia vyraujanių barokinių, panaudotų ir kitų stilių formų.
Raiškios Višakio Rūdos, Daugailių, Suinčių dvibokštės medinės bažnyčios.
Višakio Rūdos (Marijampolės r., 1883 m.)
ažnyčia susideda iš didelės stačiakampės
rijų navų dalies, viduriniosios navos tąsoje
sančios presbiterijos su trisiene apsida ir
Dnines navas pratęsiančių, prie presbiteri)s šonų prigludusių zakristijų. Gražių proorcijų, tektoniškos kompozicijos pagrindiis fasadas turi du kvadratinius, raiškaus siįeto šalmais uždengtus bokštus ir trikampį
cydą viduriniosios dalies viršuje. Tačiau meinio neobarokinio pastato, kaip ir medinių
arokinių bažnyčių, masės sunkesnės, sienos
Suginčių bažnyčia. A. Tamošaičio 1927 m. nuotrauka. ČDM 17504.
lokštesnės, formos paprastesnės. Vietoje
ausiai profiliuotų mūrinių karnizų čia panaudotos išpjaus- mos perdangą ir lygias šoninių navų lubas. Vidurinionėtos lentos, vietoje piliastrų - kita spalva išryškinti bokš- sios navos paskliautę juosia dantukais papuoštas karni\ kampai arba sienų sąvaržos.
zas. Iš natūralaus medžio spalvos sienų fono išsiskiria
Interjere navas skiria keturios poros mūrinių kvad- įvairiomis spalvomis nudažyti, skulptūromis dekoruoti
itinio skerspjūvio stulpų su voliutiniais kapiteliais. Jie eklektinių formų altoriai. Virš prienavio yra choras su
ūko viduriniąją navą dengiančią cilindrinio skliauto forišpjaustinėtų lentų tvorele.
Labiau nutolusi nuo baroko
takių bažnyčia. A. Jankevičienės 1981 m. nuotrauka. ASI 15142.
tradicijų 1883 m. pastatytos dvi
bokštės Daugailių (Utenos r.)
bažnyčios architektūra. Lotyniš
ko kryžiaus formos trinavės
pseudobazilikos priekyje esan
tys bokštai yra šiek tiek giliau, o
fasado centrinė dalis išsišauna
pirmyn. Kvadratiniai bokštai su
sideda iš keturių skirtingo aukš
čio tarpsnių. Siaurus jų viršutiniuosius tarpsnius užbaigia pi
ramidiniai stogeliai. Bažnyčios
fasadus skaido stačiakampiai
langai, papuošti stilizuotais
neobaroko motyvais išpjausti
nėtais apvadais. 1983 m. kičo
dvasia rekonstruotame interje
re išliko neobarokinis didysis al
torius ir neogotikinis vargonų
prospektas.
Suginčių (Molėtų r., 1910
m.) bažnyčioje salinės navų da
lies ir aukšto plataus transepto
sankirtoje stūkso stambus aš
tuonkampis piramidiniu stogu
uždengtas ir žibintu užbaigtas
„kupolas“ - ryški baroko reflek
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sija. Tačiau kupolo sienose išdėstytus langus
puošia klasicistiniai sandrikai. Plataus bažny
čios priekinio fasado kampuose kyla nedideli,
neišsikišantys iš sienos plokštumos kvadrati
niai bokšteliai. Apačioje jų kontūrą žymi sąvar
žų vertikalės. Bokštelius jungia lėkštas trikam
pis frontonas, po kuriuo įkomponuotas sandriku apvainikuotas stačiakampis langas. Šoninių
fasadų langai - arkiniai.
Dar laisviau, bet ne taip profesionaliai ba
rokinė kompozicija interpretuota dvibokštėje
Kriklinių (Pasvalio r.) bažnyčioje, pastatytoje
1897 m. Ji kryžminio plano, vienanavio šalinio
tūrio. Bažnyčios transeptas to paties aukščio
kaip nava ir ne ką už ją siauresnis. Vertikalių
proporcijų, labai paprastų formų pagrindinia
me fasade virš karnizo stovi liekni dvitarpsniai
bokštai. Lėkštais stogeliais uždengti jų viršutinieji tarpsniai neproporcingai siauri. Pastato šo
niniuose fasaduose išdėstyti aukšti segmenti
nių arkų langai su stačiakampiais apvadais. Iš
nesudėtingo, plokščiomis lubomis uždengto inImbrado bažnyčia. A. Jankevičienės 1980 m.
nuotrauka. ASI 14297.
Alovės bažnyčia. A. Jankevičienės
1981 m. nuotrauka. ASI 14868.

terjero išsiskiria orderinių formų altoriai, papuošti
dailiai išdrožtomis voliutomis ir skulptūromis.
Dvibokščių neobarokinių bažnyčių Lietuvoje pa
statyta gana daug, - jos buvo renčiamos ir istoriz
mo epochai pasibaigus, tarpukariu (Saldutiškio,
Utenos r., 1928 m. bažnyčia). Bebokštė neobarokinė bažnyčia tėra viena - Kartenoje (Kretingos r.),
pastatyta 1875 m. Ji lotyniško kryžiaus plano, bazi
likinė. Fasade dominuoja aukštas lankstyto kontū
ro frontonas su laiptuotu kvadratiniu bokšteliu.
Frontono vidurį pabrėžia stambus stačiakampis lan
gas. Abipus jo nuo viršaus iki vainikuojančio karni
zo tęsiasi siauros mentės. Bažnyčios architektūra se
ka barokinius Il-Gesu tipo sakralinius pastatus. Ta
čiau fasado proporcijos (frontonas 1,7 karto aukš
tesnis už sienos apatiniąją dalį), jo plokštumas bei
abiejuose stogo galuose stūksantys bokšteliai sieja
pastatą ir su liaudiškomis bažnyčiomis.
Erdviame interjere navas skiria kvadratiniai stul
pai su į šonus išplėstais kapiteliais. Siauros šoninės
navos, kaip įprasta barokui, tęsiasi iki kryžmos.
Sparnuose esančias koplyčias nuo išilginės erdvės
atskiria trapecinės „arkos“. Vidurinioji, viršuje
gausiai apšviesta nava uždengta lenktomis lubomis,
o šoninių navų perdangos - plokščios. Presbiterijo
je ir koplyčiose dėmesį patraukia turtingi, meniški
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neobaroko formų altoriai ir plastiška sakykla su balda
kimu. Virš prienavio esančiame chore Įrengtas puošnus
vargonų prospektas. Prie prienavio sienos pritvirtintos
originalios giedotojų ložės su lenktomis, dailiai išdroži 
nėtomis tvorelėmis.
Kartenos bažnyčia yra vienas puošniausių Lietuvos
neobarokinių sakralinių pastatų.
Ncobarokas, kaip ir neogotika, medinių sakralinių pa
statų kompoziciją veikė iš esmes, struktūriškai. Kitoks,
dažnai formalus ir fragmentiškas, buvo neoklasicizmo po 
veikis.
Neoklasicistinės bažnyčios neperėmė iš klasicistinių nei
stačiakampio plano, nei vientiso bebokščio tūrio, nei or
derinės interjero bei liturginių objektų kompozicijos. Jos
pasisavino tik orderinę išorės architektūrą, ir visų pirma
-pagrindinio fasado portiką. Mūrinių neoklasicistinių baž
nyčių sprendimai Įvairesni negu klasicistinių, orderis čia
dažnai interpretuojamas laisvai, nepaisant tradicinių ka
nonų. Charakteringiausi šių bažnyčių architektūros ele
mentai: kolonos, piliastrai, stačiakampiai langai ir durys
su apvadais bei sandrikais.
Medinės neoklasicistinės bažnyčios Lietuvoje nebuvo
gausiai statomos. Naujai pastatyti sakraliniai pastatai pe
rėmė iš mūrinių šios stiliaus krypties bažnyčių pagrindi
nius kompozicijos principus ir formas.
Žymiai daugiau medinių bažnyčių, ypač klasicistinių,
XIX a. gale - XX a. pradžioje buvo rekonstruotos ir įgijo
neoklasicistinius portikus. Neoklasicistiniai portikai visa
da keturkoloniai, toskaniniai. Kaip ir mūriniai, jie neati
tinka orderio kanonų. Ant portikų kartais kyla bokšteliai.

35

MOKSLO DARBAI

Šventežerio bažnyčios planas. ASI b. 170.
Šventežerio bažnyčia. A. Dargio 1935 m. nuotrauka. KPC 235.

t

konstrukcijos pastato pagrindinį fasadą sudaro portikas.
Kolonos su bazėmis ir kapiteliais laiko smulkiai profiliuotą
siaurą antablementą ir trikampį frontoną. Sienoje kolo
nas atkartoja piliastrai. Bažnyčios šoniniuose ir apsidos
fasaduose lygiais tarpais išdėstyti piliastrai, o tarp jų - di
deli stačiakampiai langai. Originaliai sukomponuotas ap
sidos fasadas: siauros galinės sienos viršų vainikuoja ne
didelis trikampis frontonėlis. Ant stogo kraigo stūkso
bokštelis signorėlis.
Bandant priartėti prie orderio kanonų ir klasicistinių
pastatų sprendimų, Imbrado bažnyčios portiko kolonos
išmūrytos iš plytų ir nutinkuotos. (Tokių pavyzdžių būta
ir klasicizme; pavyzdžiui, Pivašiūnų, Alytaus r., 1825 m.
statyta bažnyčia.) Mūrinės kolonos laiko medinį antable
mentą, susidedantį iš architravo ir karnizo su modiljonais.
Ant aukšto trikampio frontono kyla bokštelis. Šoniniuose
bažnyčios fasaduose išdėstyti aukšti segmentinių arkų lan
gai su trikampiais sandrikais.
Minėtosios neoklasicistinės bažnyčios menkai tesiski
ria nuo medinių klasicistinių sakralinių pastatų. Jų stilis
tiką daugiausia nusako ne išorės formos, bet skirtinga pla
no ir tūrio kompozicija.
Kitos neoklasicistinės medinės bažnyčios yra novatoriškiau ir kūrybiškiau pastatytos. Būdingi tokių pastatų
pavyzdžiai yra Raguvos, Klykolių, Šventežerio bažnyčios.
Kaltinėnų bažnyčia. XX a. pr. nuotrauka. AM AN 7238.

Iš istorizmo epochoje perstatytų klasicistinių bažny
čių minėtinos: Stakių, Alovės, Imbrado bažnyčios. Šių baž
nyčių planai išliko stačiakampiai, saliniai su trisienėmis
apsidomis. Šonuose su navomis jungiasi žemesnės zakris
tijos. Stakių, Jurbarko r. (pastatyta 1816 m., perstatyta
1875 m.), ir Imbrado, Zarasų r. (1787 m., 1891 m.), baž
nyčios yra vienanavės, o Alovės, Alytaus r. (1802 m., 1892
m.), - trinavė. Visų trijų bažnyčių portikai palyginti ne
daug tenukrypę nuo klasicizmo tradicijų. Stakiuose retai
sustatytos lieknos kolonos remia lėkštą trikampį fronto
ną, kurio viršuje stiepiasi ažūrinis, panašus į klasicistinės
Griškabūdžio bažnyčios, belvederio formos bokštelis. Pa
stato fasadus skaido stačiakampiai klasicistinių proporci
jų langai. Vidaus, kaip ir išorės, architektūroje vyrauja or
derinės formos, sienų sąvaržomis mėgdžiojamos puskolonės, vargonų chorą remia toskaninės kolonėlės.
Klasicizmo epochoje suręstos Alovės bažnyčios prie
kyje buvo 6 stulpai, rėmę gontais dengtą stogelį.7 Po re

36

Raguvoje (Panevėžio r.) 1816 m. buvo pastatyta baž
nyčia su klasicistiniu portiku.8 1887 m. senąjį portiką
pakeitė naujas, neoklasicistinis. Daugiakampių jo kolo
nų kapiteliai netradiciškai „įsikerta“ į architravą ir sie
kia karnizą. Du viduriniuosius portiko stulpus frontone
tęsia dantytu karnizėliu sujungtos puskolonės, rėminančios Aušros vartų Madonos atvaizdą. Viršuje stūkso ak
linas kvadratinis bokštelis.
Klykolių (Akmenės r., 1881 m.) bažnyčios portikas
neįprastos formos. Jis trapecinis, be frontono, keturios
lieknos vienoje eilėje sustatytos kolonos laiko trišlaičio
stogo galą.
Vienas profesionaliausiai sukurtų neoklasicistinių
sakralinių pastatų yra Šventežerio (Lazdijų r., 1882 m.)
bažnyčia. Ji susideda iš trijų vienoje ašyje išdėstytų tū
rių: aukščiausio - prienavio su portiku ir bokštu, kiek
žemesnio - pagrindinio ir žemiausio - presbiterijos ir
zakristijų. Pagrindinis tūris yra centriškas, kvadrato su
nusklembtais kampais formos, uždengtas piramidiniu
stogu. Kiti tūriai - stačiakampiai. Bažnyčios plano bei
tūrio prototipų galima rasti klasicizme. Istorizmo epo
choje tokių sprendimų Lietuvoje daugiau nepasitaikė.
Grakščiame Šventežerio bažnyčios pagrindiniame fa
sade vyrauja portikas ir ant jo iškilęs bokštas. Keturi liek
ni aštuonkampiai portiko stulpai laiko vienos dalies antablementą ir neaukštą, liaudiškai drožinėtomis vėjalentėmis papuoštą frontoną. Dviejų į viršų siaurėjančių
tarpsnių bokštas imituoja mūro architektūros statinius.
Tverų bažnyčia.
V. Kuprevičiaus 1932 m.
nuotrauka. ČDM 19473.

Aukštadvario bažnyčia.
M. Sakalausko 1965 m.
nuotrauka.
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Bagotosios bažnyčia. V. Balčyčio 1995 m. nuotrauka.

Jo kampus pabrėžia piliastrai, o sienas skaido arkinės an
gos. Bažnyčios šoniniuose fasaduose išdėstyti stačiakam
piai ir pusapskričiai langai.
Viduje pagrindinį tūrį iš trijų pusių supa galerija, at
remta į kvadratu išdėstytas kolonas. Erdvę dengia plokš
čios lubos; centre yra veidrodinio skliauto formos perdan
ga. Svarbiausi interjero meniniai akcentai - neobarokiniai altoriai ir vargonų prospektas.
Neoklasicizmas, kaip ir kiti neostiliai, iš esmės naujų
medinių bažnyčių sprendimų nesukūrė. Jie kartojo isto
rinių stilių kompoziciją, ją utriruodami ir papildydami
pasirinktajam stiliui nebūdingais, neretai iš kitų stilių pa
siskolintais elementais. Tačiau tiek neogotikoje, tiek ir
neobaroke bei neoklasicizme svetimi elementai yra pa
vieniai ir nenustelbia vyraujančių pasirinktojo neostiliaus
formų.
Kitokia istorizmo epochoje susikristalizavusi eklektinė sakralinė architektūra. Tiek mūrinės, tiek medinės eklektinės bažnyčios sukomponuotos pagal vieno stiliaus
principus, bet jų kompozicijos priemonės bei formos - įvairiastilės. Pastatų išorėje lygiavertiškai gretinami ir vidu
ramžių, ir naujųjų laikų stilių elementai.
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Pagal neogotikos principus sukurtos
medinės eklektinės bažnyčios dažniausiai
dvibokštės. Jų bokštai suskaidyti į kelis
tarpsnius ir užbaigti nedidelėmis smailė
mis. Bažnyčių fasaduose išdėstyti stačia
kampiai, pusapskričių bei segmentinių ar
kų langai. Arkinius langus dažnai juosia
stačiakampiai apvadai. Interjeruose vy
rauja naujųjų laikų stilių formos.
Dvi giminingos architektūros, pagal
neogotikos principus sukurtos eklektinės
bažnyčios pastatytos Kaltinėnuose (Šila
lės r., 1896 m., neišliko) ir Tveruose (Plun
gės r., 1897 m.). Virš karnizų iškilę, apa
čioje sąvaržomis pažymėti jų bokštai vir
šuje aštuonkampiai, su piramidinėmis
smailėmis. Kaltinėnų bažnyčios bokštų
viršutiniuosius tarpsnius skaidė didelės
arkinės angos, ir jie atrodė ažūriniai.
Tiek Kaltinėnų, tiek ir Tverų bažnyčios
priekinius fasadus vidury pabrėžė aukšti
arkiniai langai su stačiakampiais apva
dais. Panašūs langai buvo išdėstyti po
bokštais bei šoniniuose fasaduose. Įdo
mi Tverų bažnyčios presbiterija: stogo
apačia čia gerokai pakelta, tad sienos
daug aukštesnės už navų dalis.
Abiejų bažnyčių viduje dominavo pla
čios viduriniosios navos erdvė, bet Kalti
nėnuose ją dengė plokščios lubos, o Tve
ruose yra cilindrinio skliauto formos per
danga. Bažnyčių navas skiriančių stulpų
su išplėstais į šonus kapiteliais eilės sudarė arkadų iliuzi
ją. Tverų bažnyčioje viduriniosios navos ir ją tęsiančios
presbiterijos sandūroje yra sija su krucifiksu bei šventųjų
figūromis. Bažnyčios liturginiai objektai sudaro ypatingą,
tartum iš senų laikų paveldėtą, emocinę terpę. XVIII a.
pabaiga datuojamas didysis altorius yra vertingas vėlyvo
jo baroko kūrinys. Architektūriniai motyvai, vingrios vo
liutų kreivės, gėlių vazos, gausios šventųjų ir angeliukų
skulptūros bei puikiais drožiniais įrėminti paveikslai susi
lieja į nedalomą meninę visumą. Į ją harmoningai įsijun
gia ir prie presbiterijos sienos, šalia emporos, pritvirtinta
skulptūromis dekoruota sakykla su baldakimu bei vargo
nų choras su giedotojų ložėmis.
Kaltinėnų bažnyčios altoriai taip pat buvo labai puoš
nūs, bet kitokios stilistikos: didysis - neogotikinis, o šoni
niai - neobarokiniai.
Remiantis neogotikinės kompozicijos principais sukur
tos ir eklektinės Balbieriškio (Prienų r., 1886 m.), Aukšta
dvario (Trakų r., 1913 m.) bciBagotosios (Marijampolės r.,
1912 m.) bažnyčios. Balbieriškio bažnyčia pastatyta pagal
inžinieriaus B. Zochovskio projektą, yra stačiakampio pla
no, o kitos dvi - lotyniško kryžiaus plano. Visos bažnyčios
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kolonas vagoja kaneliūros. Kolonų poras viršuje jungia lan
trinavės pseudobazilikos. Kiekvienos jų priekyje kyla du
„ant žemės pastatyti“ bokštai su smailėmis. Bagotosios ir ko formos stogelis. Bažnyčios fasadus skaido į stačiakam
pius įdėti arkiniai langai su piliastrėliais šonuose. Interje
Aukštadvario bažnyčių bokštai šiek tiek išsikiša iš sienos
plokštumos, o Balbieriškio - tik vizualiai atskirti skirtin re navas skiria gana masyvūs kvadratiniai arkomis sujung
ga apkalimo kryptimi ir vertikaliais statramsčiais. Pagal ti stulpai. Viduriniosios navos paskliautę juosia smulkiai
profiliuotas karnizas. Presbiteriją nuo viduriniosios navos
architekto A. Filipovičiaus-Duboviko projektą sukurtos
Aukštadvario bažnyčios išorėje neogotikos daugiausia;
skiria plati sija arka. Tarp jos ir lubų įkomponuotas kruci
fiksas bei skulptūros. Šoninės navos originaliai padalintos
nuo jos nutolusi tik stačiakampė ir arkinė angų forma.
Bagotosios bažnyčios bokštus, kurių viršūnės aštuonkam pusiau skersinėmis sienutėmis su arkinėmis angomis.
Stilingame ir griežtame neobarokiniame bažnyčios in
pės, jungia pusapskritis neobarokinis frontonas; sienas
terjere - autentiški barokiniai altoriai. Gal dar XVII a.
skaido neoklasicistiniai stačiakampiai langai. Balbieriškio
bažnyčios pagrindiniame fasade išsikiša žemas atviras ne pabaigoje sukurtas didysis altorius yra itin puošnus, su ažū
oklasicistinis prieangis su dviem masyviomis mūro kolo rinėmis kolonėlėmis ir didžiuliais juvelyriškai išdrožinė
nomis; tiek pagrindiniame, tiek šoniniuose bažnyčios fa tais sparnais.
Laukžemės bažnyčios architektūroje vyrauja neobarosaduose esama ir neobaroko elementų.
kas, o eklektinėse Skiemonių ir Kuktiškių bažnyčiose Visų trijų bažnyčių interjeruose dominuoja orderinių
stilių formos. Svarbiausi meniniai akcentai - labai puoš neoklasicizmas. Skiemonių (Anykščių r., 1884 m.) bažnyčia
nūs altoriai. Balbieriškio altorių ansamblis sukurtas dar - kryžminio plano, halinė. Jos pagrindinio fasado vidurį
pabrėžia stambus keturkolonis portikas su mūrinėmis sti
XVII a. antrojoje pusėje - daug anksčiau negu pastatyta
dabartinė bažnyčia. Didįjį altorių dabina ažūrinės kiaulizuoto orderio kolonomis. Virš portiko ant plataus laip
rapjūvės kolonos bei kremzlinės ornamentikos motyvais
tuoto pagrindo kyla aštuonkampis, šėtro formos stogu
uždengtas bokštas. Jo forma kiek primena neobizantinių
išdrožinėti sparnai. Prie altorių ansamblio dera puošnus
cerkvių bokštus. Bažnyčios fasadus skaido dideli pusap
rokokinių formų vargonų prospektas.
Iš Bagotosios bažnyčios interjero išsiskiria tamsiai ru skričių arkų langai bei piliastrai. Viršų juosia platus frizas
dos spalvos plastiškų formų neobarokiniai altoriai ir dro ir smulkiai profiliuotas karnizas. Viduje navas skiria ne
žinėta sakykla. Koplyčių altoriai pagal seną tradiciją iliu įprastos formos stilizuotos kolonos. Neogotikinį didįjį alto
ziškai nutapyti ant sienų. XX a. pradžios sakraliniuose pa rių supa to paties stiliaus apvadais papuošti langai. Labai
panaši į Skiemonių ir Kuktiškių (Utenos r., 1890 m.) baž
statuose tokių altorių jau reta.
Eklektinės bažnyčios, kurių kompozicijoje vyrauja nyčios kompozicija, bet fasadų neoklasicistinės formos čia
šiek tiek mažiau stilizuotos, o pastato planas - lotyniško
naujųjų laikų stilių formos, yra kiek grynesnės stilistikos:
kryžiaus
formos su papildomomis šoninėmis iškyšomis prie
neogotikinių motyvų jose mažai besutinkama. Viena to
kių bažnyčių 1850 m. pasta
tyta Laukžem ėje. Dabartinį
Balbieriškio bažnyčios interjeras. A. Jankevičienės 1991 m. nuotrauka.
vaizdą ji turbūt įgijo vėliau,
nes Lietuvos architektūroje
eklektika pradėjo plisti tik
XIX a. šeštojo dešimtmečio
pabaigoje.
Stačiakampės vienabokštės bažnyčios išorėje panau
dotos baroko ir ampyro for
mos. Sudėtingas pagrindinis
fasadas vertikaliai padalintas
į tris dalis: aukštą ir plačią viduriniąją ir siauras, žemesnes
- šonines. Lėkštu trikampiu
skydu užbaigta vidurinioji
dalis sudaro pagrindą aukš
tokam kvadratiniam bokštui
su pusapskričiu šalmu viršū
nėje. Viduriniosios dalies
apačioje, priešais įėjim ą,
glaudžiasi savotiškas porti
kas. Šonuose suporintas jo
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pagrindinio fasado. Bažnyčios viduje lieknos kolonos su
kaneliūromis kyla iki lubų, vizualiai beveik neskaidydamos interjero erdvės. Liturginiai objektai čia neobarokiniai ir neoklasicistiniai.
Dar viena nedaug paplitusi XIX a. pabaigos - XX a.
pradžios medinių bažnyčių profesionalios architektūros
srovė - formų stilizacija iki visiško nutolimo nuo stilių
tradicinių motyvų. Iš tokių bažnyčių minėtina Naujojo
Daugėliškio (Ignalinos r., 1889 m.).
Lietuvos medinėje sakralinėje architektūroje vyra
vo tos pačios istorizmo kryptys kaip ir pas kaimynus.
Tačiau dėl itin kietos carizmo priespaudos čia negalė
jo paplisti Lenkijoje populiarus „tautinis stilius“, pro
fesionaliai imitavęs bei stilizavęs liaudies architektū
ros formas.
Istorizmo epocha Lietuvos medinių bažnyčių archi
tektūrai atnešė nemažai naujovių:
- itin išaugo profesionaliai sukurtų medinių sakrali
nių pastatų skaičius;
- ženkliai padidėjo jų sprendimų įvairovė;
- profesionalioji bažnyčių architektūra smarkiai nuto
lo nuo liaudiškosios;
- bažnyčių architektūroje nebepaisyta stiliaus „grynu
mo“ - tradicinės istorinių stilių formos utriruotos;
fasaduose ir interjeruose gretinti įvairių stilių ele
mentai;
- sakraliniuose pastatuose atsirado iš pasaulietinės ar
chitektūros pasisavintų formų.

Laukžemės bažnyčia.
A. Jankevičienės
1991 m. nuotrauka.

Laukžemės bažnyčios
interjeras. R. Požerskio
1980 m. nuotrauka.
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The wooden churches
of the epoch of Historizm
Algė JANKEVIČIENĖ

Skiemonių bažnyčia. A. Jankevičienės 1964 m. nuotrauka. ASI 6158.
NUORODOS:
1. Brkowski R., Kornecki M. Drewniane košcioly w Malopolsce Poludniowej. - Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1984.
- P. 59.
2. Salų bažnyčios istorija. Rankraštis bažnyčios archyve.
3. Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. - V,
1983. - R 388.
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8. Raguvos bažnyčios 1820 m. vizitacija. LVIA. F. 669. Ap. 2.
B. 222. - P. 240.

Historism in Lithuanian brick architec
ture has found its expression from the mid
dle of the 19th century to the First World War.
Historism in the wooden architecture has
manifested itself since the 8th decade of the
19th century. Neo-Gothic, neo-baroque, neoclassicism, and eclectic wooden churches
were built in Lithuania. Neo-romanesque
and neo-Renaissance churches were not built
in Lithuania.
N eo-G othic churches were built in
Žemaitija and in the East of Lithuania most
of all. There were less of them in the style of
Order, also those of the eclectic style. In
Sūduva the churches were built almost only
according to the styles of the modern times.
The plans of all brick and wooden
churches of the epoch of Historism are alike.
They are twofold: rectangular and of the
shape of the Latin cross.
The churches are of basilica-type, pseu
do-basilica-type, hall-type and one-nave in
volume.
The author according to the groups of
churches concludes that not a few innova
tions were brought by the epoch of Plistorism into the architecture of Lithuanian wooden churches:
1. The num ber of professionally built wooden
churches has grown.
2. They have become of greater variety.
3. The professional architecture of the churches be
came very different from that of folk churches.
4. The attention was not paid to the pureness of the
styles.
5. Some forms of the secular architecture have ap
peared in the architecture of sacral buildings.

Gauta 1997 12 04
Įteikta spaudai 1998 03 21

Architektūros ir statybos institutas,
Tunelio 60, 3035 Kaunas
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Minint Lionginą Šepką
1997 m. rudenį Lionginui Šepkai būtų sukakę de
vyniasdešimt metų.
Tų pačių metų vasaros pradžioje Rokiškio krašto
muziejaus Dailės skyrius rinko medžiagą apie jo gy
venimą. Gimtajame Šiaudynės kaime trobos vietoje
dabar žaliuoja miežių laukas, Pandėlyje jau daugiau
kaip 30 metų nebėra pirtelės, kurioje buvo sukurti ne
paprasto grožio ir vidinės jėgos kūriniai, tačiau pavy
ko surasti keletą jo amžininkų, giminių, jaunesnių ir
pagyvenusių žmonių, kurie pasidalijo prisiminimais,
pateikė nuotraukų iš Liongino Šepkos jaunystės me
tų. Elžbietos Valentinavičiūtės-Švaplėnienės (g. 1910
m.) albume radome nuotraukų su „zimagorais“ , kur
jos brolis Adolfas, Lionginas Šepka ir kiti kaimo ber
nai stovi prie kasamo griovio. L. Šepkos sūnėnas Bro
nius Šapka padovanojo du laiškus, Liongino Šepkos
rašytus tarp 1961-1963 metų broliui Viktorui iš Didvy
žių invalidų senelių namų. Daug vertingos medžiagos
Rokiškio krašto muziejui pateikė istorikas, buvęs jo
direktorius, Stasys Daunys, vienas pirmųjų įvertinęs
Lionginą Šepką ir ilgą laiką jį globojęs.
Per nepilnus 30 kūrybos metų Lionginas Šepka su
kūrė apie pusantro tūkstančio įvairaus dydžio darbų:
nuo delne telpančių bareljefų iki kelis metrus siekian
čių erdvinių kompozicijų.
Rokiškio krašto muziejuje saugoma didžiausia jo
darbų kolekcija. 1971 m. dviejose muziejaus salėse
atidaryta jo darbų ekspozicija. 1992 m. ji atnaujinta ir
išplėsta iki septynių salių. Lankytojai turi galimybę su
sipažinti su visa jo kūryba, pradedant nuo pirmojo dar
bo ir baigiant paskutiniuoju, neužbaigtu drožiniu.
Lionginas Šepka paliko mus 1985 m. lapkričio 4 d.
Palaidotas gimtinėje, Lebedžių kapinėse.
Rokiškio krašto muziejaus ir Rokiškio rajono savi
valdybė nuo 1993 m. kasmet rengia respublikines me
džio drožėjų darbų parodas konkursus Liongino Šep
kos premijai laimėti. Ją skiria rajono savivaldybė (dydis
- 20 pragyvenimo minimumų, šiemet buvo - 2200 Lt).
Remia įvairios Rokiškio organizacijos ir verslininkai.
Jubiliejiniais Liongino Šepkos metais IV-oji respub
likinė paroda konkursas dalyvių ir darbų buvo gau
siausia. Dalyvavo 28 drožėjai, eksponavę 240 droži
nių. Vertinimo komisija parodos laureatu pripažino An
taną Šergalį iš Šakių rajono. Jis eksponavo barelje
fus. Jam atiteko ir žiūrovų prizas, kurį įsteigė jo gimti
nėje įsikūrusi Lailūnų ž. ū. bendrovė ir Pandėlio seniū
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nija. Aštuoni parodos dalyviai buvo apdovanoti prizais.
Per mėnesį parodą aplankė beveik 2000 žiūrovų.
Liongino Šepkos kūrybai buvo skirta ir mokslinė
konferencija, vykusi spalio 15 d. Rokiškio krašto mu
ziejuje. Joje pranešimus skaitė istorikas Stasys Dau
nys („Liongino Šepkos kūrinių kelias į muziejų“), me
notyrininkė Giedrė Jankevičiūtė („Liongino Šepkos re
fleksijos šiuolaikinėje profesionalioje dailėje“), meno
tyrininkė Alė Počiulpaitė („Lionginas Šepka ir liaudies
meno tradicijos“), menotyrininkas Vytenis Rimkus („Mėgėjų dailė kaip šiuolaikinio meno sudėtinė dalis“),
eseistas, menotyrininkas Tomas Sakalauskas („Trys
Liongino Šepkos prisikėlimai“), Liongino Šepkos našlė
Danutė pasidalijo prisiminimais apie gyvenimą su ta
lentinguoju drožėju.

Lionginas Šepka prie pirtelės, kurioje sukūrė geriausius
darbus. 1954 m. Kun. Alfonso Jančio nuotrauka.

Rokiškio krašto muziejus konferencijos pranešimus
rengiasi išleisti atskiru leidiniu. Muziejus taip pat išlei
do lankstinuką, skirtą Liongino Šepkos (1907-1985)
gyvenimui ir kūrybai. Jame pateiktos menotyrininkų
mintys apie drožėją, darbų nuotraukos. Rokiškio krašto
muziejaus organizuotus renginius rėmė Rokiškio ra
jono savivaldybė ir Kultūros ministerija.
Marijona MIELIAUSKIENĖ

Liongino Šepkos kūrinių
kelias į muziejų
Stasys DAUNYS
Man atvykus į Rokiškį vadovauti kraštotyros mu
ziejui, tais metais pirmą kartą iš žmonių išgirdau, kad
Pandėly gyvenąs „kažkoks medžio drožėjas“ ir turįs
visokių daiktų. 1959 metais, renkant eksponatus liau
dies meno parodai, užsukau j Pandėlio miestelį, tada
buvusį rajono centrą, ir susiradau tą drožėją. Tai buvo
Lionginas Šepka. Su nuostaba apžiūrėjau jo būstą,
dirbtuvę, iš molio plūkiamą atskirą pastatėlį dirbiniams
laikyti, kurį meistras vadino muziejumi. Savo įspūdžius
aprašiau „Kultūros baruose“ (1970 m. Nr. 1). Vėliau
muziejaus darbuotojai buvo nuvykę pasiimti keleto
Liongino dirbinių muziejaus parodai. Dėl meno dirbi
nių pirkimo muziejui ligi 1961 m. birželio rimtai nė kar
to su autoriumi nebuvo kalbėtasi.
Tuo metu meistras intensyviai dirbo, plūkė iš molio
savo „muziejų“ , tad buvo nutarta neskubėti ir kuo ma
žiau trikdyti menininką. Pastebėjau, kad apsilankymų
metu Lionginas Rokiškio muziejumi susidomėjo ir ma
nimi, tuometiniu direktoriumi, pasitikėjo.
Pasiūlymas kai kurias monumentaliąsias skulptū
ras, dirbtas statyti kapinėse, palikti kuriame nors mu
ziejuje menininką sudomino, nors jis niekada neatsi
sakė ir sumanymo statyti jas ant giminių kapų. 1961
m. birželio 15 d., kaip sakė Liongino brolio žmona,
meistras žinojo, kad jį valdžia ruošiasi išvežti į senelių
ir invalidų namus, tad svarstė, kaip to išvengti. Kalbė
jęs giminėms: „Kai ateis milicnykai, aš ateisiu gyventi
pas jus“. Dėl savo dirbinių Lionginas nebesijaudino,
kai sužinojo, jog vietos valdžia jo kūrinius planuoja per
duoti Rokiškio muziejui. Drožinius, bent jau didžiuo
sius, buvo pasiruošę saugoti ir artimieji giminės.
Rokiškio kraštotyros muziejus nuolat domėjosi
meistru, jo kūryba tikslu kada nors nupirkti muziejui
kūrinius ar bent, reikalui esant, pasirūpinti jų globa.
1961 m. birželio 12 d. muziejui telefonu buvo pra

nešta, kad Pandėlio kinofikacijos garaže esą sukrauti
Liongino Šepkos drožiniai. Pranešė rajono kultūros
skyrius, nepaaiškinęs, kas atsitiko su kūrinių autoriu
mi. Vėliau iš neoficialių šaltinių sužinojau, kad rajono
vykdomasis komitetas kultūros skyrių įpareigojo visus
dirbinius perimti savo žinion ir vėliau perduoti Rokiš
kio muziejui. Apie Liongino Šepkos išgabenimą ir jo
„namelio“ nugriovimą muziejaus darbuotojai sužino
jo tik nuvykę atsiimti drožinių.
1961 m. birželio 13 d., nuvykę į Pandėlį, dirbinius
radom sumestus kinofikacijos garažo kampe, - šalia
jų vairuotojai tvarkė savo mašinas. Iš kultūros skyriaus
žmonių nesulaukėm. Vienas iš vairuotojų liepė grei
čiau pasiimti drožinius, nes jie trukdą dirbti. Mes, mu
ziejaus darbuotojai: S. Daunys, mokslinis bendradar
bis K. Makuška ir vairuotojas J. Matuzonis, rinkom dro
žinius ir nešėm į sunkvežimį. Saugodami dirbinius, ve
žėm dviem reisais.
Kai atvykom antrą kartą, apžiūrėjom ir Liongino
sodybvietę. Čia tebuvo traktoriumi sustumdyta že
mė, namelio liekanos, krūva medgalių. Toje jovaly
nėje galėjo būti ir meninių dirbinių. Prie krūvos ra
dom didžiąją Kristaus statulą, anksčiau stovėjusią kie
melio vidury. Suprantama, jos niekas iš pandėliečių
nesiruošė perduoti muziejui, nes skulptūra pasirodė
sunki tempti iki garažo, be to - vaizdavo Kristų, kurį
gelbėti kai kam pasirodė rizikinga. Matantieji mus ne
šančius skulptūrą mašinon neprieštaravo. Taip, gali
ma sakyti, atsitiktinumo dėka buvo išgelbėtas meni
niu požiūriu bene vertingiausias Liongino Šepkos dir
binys. Norėjome dar paieškoti krūvoje, bet veikiai at
ėjęs prie sodybvietės nepažįstamas vyriškis liepė mal
kų krūvoje „nesiknaisioti“ .
Tądien muziejaus darbuotojai iš garažo paėmė
daiktus be jokios apskaitos bei sąrašo, kurio, supran
tama, niekas nė nebandė rašyti, nes niekas, greičiau
siai, nė nesuprato, kokias meno vertybes išvežame iš
Pandėlio. Kitą dieną nuvykom į Pandėlio kultūros sky
rių, susipažinom su aktu Nr. 33, kuriame buvo išvar
dinta 400 medžio drožinių. Taigi pagal minėtą aktą,
formaliai sudarytą 1961 m. birželio 13d., Liongino kū
rinius perėmė Rokiškio muziejus, kuris, kaip minėjau,
seniai puoselėjo viltis kada nors įsigyti juos, tik ne taip,
o pagarbiai ir - visiškai išbaigtus.
Vandališkas pasielgimas su liaudies menininku ir
jo kūriniais sujaukė muziejaus planus. Pradžioj norė
jom bent morališkai pasipriešinti Pandėlio rajono val
džios įvykdytai antikultūrinei „operacijai“ . Bet praktiš
kai tai būtų reiškę pasipriešinimą to meto viešpatau
jančiai ateistinei ideologijai (juk Šepkos kūriniai religi
nio turinio!), konfliktavimą su to meto valdžia. Tad pa
sirinkom kitą kelią - gelbėti sunkioje padėty atsidūru
sį menininką bei jo kūrinius.
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Lionginas Šepka jaunystės metais dirbo „Zimagoru“. Pirmasis iš kairės stovi A. Valentinavičius, antrasis - L. Šepka.

1962-ieji metai. Didvyžių senelių ir invalidų namai
buvo įsikūrę sename dvare, keliolika kilometrų nuo Vil
kaviškio, Augalų apylinkėje. Dvaro pastate buvo įsi
kūrus administracija, o atokiau - globotinių korpusas.
Nuvykęs kalbėjausi su direktoriumi Liudviku Suopiu.
Jis mažai ką žinojo apie Lionginą, patalpintą antrame
korpuso aukšte vienoje palatoje su dar trim globoti
niais, kur jj ir radau. Bet pokalbiui mus nuvedė į salę,
užrakino duris, kaip to reikalavo taisyklės (pagal do
kumentus L. Šepka buvo agresyvus ir žmonėms pa
vojingas žmogus!). Čia Lionginas išsakė ir savo kaip
menininko požiūrį į jo kūrinių vertę: „Ką čia padary
čiau, jeigu nebūtų buvę stebuklo. Buvo stebuklas, Sta
seli“ (...) „Tai, ką aš padariau, nerasite visame pasau
lyje“ . Bet labiausiai jam rūpėjo, kada bus galima grįžti
į namus, „į savo žemę“ .
Ilgai kalbėjomės apie Rokiškio muziejuje likusius
darbus. Jie, kaip man pasirodė, tada autoriui ne itin
rūpėjo, nes vis kalbėjo apie tolimesnę kūrybą. Meist
ras dievažinosi dirbsiąs viską, - tik „išimk iš tų namų“ .
Aiškinau, jog jis nepamirštas, tariamasi su Kultūros mi
nisterija (konkrečiai su menotyrininke Zita Žemaityte,
tada dirbusia ministerijoje). Tuo metu jau buvo baigia
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mas restauruoti muziejaus šiaurinis fligelis, ruošiamos
specialios salės stambiesiems kūriniams eksponuoti.
Jutau, kad autorius visiškai pasitiki muziejumi ir kon
krečiai - direktoriumi.
1963 m. Lionginas jau buvo grįžęs į „savo žemę“ .
Pabuvo pas vieną seserį, gyvenančią Šiaudynės kai
me prie Kupiškio kelio, paskui apsigyveno netoliese
tarp laukų trobelėje - giminaičių vienkiemyje. Lankiau
čia jį, kalbėjomės apie tai, kad reiktų pabaigti Rokiškio
muziejuje esančius drožinius. Buvo besutinkąs pagy
venti muziejaus fligelyje ir dirbti, bet... „ten ne ta že
mė, ne savas kraštas“. Siūliausi išrūpinsiąs butelį Pan
dėly - tik dirbk, o jis - „žmonės aplink, ir man darbas
neis“. Tik trobelėje tarp laukų bandė šį tą drožinėti.
1962 m. L. Šepka, būdamas Didvyžiuose, bandė
atgauti savo kūrinius. Tuo reikalu kreipėsi raštu (1962
06 16) į Rokiškio muziejų. Apie dirbinių perėmimą ir
saugojimą muziejuje jam buvo oficialiai pranešta 1962
m. gegužės 8 d. (pažym. Nr. 17). Pats perėmimo aktas
dirbinių autoriui nebuvo nusiųstas, nes jis buvo fikty
vus, nesuderintas su muziejumi, formalus. Lionginui
raštu paaiškinom, kad jo reikalu reikia kreiptis į Rokiš
kio rajono vykdomąjį komitetą (Pandėlio rajonas tada

jau buvo prijungtas prie Rokiškio). 1962 m. liepos 1
dienos laišku Lionginui aiškinom, kad baigtus darbus
saugiausia palikti Rokiškio kraštotyros muziejuje.
Per savo gimines, gyvenusius Pandėlio apylinkė
se, ir tiesiogiai pats autorius reikalavo, kad muziejus
už dirbinius sumokėtų. Pradžioj L. Šepka norėjo, kad
būtų atsilyginta tik už smulkiuosius dirbinius, o me
morialiniai paminklai grąžinti giminėms. Tačiau muzie
jus su tuo nesutiko ir įkalbėjo autorių, kad viską palik
tų muziejuje, kuris, savaime aišku, sutinka sumokėti.
1962 m. lapkričio 19 d. muziejus kreipėsi j Kultūros
ministeriją, kad atsiųstų ekspertų komisiją įkainoti
L. Šepkos dirbinius. Nieko nesulaukę, 1963 m. sau
sio 21 d. raštu Nr. 5 pakartotinai prašėm sudaryti įkai
nojimo komisiją, tačiau komisija vis tiek nebuvo suda
ryta. Tada eksponatų pirkimo komisija nutarė pati da
limis pirkti Liongino drožinius už muziejaus pinigus.
Taip dirbiniai, išskyrus didįjį kryžių ir antkapinius pa
minklus, įsigyti už 2000 rublių (ikireforminiais pinigais).
Suma buvo baigta išmokėti 1963 m., kai L. Šepka dar
gyveno Šeškynės vienkiemyje. Pinigai buvo pervesti j
taupomąją kasą Liongino vardu. Tai dar labiau paska
tino meistrą naujiems darbams.
Pirktieji dirbiniai buvo patalpinti Rokiškio muziejaus
pietinio fligelio pirmojo aukšto kambary. Čia buvo ban
doma kūrinius rūšiuoti, tuo tikslu 1965 m. spalio mė
nesį iš Vilniaus atvyko Dailės instituto studentės Ane
lė Žalytė ir Vitalija Lamauskaitė. Tačiau dėl vietos sto
kos darbas buvo neįmanomas, ir talkininkės išvyko.
Po kurio laiko to paties fligelio kito galo antrajame aukš
te (vejos pusėje) buvo padarytos lentynos ir sudėlioti
visi Liongino dirbiniai. Čia jau galima buvo kartais įleisti
žmones ir parodyti „stebuklą“ . 1966 m. vasarą sau
gyklą apžiūrėjo kultūros ministro pavaduotojas Vytau
tas Jakelaitis, pusiau juokais pastebėjęs, kad ir „Mari
jos aprėdytos lietuviškais tautiniais kostiumais“.
Bene tais pačiais metais iš „Tiesos“ laikraščio re
dakcijos redaktoriaus Zimano mašina atvyko keli vy
riškiai. Jie sakėsi renką eksponatus steigiamam liau
dies meno muziejui Maskvoje. Prieš jiems atvykstant,
į Rokiškį muziejui telefonu paskambino kažkas iš Liau
dies meno rūmų. Muziejaus direktoriaus tądien nebu
vo, mokslinis bendradarbis S. Juodelis, pasikliauda
mas skambučiu, aprodė L. Šepkos dirbinius, paskui
nulydėjo į kaimą pas Lionginą. Šis atvykusiems par
davė vieną didelę Marijos skulptūrą ir keletą smulkes
nių drožinių. Po kurio laiko muziejus bandė aiškintis
Liaudies meno rūmuose, kur tie kūriniai, tačiau siūlo
galų nepavyko surasti.
Kultūros vertybių kelias į muziejų nesibaigė jų per
vežimu ir sukrovimu į saugyklas. L. Šepkos kūrinių muziejifikacija pradėta 1967 m. Tada muziejui vadovavo
istorikas Algimantas Kvartūnas. Reikėjo atlikti dirbinių

apskaitą, atskirti monumentaliuosius darbus nuo smul
kiųjų ir pan. Tais metais dailininkė Anelė Žalytė ir aš,
buvęs muziejaus direktorius, tuomet dirbęs jau Rum
šiškėse, Liaudies buities muziejuje, raštiškai pasiūlėm
Rokiškio muziejui ir Kultūros ministerijai imtis L. Šep
kos monumentaliųjų dirbinių montavimo darbų. Pa
siūlymui buvo pritarta, su mumis sudaryta darbo su
tartis. Konkretūs darbai pradėti 1968 m. sausio 16-28
dienomis, o galutinai paminklai sumontuoti 1968 m.
liepos mėnesį. Atliktus paminklų tyrimus bei montavi
mo darbus įvertino specialiai sudaryta Kultūros minis
terijos komisija.
Nustatyta, kad į muziejų yra patekę 4 baigti ir vie
nas nebaigtas memorialinis paminklas (kryžius). Tri
juose įkomponuotos monumentalios skulptūros. Di
džioji skulptūra, „Kristusėlis“, nepriklauso minėtų me
morialinių paminklų grupei, t.y. nėra jų komponentas.
Paminklai aprašyti, nufotografuoti. L. Šepka, apžiūrė
jęs sumontuotus kūrinius, jokių priekaištų bei pastabų
nepareiškė. Peržiūrėta iš viso 1610 dirbinių, paminklų
detalių, iš kurių 379 buvo paties autoriaus sukomplek
tuoti ir sumontuoti. Atlikus muziejinius tyrimus, buvo
galima apskaita ir ruošimasis kūrinių eksponavimui.

Kelios pastabos apie Liongino
Šepkos kūrybos refleksijas
šiuolaikinėje lietuvių skulptorių
kūryboje
v

Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
Kaip kad savo laiku Gijomas Apolineras (Guillome
Appolinaire) ar Vilhelmas Ude (Wilhelm Uhde) „atra
do“ vadinamuosius naiviuosius dailininkus - Anri Ru
so (Henri Rousseau), Serafiną (Seraphine) ar Luji Veveną (Louis Vivin), taip 1960 m. po Pandėlio apylin
kes važinėjusius lietuvių tapytojus Vytautą Ciplijaus
ką, Leonardą Tuleikį ir architektą Gediminą Baravyką
sužavėjo tolimame užkampyje gyvenančio ir kurian
čio Liongino Šepkos darbai. Savo „atradimu“ jie tuo
jau pat puolė dalintis su kolegomis dailininkais, val
džios atstovus paragino pasirūpinti vargstančiu talen
tingu menininku. Šepka išgarsėjo. Nuo 1962 m. jo dro
žinius pradėta vežti į parodas, 1978 m. Vilniuje sureng
ta personalinė ekspozicija. Pas meistrą, ieškodami nu
sipirkti jo statulų, ėmė lankytis garsūs kultūros ir me
no pasaulio žmonės, Šepkos darbų ir namelių važia
vo fotografuoti žymūs fotografai.
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Šepka išpopuliarėjo ne vien dėl savo talento, tam
pasitarnavo ir bendra to meto lietuvių kultūros situaci
ja. Septintajame dešimtmetyje, sušvelnėjus sovietinei
ideologijai, atsirado galimybių individualesnei meni
nei raiškai. Ieškodami būdų įgyvendinti šias galimy
bes, profesionalūs dailininkai atsigręžė j liaudies meist
rų kūrybą. Domėtasi palikimu, tačiau kartais dėmesį
patraukdavo ir vienas kitas amžininkas. Ypač išgarsė
jo Gerlikienės, Liaudansko, Riaubos ir, žinoma, Šep
kos darbai. Spontaniškai prasiveržusių talentų kūryba
tarsi įkūnijo atvirą, akademinių normų nesaistomą pa
saulio suvokimą bei meninę interpretaciją. Tad profe
sionalūs dailininkai noriai sėmėsi įkvėpimo tiek iš jų
darbų, tiek ir iš tradicinio liaudies palikimo.
Šiandieninėse sovietmečio skulptūros istorijos ap
žvalgose rasime nuorodų į Alfonso Ambraziūno ir Vla
do Vildžiūno ankstyvuosius kūrinius - šeštojo dešimt
mečio pabaigoje sukurtus „medinukus“ : Ambraziūno
triptikas „Gimtojo kaimo žmonės“ ir Vildžiūno ciklas
„Dėdeliai“ , - tai darbai, sukurti tašant kirviu medį, pa
brėžtinai grubiai modeliuojant paviršius. Šios sunkios,
negrabios, archajiškos skulptūros, vaizduojančios se
nus, nuvargusius, nedailių proporcijų žmones, buvo
suprastos ir priimtos kaip iššūkis sveikiems, stipriems,
optimizmo kupiniems tuometinės skulptūros herojams.
Tuo jos buvo naujos, netikėtos, patrauklios. Panašiai,
pabrėžtinai grubia maniera imituodamos liaudies rai
žinių stilistiką, tuo metu pradėjo dirbti ir grafikės Albina
Makūnaitė, Aspazija Surgailienė, savojo veikėjo tipažą
suformavo Algirdas Steponavičius. Tačiau netrukus kri
tika pradėjo jiems prikaišioti, kad sekimas, rėmimasis
liaudies meno kūriniais riboja išraiškos lankstumą.
Prisimindamas savąjį kūrybinį patyrimą, skulptorius
Vladas Vildžiūnas pasakojo, kad kurdamas medinį
„Lietuviškos baladės“ variantą, sąmoningai sekė se
nosiomis medinėmis „pietomis“ bei studijavo Liongi
no Šepkos didžiųjų šventųjų figūras. Tuo pačiu metu
jį žavėjo ir intrigavo karalių tema, kurios variacijas ma
tė Lietuvą pasiekusiose Henrio Muro (Henry Moore)
darbų reprodukcijose ir kurios savitą interpretaciją iš
vydo Šepkos kūryboje.
Šepkos šventieji iš tiesų atrodo kaip karaliai. Daili
ninko kūrybą tyrinėjusi Zita Žemaitytė nurodo, kad ar
timiausiai su lietuvių liaudies skulptūra Šepka susidū
rė gyvendamas Žemaitijoje. Būtent šiame regione liau
dies skulptūrų buvo išlikę daugiausia. Be to, ten tur
būt ryškiausiai pasireiškė ir emocionalus žmonių san
tykis su statulomis. Beveik iki mūsų dienų žemaičių
moterys savo šventuosius, panašiai kaip Ispanijoje ar
Portugalijoje, puošė kaspinais, karoliais, mezginiais.
Galima spėti, kad būtent toks žmonių požiūris į skulp
tūras ir elgesys su jomis pastūmėjo Šepką savuosius
dievukus rengti prabangų audinį primenančiu reljefi-
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Lionginas Šepka drožia.

niu dekoru išpuoštais apsiaustais, puošti drožtais ro
žančiais bei karoliais.
Vlado Vildžiūno susižavėjimo Muro „karaliais“ pėd
sakai pastebimi prie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
pastatytoje skulptūrinėje grupėje „Trys karaliai“. Šep
kos „karalius“ jis įdėmiau tyrinėjo kurdamas „Lietuviš
kąją baladę“. „Lietuviškos baladės“ mediniame varian
te, sukurtame 1969 m., skulptorius beveik tiesiogiai,
cituodamas naudojo atskirus Šepkos šventųjų plasti
kai būdingus elementus (veido schemą, ornamentinę
plaukų stilizaciją), o kiek vėliau (1973 m.) - sukurta
me dolomitiniame variante iš dievdirbio perimtos iš
raiškos priemonės jau visiškai transformuojamos, pa
jungiant saviems išraiškos tikslams. Išraiškos priemo
nės dolomitinėje skulptūroje pasirinktos labai apgal
votai. Medinė „Lietuviška baladė“ atrodė išdrožta, pa
sidavus jausminiam impulsui, greitai ir lengvai, o ak
meninė daugiau primena statinį, atrodo suręsta, kaip
architektūrinė konstrukcija. Šepkos mėgtas ir medi
niame „Lietuviškos baladės“ variante pritaikytas grafi
nis ornamentas perkeliamas į trijų matavimų tūrines
formas, išplėtojamas į atskirų apimtinių segmentų kon

strukciją. Taip Vildžiūnas atsikratė priklausomybės nuo
pirminio šaltinio. Kompozicijoje išliko tolimas jos pro
totipo atgarsis, tačiau, pakeitus plastinę raišką, pras
mė įgijo naujų niuansų. Ieškodamas priemonių pasi
rinktam įvaizdžiui įkūnyti, Vildžiūnas atsigręžė į Vaka
rų modernizmą - kubizmą, Moore’ą, Lipchitzą. Būtent
studijuodamas jų darbų plastinę sąrangą, Vildžiūnas
apčiuopė jį dominančius figūros transformavimo prin
cipus, naudotus ir senųjų dievdirbių: skaidymą pla
nais, proporcijų santykio pakeitimus, anatominio api
bendrinimo ir natūros stilizacijos, kartais - suornamentinimo būdą.
Maždaug tuo metu, kai dirbo prie „Lietuviškos ba
ladės“ didžiosios versijos (tiksliau, 1972 m. kovo mėn.),
Vildžiūnas gavo skulptoriaus Žako Lipšico (Jacques
Lipchitz) atsakymą į savo laišką. Lipšico atsakymas jam
padarė labai gilų įspūdį. Vildžiūnas prisipažino ypač
jautriai reagavęs į eilutes, nurodančias nekūrybingo se
kimo liaudies menu pavojų. Lipšicas rašė: „Man atro
do, jūs stovite kryžkelėje tarp savųjų šaknų ir estetinio
nesaugumo. <...> Jūs galvojate apie savo šaknis, bet
aš manau, kad apie tai galvoti nėra ko, jos juk visada
su jumis, be jų jūs nudžiūtumėte, reikia žiūrėti plačiau.
<...> Eiti atgal prie savo šaknų-tikriausiai nežmogiš
ka, tik vėžys juda atgalios, žmogus visada eina j prie
kį.“ (cit. pgl. katalogą „Tylusis modernizmas Lietuvo
je“. - V , 1997.-R 92). Taigi minėtosios Vildžiūno skulp
tūros iliustruoja perėjimą nuo liaudies meno imitacijos
prie interpretacijos.

Vladą Vildžiūną minime tarp dailininkų, septintame
ir aštuntame dešimtmečiuose modernizavusių mūsų
dailės raišką. Jis buvo tarp tų, kurie aktualizavo du
svarbius kultūros klodus: klasikinio modernizmo pa
tirtį ir liaudies meno bei vadinamosios primityviosios
dailės palikimą. Taip ir Šepkos kūryba buvo galutinai
įteisinta kaip modernios lietuvių kultūros savastis, vie
nijanti dievdirbių tradicijas bei dabartiniam žmogui ak
tualias reikšmes.

v

Liongino Šepkos laiškai broliui
Viktorui, rašyti iš Didvyžių
invalidų ir senelių namų
Rašau šį laišką Jums, bralau Viktorai, ir sveikinu
Jumis, tave, Viktorai, ir tavo žmoną Varoniką jir lenkėju Jumis sveikatos ir laimės Jūsų gyvenime. Jau
senokai pasiunčiau Jums laišką, o no Jūsų nesulau
kiu jakios žinios, gal tu sergi ar teip koki nebūk bėda
ir ištikus. No Zasios gavau laišką, tai ji nieko nerošė
ape tave. Aš tai apė save neturiu ko dauk džiaugtis,
vienu žodžiu, nabody ir skurdi gyvenu, man labai ten
nabodus gyvenimos, man labai ten nobodūs žmo
nės vaizduojąs.
Mana akyse jė ten labai neramūs, man labai kenke
mana nervam jų piškimai, jų trenkimai, jų jų kalbos
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A n tr a s is la iš k a s .

visokios. Jė ten baras, lojojos, mušas, o tos viskos jų
sueina mono nėrvose. Valgyklai valgom - pradeda bar
tis, lajotis, visokeis žodžiais blevizgoti, muštis, o tos
viskos mon raikia savo nėrvom pernešti. Mane bevalgont suremjo visu deglei, išmuša mane visų šaltas pra
kaitas, ir raikia graitai eiti no stalo jiš valgyklos mažai
valgius. Jai kiek ir jvalgau, ir tos raikė švemti, o dėlto
man daros tos blogumos, kad mona širdis ir mona
visi nervai taip jaučia, kad jė tičiu teip dara, dėlei mones, kad aš tokių nervų nebedrauzu su jais. Ir į darbą
tė kai mone liepja eiti nomų vedėjos, tai visomet taika
prie švežių žmonių, ar aš neprodėsiu tavarščiautis, tai
mon dar didesnis pyktis sujema. Tai man užtai labai
bloga daros, širdis nusigadus, gislos plaka nenormalei. Dėnos laike visai negaliu užmigti, noktės metu tai
trupti užmingu. Jei kiek ir užmingu, tai pobudįs nega
liu pasijuditi - visos kunos užtirpjs, nesijaučiu pacai
save, tai kai pradedu juditis, tai vėl atsigaunu. Tai neži
nau kaip gyvensiu ir kol gyvensiu tokiomis savo nervomis. Taigi jūs, Viktorai, pagalvokit savo protu, kaipgi
galiu ramus ir mon nervos negesti jaigu šioji vadžia su
mone taip kuligoniškai pasielgė, je mona to vargo ir
kruvino prakaitą jė nieko nevertino namus mano [žo
dis neįskaitomas] sugriovė, o dirbinius mono visus su
laužė. Jė kai vežė iš mano namų, kai krovė į mašiną,
tai visus sm ulkiosios dirbimus metė j mošinąteip kaip
malkos, o vežant pabaigė laužyti. Tiesa, Viktorai, Jūs
ar negalėtumėt gauti tokių vaistų, kad aš golėčiau už
migti ir mon prisiųstumta. Tai ir baigsiu bedotis, su
diev, pasilikit sveiki ir linksmus.
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Ir aš posilieku nesveikos ir nelinksmus ir lauksiu no
jūsų laišką. Tiesa, gavau no krikšto sūnaus jau 2 laišku
ir rodau kožnan laiške po 1 rublį. Tiesa, Broniuką ant
rašą gal jau žinat, Viktorai, prisiųskit man. Tai aš para
šyčiau jam laišką. Jūsų brolis Lionginas Šapka.
* * *

Siunčiu ši laišką Jums, Viktarai, ir sveikinu Jumis su
žmona Varanika ir lenkėju Jums sveikatos ir laimės Jū
sų gyvenime, ir dėkoju Jums už laišką, kurį gavau no
Jūsų, ir už vaistus, ir už sūrį. Sūris tai labai skanus, o
vaistai no miego tai labai silpni. Viktarai, sakei, kad la
bai stiprus, lėpei gerti pusę žirniuką, o aš išgėriau čielo, ir tai nieko nemačijo, ontrą kart išgėriau du - irgi
nieko labai, treče kart išgėriau tris žirniukus, tai biškutį
pasijaučiau, o ketvirtą naktį pabaigiau visus keturius tai tik posidarė galva apsvaigus, o miegos vis vien men
kas. O nervų vaistų tai irgi dar nieko nesijaučiu, jaigu
kai išvartosiu visus, jaigu tado pasijausiu, dar tik vieną
buteliuką teišgėriau, kai išgersiu visus keturius. Jaigu
tada posijausiu geresnis. O dabar mono širdis vėl labjau nusigondo, kai radau si žodį laiške tavo, Viktorai,
įrašytą, kad mon niekos nebeatlygis ir nebegrožins. Tai
už ką gi man gali nebegrožinti, ką aš padoriau bloga.
Taigi kai aš ape save tai neturiu ką daug džiaugtis, vie
nu žadžiu, neramybei ir skurdi gyvenu. Tiesa, jilgai aš
Jums neposiučiau laišką, dėlto kad laukiau siuntinio.
Tiesa, buvo pas mone atvoževęs Rakiškio muziejaus
direktorius, kad aš jiem leisčiau išdėstyti muziejui savo
dirbinius, kad golėtų žmonės žiūrėti. Tai aš Jem leidžiau.
Kažin ar gerai padorau, kaip tu, Viktorai, man patarsi?

Ir Jis man siūlė už visus dirbinius 300 rublių, kaip tu,
Viktarai, patarijsi, o jai ne, tai ketino duoti namus Pan
dėly ir duoti po 30 rublių į mėnesį ir kad aš galėčiau
dirbti tarybinius dirbinius. Aš prie žmonių nenorėjau kal
bėti, tai Jis mane įsivedė atskiron kanbarin, tai tado aš
galėjau kaip nebūt pasikolbėti. Tiesa, kai tu, Viktorai,
žadi pos mone atvožiuoti prilankyti, tai man būt akvata
pamatyti tave, ale kad aš nelabai galėsiu gerai su tave
posikalbėti prie tų invalidų, nes dėlto, kad aš su jai ne
kalbu ir nedraugauju, o je labai nori, kad aš kalbėčiau,
o aš taip jų nekenčiu kaip kruvinų arbo kaip šunų posiutusių. Kai tos direktorius tai gavo atskirą kanbarį. Kai
aš gyvenau savuos namelios, kai ateidovai, tai posikalbėdavom kaip prigulė, o ten tai nžinou kaip posikalbečiau. Vienos dalykas nomuose buvau linksmos, a ten
mane pabaigė pjauti pykčiai, paboige ėsti mane nėrvos. Taigi jai niekos mums nemaišytų, tai todo galėčiau
su tave posikalbėti.
Tiesa, kai rošei, kad prošyk Alberto vaistų, kad pri
siųstų, tai oš jam jau senai rošiau laišką ir posunčiau,
bet no ja nieko negavau, jokio atsakymo. Tai dobar ir
neberošau. Jis su mone nebenori kalbėti ir per laišką.
Ir no Anelios nebesulaukiu jokios žinios jau 3 menesei,
gal ji jau susirgo, vėl nebegoli parašyti, o gal taip sau
neberašo. No Zosios irgi jau 4 mėnesei kaip negaunu
laišką. Tai ir baigsiu bedotis, tiesa, laiške radau rublį,
dėkui. Sudiev pasilikit sveiki ir linksmus, ir posilieku ne
sveikos ir nelinksmas Jūsų brolis Lionginas
P a ta is y ta tik e i e m e n t a r ū s
r a š y b o s ir s k y r y b o s d a ly k a i.

On the occasion of Lionginas Šepka’s
celebration
The age of the well-known Lithuanian folk craftsman
shrine maker Lionginas Šepka would have been ninety in
the autumn of 1997. On this occasion people’s memories of
Šepka were gathered by the workers of the regional mu
seum of Rokiškis. The scientific conference was also held
on this event. The leading article by Marijona Mieliauskienė
announces about it.
Then the former Rokiškis museum director Stasys
Daunys’ memories of Šepka are published. The influence of
Šepka’s works on some other professional sculptors is dis
cussed by the art critic Giedrė Jankevičiūtė.
Two Šepka’s letters written to his brother Viktoras are
presented at the end of the articles.
Šepka’s carvings were taken to the Rokiškis museum in
June, 1961 when the craftsman by force was moved into
the house for the very old men under the guardianship in
the town of Didvyžiai. His cottage was ruined and all his
works were thrown into the garage of cinema-making of the
town of Pandėlys. This was done by the local municipal
power. When Šepka came back to his native town in 1963
the museum paid him two thousand roubles for his works.
His works were exhibited in the museum of Rokiškis in 1967.
At the end of the 7th decade professional sculptors were
in search for more individual artistic expressivness and
turned back to folk craftsmen. The great influence, particu
larly, Šepka’s works have made on the sculptors Ambraziūnas and Vildžiūnas. Some time passed when they stopped
to imitate Šepka’s means of expression and began to
interprétate them in their own way.
Šepka’s letters testify to the fact that the craftsman was
not able to adapt himself to circumstances of the home for
the very old men, and he did not want that. He felt himself
hurted and harmed, and he could not forgive for the harm
and compulsion made to him.
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Kretingos muziejaus istorija
Julius KANARSKAS
Kretingos krašto tyrinėjimai prasidėjo nuo M. Gadono
parengto Telšių apskrities aprašymo (1) bei vyskupo Motie
jaus Valančiaus raštuose užfiksuotų praeities kultūros faktų
(2); mitologija ir tautosaka domėjosi Liepojos gimnazijos
mokytojas Edm. Vekenstetas (3); archeologijos paminklus
kasinėjo Tartu universiteto profesorius K. Grevinkas (4),
archeologas Tadas Daugirdas (5), Kalnalio bažnyčios (ne
toli Salantų) kunigas Juozas Žiogas (6), o vėliau - Peter
burge studijavęs kretingiškis Vladas Nagevičius (7).
Daug surinktų kultūros vertybių pateko į Peterburgo,
Tartu, Vilniaus ir kitus muziejus, dalis atsidūrė privačiuo
se rinkiniuose. Nemažas senienų kolekcijas turėjo sukau
pę kunigas J. Žiogas ir Kretingoje tarpukariu gyvenęs aist
ringas kolekcionierius kunigas Konstantinas KuprysKuprevičius (8).
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Kretingos muziejaus atidarymo aktas 1935 m. liepos 12 d.
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Susidomėjimas gimtojo
krašto praeitimi kilo tarpu
kariu, įsikūrus veikliai Šiau
lių kraštotyros draugijai,
kuriai vadovavo Peliksas
Bugailiškis. Ketvirtąjį de
šimtmetį Kretingos apskri
tyje jau buvo nemažas kraš
totyros entuziastų būrelis:
tai Palangoje gyvenęs pro
fesorius Ignas Končius, ty
rinėjęs šio krašto etnogra
fiją, aprašinėjęs žemaičių
kryžius ir koplytėles (9),
apskrities savivaldybės tar
nautoj
as Pranas Budkus,
Kretingos muziejaus įkūrėjas
draugijos
leidinyje „Gimta
Juozas Žilvitis.
sai kraštas“ paskelbęs kele
tą straipsnių žemaičių praeities ir kultūros klausimais (10),
didelę lietuviškų spaudos leidinių kolekciją surinkęs Kre
tingos mokytojas Jonas Kirlys (11), apskrities gydytojas
dr. Jonas Nainys, dalyvavęs ir Lietuvių mokslo draugijos
veikloje (12).
Kraštotyrininkų gretas papildė 1930 m. į Kretingą at
vykęs mokyklų inspektorius Juozas Žilvitis - jis dalyvau
davo kraštotyros draugijos ekspedicijose, vadovavo komi
tetui archeologiniams ir etnografiniams kultūros pamin
klams apsaugoti, kolekcionavo archeologijos, etnografi
jos, istorijos ir liaudies meno vertybes. 1935 m. J. Žilvičio
iniciatyva įkurta Kretingos kraštotyros draugija. Jos tiks
las - tyrinėti gimtojo krašto praeitį, gamtą, kultūrą, sau
goti istorijos ir kultūros paminklus, rinkti materialinės ir
dvasinės kultūros vertybes (13). Joms kaupti, saugoti ir
eksponuoti nutarta įkurti muziejų.
Muziejaus įkūrimu rūpinosi 1935 m. sudarytas Kretin
gos muziejaus komitetas: Juozas Žilvitis (pirmininkas),
Kretingos burmistras Tadas Dambrauskas (vicepirminin
kas), tautos atstovas seime, apskrities valdybos narys, ūki
ninkas Kipras Stankūnas (iždininkas), miesto valdybos
narys Antanas Dirmeitis (reikalų vedėjas) ir urėdas Ma
rijonas Daujotas (revizorius) (14). Komitetas veiklą pra
dėjo kreipimusi į gyventojus „Rinkime Kretingos mu
ziejui medžiagą“.
Muziejaus atidarymo iškilmės įvyko 1935 m. liepos 12
d. Šventę pradėjo J. Žilvitis, paskaitą skaitė prof. I. Kon-

Senasis muziejaus pastatas (1936-1977

čius, tautinę juostą prie muziejaus durų perkirpo apskri
ties viršininkas Juozas Vaišnys. Tarp svečių buvo Šiaulių
kraštotyros draugijos vadovas Peliksas Bugailiškis, rašy
tojas Butkų Juzė, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius,
apskrities visuomenės atstovų. Iškilmių proga buvo sura
šytas Kretingos muziejaus atidarymo aktas, kurį pasirašė
Muziejaus komiteto nariai ir šventės dalyviai (15).
Muziejus įsikūrė dviejuose kambarėliuose savivaldy
bės patalpose. Metų pabaigoje neetatiniu muziejaus ve
dėju pradėjo dirbti 1-osios Kretingos pradžios mokyklos
mokytojas Viktoras Lingys.
1936 m. pradžioje apskrities savivaldybė muziejų per
kėlė į Kęstučio gatvėje išsinuomotą namą, patvirtino mu
ziejaus statutą, skyrė vedėjo ir patarnautojo etatus, nu
matė lėšų muziejui išlaikyti ir eksponatams įsigyti (16).
Dalį lėšų skirdavo ir Švietimo ministerijos Kultūros de
partamentas.
Ekspozicijos pagrindą sudarė J. Žilvičio dovanota as
meninė kolekcija. Naujiems eksponatams įsigyti Muzie
jaus komitetas rengė kraštotyros ekspedicijas (vadovavo
prof. I. Končius). Tad 1935 m. surinkta 30 (17), o 1937 m.
- 200 (18) eksponatų.
Fondus papildė ir lankytojų atnešti eksponatai. Antai
mosėdiškis liaudies meistras Petras Kalenda 1936 m. pa
dovanojo Vytauto Didžiojo biustą, šventųjų skulptūrų, ar
cheologijos radinių ir numizmatikos kolekciją, o ūkinin
kas Juozas Drungilas iš Baublių k. (Kartenos vis.) 1937
m. perdavė XVII a. sidabro monetų lobį.
Unikalią kolekciją 1936 m. padovanojo Palangos gra
fienė Antanina Tiškevičienė su sūnumi Stanislovu: tai 148
senovės gintaro papuošalai ir kitų dirbinių rinkinys (19).
Deja, 1937 m. rinkinį (141 gintaro papuošalą) kopijoms
pasigaminti pasiskolino Vytauto Didžiojo kultūros muzie

jus, iš kurio gintarai į Kretin
gą nebegrįžo, o pokario me
tais nukeliavo į Palangos gin
taro muziejų.
Per porą metų muziejus
sukaupė 2633 eksponatus
(20), iš jų - 1225 etnografi
jos, 855 archeologijos ir nu
mizmatikos, 553 istorijos.
Vaizdingiausiai Kretingos
muziejaus eksponatus 1936
m. apibūdino muziejininkas
K. Dambrauskas: „Čia stovylų neperdaugiausia, bet jos,
matyt, yra šiam kraštui bū
dingos ir gana originalios.
Jas reikėtų sugrupuoti vieno
je vietoje, kad lengviau gali
ma būtų jų apžvalgą padary
ti. Ypač reikėtų išskirti kelios
originalesnės stovylos; pav.,
m.) ir pirmasis vedėjas V. Lingys.
Adomas ir Ieva (retas ekspo
natas) ir šv. Jonas Krikštytojas. Originali grupė: šv. Jo
nas, su kailiu pečius apsidengęs, pila vandenį Kristui ant
galvos, o Kristus stovi vandenyje kiek palenkęs galvą ir
sunėręs ant krūtinės rankas. Rankos nesukryžiuotos, bet
sunertos! Galva kiek palenkta, veido išraiška rimta. Kris
taus veido išraiška, o ypač sunertos rankos, rodos, sakyte
sako: aš esu Dievo Sūnus, esu Dievas, todėl ne tu mane
krikštiji, bet aš duoduosi krikštijamas...
Šventas Zidorius - artojas... Zidorius graikiškairomėniškuose apdaruose, nesulietuvintas...
Prieverpstės originalios. Ornamentas dažniausiai pa
sitaiko riestinis - lapų ir riestų linijų kombinacija. Retai
pastebimas šešiakampio pavidalo skriestuvu (cirkeliu) iš
brėžtas ornamentas. Šešetas lazdų (mažoka!). Viena jų
įmantriai riesta (krivūlės tipas). Ketvertas originalių pyp
kių. Iš muz. instrumentų saviškas trumpas trimitas suverž
tas ne beržo tošėmis, bet karkliniais lankeliais. Keli sku
dučiai. Rankšluostinės, kočėlai ir rumbės papuošti lapuo
tais ornamentais.
Yra medinių indų: tekintos lėkštės, piestos-grūstuvai
ir užkulai (užtrinui) trinti samčiai. Trijų tipų verpiamieji
rateliai: status, įžambinis ir gulsčias. Iš įrankių originalūs
obliai ir leistuvai. Trejos akmeninės „girnos“ (gal akm.
kirvukams šlifuoti prietaisai?). Penketas „paravanų“ - al
kovų... Audinių visai maža.
Kaukės su didelėmis kumpomis nosimis, papuoštos
šiaudų pynėmis ir spalvotais popieriais... Yra dvi su me
din. šrūbais suveržiamos kaladės areštuotiems. Viena jų
- kojai, kita - rankoms.
Archeologinių radinių maža, bet originališki. Apyran
kių galai iš žalvario su auselėmis primena stilizuotas gy
vulių galvas... Gražiai iššlifuoti akm. kirvukai... Gana daug
numizmatikos (pinigų).
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Didelis gintaro dirbinių rinkinys (Palangos gr.
Tiškevičių dovana). Gintaro karolėliai, sagos ir
kitokie puošmenys...
Muziejus neseniai įsikūrė, bet eksponatų pri
sirinko apsčiai ir jau jiems trūksta vietos...“ (21).
Pagrindiniai muziejaus pagalbininkai ir neeta
tiniai darbuotojai buvo kraštotyrininkai, vadina
mieji muziejaus bendradarbiai. Juo galėjo tapti
kiekvienas, užpildęs raštišką pasižadėjimą daly
vauti muziejaus veikloje. 1937 m. muziejus turė
jo 75 bendradarbius (22). Daugiausia tai buvo
mokytojai, savivaldybių tarnautojai, smalsesni
ūkininkai ir miestelėnai.
Švietimo ministerijai J. Žilvitį paskyrus Kau
no amatų mokyklos direktoriumi (1938 m.), Kre
tingos muziejus ir kraštotyros draugija patyrė di
delę netektį.
1940 m. rugsėjo 5 d. muziejus paskelbtas vals
tybine įstaiga, o rūpintis jo veikla patikėta Kau
no valstybiniam (buv. Vytauto Didžiojo kultūros)
muziejui. Dėl to 1940-1941 m. Kretingos muzie
jus prarado nemažai vertingų eksponatų. Antai
nacionalizavus dvarus, pasirinkti meno ir kultū
ros vertybes apskrityje pirmenybė atiteko Kauno
muziejams.
Prasidėjus karui, muziejus buvo uždarytas. Dėl prastos priežiūros dalis vertingų eksponatų išgrobstyta. Po karo
muziejų atgaivinti ėmėsi mokytojas Jonas Skėrys, o 1945
m. sausio 1 d. jį pakeitė inžinierius Ignas Jablonskis (23),
apsiėmęs muziejui vadovauti be atlygio.
Iki 1949 m. vasaros jis atliko kapitalinį pastato remontą, inventorino eksponatus, įrengė fondų saugyklas ir ekspoziciją, kurią sudarė etnografijos, gamtos, archeologijos,
numizmatikos, liaudies meno, profesionaliojo meno, revoliucijos ir socialistinės statybos skyriai.
Be to, 1946 m. I. Jablonskis
pradėjo registruoti apskrityje
esančius istorijos ir kultūros pa
minklus, dalyvavo Mokslų aka
demijos Lietuvos istorijos ins
tituto 1948-1949 m. archeolo
ginėse ekspedicijose.
Vėliau muziejaus vadovai
dažnai keitėsi: 1949 m. direk
torium i buvo A. L iutikas,
1949-1950 m. šias pareigas
laikinai ėjo V. Paulauskas,
G. Tagzonienė, P. Buivydas
(1950 m .), V. P ryšm antas
(1950-1951 m.), A. Bučmys
(1951-1953 m.), A. Valenti
navičius (1953-1954 m .),
A. Baužys (1954-1955 m.),
M. V aitkunskaitė (1955—
-i
N
1959 m.) (24).
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ir muziejininkas Juozas Mickevičius. Iš pradžių jis keletą
metų dirbo vyr. moksliniu bendradarbiu, o 1960 m. šau
šio 1 d. tapo muziejaus direktoriumi,
Jau nuo 1957 m. J. Mickevičius ėmėsi organizuoti nuolatines išvykas naujų eksponatų rinkti, kvietė pirmąsias
archeologines muziejaus ekspedicijas drauge su Istorijos
instituto archeologais. Taip 1958 m. kasinėti Pryšmančių
I ir II kapinynai (25), 1963 m. - Kvecių pilkapiai (26),
1969 m. - Kašučių kapinynas (27).
Pagal J. Mickevičiaus Vakarų Žemaitijoje surinktą
medžiagą buvo sudarinėjami Kretingos, Skuodo, Plungės

Senovės gintaro papuošalai iš A. Tiškevičienės dovanoto rinkinio.
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kų bei jų pagalbininkų (architektų, dailininkų, fo
tografų ir kt.) triūso dėka po aštuonerių metų
(1985 m. vasarą) erdviose vienuolyno salėse du
ris atvėrė moderniai įrengta stacionari ekspozi
cija „Mūsų krašto istorija nuo seniausių laikų iki
šiandienos“, antrojo aukšto celėse veikė čia gy
venusio botaniko, gydytojo, pamokslininko vie
nuolio tėvo Ambraziejaus - kunigo Jurgio Pabrė
žos memorialinė ekspozicija. Dar po kelerių me
tų lankytojus pakvietė ekspozicija „Senasis liau
dies menas“. Be to, atnaujintos Nasrėnų ir Di
mitravo filialų ekspozicijos, įrengta memoriali
nė ekspozicija Simono Daukanto gimtinėje Kal
vių k. (Skuodo raj.).
Vienuolyną grąžinus pranciškonams, 1991 m.
muziejus perkeltas į buvusius grafų Tiškevičių
dvaro rūmus. Šiandien čia veikia unikalus žiemos
sodas, dvarų buities ir kultūros, senosios liaudies
skulptūros ir tapybos ekspozicijos, rengiamos te
minės parodos.
Pastarąjį dešimtmetį muziejininkai labiau gi
linosi į mokslinį tiriamąjį darbą: 1988 m. vasarą
pirmąkart savarankiškai kasinėjo Egliškių (Andulių) kapinyną, keleri metai tyrinėja Lazdinin
kų (Kalnalaukio) kapinyną. 1987 m. surengė pir
mąją mokslinę teminę konferenciją apie regiono
muziejininkystės plėtotės problemas, dar po me
tų - Kretingos miesto ir apylinkių istorijai skirtą
konferenciją. Taip pat iškilmingai paminėti ar
cheologo, gydytojo, generolo V. Nagiaus-Nagevičiaus ir miškininko M. Daujoto, 1993 m. - Kre
tingos 740 metų, o 1995 m. - Kretingos muzie
jaus 60 metų jubiliejai.
1996 m. sausio 1 d. muziejaus fonduose buvo
37 915 eksponatų (30 460 pagrindiniame ir 7 455
pagalbiniame fonduose).
Nuo pat muziejaus įkūrimo pagrindinę eks
ponatų grupę sudaro etnografijos ir istorinės bui
ties rinkiniai, kuriuose yra 5 191 eksponatas. Jie
padeda
susipažinti su žemaičių buitimi, užsiėmi
Skulptūros iš prieškario ekspozicijos.
mais, verslais, apranga ir kt.
Beje, šias muziejines vertybes kiekybe šiandien jau len
rajonų ir Palangos miesto kultūros paminklų sąrašai.
1960 m. pradėtas komplektuoti muziejaus mokslinis kia fotografijos eksponatai. Jų surinkta 6 988. Vertingiau
archyvas ir įrengta nauja ekspozicija. J. Mickevičiaus pa sios yra palangiškės fotografės Paulinos Mongirdaitės
stangomis 1964 m. atidarytas Dimitravo priverčiamojo
XIX a. pab. -X X a. pr. darytos Kretingos ir jos apylinkių
darbo stovyklos muziejus, o 1969 m. lankytojus pakvietė
nuotraukos. Taip pat grafų Tiškevičių šeimos nuotraukos
memorialinė ekspozicija vyskupo Motiejaus Valančiaus
ir jų albumai, kultūros paveldo objektų (piliakalnių, kop
gimtinės sodyboje Nasrėnų kaime. Daug prisidėjo ir prie
lytėlių, skulptūrų ir pan.) fotografijos.
„Jaunosios gvardijos“ kolūkio pirmininko M. NavajausGausi ir numizmatikos kolekcija. Joje saugoma 4 790
ko Žutautų kaime (Žalgirio šen.) įkurto ūkio istorijos ir monetų ir banknotų, cirkuliavusių XV-XX a. Lietuvoje
valstiečių buities muziejaus įrengimo.
ir kaimyniniuose kraštuose. Didžiausią banknotų rinki
1975 m. J. Mickevičių pakeitė Robertas Petrutis, o nio dalį sudaro Rusijos ir Vokietijos pinigai. Įvairove pa
1980 m. šį - Vida Žiogaitė-Kanapkienė.
sižymi 1915-1918 m. kaizerinės okupacijos metu vokie
1977 m. muziejus persikėlė į restauratorių prikeltus
čių spausdinti rubliai, kapeikos, markės bei vadinamosios
pranciškonų vienuolyno rūmus, ir kruopštaus muziejinin ostmarkės.
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Prieškario etnografijos ekspozicijos fragmentas. Nuotraukos iš Kretingos muziejaus fondų.

Didžiausią vertę tarp numizmatikos rinkinių turi lo
biai. 1937-1970 m. į muziejų pateko 9 lobiai, kuriuose
suskaičiuotos 2 862 monetos. Dauguma monetų - Lie
tuvos-Lenkijos, Prūsijos ir Švedijos valstybių pinigai. Se
niausias ir vertingiausias yra Kunigaikščių (Palangos) lo
bis, kurį sudaro 1414-1529 m. Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių Aleksandro ir Žygimanto bei Dancingo sidabro
monetos.
Muziejaus fonduose saugoma 3 840 archeologijos eks
ponatų. Tai atsitiktinai ir per archeologinius kasinėjimus
aptikti radiniai - papuošalai, ginklai, darbo įrankiai, na
mų apyvokos ir buities reikmenys iš pajūrio krašto pilka
pių, kapinynų, senovės gyvenviečių ir pan. Šie eksponatai
byloja apie čia gyvenusių baltų genčių materialinę kultū
rą, padeda pažinti Kretingos miesto praeitį.
Vienas iš retesnių archeologijos eksponatų - Lazdi
ninkų (Kalnalaukio) kapinyne 1976 m. aptiktas X-XII a.
gintarinis kaušelis bei 1991 m. rastos dvi unikalios žalva
rinės ažūrinės segės. Pirmosios segės ornamentą sudaro
tarsi tarpusavyje besijungiantys penki raudona emale
dengtu paviršiumi bizantiško stiliaus kryžiai. Antrosios se
gės ažūrinis ornamentas primena spinduliuojančią saulę,
kurią ratu juosia rankomis susikibusių žmogeliukų figū
rėlės. Ši segė buvusi dengta alavo plokštele.
Vertingiausią muziejaus eksponatų grupę sudaro
liaudies ir profesionaliojo meno kūriniai - tai tapybos,
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grafikos, skulptūros ir taikomosios dailės kolekcijos
(2 444 eksponatai).
Dauguma jų į muziejų pateko 1940 m. iš nacionalizuo
tų Kretingos ir Palangos dvarų. Tai paveikslai, baldai, žva
kidės, šviestuvai, laikrodžiai, vazos... Paminėtini XVII a.
paveikslai - Valentino de Boulogne „Keturi evangelistai“,
nežinomo italų tapytojo „Madona su miegančiu kūdikiu“,
nežinomo olandų dailininko „Natiurmortas“, ant lentų
piešti K ristaus kančių stočių paveikslai (XVII a.),
XIX a. pab. - XX a. pr. tapyti Kretingos ir Palangos dva
rininkų Tiškevičių portretai.
Senosios liaudies skulptūros kolekcijos didžiąją dalį
1960-1975 m. iš naikinamų koplytėlių yra surinkęs J. Mic
kevičius. Tai šiam kraštui būdingos medinės, saikingai polichromuotos Nukryžiuotojo, Nazariečio, Marijos Malo
ningosios, Marijos Sopulingosios, Jono Nepomuko, Pie
tos, šv. Juozapo, šv. Jurgio, šv. Barboros, šv. Izidoriaus ir
kitų šventųjų skulptūros. Jas drožė auksinėmis rankomis
Žemaitijoje garsėjęs Juozapas Paulauskas iš Grūšlaukės
bažnytkaimio, Jonas Kniūkšta iš Kurmaičių k., kiti XIX a.
- XX a. I pusės žmonių vadintieji dievdirbiai.
Likusi muziejaus fondų dalis - dokumentai, knygos,
spauda ir kt.
Muziejaus moksliniame archyve kaupiama rašytinė
medžiaga apie Kretingos krašto praeitį, kultūrą, švietimą,
amatus, ūkį, konfesijų gyvenimą, kultūros paveldą, žymius

asmenis ir kt. Vertingiausias - V (Juozo Mickevičiaus) fon
das, kuriame saugomos 175 bylos su J. Mickevičiaus su
rinkta medžiaga apie žemaičių papročius ir tradicijas, Kre
tingos ir kitų Žemaitijos vietovių (Alsėdžių, Gargždų, Gintališkės, Kulių, Mačiukų, Mikytų, Mosėdžio, Notėnų, Pla
telių, Plungės, Rietavo, Salantų, Sedos, Skuodo, Šarnelės,
Šateikių, Telšių, Viekšnių, Žemaičių Kalvarijos...) praeitį,
žmones, kultūros paminklus, apie Mickevičių giminę ir pan.
Gausiausias IV (Kultūros paveldo) fondas, čia saugo
mos 378 bylos - 1. Jablonskio, V. Šaulio, J. Mickevičiaus,
J. Kanarsko, A.G. Bartkaus, A. Kubilo, L. Zasimausko ir
kitų surinkta medžiaga (aprašymai), pastabos, pasai, nuo
traukos, brėžiniai ir pan. apie Kretingos ir Skuodo rajonų
bei Palangos miesto istorijos ir kultūros paminklus.
Šiandien Kretingos muziejininkai tebesilaiko prieš še
šis dešimtmečius muziejaus Statute nubrėžtų veiklos gai
rių ir krypčių: renka materialinės kultūros vertybes, for
muoja kolekcijas, jas kataloguoja ir dokumentuoja, tyri
nėja ir propaguoja rajono praeitį bei kultūros paveldą,
skaito paskaitas, rengia šventes ir ekskursijas, bendradar
biauja su krašto pažinimo draugijomis.
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The history of the museum of Kretinga
Julius K A N A R SK A S
The museum of Kretinga was opened in July 12,1935.
It was founded by the society of regional ethnographers
the leader of which was Juozas Žilvitis. Juozas Žilvitis’
personal collection forms the basis of the exposition of
the museum. The new displays were gathered during re
gional expeditions. The stock of the museum was enriched
with things braught to the museum by its visitors. The
farmer Juozas Drungilas from the village of Baubliai
handed over to the museum the riches of the silver coins
of the seventeenth century in 1937. In 1936 the unique
collection was given as a present to the museum by the
countess Antanina Tiškevičienė from Palanga: it was the
collection of ancient amber adornments, in 148 items,
and also some other manufactured articles.
Teachers, municipal workers and farmers were of
great help to the museum.
The museum was closed during the Second World
War. A great many valuable pieces were stolen from
the museum.
After the war the teacher Jonas Skėrys and the en
gineer Ignas Jablonskis made the attempts in order to
revive the museum. The activity in the museum became
very intensive when the famous historian and museum
worker Juozas Mickevičius began to work there. He took
the leadership of the museum in 1960. There were 37915
exhibits in the museum in 1996. Recently, much atten
tion has been paid to the scientific - investigative work
of the museum.
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Ignas Končius - kryžių ir
koplytėlių tyrinėtojas
Vacys MILIUS

Vytauto Didžiojo universiteto fizikos profesoriaus
I. Končiaus (1886-1975) kraštotyros veikla daugiausia su
sijusi su gimtąja Žemaitija. Ypač reikšmingi jo etninės kul
tūros tyrinėjimai, kuriais jis visiems laikams įrašė savo var
dą į lietuvių etnologijos istoriografiją. Čia jis reiškėsi kaip
medžiagos rinkėjas, skelbėjas, rinkimo organizatorius,
skaitydamas paskaitas kraštotyrininkams ir rengdamas bei
skelbdamas anketas.
Po gyvai ir vaizdžiai parašytų enciklopedinio pobūdžio
„Žemaičių šnekų“ (1961, 2-as leid. 1996) reikšmingiau
siu jo darbu galima laikyti medžiagos apie kryžius bei kop
lytėles rinkimą ir skelbimą. Kryžių ir koplytėlių tyrinėji
mas - didžioji I. Končiaus meilė. Visa Žemaičių žemės
aplinka - sodybos, pakelės, šventoriai, miestelių aikštės,
kapinės - buvo apsupta šių paminklų. Tad tiek kitataučių,
tiek pačių lietuvių ši kultūros sritis jau nuo pat šio am
žiaus pradžios pripažinta vienu būdingiausių etninės kul
tūros požymių. Kryžių ir koplytėlių statyta ir kituose ka
talikiškuose bei stačiakiškuose Europos kraštuose, tačiau

Lietuvoje, o ypač Žemaitijoje, jie pasižymėjo formų įvai
rumu, puošybos turtingumu. Juk ir I. Končiaus gimtosios
sodybos medyje kabo koplytėlė, kita stovi netoli sodybos
prie kelio, o Purvaičių - Plungės pakelėje (atstumas 11
km) 1932 metais dar buvo 16 paminklų. Tai ir galėjo nu
lemti tokį I. Končiaus tiriamų objektų pasirinkimą.
Rinkti duomenis apie šiuos paminklus I. Končius pra
dėjo dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Anuo metu kelio
nėse po Žemaitiją jis yra lydėjęs kitą entuziastą - Peter
burgo universiteto privatdocentą Eduardą Volterį, kuris,
vedžiodamas po etnografijos muziejų, anuomet buvusį Ru
sų muziejaus skyrium, Peterburge studijavusius įvairių spe
cialybių lietuvius studentus, aiškino jiems etnografiją (ta
me muziejuje buvo ir yra nemaža lietuviškų eksponatų).
Tad E. Volterį galima laikyti I. Končiaus etnografijos mo
kytoju. Minėtame muziejuje iki šiol yra išlikę anuo metu
I. Končiaus darytų negatyvų, kuriuose nufotografuota ir
žemaitiškų koplytėlių.
Specialiai rinkdamas statistinius duomenis ir fotogra-
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fuodamas šios rūšies paminklus, I. Končius keliavo po Že
maitiją 1912 ir 1932-1939 metais. 1932-ieji pasirinkti dėl
to, kad norėta pasekti, kokie pakitimai įvyko per 20 metų,
be to, dalis ankstesnės medžiagos žuvo Pirmojo pasauli
nio karo metais. Pradžioje keliauta dviračiu, vėliau - leng
vąja mašina. Iš viso nukeliauta 2424 km, suregistruota
3234 skulptūros. Apie kai kuriuos kelių ruožus duomenų
jam pateikė Žemaitijos inteligentai, ypač telšiškis mati
ninkas P. Gaidamavičius. Likusius 300 km I. Končius bu
vo numatęs nukeliauti 1940 metų vasarą, tačiau dėl so
vietinės okupacijos tas darbas nutrūko.
Kelionių duomenis I. Končius paskelbė Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos - filosofijos fakulteto žur
nale „Soter“ 1931-1938 metų septyniuose numeriuose1ir
Šiaulių kraštotyros draugijos leidinyje „Gimtasai kraš
tas“ 1943 m.2, be to, 7 atspaudų sąsiuviniais. Statistinės
lentelės sudarytos pagal kelionių nuo vieno iki kito mies
telio etapus, nurodant atstumą tarp jų, kelionės datą, pa
minklo atstumą nuo miestelio, pažymėta, kurioje kelio pu
sėje jis yra, jo rūšis (kryžius, koplytėlė), tiksli lokalizacija
(sodyba, kapeliai, medis, ganykla, šventorius, turgavietė),
skulptūrų siužetai, kartais - kas ir kada statydino ar sukū
rė, statymo priežastis, kaip papuoštas vidus, kokia tvorele
aptvertas, kokių gėlių aplink pasodinta, pateikiami įrašų
tekstai, nuotraukų numeriai. Gale duodamos suvestinės
lentelės, kuriose nurodoma, kokių ir kiek šventųjų siuže
tų yra, koks jų nuošimtis. Pasirodo, populiariausi buvo kry
žiai su Nukryžiuotuoju (42, 8 proc.), šv. Marijos skulptū

ros, kurias jis liaudiškai vadina Panele švenčiausiąja (22,7
proc.), o tarp šventųjų - Jonas Nepomukas, žemaičių Jo
neliu vadintas (9, 3 proc.). Kiekvienai publikacijai pride
dama po dvi nuotraukų, kuriose užfiksuota po keliolika
kryžių bei koplytėlių, lenteles. Dviejuose atspauduose au
toriaus ranka gražia rašysena įrašyta: „Didžiai Gerbiamam
Profesoriui - Įkvėpėjui P. Dovydaičiui“ (1933); „Šių rin
kinių Gerbiamam Kaltininkui P. Dovydaičiui“ (1937). Mat
jis paskatino I. Končių šiuos duomenis paskelbti. Toks duo
menų rinkimo ir skelbimo būdas - unikalus atvejis Euro
pos etnologijos istoriografijoje.
Ir emigracijoje gyvendamas I. Končius neužmiršo šių
paminklų. Čikagoje išleido iliustruotą knygą „Žemaičių
kryžiai ir koplytėlės“3, kurioje pateikta duomenų apie
skulptūrų siužetus, aprašomi įžymesnieji objektai, supa
žindinama, kaip žmonės vertina šventuosius, paaiškinamos
statymo intencijos. Knyga parašyta sodria, vaizdinga kalba:
„Tačiau tas mūsiškai aprėdytas Izidorius yra savas, jaukus,
atitinkąs pilko pavasario lauko aplinką, bet kvepiančią vilti
mi, drąsa, pasišventimu“ (p. 59). Naujojo Testamento cita
tos, lietuvių poetų eilių ištraukos, dvasiškių ir pasauliečių
mintys apie kryžius ir koplytėles sulydomos į vieningą vi
sumą, matyti, kad apie tai daug galvota, tuo ilgai gyventa.
XX a. pirmojoje pusėje šiaurės Žemaitijoje plitusius
Lurdus I. Končius laiko prancūziškos mados gainiojimusi,
o krašto šventenybe pripažįsta Šiluvos Mariją. Knygą užbai
gia sakiniu: „Sklisk, Šiluvos mergele šventoji, tave iškėlė
ranka žemaičio tikrojo artojo. Tu Žemaičių žemės širdyje,
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- žvelk aplink ir plisk, nešk šilumą ir šviesk“. Dabar neaiš
ku, kodėl I. Končius iškelia ne artimesnę savo gimtosioms
apylinkėms Žemaičių Kalvariją, o tolimesnę Šiluvą. Dėl
Šiluvos ir Lurdo galima tiek pasakyti: Šiluva senesnė, iš
XVII amžiaus, tačiau Lurdai, nors pasirodę ir plitę tik šio
šimtmečio pirmaisiais keturiais dešimtmečiais, daubose ir
upių šlaituose buvo įrengiami pačių ūkininkų (išskyrus Pa
langą, Kretingą ir Plungę), be to, maldos prie jų vyko gam
toje, o tai artima lietuvių tradicijoms - juk Kryžiaus dienų,
gegužės mėnesio maldos irgi vyko prie sodybų.
I. Končiaus įspūdžių, patirtų stebint koplytėles ir jų
skulptūras, ar žmonių pasakotų atsitikimų galima rasti
bendro pobūdžio straipsniuose apie žemaičius bei nedi
deliuose straipsneliuose, 1912-1942 metų laikotarpiu
skelbtuose „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos aide“, „Gimta
jame krašte“. Neliko nepastebėti ir paminkluose lizdus
susisukę sparnuočiai, lakatėliai bei spalvoti kaspinėliai,
rišti ant skulptūrų jaunikiui pritraukti ar ligai išvaryti. Su
skaičiavo jis ir koplytėlėse rastas velnius vaizduojančias
skulptūrėles - jų terado šešias ir tas pačias grupinėse kom
pozicijose (ištraukas apie velnius persispausdino Bosto
ne leistas kairusis „Keleivis“4). Atkreipė I. Končius dė
mesį ir į kryžius su koplytėle, statytus šiaurės vakarų Ž e
maičiuose, turinčius lokalinių ypatumų. „Žemaičių šne
kose“ irgi bent keturiose vietose rašoma apie kryžius ir
koplytėles. „Liaudies kultūrai“ 1995 m. pagal Lietuvoje
likusį tėvo rankraštį vyriausias sūnus Algirdas Končius5
pateikė užfiksuotas 1912-1934 metų pastabas apie pamin
klų statymo priežastis, įvairius, kartais anekdotiškus, at
sitikimus.
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Lietuvos nacionaliniam e m uziejuje V ilniuje ir
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune saugomi J. Kon
čiaus nuotraukų negatyvai, tarp jų ir kryžius, koplytėles
vaizduojantys, jie taip pat vertingas šaltinis etninės kultū
ros tyrinėtojams.
NUORODOS:
1. Končius I. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika // Soter. - Kaunas, 1931. - Nr. 2. - R 36-64; 1933. - Nr. 2. - R 46-71;
1934. - Nr. 2. - R 143-168; 1936. - Nr. 1. - R 24-54; 1937. - Nr. 1.
- R 62-71; 1937. - Nr. 2. - R 23-38; 1938. - Nr. 1. - R 22-47.
2. Končius I. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika // Gim
tasai kraštas. - Šiauliai, 1943. - Nr. 31. - R 136-172.
3. Končius I. Žemaičių kryžiai ir koplytėlės. - Chicago, 1965. - R 176.
4. Končius I. Velniai // Keleivis. - Boston, 1965. - vasario 24. - R 6.
5. Končius I. Šis tas apie kryžius, koplytėles, šventolius // Liaudies
kultūra. - 1995. - Nr. 3. - R 58-59.
Pranešimas skaitytas Žemaičių kultūros draugijos ir
Žemaičių dailės muziejaus Plungėje 1996 08 03 organizuotoje
konferencijoje „Ignui Končiui - 110“.

The investigator of crosses and
chapels Ignas Končius
Vacys MILIUS
Professor of physics Ignas Končius (1886-1975) was an
experienced regional worker. In 1912 and 1932-1939 he
traveled all over Žemaitija and took photos of crosses and
chapels which he would find at waysides, in churchyards and
farmsteads, and also in the squares of small towns. He would
record them and would make statistic tables. The gathered
material was published in Soter (1931-1938), the edition of
the Vytauti Magni University. Besides, the book „Žemaitian
crosses and chapels“ by Končius was published in Chicago in
1965. The negatives of ethnographical objects and crosses
made by Končius are kept in some Lithuanian museums.

KITOS KULTŪROS

Indų šokio estetika
Kapila VATSYAYAN

Kapila VATSYAYAN, šokėja, rašytoja, kritikė ir
meno istorikė, vienodai gerai išmananti sanskrito ir
anglų literatūrą, savo publicistikoje griežtą, gryną tra
dicinį mokymą jungia su aštria šiuolaikinės kritinės
minties analize. Yra parašiusi daug darbų apie Indijos
meną ir įvairių Indijos meno šakų tarpusavio sąveiką.
Pirmąją jos monografiją Classical Indian Dance and
the Arts sekė išsamios studijos Dance in Indian Painting, Traditional Indian Theatre, tritomis Gitą Govinda
in Indian Art ir kitos, taip pat keletas šimtų mokslinių
straipsnių. Kapila Vatsyayan šiuo metu eina švietimo
ministrės pareigas Indijos vyriausybėje.
Indiško šokio žanrų gausą įvairiuose Indijos regio
nuose, kaimo ir miesto vietovėse tiek paprastam e, tiek
ir rafinuotam e lygyje grindžia bendra estetika, kuri, ne
paisant regimos stulbinančios įvairovės, pasižymi ypa
tingu tęstinum u bei pam atine vienybe.

Pasaulėžiūra
Ši estetika išriedėjo iš pasaulėžiūros, kuri į visatos
procesus žvelgia kaip į mikrokosmo ir makrokosmo šo
kį, ritmišką amžinybės ir tėkm ės sąveiką ir nuolatinę
involiucijos, evoliucijos bei devoliucijos kaitą. Žmogus
- gyvosios m aterijos žem ėje reiškinys, su gamta susijęs
abipusiais ryšiais, atliepiantis gamtai, o ne nugalintis
ją. M ateriją sudaro penki elementai: vanduo, žemė, ug
nis, oras ir dangus. Kaip kad medis ir gyvūnas, žmogus
gimsta iš sėklos įsčiose, reiškiasi įvairiais būdais, žie
dais bei vaisiais, paskui vysta ir barsto sėklą pats. Šis
ciklas neturi pradžios nei pabaigos. Žm ogaus išskirti
numas - savivoka bei įžvalga, galia įsisąmoninti, kad
jo esybės (kūno, proto ir dvasios) mikrokosmas yra
m akrokosmo procesų simbolis. Esminis šios pasaulė
žiūros vaizdinys - tai laiko ratas, besisukantis aplink
nejudantį centrą, pražydusį erdvėj lyg lotosas žiedla
piais ar stebulė stipinais, laikomais drauge milžiniško

ratlankio, arba pasklidusį erdvėn koncentriniais rati
lais, simbolizuojančiais atitinkam ą sąmonės plėtrą.
Seniausieji Indijos tekstai - Vedos (Veda-) savo p a
saulėžiūrą išreiškia per kosmologiją. Upanišados (Upanisad-), spekuliatyvios minties veikalai, šią pasaulėžiūrą
sutraukė į teorines koncepcijas, o Brahmanos (Brahma
ną-, ritualiniai tekstai) jas savo ruožtu sukonkretina į
griežtą apeigų sistemą, vadinam a yajna- (paprastai ver
čiamą 'aukojim as’). Tokiu būdu abstraktūs spekuliaty
vios minties principai įkūnijami apibrėžtos trukm ės
apeigose tam skirtoje vietoje: abi šios pusės tik papil
do viena kitą. A bstraktus principas aiškina kosminį fe
nom eną žodinėmis m etaforom is, tarkim, apie medį
šaknimis danguje arba rato stebulę su stipinais. A na
logijų sistemos, kurioje kiekvienas garsas, žodis, ges
tas, apeiginis rykas atspindi visatos sąrangą, dėka ritu
alas atgyja fiziniame laike ir erdvėje. Apeigoms reikia
visos bendruom enės dalyvavimo. Upanišadose vysto
ma joga (yoga-), visų (fizinių ir psichinių) energijų su
telkimas viduje per introspekciją, siekiant apreiškimo.
Savo ruožtu Br ahmanųyaj na- (apeigos) tam tikslui pa
švęstoje erdvėje nustato centrą, uždaros erdvės aplink
ribas ir įžiebia ugnį trijuose aukuruose, atitinkamai
kvadratiniame, apvaliame bei pusapvaliame. Rituali
niai veiksmai - tai simbolinis kūno dalių aukojimas tiks
liai nustatytą valandą ir dieną. Visumoje šios apeigos
tėra visatos ritm o mikromodelis. Abiem atvejais tiks
las - vidinė patirtis ir išorinė atgaiva, rimtis, taika bei
darna. Tik pirm uoju atveju tyloje judam a vidun, o ant
ruoju - įvairiausiomis išraiškos priem onėm is veržia
masi išorėn.
Šios estetikos šaknys - tai pasaulėžiūra, spekuliaty
vi mintis ir apeigų sistema, atitinkamai pabrėžiant žmo
gaus sugebėjimą sutelktai reflektuoti ir plėtotis, augti
erdvėje, kartu nepam irštant tos sėklos, kurios sužydė
jimas bei mirtis tėra vieno visa apimančio kontinuum o
„gyvenim as-mirtis-gyvenimas“ dalys. Esminis šios es
tetikos bruožas - tai visų m eninių kom ponentų pajun-
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girnas visumai. Nei mintimis, nei veiksmais jokia at
skira ritualo dalis nebuvo suabsoliutinta, priešingai kiekviena buvo svarbi tiek, kiek jų visų tarpusavio są
veika atitiko visumos sąrangą. Visos gyvybės apraiš
kos kyla iš neišreikšties, sprogsta daugybe smulkesnių
lyčių ir vėl sugrįžta į aukštesnę belytę būtį. Įvairiuose
aptarim uose kartojasi tie patys sanskrito žodžiai: arū
pa- (belytiškumas), rūpa- (lytis, pavidalas) ir pararūpa- (tai, kas aukščiau pavidalo). Estetikos teorija su
ėmė savin ir introspekcijos, judėjim o vidun (yoga-), ir
susistem intos ritualinės išraiškos, judėjim o išorėn
(yajna-) koncepcijas, taip pat neišreikšties (<arūpa-), pa
vidalo (rūpa-) bei antlytiškumo (pararūpa-) sąvokas.
Viso to pagrindas - požiūris, jog individuali siela
(aim an-) visad siekia susilieti su Visetu (Brahm an-).
Taigi judam a nuo grubios, fizinės būties prie subtilios,
metafizinės, nuo juslių prie dvasios, tačiau tolydžiai,
nesupriešinant. Išvados apie m aterijos transmutaciją,
transsubstanciaciją į energiją bei energijos į m ateriją
tiesiog neišvengiamos.

Estetikos teorija
Natjašastra (Nūtyašūstra-), priskiriama mitiniam ra
šytojui B haratai (II a. pr. Kr. - III a. po Kr.), - tai pir
moji aiškiai išdėstyta estetikos teorija. Š iaipjau Bha
rata negvildena, nem ėgina nė apibrėžti nei pasaulėžiū
ros, nei estetikos: ir vieną, ir kitą jis laiko savaime su
prantam ais dalykais. Jis tik nustatė bendras meninio
atlikimo taisykles džiaugsmui, palaimai, išsilaisvinimui
patirti. Teatro erdvė tam laikui tam pa kosmoso m ode
liu - tam pa šventa. Siužetas bei personažai yra tarsi
tiltas, kuriuo, pasitelkdama kalbą, judesį, dainą bei kos
tiumus kaip savo išraiškos laike dėmenis, atžengia tam
tikra vientisa derm ė.
Vadinamoji rasos teorija (rasa- ‘skonis, atspalvis, sy
vai, rašalas’) apim a visą m eno procesą, kurį sudaro,
pirma, paties kūrėjo, m enininko estetinis patyrimas,
antra, meninės išraiškos turinys, form a bei technika
ir, trečia, galia sukelti atitinkam ą estetinį patyrimą žiū
rovui, klausytojui.
Rem iantis aukščiau aprašytąja pasaulėžiūra, este
tinis patyrim as savaime suvokiamas kaip džiaugsmo
būsena, kurioje išnyksta prieštaravim ai, visos energi
jos susitelkia į vidų, ir m enininkas tą akim irką išgyve
na belytį (arūpa-) visetą. Priešingai nei bet koks em 
pirinis, šis patyrim as iš esmės yra nežem iškas, gimi
ningas aukščiausiai m istinei palaim ai, vadinam ai
Brahm dnanda-. N ebelieka subjekto ir objekto dualiz
mo, ištirpsta fizinio laiko ir erdvės požymiai, išsilydo
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apibrėžtum as. Tai ir yra kūrėjo, m enininko „rasos“
būsena. Ji įm anom a tik peržengiant individualųjį ego
ir subjektyvias emocijas, tik išgyvenant kontinuum ą
tarp priešybių, kai kančia ir m alonum as nebe neigia,
bet papildo kits kitą.
Štai akimirkai aplanko visybės patirtis - staigi kon
centracija, priartėjanti prie to, kas vadinam ayoga-, di
džiulio intensyvumo, o kartu išsilaisvinimo čia ir da
bar, šiame gyvenime, mirksnis. Sakoma, jog m eninin
kas savo vidine „trečia akimi“ regi baltą nušvitimo švie
są. Pagrindinė m eno užduotis tad - perteikti savo pa
tyrimą garsu, žodžiu, m ostu, judesiu, mase, tūriu, lini
ja bei spalva, apskritai baigtiniais simboliais bei per
mainingais įvaizdžiais (rūpa-, pratirūpa-, t.y. visa lyčių
gausa) taip, kad jie savo ruožtu sužadintų pirminį m e
nininko estetinį patyrimą atitinkam ai sustyguoto žiū
rovo širdyje.
Žinom a, tokio pobūdžio m eno turinys negali būti
subjektyvus, individualus, o tik sudarytas iš apibendrin
tų universalių kategorijų.
M eno kūrinys, jo ypatybės bei išraiškos būdai pri
m ena vaivorykštės spalvų spektrą. Bet kurį m eno kūri
nį sudaro ir baigtiniai simboliai, priklausantys konkre
čiai erdvei ir apibrėžtam laikotarpiui, tačiau galiausiai
ir jie tėra visuotinio kosminio proceso tarpininkai, ar
tai tebūtų mažulytė ikona, ar trum putis šokis, daina,
ar didinga šventyklos, stupos architektūra. Kūrinio for
ma ir turinys - tai aukojimo apeigų (yajna-) m etodolo
giniai atitikmenys. Čia sudėtinės dalys dera su visuma,
o energijos teka iš vidaus išorėn - nelyginant stipinai
iš rato stebulės. Įvairūs m enai - tai lyg vieno centro
spinduliai, prim enantys žiedlapius. M ene gyvenimas
neišvengiamai abstrahuojam as į charakterių archeti
pus, arba, kitaip sakant, į nuasm enintus žmogaus jaus
mus bei išgyvenimus. Taigi viena „rasa“ kartu yra dau
gelis „rasų“, tiksliau „bhavų“ (bhava-), atitinkančių aš
tuonis ar devynis pagrindinius jausmus, būtent: eroti
ką (šrngara-), atjautą (karūna-), didvyriškumą (vlra-),
aršą (raudra-), juoką (hasya-), baim ę (bhaya-), pasi
bjaurėjim ą (blbhatsa-) ir nuostabą (adbūta-). Prie šių
aštuonių pagrindinių būsenų prisideda dar viena, de
vintoji - tai ramybė (šanta-). Tai kartu spekuliatyvios
minties formų (pratirūpa-) atitikmenys. Viršaus dar yra
daug kitų plačiai - į trisdešim t tris - suklasifikuotų
pereinam ųjų būsenų, vadinam ųsancari bhavas. Pavyz
džiui, meilė gali reikštis ir aistra, ir pavydu, iškentėti
išsiskyrimą bei ilgesį, ir galiausiai ji kulminuos jungty
je. Laikini jausm ai - tai lyg vienos spalvos atspalviai,
mikrobangos, vyraujančios būsenos paviršiuje. A rche
tipinių charakterių, dievų ir žmonių, ypatybėmis dra-

moję, šokyje, muzikoje, poezijoje, skulptūroje bei ta 
pyboje kaip tik ir išreiškiamos tiek vyraujanti, tiek lai
kinosios ar pagalbinės būsenos. A pibendrintos kate
gorijos, archetipai, yra tikrasis turinys ir lemia kiek
vieno iš m enų form ą bei techniką. Tarp atitinkamų tar
pininkų (kaip antai kalba, garsas, gestas, masė, tūris,
linija, spalva ir 1.1.) bei laikinų būsenų ir vyraujančios
būsenos nustatom a visa eilė analogijų. Kiekviena gai
da ar vos priegaidė, kiekvienas žmogaus kūno judesys
vienareikšmiškai atitinka tam tikrą emocinę būseną, o
jų visuma girdimai bei regimai įgyja būdingą pavidalą,
kvapą, spalvą ir skonį.
Žiūrovui tai savo ruožtu sukelia palaimą ar džiaugs
mą, t.y. vėlgi atitinkam ą vieningą „rasą“. M eno kūri
nys tam pa tarsi ikona, kontem pliuojam a kartu ir kūrė
jo, ir žiūrovo. Trys m inėtos fazės atitinkam ai vadina
mos rasanubhava- („rasos“ patyrimas), rasabhivyakti(„rasos“ išraiška) irrasottapati- („rasos“ sužadinamas).
Kūryba visuom et prasideda iš beform ės neišreikšties
centro ir yra būtent jo išraiška ar apraiška įvairiais p a
vidalais. Kulminacija - atitinkam os patirties sužadini
mas žiūrovui. Trumpai tariant, šokėjas tėra laidinin
kas, perduodam os būsenos įrankis, „tiltas“. Yeats’as,
įkvėptas U panišadų minties, indiško m eno teoriją api
bendrino viena eilute: „Kaipgi pažinsime šokėją iš jo
šokio?“ Šokėjas ar šokėja tėra savo kūnu perteikiam os
ar sukuriamos judesio ikonos garbintojas.
Abhinavagupta, žymiausias X a. kom entatorius, tai,
kas Bharatai jau prieš šimtmečius atrodė savaime su
prantam a, išaiškina štai kokiais žodžiais:
Meninė kūryba - tai tiesioginė, arba nekonvencionali, „apibendrintos aistros išraiška, menininko vidinės kū
rybinės ar meninės intuicijos galią išlaisvinta iš bet ko 
kių laiko ir erdvės sąlygiškumų, o todėl ir iš bet kokių
asmeniškumų bei praktinių interesų. Si sąmonės būsena
(rasa-), įkūnyta poemoje, paeiliui perduodama aktoriui,
šokėjui, skaitovui ir galiausiai žiūrovui. Sudygusi poeto
širdyje, ji pražysta aktoriuje ir uždera žiūrove.
Jeigu menininkas ar poetas turi vidinių kūrybinės in
tuicijos galių, o žiūrovas yra išlavėjusių jausm ų žm o 
gus, kuriame snaudžia įvairiausios būsenos, tai regėda
mas jas reiškiantis scenoje judesiu, garsu bei dekoru jis
tampa pakylėtas tiesiog į aukščiausią palaimą, vadina
mą ananda-.
Ištarti prieš gerą tūkstantm etį, šie žodžiai tebėra
reikšmingi ir šiandien, norint dorai suprasti, patirti bei
įvertinti Indijos m eną, ypač šokį bei muziką su jiems
būdinga ilgaamže tradicijų tąsa.
Kadangi meninį patyrim ą ir kūrėjas, ir žiūrovas lai
kė nepam ainom a priem one savo individualybei, savo
“

nepakartojam am asmeniui augti Aukščiausiojo As
mens link ir kadangi šis patyrimas savo ruožtu buvo
laikomas aukščiausio lygio disciplina, abu - ir kūrėjas,
ir žiūrovas - ypač stengėsi pasiekti darną bei palaimą
būtent tokios rūšies patirtimi. Šokėjas, atlikėjas šiam
tikslui pasiekti turėjo kūrybinę intuiciją, o žiūrovas išsilavinimą bei pasirengimą. Išsirutuliojusios atitinka
mos kalbos pagrindu tapo tradiciniai simboliai ir įsiti
kinimas juos savo gyvastį sem iant ne tiesiog iš atspin
dimos gamtos, bet iš įtaigiai atskleidžiamos užjos sly
pinčios gilesnės tiesos bei grožio. Dėl technikos (m e
ninio turinio), tai žiūrovo pasirengim as laikytas esmi
ne bet kokio įm anom o bendravim o prielaida, savo
ruožtu vėlgi tik praturtinančio patirtį.
Žiūrovą žymintis term inassahrdaya- (atliepiančios
širdies), arba rasika- (gebąs patirti „rasą“), apima vi
sas šiam požiūriui būdingas sąlygas. Tokio žiūrovo šir
dyje snaudžiančios sąmonės būsenos, jam išvydus jas
reiškiantis, m enui tarpininkaujant, nubunda ir prisike
lia. Toks žiūrovas ir yra „atliepiančios širdies“, atitin
kamai nusiteikęs, sugebantis patirti nuotaikos skonį,
„rasą“, sugebantis, kaip ir pats menininkas, išgyventi
iš laiko bei erdvės ribų išlaisvintą jausmą.

Praktika ir atilikimas
G eroko senumo Indijoje yra ir paties atlikimo tra
dicija. M eninis patyrimas iki šiol dideliu mastu m eni
ninko yra laikomas aukščiausio lygio vidine disciplina.
Išlavėjęs žiūrovas, vadinam as rasika-, irgi laikosi tokio
požiūrio bei estetikos, tvirtai tikėdamas, jog menas tai jo paties giliausio jautrum o atspindys, laiduojantis
vienio, visumos išgyvenimą. Sutelkta savistaba m eni
ninkas rengiasi kūrybinio išlydžio akimirkai, o žiūro
vas ruošiasi jos m etu patirti viduje snaudžiančius jaus
mus. Taigi abiejų poreikiai sutam pa.
Šokėjo rūpestis, kiek tai liečia m eninę išraišką, ne jis pats ar jo kūnas kaip toks, bet kūnas ir jis pats
kaip įrankis Viseto rankose. Povyzos, menkiausia rau
mens įtam pa bei atsipalaidavimas, rankų ir net akių
judesiai tad įgyja atskiro atlikėjo asmeninius jausmus
toli pranokstančią reikšmę. Šokėjo įsitikinimu, kol jo
asmenybė - žmogiškasis pavidalas - pakankam ai neiš
lavinta, nepakylėta, kad įimtų savin antasmeniškąjį Vi
setą, jis (arba ji) dar nepasiekė pilnaverčiam menui tin
kamos būsenos. D eram a vidinė būklė - tai visa per
smelkianti tyla, įgalinanti neiškraipytai perteikti žinią.
Pats šokis, o ne šokėjas, reiškiasi jo kūnu, ir čia nėra
vietos jokiems asmeninių jausm ų protrūkiam s. Ž iūro
vas irgi ateina veikiau atgaivinti savyje viršasmeniškų
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išgyvenimų nei tik atsišaukti į asmeniškus, subjekty
vius atlikėjo jausmus. Klasikiniam indų šokiui, muzi
kai bei ritualiniam teatrui atitinkam a pasaulėžiūra bei
estetika suteikia tvirtą atlikimo bei išraiškos pagrindą.
Meno patirtis pilnavertė tada, kai susirinkusiuosius per
smelkia neregim a m istinė vienybė.
Žinom a, kadangi ypatingojo jaudulio priežastis atsiskleidimas kažko labai gerai pažįstamo, tik snūdu
riavusio širdy, o ne susidūrimas su visiškai svetima sub
jektyvia keistenybe, tai žiūrovui keliami reikalavimai
yra atitinkam o pobūdžio. Klasikinio indų šokio temos
nuo seno tos pačios - tai senovės Indijos legendos, mi
tai bei poezija. Šokis šiuo atžvilgiu yra didžiai literatū
riškas, jam laisvai pasitelkiam a visa Indijos literatūra.
Indų šokėjo povyzos bei laikysenos - tai tos pačios In
dijos skulptūroje bei ikonografijoje sustingusios stovylos. Jų gestai yra simboliški, perim ti iš apeigų ir p a
grįsti tradicijos. Šokio muzikinis turinys, melodinis bei
ritminis pagrindas, - tai išbaigtos ragos (ragą-), t.y. to 
nacijos, bei talos {tūla-), t.y. tam tikro kirčiuotų ir ne
kirčiuotų ritm inių padalų skaičiaus m etriniai ciklai.
Skulptūra, literatūra ir muzika čia susilydo į savotiš
kas šokio judesių kinetines ikonas, m enančias atitin
kamą būties darną, savaip atspindim ą kiekvieno iš mi
nėtų menų.
Grynu pavidalu kūno padėtys šokio judesių sekoje
(vadinamoje nrtta-) prilyginamos geom etrinėm s figū
roms. Kiekvienoje atskiroje padėtyje judesį grindžia ku
ri nors viena iš figūrų, kaip antai trikam pis Bharatanūtyam atveju, kvadratas Kathakali-, aštuoniukė Manipuri-, tiesė Kathak. Centras yra bamba, Pasau
lio centro simbolis, kiekvienas judesys prasideda čia ir
į čia sugrįžta sustingdamas povyzon. A nt grindų suda
romas griežtai nustatytas brėžinys. Kaip ir apeigose,
erdvė ir laikas čia pašventinti. Atskirų kūno dalių ju 
desiai pajungti visam šokiui ir gali sužadinti tiek kokią
laikinąją, tiek ir pačią vyraujančią būseną. Muzikai bei
m etriniam ciklui {tūla-) pritaikyta poezijos eilutė p an
tomimai {nrtya-) duoda pagrindą atkurti ištisą spektrą
pagrindinės nuotaikos atspalvių - variacijomis bei im
provizacija tesiekiam a pagyvinti vyraujančią meilės,
veržlumo, atjautos ar pan. būseną. Vis tuo pačiu galu
tiniu tikslu - sužadinti atitinkam ą džiaugsmo, palai
mos bei išsilaisvinimo jausm ą žiūrovui. Bet kuris at
skiras charakteris ar tem a tėra priem onė vyraujančiai
būsenai sužadinti, o ne savitikslis dalykas. Šokis - tai
statiškų ir dinamiškų elem entų pynė. Kartais, neįves
dintam žiūrovui, toks šokis atrodo pernelyg kontekstualus, gluminančiai sudėtingas, sutraukytas įvairių pa
sikartojimų. Prasm ių ir technikos lygyje čia reikalin
-

-
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gas ypatingas išprusimas bei įgūdžiai, žinoma, pranoks
tantys vien tik šokio regimąjį suvokimą. O įvesdinta
jam žiūrovui kaip tik šie veiksniai ir suteikia didžiausią
džiaugsmą. Kaip tik jam žinomų, jo patirtų poezijoje,
muzikoje, architektūroje bei skulptūroje dalykų sklai
da ir sujaudina. Žinom o atpažinim as estetinio išgyve
nimo skoniui suteikia labai svarbų prieskonį, kadangi
įtraukia veiksman mitus bei stilizuotų povyzų skulptū
rą, poezijos kalbą bei muzikos melodiką, metriką.
Variacijos, interpretacijos bei sinchronizacijos bu
riasi aplink m etrinių ciklų bei tonacijos kolonas. Įves
dintojo žiūrovo džiaugsmas kyla iš įvairių atspalvių bei
šešėlių spektriško skleidimosi, nesibaigiančiais persimainymais bei kombinacijomis atkuriančio kurį nors
vieną mitą, temą, tonaciją ar m etrinį ciklą. Šia prasme
žodžio bei muzikinės gaidos suvokimas esminis ir pan
tomimai, nes suteikia pagrindą nesuskaičiuojamų ki
netinių m etaforų įvairovei. Šitoks stilizuotų judesių bei
povyzų sluoksniavimas su pasikartojančiais poetiniais
bei muzikiniais pasažais ir yra kertinis Indijos klasiki
nio šokio estetikos principas. Pažintis su temomis, po
etine kūryba, muzikine kompozicija bei skulptūrinė
mis pozomis yra esminė sąlyga, be kurios žiūrovas daž
niausiai pasilieka vos ant slenksčio į tikrą estetinį
džiaugsmą, taip ir nepaliestas šio m eno dvasios. Kata
vertus, kadangi turinys bei form alūs elem entai iš es
mės tėra visa apimančio reginio dėmenys, tik priem o
nės viršasmeniškų būsenų - archetipų - raiškai, tai su
žadintas tiesioginis rezonansas pranoksta atskiras mi
tų, temų, formos bei technikos užuominas. Bet kuris
atliepiančios širdies žiūrovas, nė neieškantis ypatingų
prasm inių bei siužetinių sąsajų, bus pakylėtas į aukš
tesnę būseną, kurioje patirs atitinkam ą ant-žemišką,
sielą atm ainantį džiaugsmą ar palaimą. Ciklas apima
visą ratą, pradedant belyte neišreikštimi, pažyrančia
raiškos įvairove, ir baigiant kaip tik šios įvairovės vėl
sužadintu ant-išreikšties patyrimu. Pasaulėžiūra, este
tika ir atlikimas tad tėra skirtingi lygmenys andai vie
ningo patirties - išraiškos - vėl sužadintos patirties
mazgo. M enininko riboto „aš“ {ūtman-) pašalinimas
įgalina m enine kūryba išreikšti kur kas platesnį gyve
nimo spektrą ir padeda tiek atlikėjui, tiek ir žiūrovui
praplėsti savo sąm onę erdvesniam, didesniam „Aš“
{Brahman-). N et ir sugrįžus į žemiškąjį gyvenimą dar
kurį laiką išlieka darnos bei ramybės skonis. Galimas
daiktas, čia ir glūdi nūdien tarptautinio susidomėjimo
Indijos muzika bei šokiu paslaptis.
Versta iš: Temenos. - London, 1985. - Nr. 6

Iš anglų kalbos vertė Daiva TAMOŠAITYTĖ

SKAITYMAI
HAJIME NAKAMURA (1912) - vienas įtakingiausių
šiuolaikinio amžiaus komparatyvistinės filosofijos, reli
gijotyros, filologijos specialistų, pasaulinio garso indologas, buddhologas, japonistas, Rytų instituto Tokijuje
direktorius, Tokijo universiteto profesorius. Jis yra vie
nas iš komparatyvistinio Rytų-Vakarų centro Havajų uni
versitete įkūrėjų, Harvardo, Stenfordo, Havajų, Flori
dos, Buffalo universitetų vizituojantis profesorius, gar
sių akademijų narys ir įvairių šalių universitetų garbės
daktaras {honoris causa).
Pasaulinį pripažinimą mokslininkui pelnė 1964 m.
UNESCO išleista fundamentali keturių Azijos tautų mąs
tysenų studija The Ways of Thinking of Eastern People: India-China-Tibet-Japan, kurioje analizuojami kalboje at
sispindintys mąstymo modeliai, jų logika, psichologija bei
tradicinės kultūrinės apraiškos. Šis kūrinys įveikia susta
barėjusią Rytų kaip monolitinio pasaulio sampratą ir at
skleidžia daugialypius Rytų tradicijų ypatumus. Į anglų,
vokiečių, prancūzų, kiniečių, korėjiečių kalbas išversti ir
kiti fundamentalūs jo darbai: The Comparative History of
Ideas’, Buddhism in Comparative Light; Religions and Phi
losophies of India; A History of Early Vedanta Philosophy
(2 vol.); A History of the Development o f Japanese Thought;
A Survey o f Indian Buddhism ir kt. Ypatingo pasaulio
mokslininkų dėmesio susilaukė unikalus H. Nakamuros
kūrinys The Comparative History of Ideas (1975), kuriame
pateikiamas savotiškas žmonijos intelektualinės istorijos
paralelinio vystymosi synopsis.

Profesoriaus Nakamuros tekstai įkūnija siekį išryškin
ti ir išanalizuoti visuotinės žmonijos idėjų istorijos esmi
nius etapus remiantis pirminiais tiek Rytų, tiek Vakarų
šaltiniais ir akcentuojant pamatinius minties raidos pana
šumus skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. Jo nuo
mone, Rytų-Vakarų dichotomija daugeliu atžvilgių neati
tinka tikrovės, nes, pasigilinę į istorijos faktus, matome,
jog skirtinguose pasaulio regionuose įvairiais kultūrinio
vyksmo periodais iškyla panašios intelektualinės proble
mos ir vyrauja artimos būties koncepcijos. Kitaip tariant,
galima tvirtinti, jog konkrečios kultūrinės istorijos perio
dais aktualizuojamos jiems būdingos universalios intelek
tualinės paieškos, o šį „paralelinio vystymosi” modelį kom
petentingai pagrįsti Nakamurai leidžia jo gili erudicija,
puikus kalbų (sanskrito, senovės kinų, tibetiečių, pali, se
novės japonų) mokėjimas, pirminių šaltinių naudojimas.
Jo darbai griaunaVakarų scientizmo sukurtą europocentristinį mitą bei kultūriškai ribotą Hėgelio filosofijos isto
rijos sampratą.
Skaitytojams siūlome Hajime Nakamuros knygos The
Ways o f Thinking o f Eastern People: India-China-TibetJapan įvadinį skyrių, kuriame, aptardamas dažniausiai ak
centuojamus Rytų-Vakarų dichotomijos aspektus, auto
rius akivaizdžiai parodo, jog neįmanoma išskirti jokio esą
vien Rytams bendro bruožo, kurio neaptiktume ir Vaka
rų kultūros istorijoje.
Audrius BEINORJUS

Rytų tautų mąstymo budai:
Indij a-Kinij a-Tibetas-J aponij a
Hajime NAKAMURA
ĮVADAS:

įva iru s k u ltū rin ia i reišk in ia i b ei
R ytų A z ijo s ta u tų m ą sty m o b ū d a i

Ar, nežiūrint Rytų tautų kultūrinės įvairovės, esa
ma kokių nors bendrų jų mąstymo ypatumų? Japoni
joje, kaip, beje, ir Vakaruose, dažnai girdime sakant,
kad tam tikri bruožai yra „rytietiški” arba „vakarietiš
ki”.1Tačiau dabar Rytų-Vakarų dichotomija jau didžiai
abejojama arba ji net visai atmetama.2
Bertrandas Russellas yra pastebėjęs, jog nuo seniau

sių amžių žmogus įsitraukęs į tris esminius konfliktus:
(I) su gamta, (II) su kitais žmonėmis, (III) su savimi.3
Perimdamas šią klasifikaciją Hustonas Smithas sako:
„Šiuos tris galime grubiai identifikuoti kaip natūralias,
socialines ir psichologines žmogaus problemas. Taip
pat galime išskirti tris didžiąsias gyvuojančias kultūri
nes tradicijas - Kinijos, Indijos ir Vakarų. Tai padeda
mums suvokti ir susieti unikalius šių trijų tradicijų pa
saulėvaizdžius, manant, jog kiekviena jų akcentuoja vie
ną iš esminių žmogaus problemų. Paprasčiau tariant,
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Vakarai akcentuoja gamtines problemas, Kinija - so
cialines, o Indija - psichologines”.4 D abar puikiai ži
noma, kad Aziją sudaro bent keletas kultūrinių area
lų. Tačiau, deja, sąvoka „Rytai” arba „O rientas” vis
dar vartojam a taip, tarsi kalbėtum e apie vieną kultū
rą, tarsi ją taikytume bendrai visoms Azijos šalims.
Pažvelkim e giliau į šios sąvokos „R ytai”, arba
„Orientas”, reikšmę. Visų pirma paprastai sakoma, kad
Rytai nepilnai suvokia individualiąją žmogaus būtį, ir
individualumas čia pajungiamas visuotinumui. Pavyz
džiui, Hėgelis teigė, kad Rytuose Dievo ar Absoliuto
sampratai būdingas das Allgemeine (universalumas).
„Pamatinis įvairių Rytų religijų principas sako, kad
vienintelė substancija - tai Tiesa, o individualumas pats
savaime nei yra, nei gali būti vertingas, nebent A bso
liuto dėka bei sąskaita {das Anundfursichseyende); ir
kad tikrąją vertę individualumas įgauna tik susilieda
mas su substancija ir joje ištirpdamas, kai jis jau nė
nebe subjektas “.5
Kalbėdamas apie Vakarų ir Rytų mąstymo skirty
bes, jis sako: „Graikų religijos ar krikščionybės sub
jektas, priešingai, suvokia savo laisvę, ir mums derėtų
būtent šitaip mąstyti. O Rytų filosofijoje akivaizdžiai
neigiama apibrėžtis. Toks neigimas grindžiamas vien
tuo, jog individas esą tam pa laisvas tik susiliedamas su
substancija”.
Hėgelis apie Rytų klasiką išmanė gana nedaug ir
tik iš vertimų, tačiau jo vertinimai daugeliui Vakaruo
se reikšmingi dar ir dabar. Kiek teisingi Hėgelio teigi
niai? Iš tiesų kai kuriose Rytų šalyse būta vienokio ar
kitokio aklo paklusnum o autoritetui. Bet ar galime
tvirtinti, kad Vakarų „savastis buvo laisva” ir nepriklau
soma nuo tokios subordinacijos? Kita vertus, Rytuose
nebuvo vakarietiškų viduramžių su jiems būdingu vi
sišku, beatodairišku atsidavimu autoritetui, nebuvo ir
vėlesnės destrukcijos bei kitų kultūrų pavergimo. Ar
kai kuriais atvejais ši, anot Hėgelio, „jungtis su sub
stancija” neaptinkam a ir Vakaruose?
Dažnai sakoma, kad rytiečiai esą intuityvūs, todėl
jiems nebūdinga tikrovę suvokti sistemiškai, tvarkin
gai, o vakariečiai, priešingai, laikomi logiškais bei „nu
m atančiais”, sistem iškai m ąstančiais bei tvarkingai
planuojančiais. Iš tikrųjų kiniečių ar japonų m ąsty
mo būdą galime apibūdinti kaip „intuityvų”. Tačiau
indams šis apibūdinim as jau vargiai betaikytinas. P a
vyzdžiui, sudėtinga A bhidharm os argum entacija yra
visiškai logiška, ir jos niekaip nepavadinsi intuityvia.
N ėra reikalo dabar m inėti visos milžiniškos teologi
nės literatūros, kad taptų aišku, koks tolimas „intui
tyvumui“ yra įspūdingas ir nepakartojam as prasm ių
derinys, simboliais perteikiam as Indijos tapyboje bei
skulptūroje. Indų menas žadina mumyse įmantriausias
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idėjų asociacijas ir šitaip lydi žiūrovą į nepaprastą vaiz
duotės pasaulį.
A ntra, dažnai tvirtinama, jog rytiečių mąstymassmtetiškas, o vakariečių analitinis. Pavyzdžiui, kiniečių žo
džiai iš tikrųjų palieka sintetiškumo įspūdį, tačiau jis
remiasi analize. O kadangi būtent analizė įgalina sin
tezę, tokį mąstymą vargiai begalime vadinti sintetišku.
Kita vertus, mokslininkų visuotinai pripažįstama, kad
indai toli pažengę analizuodami lingvistinius ir psicho
loginius reiškinius. Negalima tvirtinti, esą tik vakarie
čiams būdinga analitinė tendencija. Pavyzdžiui, Indi
jos gram atika pasižymi gilia žodžių ir jų junginių anali
ze, o atsilieka kaip tik sakinių sintezėje, o iš graikų gra
matikos reikšmingiausius pasiekimus paliko sintaksė,
kuri m ena žodžių ir jų junginių sintezę. Todėl bandy
mas apibūdinti rytiečių mąstymą kaip „sintetinį” yra
visiškai nepateisinamas.
Pažvelkime į pažinimo problem ą. Maxas Weberis
teigia, kad „visų Azijos filosofijų ir soteriologijų ga
lutinio tyrinėjimo bendroji išvada ta, jog pažinimas tiek knyginis, tiek mistinis gnosis - tėra vienintelis vi
suotinis kelias, vedąs į aukščiausią palaim ą tiek šia
pus, tiek anapus. Kruopštus tyrimas atskleistų akivaiz
dų faktą, kad pažinimas čia - ne šio pasaulio, gamtos,
socialinio gyvenimo ar žmogų ir gam tą reguliuojan
čių dėsnių pažinimas. Tai greičiau filosofinis gyveni
mo ir pasaulio „prasm ės” žinojimas. Laikoma esant
savame suprantam a, kad šitokio pažinimo negali at
stoti empirinis Vakarų žinojimas ir kad jo, atsižvel
giant į šio pažinim o turinį, neįm anom a pasiekti em 
pirinėm is priem onėm is”.6
Tikra tiesa, jog Rytų Azijos tautų pažinimui didele
dalimi būdinga minėtoji definicija. Tačiau ir Vakarų
minties istorijoje mes aptinkam e panašias religines fi
losofines reikšmes. Žodis gnosis yra graikiškas, o gnostinius polinkius aptinkam e ir Vakarų Azijos religijose,
ne vien Kinijoje ar Indijoje. Vakaruose tai liudija neo
platonizmas, ypač Plotino, nuo kurio galime atsekti
pėdsakais iki paties Platono. Paprastai manoma, kad
šias filosofines mokyklas įtakojo Indijos ar Persijos fi
losofinė mintis, bet ši sąveika tebėra tyrimų objektas.
Paveikti graikų filosofijos, gnostikai išaugo į sąjūdį, sie
kiantį pakylėti krikščioniškąjį tikėjimą į pažinimo lyg
menį. Panašiai buvo ir viduramžiais, tokie siekiai pa
stebimi ir kai kurių eretikais vadinamų krikščionių mis
tikų kūriniuose, kaip antai Taulerio ar Eckharto.
Pažvelkime į kitą problem ą. Kai kas tvirtina, kad
visos pagrindinės pasaulio religijos gimė Azijoje. To
kiu atveju, „Rytais“ vadindami vakarinę Azijos dalį,
juos galime apibūdinti kaip religiškus, o E uropą (ir
Am eriką), ar Vakarus, - kaip nereligiškus. Prieš karą
toks požiūris dominavo Japonijoje ir iki šiol visiškai

neišnyko. Tačiau, kaip jau minėta, iš Azijos tautų ypač
religingi yra indai, o Kinijos ar Japonijos dvasinių po
linkių jokiu būdu negalime vadinti religiniais. Netgi
priešingai, patirtis rodo, kad Vakarų žmonės yra kur
kas religingesni už japonus ar kinus.
Taip pat klaidingas yra ir dažnai skelbiamas teigi
nys, esą Vakarų civilizacija yra „materialistinė”, o Azi
jos civilizacijos „dvasinės”. Nereligiška tauta negali
būti „dvasinė”. Žinoma, viskas priklauso nuo to, ką tu 
rime omenyje, sakydami „religinis” ir „dvasinis”.
Senoji civilizacija ir jos pratąsa šiuolaikinėje Vaka
rų kultūroje, atgaivinusioje senąją, pranoko moksliniais
tyrinėjimais ir materialiaisiais mokslais (technologijo
mis), todėl Vakarai visa savo galia ir paveikė Rytus.
Įsibrovėlių grasinamos Rytų Azijos tautos Vakarus p a
vadino „materialistiškais”, šie savo ruožtu mažiau pa
žengusius Rytus apibūdino kaip „jausmingus” ar „dva
singus”. Dėl nesugebėjimo valdyti m aterialiąją gamtą,
tai būdinga ir Afrikos bei Amerikos aborigenams, tai
gi ne vien tik Rytų Azijai. Dėl to siekis Rytus apibū
dinti kaip „vidinius” ar „subjektyvius”, o Vakarus kaip
„išorinius “ ir „objektyvius” atrodo abejotinas.
D ar daugiau, būtų pernelyg paviršutiniška Rytus va
dinti „etiškais”, nes etiką aptinkame kiekvienoje ir bet
kokioje visuomenėje. Pastebėję, kad kai kurių tradici
nės Japonijos ir Kinijos etikos elem entų nerasime šiuo
laikiniuose Vakaruose, konservatyvesni japonai, siek
dami išsaugoti senąją etiką, ir ėmė skleisti šį abejotiną
teiginį. Be to, Azijos mintis dar dažnai vadinama m e
tafizine ir sakoma, jog Rytų metafizinio mąstymo p a
grindas - „ Rytams būdinga niekuma (nothingness)”.7
Gerai žinoma, kad „niekuma” buvo aptariam a Lao Tzu
ir Chuang Tzu filosofijose. Indijos filosofija paprastai
tyrinėja būtį. Tačiau jų būties samprata skiriasi nuo grai
kų filosofijos. Apskritai Indijos filosofijai būdingas po
linkis ieškoti transcendentinio, substancialaus „tikro
vės” pagrindo. Šankarai galutinė pasaulio būtis yra rea
li, o fenomenalusis pasaulis tėra greičiau tuštmė, taigi
jo mintys diam etraliai priešingos Lao Tzu ir Chuang
Tzu mąstymui, kiek tai leidžia spręsti pažodinis suvo
kimas. Buddhizmas, ypač Mahayanos, nagrinėja „tuš
tum ą”, tačiau ji skiriasi nuo „niekum os”; šį faktą daž
nai pabrėžia Indijos buddhistai. Buddhizmui pasklidus
Kinijoje ir įsisavinus Ko-yi m etodą (buddhizmo įverti
nimas arba interpretavim as tokiais kiniečių mokymais
kaip konfucionizmas, taoizmas ir kt.), šias dvi sąvokas
imta tapatinti arba jas painioti. Kita vertus, mokytojas
Chia Hsiang be paliovos tvirtino, kad buddhistų „tuš
tum a” ir Lao Tzu ar Chiang Tzu „niekum a” nesulygi
nami. Todėl gana pavojinga visą Rytų mąstymą įver
tinti kaip „Rytams būdingą niekum ą”. (Nors neprieš
tarautum e, jei šiuo term inu būtų apibūdinamas kuris
-

konkretus minties aspektas arba jei šiuolaikinis filoso
fas tokią idėją pateiktų kaip savo asmeninę įžvalgą; jis
gali taip daryti, tačiau tai neturi nieko bendra su isto
riškai vertinama Rytų mintimi.) Be to, neįmanoma tvir
tinti, kad Rytai metafiziški, o Vakarai ne. Iš Rytų Azi
jos tautų pirmiausia kiniečiai ir, juolab, japonai kur kas
mažiau metafiziški nei vakariečiai.
Dėl fundam entalių pasaulėžiūros klausim ų, tai
dažnai išgirsime, kad vakariečiai racionalūs, o azijie
čiai iracionalūs. A trodo, kad šis apibendrinim as įga
vo visuotinį pripažinim ą ir paplito po A ntrojo pasau
linio karo. Ypač dažnai pabrėžiam a, kad japonai yra
antiracionalistai. Iš tiesų praeityje japonai yra išreiš
kę antipatiją sistemingam ir logiškam mąstymui. Bet
pasigilinę m atom e, kad praktiškai japonai linkę lai
kytis konkrečių papročių ir elgesio kodekso. Jų m o
ralinio vertinim o kriterijų pagrindas - pasišventimas
apibrėžtam socialiniam kodeksui. Todėl šia prasm e
mes galime juos vadinti visiškai racionaliais, jei „ra
cionalum as” yra tinkam a sąvoka taisykles atitinkan
čiam elgesiui apibūdinti.
Užm etus akį į Kiniją, gali susidaryti įspūdis, kad
kiniečiai abejingi loginiam tikslumui. Kiniečių kalbi
nės išraiškos itin neapibrėžtos, ir istoriniai faktai, by
lojantys, jog Kinijoje niekad nebuvo paplitusi form a
lioji logika (išskyrus gana trum pai gyvavusią M ohistų
mokyklą), tik patvirtina šį požiūrį. Tačiau abejingu
mas form alios logikos dėsniam s dar nereiškia iracio
nalum o. Plačiai žinoma, kad būtent kiniečių mąsty
mo racionalum as padarė milžinišką poveikį m oder
niųjų Vakarų švietimo filosofijai. Maxas W eberis sa
ko: „Konfucionizmas yra itin racionalus, nes jis atsi
sako bet kokios m etafizinės formos, jam e pasigenda
me bet kokių religinio pagrindim o požymių, ir tokiu
lygiu, jog abejojam a, ar apskritai tinka vartoti sąvoką
'religinė etika’. Todėl jis žymiai realistiškesnis nei ku
ri kita sistema, išskyrus nebent B entham o etiką, nes
atm eta bet kokius neutilitariškus kriterijus”.8 Jei ra
cionalumas reiškia praktinį utilitarinį mąstymą, tuo
m et kiniečiai yra žymiai racionalesni už vakariečius.
Ir būtent šis racionalus Kinijos mąstymo pobūdis ins
piravo tokius Švietimo periodo mąstytojus kaip Voltaire ’ą bei Wolffą ir buvo jų ginklu prieš viduramžių
scholastinės tradicijos pančius.
Nors indai nepasiekė tokių ryškių rezultatų gamtos
mokslų srityje kaip vakariečiai, jie paliko kur kas gi
lesnius nei Vakarų antikos ar viduramžių samprotavi
mus apie skaičių teoriją, psichologinių reiškinių anali
zę bei lingvistinius tyrinėjimus. Indai yra didžiai racio
nalūs, kadangi jų idealas - pažinti amžinuosius dės
nius, aprėpiančius praeitį, dabartį ir ateitį. Tertuliano
aforizmas: credo quia absurdum 'tikiu, nes tai absur-
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diską’ indams visiškai nepriimtinas. Taigi indai yra lo
giški, nes jie pajungia mąstymą universalijoms; jie lo
giški ir sykiu racionalūs. Daugelis Vakarų religijų, prie
šingai, yra iracionalios ir alogiškos, ką pripažįsta patys
vakariečiai. Pavyzdžiui, Schweitzeris, nuolankus ir pa
sišventęs krikščionis, sako: „Palyginti su logiškomis Ry
tų religijomis, Jėzaus evangelija yra alogiška”.9 Šia pras
me Rytai racionalesni, o Vakarai, atvirkščiai, alogiškesni. Nuoseklią racionalistinę poziciją Indijoje regi
me Dharmakirčio buddhistinėje logikoje ar natūralis
tinėje Vaišešikos mokyklos filosofijoje. Todėl neturė
tume aklai priimti klasifikavimo, esą Rytai iraciona
lūs, o Vakarai racionalūs.
Kai kurie autoriai Rytų racionalum ą skiria nuo Va
karų. Pavyzdžiui, Maxas Weberis teigia: „Praktinis Va
karų racionalizm as akivaizdžiai skiriasi nuo Rytų, ne
paisant juodviejų išorinio ar veikm inio panašum o.
Postrenesanso racionalizm as buvo itin racionalus ta
prasme, jog atm etė tradicijos apribojim us ir pasiklio
vė proto galia.”
Atrodo, jog šis teiginys pagrįstas. Tačiau Kinijoje
mąstymo tendencijos, ignoruojančios ar atmetančios
tradicinius autoritetus ir apribojimus, pasireiškė jau
nuo ankstyvųjų maištingų vadinam ųjų C h’un ch ’iu, Pa
vasario ir rudens kronikos, dienų (722-481 pr. Kr.) ir
iki pat C h’in dinastijos pradžios (221-206 pr. Kr.); In
dijoje tai pasireiškė miestiečių visuomenėje Buddhos
pasirodymo m etu apie VI a. pr. Kr., o vėliau šias ten
dencijas skleidė gamtos filosofai ir logikai. Šiuolaiki
nėje Japonijoje laisvas mąstymas tesuvokiamas blan
kiai. Taigi iš tikrųjų tradicinių autoritetų ir apribojimų
atmetimas dominavo naujųjų laikų Vakaruose ir sil
pniau reiškėsi Rytų Azijoje, tačiau tai tik laipsnio ar
turinio, bet ne esmės skirtumas. Kita vertus, nors šios
mąstymo tendencijos buvo įtakingos šiuolaikiniuose
Vakaruose, to nepasakysi apie viduramžius; todėl ne
derėtų ir šiuo pagrindu supriešinti Rytus ir Vakarus.
Kalbant šia tem a, krinta į akis kiniečių nostalgiškas
konservatyvizmas, iš dalies pastebimas ir tarp japonų,
tačiau Indijoje sykį jo buvo bemaž atsisakyta. M usul
monai, užėmę nem ažą dalį Indijos subkontinento, ne
varžė savęs Indijos tautų religijomis. Todėl nostalgiš
kas konservatyvizmas negali būti laikomas Rytų Azi
jos bendra ypatybe.
Nors ši nostalgiško konservatyvizmo savybė iš da
lies bendra ir indams, ir kiniečiams, tačiau pirmieji la
biau linkę išaukštinti universalius, praeitį, dabartį ir
ateitį aprėpiančius dėsnius. Taigi po šiodviejų panašių
nostalgijų pam atu slypi visai skirtingos pasaulėžiūros
ar mąstymo būdai.
Vėlgi m atome, kad daugelis žmonių mano, esą Ry
tų Azijos tautų išskirtinis bruožas - jų pasyvumas. Iš
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tikrųjų tai pastebima kiniečių ir indų mąstymo savybė.
Iš tų pačių Rytų azijiečių japonai - ypač jautrūs reiški
nių mainai. Japoniją pasiekę buddhistiniai mokymai ir
konfucionizmas savo ruožtu irgi transformavosi į kaž
ką dinamiško. Todėl neįm anoma apibendrinti Rytų azi
jiečių mąstymo būdo kaip grynai „pasyvaus”. Ir nors
Vakariečių mąstyseną iš tiesų galima vadinti „dinamiš
ka”, evoliucijos, fenom enalios esaties, istorinės raidos
sam pratos čia išryškėjo tik naujaisiais laikais, senovės
mąstytojų jos nebuvo akcentuojamos.
Dažnai pabrėžiam a, kad Indija, Kinija ir Japonija
išsidėsčiusios musonų zonoje, todėl šioms trims šalims
būdingas panašus klimatas. Sakoma, jog šioje zonoje
gyvenantys žmonės paprastai yra pasyvūs, pasiduoda
gamtinių sąlygų įtakai, nėra nusiteikę racionalia min
timi bei išmone ją nugalėti ar, gyvendami masėmis, ne
va lengvai paklūsta autoritetui ir todėl nelinkę savęs
pozityviai įtvirtinti. Todėl, iškilus prieštaravimams, jie
greičiau linkę juos grįsti racionaliai ir ieškoti kom pro
misų bei sintezės nei alternatyviai priimti vieną iš jų.
Savo ruožtu dažnai tvirtinama, kad, priešingai Va
karams, išskirtinė Rytų minties ypatybė - tolerancijos
ir santarvės dvasia. O Vakarų religija esanti griežta ir
netgi akcentuoja kovą už tikėjimą ir netikinčiųjų pa
smerkimą:
„Jei kas ateina pas m ane ir nelaiko neapykantoje
savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net
savo gyvybės, - negali būti mano mokinys”(Lk 14, 26).
„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau,
kad ji jau liepsnotų... Gal m anote, kad esu atėjęs at
nešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o
nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus
pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš
sūnų, o sūnus prieš tėvą, m otina prieš dukterį, o duktė
prieš motiną; anyta prieš marčią, o marti prieš anytą”
(Lk 12, 49-53).
Tokių agresyvių minčių nerasime jokioj Rytų Azi
jos religijoje. Nuo neatm enam ų laikų visame religinia
me Indijos pasaulyje viešpatavo rami ir taikinga at
mosfera. G autam a Buddha ir M ahavira savo gyveni
mus užbaigė ramiai. Voltaire’as, kuris buvo vadinamas
„tikėjimo laisvės apaštalu”, sužinojęs, jog nuo seniau
sių laikų Kinijoje buvo puoselėjam a tobula tikėjimo
laisvė, buvo visiškai sužavėtas Kinijos įstatymais.10 Nors
Japonijoje, kur tikėjimo laisvės principas nebuvo vi
siškai realizuotas, dėl politinio spaudimo ir valstybės
kišimosi neapykanta eretikam s liaudies sluoksniuose
vis dėlto buvo švelni. Netgi Jodo Shin sektoje, garsė
jančioje savo bekompromisiniu požiūriu į kitatikius, bu
vo patariam a, užuot jėga skleidus savo tikėjimą, ver
čiau ramiai laukti tam tinkamo m eto.11
Indijoje nėra akivaizdžių liudijimų apie kryptingą

kitų įtikinėjimą. Šį faktą lėmė požiūris, kad visi žm o
nės esmiškai yra viena. Atrodo, šiam požiūriui skirtin
gu mastu pritaria ir kitos Rytų Azijos tautos.
Tolerancijos ir abipusės santarvės idėja grindžiama
daugelio skirtingų pasaulėvaizdžių suderinamumo prie
laida. Indai linkę iš metafizinio taško toleruoti įvairių
filosofijų sambūvį; kiniečiai linkę jas sutaikyti ir sude
rinti remiantis politiniais ir praktiniais motyvais; jap o 
nai daugiau akcentuoja skirtingų mąstysenų istorinius
ir fiziografinius savitumus. Hinduistinėje Indijoje ne
aptiksime valstybės kišimosi į religiją pavyzdžių, Kini
joje tai įvykdavo dažnokai, o Japonijoje - gana retai.
Todėl mes nesiryžtame šiuos santykius apibendrinti vie
nu būdvardžiu - „azijietiška”. Kai Vakaruose naujai
siais laikais tolerancijos ir tarpusavio santarvės dvasią
pradėjo skleisti Švietimo mąstytojai ir pietistai, Azijo
je, ypač Irane, eretiškos pasaulėžiūros buvo negailes
tingai persekiojamos.
Dažnai pabrėžiam a, ir ypač Vakaruose, kad Rytų
mąstymas pasižymi eskapizmo tendencijomis, abejin
gumu socialinei ir politinei veiklai. Tvirtinam a, jog
krikščionybė skelbianti veiklos šiame pasaulyje būti
nybę, o Rytų Azijos religijos žmogų tem oko saugotis
šio pasaulio.12 Tokia kritika, atrodo, jau tapo įprasta
Vakaruose. Šia tema, pabrėždam as Rytų religijų savi
tumus, Maxas Weberis sako: „Jų skleidžiama nuostata
buvo pasaulio išsižadėjimas - arba atviro eskapizmo
pavidalu, arba šį pasaulį ignoruojančiais, nors ir p a
saulietiškais veiksmais. Todėl tai pasipriešinimas pa
sauliui ir mūsų dalyvavimui jam e”.13 W eberis toliau sa
ko: „Fundamentali protestantų tikėjimo etika šiuolai
kiniuose Vakaruose - tai asketizmas ‘šiame pasaulyje’.
Jie stengėsi, pozityviai priimdami Dievo valią, etiškai
racionalizuoti pasaulį, užuot bandę įvairiomis m edita
cijomis iš jo pabėgti.14 Kasdienis elgesys racionalizuo
jant išaukštinamas ligi Dievo nulem to pašaukimo, ir
tai esąs žmogaus laimės garantas. Skirtingai nuo šios
nuostatos, Rytų tikintieji - tai medituojančių, fanatiš
kų, nejautrių atsidavėlių minia, kuriems bet kokia pa
saulietinė veikla yra nonsensas ir kuriems terūpi, kaip
palikti šį pasaulį. Žinoma, buddhistų vienuoliai ne vi
siškai atm eta veiklą, tačiau, kadangi jų galutinis tiks
las - ištrūkti iš persigimimų rato (sarhsara), jų elgesys
niekuom et nėra grindžiamas nuodugnia šio pasaulio
racionalizacija.”15
Protestantų etika iš tikrųjų gali būti tokia, kokią ją
aprašo Maxas Weberis. Tačiau Vakarų mąstymui iki vi
duramžių ir viduramžiais ne visada būdinga nuostata
racionalizuoti šį pasaulį. „Medituojančių, fanatiškų, ne
jautrių atsidavėlių m inios” būta ir Vakarų istorijoje, ne
tik Rytuose. Neabejotina, kad ir Rytuose religingi žmo
nės nevengė „šio pasaulio“ veiklos. Daugelyje Rytų Azi

jos šalių pasklidęs M ahayanos buddhizmas kaip tik ir
akcentavo tokią veiklą „šiame pasaulyje“. Netgi Irano
religijoje m atome pasaulietiškum o tendencijų.
K albant apie tai, dažnai išgirsime tvirtinant, jog
Rytų Azijos tautos kontem pliuoja gam tą ir m editaci
jomis stengiasi sutaikyti žmogų su gamta, o vakarie
čiai siekia gam tą nugalėti. Siekis įveikti gam tą nebu
vo svetimas ir Rytų Azijai. Kinijoje ir Indijoje buvo
kasami kanalai, įrengiam os užtvankos, vandens sau
gyklos, apsauginiai pylimai. Kita vertus, Vakaruose
irgi reiškėsi gamtos ilgesys, traukiantis žmones sugrįžti
į gamtą. Todėl šiuo klausimu irgi sunkoka atskirti kal
bamus du pasaulius. Dėl filosofijos klausimų, tai, p a
vyzdžiui, subjekto ir objekto sam priešą akcentavo jau
senovės Indijos filosofai. Priežastis, kodėl gam tos
mokslai V akaruose p adarė tokį šuolį pirmyn, ypač
naujausiais laikais, aptarsim e kitą kartą. Šiaip ar taip,
santykį su gam ta Vakaruose ir Rytuose atskirti ir api
būdinti labai sunku.
Maxas Weberis tvirtina, kad ir viduramžiais, ir anks
čiau Vakarų krikščionybės asketiškumas buvo sumišęs
su racionalumu: „Jos tikslas buvo įveikti gamtinį būvį
{status naturae), išvaduoti žmogų iš iracionalių impul
sų valdžios, iš gamtos bei pasaulio, pajungti žmogų są
moningoms taisyklėms ir įgalinti jį be paliovos tikrinti
ir etiškai įvertinti savo elgesį. Štai kuo pasauline istori
ne prasm e reikšminga Vakarų vienuolystė, skirtingai
nuo Rytų Azijos - žvelgiant ne į visumą, o į bendrąją
tipologiją...”.16 O dėl paties gyvenimo racionalizacijos,
tai Japonijos Zen vienuolynuose kasdienybė yra itin
racionali, ir socialinė Japonijos dvasininkų veikla, kaip
minėta, iki viduramžių buvo labai plati. Mes pritaria
me Weberio nuom onei, jog sunku griežtai atskirti Ry
tus nuo Vakarų ir šiuo požiūriu.
Patikrinę visa, kas iki šiol buvo vadinam a rytietiš
ko mąstymo ypatybėmis, tikrovę randam e tokią, kad
neįm anom a išskirti nė jokio vieno bruožo, kuris skir
tų Rytus nuo Vakarų. A trodo, tikrai galima įžvelgti
keletą Rytų Azijos tautom s būdingų bendrum ų, ta 
čiau neįm anom a jų traktuoti kaip išskirtinės Rytų ypa
tybės ir priešinti Vakarų mąstymui, tarsi Vakaruose
jų nebūtų. Šiuos savitumus im ta vadinti „rytietiškais”,
nes tam tikrais periodais tam tikrose šalyse tarp tam
tikrų žmonių jie tikrai krenta į akis. Tačiau akivaizdu,
kad šių bendrų savitumų šaknys slypi tiesiog žmogaus
prigimtyje.
Taigi esam e priversti pripažinti, kad nėra nė vieno
visai Rytų Azijai bendro „rytietiško” bruožo, bet grei
čiau egzistuoja įvairūs mąstymo būdai, būdingi kon
krečioms tautom s, o ne visai Rytų Azijai. Tai patvir
tintų ir Rytų Azijos tautų kultūrų palyginimas, atkrei
piant dėmesį į tai, kad štai buddhizm ą skirtingos Rytų

67

Azijos tautos priėm ė skirtingai, savitai; tai aiškus m ū
sų požiūrio patvirtinim as. Kitaip tariant, buddhizm ą,
kurio esminiai principai yra universalūs ir pranoksta
atskirų tautų bei socialinių klasių atskirybes, kiekvie
na tauta adaptavo m odifikuodam a pagal jai būdingą
mąstymo būdą.
Žinoma, tarp įvairių šalių buddhistų, nors jie ir pri
klausytų skirtingoms tautom s, gali būti mąstymo p a 
našumų, nes buddhizm as yra pasaulinė religija ir tu 
rėjo milžiniškos įtakos Rytų Azijos žmonių dvasiniam
bei socialiniam gyvenimui. Kaip vieninga religija, bud
dhizmas lengvai bet kur atpažįstam as. (Pagrindinių
ar bendrųjų buddhizm o mokyklų ypatybių klausimo
šioje knygoje neliesime, nes tai religijos filosofijos p ro 
blema.) Savaime suprantam a, kai kuriuos bendrum us
galvoje turėti reikia, nes didžioji Rytų Azijos žmonių
dalis yra buddhistai. Tačiau buddhizm o negalima api
bendrinti visoms Rytų Azijos tautom s apskritai,17 nes
juk ne visi Rytų azijiečiai yra buddhistai. Sakyti, kad
tarp Rytų Azijos buddhistų esam a panašum ų bei p a
ralelių, ne tas pats, kas įrodinėti visų Azijos tautų kaip
visumos panašum us bei paraleles. A r buddhizm o p a
grindu padaryti apibendrinim ai taikytini, pavyzdžiui,
indams, kurių daugum a anaiptol ne buddhistai, - a t
skiras klausimas.
Taigi visi minėti samprotavimai veda prie neišven
giamos išvados: nėra visai Rytų Azijai išskirtinai būdin
go mąstymo, o tik universalios, ir Rytų, ir Vakarų, pa
čios žmogaus prigimties ypatybės. D ar daugiau, jei mąs
tymo būdai skiriasi priklausom ai nuo kiekvienos tau 
tos kultūrinės istorijos, tuom et galime numanyti, kad
ir šių tautų suform uotos kultūros nėra vienalytės. Sokichi Tsuda neseniai pažymėjo, kad trys tautos, Indija,
Kinija ir Japonija, subrandino savitas, visiškai skirtin
gas kultūras.18 M ums atrodo tikslinga, kalbant apie
kiekvienos tautos mąstyseną ar liaudies savitumus, pri
pažinti šį kultūrinį pliuralizmą dar prieš pradedant m ū
sų studiją apie nuostabią žmogiškos prigimties įvairo
vę, paskatinusią Popiežių ištarti garsiuosius žodžius:
„Geriausia žmonijos studija - tai pats žmogus”.
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timo, prisijungė prie jos. Banshu provincijoje gyvenantis
žmogus vardu Gozayemon buvo nuolat savo žmonos perse
kiojamas, kad taptų buddhistu, tačiau jis visada likdavo abe
jingas, kol vieną sykį jam pasisekė patraukti savo žmoną į
Shinshu pasekėjų gretas. Tokie prozelitizmo būdai gyvai
kontrastuoja su minėtais Vakarų religijos metodais.
12. Pavyzdžiui, Schweitzer A. Min. veik. - P. 30.
13. Weber M. Min. veik. - T. 2. - P. 367.
14. Kalbėdamas apie etikos racionalizaciją šiuolaikiniame pa
saulyje Maxas Weberis tvirtina, jog rytiečiai etiškumo sto
koja dėl jų įpročio sutapatinti profesinius interesus su mo
raline pareiga. Tačiau prof. Kwanji Naito, cituodamas Ohmi pirklius, įrodo M.Weberio požiūrio klaidingumą. (Shukyo to Keizairinri - Jodo Shin Shū to Omishonin (Religija ir
verslo etika - Jodo Shin sekta ir Omi pirkliai), Nippon Shakaigakukai Nempo, VIII. - 1941. - P. 243).
15. Weber M. Min. veik. - T. 1. - R 263-264.
16. Weber M. Die Protestantishe E thik und der Geist des Kapita
lismus / japonų vert. Tsutomu Kajiyama. - P. 143.
17. Religinis Indijos reformatorius Vivekananda 1893 metais
lankėsi Kinijoje bei Japonijoje ir buvo giliai sujaudintas
įvairiose šventyklose matydamas išsaugotus manuskriptus
ir epitafijas, parašytas senoviniais Indijos rašmenimis; tai
sustiprino jo tikėjimą dvasine Azijos vienybe. (Rolland R.
La Vie de Vivekananda. - T. 1. - P. 42.) Tačiau ši vienybė
teliudija buddhizmo universalumą. Todėl Azijos vienybę
derėtų suvokti kaip tik šiame, t. y. buddhizmo universalu
mo kontekste.
18. Tsuda S. Shina Shiso to Nippon (Kinijos mintis ir Japonija).
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Iš anglų kalbos vertė A udrius BEINORTUS

ŽMONĖS PASAKOJA

SENO SLOVĖNO PRISIMINIMAI
ARBA MANO GYVENIMO PUSLAPIAI
Užrašė Andrėj PAJK,
buvęs austrų bei prancūzų kareivis,
Napoleono laikų karo belaisvis
Prancūzijoje bei Rusijoje
Visų pirma atsidūriau pas vieną šeimininką, bet ne
galėjau nieko dirbti, nes buvau vos gyvas. Keturiolika
dienų jis mane maitino veltui, o pamatęs, kad man grįž
ta jėgos, išrūpino man kitą šeimininką kažkokiame toli
mame kaime Šaken, parapijojeLazdin, dešimt valandų
kelio nuo prūsų miesto Tilzit.
Čia, kaime, pakliuvau pas gerą šeimininką ir kaip
karo belaisvis tarnavau dvidešimt mėnesių. Kadangi tas
mano šeimininkas anksčiau buvo prūsų „juodasis hu
saras“ , tai mokėjo vokiškai ir mielai su manim kalbėjo
si. Jis ir pats jau ilgai sirgo, manęs irgi gailėjosi, todėl
liepė šeimininkei, savo žmonai, kad laikytų mane be
darbo tol, kol visiškai pasveiksiu. Kiekvieną vakarą tro
boj susirinkdavo daug žmonių. Aš vokiškai turėdavau
pasakoti savo nuotykius ir nelaimes Rusijoje, o mano
šeimininkas juos aiškindavo lietuviškai. Jie mielai ma
nęs klausydavosi. Taip pat klausinėdavo apie mano na
mus, ar turiu tėvą, motiną, brolių, seserų. Pasakoda
vau jiems, kad mano namai yra toli toli, prie pietų jūros,
šalia Turkijos.
Kai aš buvau karo belaisviu Lietuvoje.
Lietuvių kaimiečių būdas ir papročiai.

Pamažu sustiprėjau. Įkritę žandai su prasišovusiais
skruostikauliais ėmė taisytis, ir veidas tolydžio apvalė
jo. Žmonėms patikdavau vis labiau. Kai kurie jų, kaip
antai prūsų vokiečių kaimynai, mokėjo vokiškai ir galė
jo mane suprasti. O kadangi aš norėjau mokytis lietu
vių kalbos, kad taip pat galėčiau su kitais, ypač su mo
terimis ir vaikais, kalbėtis, jie, ypač vaikinai, sutiko man
pasakyti, kaip tas ar anas daiktas lietuviškai vadinamas.
Daugiau ar mažiau mokėjau keturias pagrindines Eu
ropos kalbas, tai yra daugumą slavų kalbų, taip pat
prancūzų, italų ir vokiečių. Tačiau vis dėlto mokantis
lietuvių tas žinojimas nieko negelbėjo, nes ši kalba, kaip
kai kuriems iš mano skaitytojų turbūt žinoma, turi tokių
šaknų ir žodžių, kurie visiškai nepanašūs į kitų kalbų.
Tada aš tebeturėjau šviesią galvą, išmokti kalbą norė

jau, tad greitai pramokau tiek, jog su vaikais ir mergai
tėmis jau galėjau laisvai plepėti. Nuo mažens buvau
linksmo būdo, todėl ir linksmiems lietuviams galėjau
papasakoti tokių dalykų, kurie keldavo juoką, ir jie, kai
eidavom gretimon bažnyčion j pamaldas, mielai su ma
nimi plepėdavo. Nors jie buvo liuteronai ir mišių nelai
kė, sekmadieniais vis dėlto vaikščiojau su jais į bažny
čią. Jie Dievui meldėsi savaip, o aš Jam meldžiausi taip,
kaip mane mokė katalikė mama. Aš mąsčiau: juk Die
vas yra visur, taip pat ir liuteroniškoj bažnyčioj.
Vyno čia nėra, jie geria tik degtinę. Aš taip pat kar
tais lietuviškam kaime išgerdavau. Tai atsitikdavo tik dėl
to, kad įsiteikčiau ir apsisaugočiau, o ypač dėl pirmo
sios priežasties, nes truputį bijojau, kad manęs neiš
duotų valdžiai, kuri mane būtų išvariusi sunkion tremtin
į Rusijos gilumą. Tačiau tai buvo nereikalingas rūpes
tis, kaip greitai įsitikinau, pažinęs geranorišką tenykš
čių žmonių būdą. Vieną sekmadienį visi kaimo vaikinai
ėjom į karčiamą. Aš moku už pilną bokalą- degtinės! ir pasiūlau savo artimiausiam draugui, tegu paleidžia
ratu. Jis man sako, jie turį tokį paprotį, jog tas, kuris
moka, pats turi dalinti ir pilstyti. Pagal slovėnišką pa
protį daviau išgerti kiekvienam, kuris buvo patalpoje.
Po to sumokėjau dar už vieną bokalą ir dosniai įpyliau
merginoms ir vaikinams.
Kai ėjom namo, mane subarė ir pasakė, jog tai ne
girdėta; o kitą sekmadienį kiekvienas visoj parapijoj
žinojo, kad aš mokėjau už du bokalus. Čia žmonės
blaivūs, tokių kivirčų ir girtuokliavimo, kaip pas mus,
nebūna. Geria mažai, retai pasigeria. Kai eidavom iš
bažnyčios, manęs vis klausinėdavo, pavyzdžiui: „Endrisos, ar tu toli nomie esi?“ Aš jiems atsakydavau:
„Pas kitos marės“.
Žiemos pabaigoj numirė mano šeimininkas, ir ta pro
ga galėjau stebėti lietuviškus laidotuvių papročius. Kiek
vienas kaimas turi savas kapines. Kitą dieną einam kasti
duobės. Žemė buvo įšalusi per penkias pėdas ir lyg
baltu smėliu pabarstyta, sunku buvo duobę kasti. Par
einami namo, papjaunam didelį jautį ir sukapojam jį į
mažas dalis. Kol velionis šarvojamas, į kaimą sueina
merginos ir vaikinai, žaidžia nekaltus žaidimus. Paskui
laidotuvės. Prieš guldydami velionį į karstą ir prieš nuleisdami į kapo duobę, visi pažįstami ir giminės dar kartą
jį pabučiuoja. Leidžiant karstą, tarp žmonių vaikšto žila
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sena moteris ir rauda keistus žodžius, lydintieji rauda
kartu su ja ir verkia. Visi gieda su kunigu Dovydo psal
mes. Grįžę namo, deda sukapotą jautieną j didelį puodą
ir po kurio laiko prie mėsos prideda raugintų kopūstų.
Kviečia visą kaimą gedulingų pietų. Kiekvienas kaimie
tis atsineša suoliuką, ir kaimynai troboje susėda eilė
mis. Po to ant ilgų stalų išdėlioja mėsą ir kopūstus, šalia
deda didelį kepalą ruginės duonos ir šaukštus. O peilj
kiekvienas turi atsinešti. Geria degtinę, be to, šeiminin
kė dar vaišina namie pagamintu alumi, kas kiek nori.
Svarbiausia metų švente laiko Didįjį penktadienį. Per
Saulėgrįžą, šv. Kalėdas ir šv. Velykas tris dienas nieko
nedirba. Tomis dienomis kaimo vyrai vaikšto iš trobos į
trobą. Prie kiekvieno namo durų su degtine juos pasi
tinka šeimininkė, o šeimininkas su naminiu alumi ir su
duona laukia prie stalo. Ilgai geria ir šnekučiuojasi. Kar
tais tokiomis progomis atsitinka, jog kas nors pasige
ria. Vis dėlto niekad neišgirsi apie muštynes bei sumaištį,
kokios - saugok Dieve! - beveik visada kyla pas mus,
kur žmonės labai lengvai veliasi į vaidus, vos truputį
vyno paragavę. Tokį bjaurų slovėnišką pokštą išgėrusiems vaikinams iškrėčiau aš, ir visiems buvo juoko.
Vis dėlto nė vienas niekada ant manęs nebuvo supy
kęs. Žmonės ten supranta pokštus ir dėl to nesipyksta.
Dar jie tokie darbštūs, jog kai kurios kitos tautos su
jais nė lygintis negali. Moterys žiemą pasiruošia verpi
mui vilnos, merginos audžia, o vyrai ruošia milą. Moti
nos ir dukros geriausią vilną atskiria, ją nudažo ir išsiaudžia spalvotas medžiagas. Taigi rūbais apsirūpina na
mie ir pinigų tam neišleidžia. Kiekvienas vyras vasarai
nupina trylika porų vyžų.Vasarą gi pastogėje džiovina
liepos žievę. Žiemą vyžas aptraukia milu, o vasarą dro
be. Prie kojos pritvirtina virve, ir niekad nebūna šalta.
Šaltis ten daug baisesnis nei pas mus, taigi visi sušal
tų, jei neturėtų tokio apavo.
Pinigais beveik nesinaudoja, mažai jų turi ir mažai
jų gauna. Už kviečių vežimą, kurį į Tilžės miestą vežėm,
gavom kubilą druskos. Kelionėj pinigų neišleidom, nes
pagal lietuvių įprotį su savimi turėjom džiovintos žąsie
nos ir duonos.
Vasarą kirtom javus. Čia jų niekas niekad nepjauna,
nes jie neturi pjautuvų. Kiekvienas kirtėjas dalgiu taip
mosuoja, jog nukirsti javai lengvai priglunda prie sta
čių, o paskui jį eina moteris, kuri greitai renka juos, pa
silenkus suspaudžia į glėbį ir su grįžte riša į pėdus. To
kiu būdu javai greitai sutvarkomi. Žaginių taip pat netu
ri, tačiau kiekvienoj ežioj sustato po dešimt pėdų. Iš
džiūna per tris dienas. Kraštas ypač turtingas rugių, kvie
čių Ir miežių.
Kulti pradeda tik rudenį, tai yra rugsėjį Ir spalį. Tuo
metu vidurnaktį kiekvienas turi keltis ir eiti kulti. Vyrai ir
moterys visi vienodai valgo, visi vienodai dirba. Per dieną
iškula kokius aštuonis klojinius; deda varpomis į vidurį;
per storąjį pėdo galą daužo vyrai, o per kitą galą jiems
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iš paskos - žmonos. Ryte, kaip papratę, eina nusiprausti
ir išsišukuoti savo ilgų plaukų, o po to kitus darbus dirba.
Po darbo jų laukia sotūs pietūs, kuriuos gamina šei
mininkė. Jie mėgsta riebų maistą. Nors lietuvių paršai
nėra taip nupenėti kaip mūsų, tačiau kiekviename na
me jų skerdžia daug, ir lašinių bei mėsos netrūksta. Taip
pat laiko žąsis, rudenį keletą papjauna ir džiovina. Taip
pat turi visus namų apyvokos daiktus.
Dirbant jiems nereikia taip kankintis, kaip kai kuriems
mūsų kaimiečiams, kadangi viską dirba neskubėdami,
gražiai, iš eilės Ir visi kartu.
Aš domėjausi viskuo, imdavausi kiekvieno darbo,
jie mielai mane mokė, kaip ką daryti.
Netrukus kiekvienas kaimo vaikas mane pažinojo ir
man už nugaros šaukė „Endrisos“. Nieko man netrū
ko: nei valgio, nei gėrimo, nei draugų. Bet vis dėlto ne
buvau patenkintas, nebuvau laimingas svetimam kraš
te, toli toli nuo mielos tėviškės.
Kas sako, kad žmogui namai visur, kur jis gerai gy
vena, tas klysta arba neturi širdies. Kiek kartų vakaro
sutemose, linksmoj draugijoj grįždamas iš laukų nutil
davau, nes prisimindavau namus! Ar išvysiu dar nors
kartą mielas lankas ir klonius, kur stovi tėvo namas, kur
gyvena mama su broliais ir seserimis? Tokie atodūsiai
kildavo iš pačių širdies gelmių, ir ašara po ašaros susi
tvenkdavo akyse. O atsakyti į savo klausimą negalėjau.
Kaimiečiai dažnai rinkdavosi vakaroti kokioj nors tro
boj. Aš eidavau su jais. Jie žaisdavo visokius žaidimus
arba klausydavo manęs, kaip pas mus, kokie mūsų
žmonės, mūsų kraštas. Tolimoj šaly aš pasakodavau
apie gimtosios Slovėnijos grožį.
Kaip grįžau namo
Lietuvos kaime praleidau dvidešimt mėnesių. Būčiau
galėjęs pabėgti ir patraukti gimtinėn, tačiau veltui bū
čiau tikėjęsis kaip užsienietis keliauti per svetimas šalis
be atitinkamo leidimo; daugel kraštų mane skyrė nuo
namų. Taigi turėjau palaukti, kad būtų sudaryta taika ir
valdžia man leistų bei padėtų išvykti.
Nuo mano atvykimo iš Slovėnijos iki dabar Europo
je pasikeitė ne vienas tarpvalstybinis susitarimas. Rusi
ja, savo žiemos padedama, nuvertė Napoleoną nuo vir
šūnės, nuo kurios jis įsakinėjo visai Europai. Jo galin
gas balsas ir mane buvo Išvijęs kariauti toli į svetimus
kraštus. Visi didesni ir mažesni valdovai prieš jį susivie
nijo, todėl pagaliau buvo nutarta karo belaisvius iš Ru
sijos išsiųsti namo.
1814 metais rudenėjant iš artimiausios valdžios, iš
apygardos viršininko, gavau leidimą vykti namo. Man
buvo pasakyta, kad eičiau į Karaliaučių, ten užsiregist
ruočiau belaisvių rinkimosi vietoje; ką turėsiu daryti to
liau, bus pasakyta tenai.

Kaip galėčiau aprašyti savo džiaugsmą!
Pradėjau atsisveikinti su savo lietuviais. Iš akių
man plūdo ašaros, kai pagal tenykštį paprotį
atsisveikindamas bučiavau kiekvieną, maty
damas, kaip tie geri žmonės mane mylėjo.
Susirinko kaimo vaikinai, merginos meiliai į
mane žvilgčiojo, o šeimininkė kelionei į terbą
krovė lašinius ir džiovintą mėsą.
Tesaugo jus Dievas per amžius! - pasa
kiau ir su ašaromis palikau kaimą, ir iškelia
vau į Karaliaučių.
Dvidešimt mylių iki minėto miesto ėjau vi
siškai vienas. Tačiau ėjau žvaliai ir sparčiai,
nes žinojau, kad einu namo, kad esu laisvas!
Karaliaučiuje, name, kur rinkosi visi be
laisviai, radau kokius du šimtus prancūzų, ku
rie, kaip ir aš, buvo išblaškyti po Rusiją ir Prū
siją. Jau kitą dieną žygiavome pirmyn. Pake
liui apgalvojau savo ligšiolinį likimą ir dėko
jau Dievui, kad Jis man visada padėdavo ir
didžiausiuose varguose manęs neapleisdavo. Juk galėjo man kas nutikti ir kleivojant
apledėjusiais keliais, kur mane būtų tiesiog
sutrypę, galėjau ir badu mirti, ir sušalti kaip
tūkstančių tūkstančiai mano likimo draugų.
Ir vis dėlto Dievas man buvo gailestingas!
Versta iš: Spomini starega slovenca ali črtice iz
mojega življenja. Spisal Andrėj Pajk, bivši
avstrijski in francoski vojščak, vojni ujetnik na
francoskem in ruskem ob napoieonovem
času // J u r č i č J. Zbrano delo. - 1 . 2 . Ljubljana, 1948. - P. 240-246. Pirmą kartą spausdinta žurnale:
Sfovenske večernice. 1865. - Nr. 12.
iš slovėnų kalbos vertė
Vykintas OSTAŠENKOVAS
PEOPLE NARRATE
A vSlovenian soldier who was as a war
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the time of Napoleon relates his story of
Lithuania where he found himself as a pris 
oner of war. Prisoners of war were attached
to the local farmers as workers and serv
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per and their customs. The Slovene no
ticed that Lithuanians are not so great
drunkards and are not in such rage when
they are drunk as his compatriots in
Slovenia. However, the longing for his
mother-land goes right through his story.

TURINYS:
Paslapties sostinė. Archeologas Gintautas ZABIELA,
klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO,
aiškina Vorutos paslaptį................................................1•
Romualdas APANAVIČIUS. Etninė muzika ir
žmonijos rasių išsiskyrimo teorija
7•
Alfonsas MOTUZAS. Švč. M. Marijos valandų ir
giesmių lietuviškieji ypatumai.....................................12 •
Vilma DAUGIRDAITĖ. Velykų lalavimo dainos................... 20 •
Algė JANKEVIČIENĖ. Istorizmo epochos
medinės bažnyčios..................................................... 25•
Marijona MIELIAUSKIENĖ. Minint Lionginą Šepką
42 •
Stasys DAUNYS. Liongino Šepkos kūrinių
kelias į muziejų............................................................ 43•
Giedrė JANKEVIČIŪTĖ. Kelios pastabos apie Liongino
Šepkos kūrybos refleksijas šiuolaikinėje lietuvių
skulptorių kūryboje...................................................... 45•
Liongino ŠEPKOS laiškai broliui Viktorui, rašyti
iš Didvyžių invalidų ir senelių namų............................ 47•
Julius KANARSKAS. Kretingos muziejaus istorija.............50 •
Vacys MILIUS. Ignas Končius - kryžių ir
koplytėlių tyrinėtojas.................................................... 56•
Kitos kultūros. Kapila VATSYAYAN.
Indų šokio estetika.......................................................59•
Skaitym ai. Hajime NAKAMURA. Rytų tautų mąstymo
būdai: Ind ija-Ki nija-Ti betas-Japon ¡ja......................63 •
Ž m o n ė s p a s a k o ja . Seno slovėno prisiminimai
arba mano gyvenimo puslapiai...................................69•

VIRŠELIUOSE:
Nukryžiuotasis. Než. dail.
Skuodo r. LM 189.

Šv. Jurgis.
LM 123.

Ramūno VIRKUČIO nuotraukos

1 priešlapyje: Algimanto KUNČIAUS nuotrauka.
Iš ciklo „Reminiscencijos“. 1980 m.
71 p. - Algimanto KUNČIAUS nuotrauka.

LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA
LIETUVOS LIAUDIES
KULTŪROS CENTRAS
LIAUDIES KULTŪRA 1998 Nr. 2 (59)
Žurnalas leidžiamas nuo 1988 metų,
kas du mėnesiai
R e d a k c ijo s a d r e s a s :

Barboros Radvilaitės 8, 2600 Vilnius
V y r ia u s io ji r e d a k t o r ė

Dalia RASTENIENĖ tel. 61 34 12
S k y r ių r e d a k t o r ia i:

Dainius RAZAUSKAS
- bendrieji kultūros klausimai,
tel. 61 31 61
Vladas MOTIEJŪNAS - etnologija,
tel. 61 31 61
Liudvikas GIEDRAITIS - folkloras,
tel. 61 31 61
Martynas POCIUS - tautodailė,
tel. 45 85 33
Beatričė RASTENYTĖ - korektorė,
tel. 61 31 61
Ramūnas VIRKUTIS - fotografas
Maketas Martyno POCIAUS
Reziumė j anglų kalbą vertė
Sigita JURKUVIENĖ
R e d a k c in ė k o l e g ija :

Dr. Leonidas DONSKIS, Klaipėdos universitetas,
Minijos 153, 5084 Klaipėda
Habil. dr. Simas KARALIŪNAS, Lietuvių kalbos
institutas, Antakalnio 6, 2055 Vilnius
Zita KELMICKAITĖ, Lietuvos muzikos
akademija, Gedimino pr. 42, 2001 Vilnius
Dr. Ingė LUKŠAITĖ, Lietuvos istorijos institutas,
Kražių 5, 2001 Vilnius
Habil. dr. Nijolė LAURINKIENĖ, Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio 6, 2055 Vilnius
Juozas MIKUTAVIČIUS, Lietuvos liaudies
kultūros centras, Barboros Radvilaitės 8,
2600 Vilnius
Prof. habil. dr. Vacys MILIUS, Lietuvos istorijos
institutas, Kražių 5, 2001 Vilnius
Dr. Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ, Lietuvos
muzikos akademija, Gedimino pr. 42,
2001 Vilnius
Doc. dr. Krescencijus STOŠKUS, Vilniaus
universitetas, Didlaukio 27, Vilnius
Prof. habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ,
Antakalnio 83-22, 2040 Vilnius
© „Liaudies kultūra“
Steigimo liudijimas Nr. 152
Pasirašyta spaudai 1998 01 30
Formatas 60x90/8
Rinkta kompiuteriu. 9 sąl. sp. I.
Tiražas 1150 egz. Užsakymas 435
Kaina: prenumeratoriams 4,50 Lt.
Pardavimui - sutartinė
Lietuvos liaudies kultūros centras
Barboros Radvilaitės 8, 2600 Vilnius
http://neris.mii.lt/heritage/lfcc/lfcc.html
email: lfcc@lfcc.lt
Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius

Vytautas BALČYTIS. Iš serijos „Miesteliai“. Svėdasai. 1990 m.

Autorių dėmesiui
Nuo 1998 metų „Liaudies kultūros“ žurnale mokslinių darbų skyrius bus labiau išskirtas negu anksčiau. Autoriai, norintys
spausdinti savo straipsnį šiame skyriuje, turi laikytis moksliniams darbams keliamų reikalavimų:
1) Išryškinti tyrimų objektą, apibrėžti tyrimo tikslus, nusakyti tyrimo metodą, pateikti išvadas, panaudotos literatūros sąrašą,
pateikėjus ir kt.
2) Trumpai, keliais sakiniais, prieš straipsnį suformuluoti straipsnio esmę, pagrindinius teiginius. Parengti 0,5-1,0 mašinraščio
apimties santrauką lietuvių kalba vertimui į anglų kalbą.
3) Straipsniai, pretenduojantys į „Mokslo darbų“ skyrių, duodami recenzuoti ir aprobuoti ne mažiau kaip dviems žurnalo
redkolegijos nariams ar jų nurodytiems recenzentams.

