Kinijos versmė ir mes
Liudviko GIEDRAIČIO interviu su Vilniaus universiteto
Orientalistikos centro lektoriumi Vyčiu SILIUMI
Kinija nuo amžių išskirtinai milžiniška, žmonių gausi
šalis, tačiau gal dėl menkos ekonominės įtakos iki šiol
neatrodė esanti pasauly reikšminga. Mūsų laikais padėtis
keičiasi, sakytum, strimgalviškai. Ta šalis, akivaizdu, jau
taikosi ir į pasaulio galybių gretas. Jos nepastebėt, apie ją
nekalbėt nebeįmanoma. Ar kinai jų ir pasaulio sukūrimo
mituose skelbiasi kuo ypatingai išskirtiniais?
Išskirtinumas tas, kad kiniški pasaulio sukūrimo mitai gana vėlyvi. Tūkstantmečius svarbiausi klausimai,
ieškojimai kinams buvo ne kas sukūrė pasaulį, kokiu
tikslu, bet kaip šiame pasaulyje gyventi tinkamiausią
žmogui gyvenimą. Tai reikšmingai veikia kinų mąstymą iki šių dienų, lemia jų pragmatiškumą, praktiškumą:
klausiama, ne kodėl yra taip ar kitaip, bet ką daryti, kai
yra taip, o ne kitaip. Tai labai svarbus kultūrinis apibendrinimas. Be abejonės, kinai klausia ir kodėl yra pasaulis, kaip jis atsiradęs, noriai mokosi ir iš kitų tradicijų, pirmiausia iš Indijos, jos budizmo bei Vakarų pasaulio, su
jo technologija, racionalistiniu mąstymu. Tai vėlesnių,
naujausiųjų laikų pamokos, bet vyrauja tendencija, nulemta pačios kinų kultūros pirminių, seniausių minties
klodų, kuriuose pirmiausia klausiama, kaip prasmingai
gyventi šiame pasaulyje, o ne kodėl.
Tačiau švietė gi ir Mao, komunistinės ideologijos,
laikai...
Taip, Mao valdymo, kultūrinės revoliucijos „piko“
septintajame dešimtmetyje metais svarbiau buvo
ideologijos teiginiai, idealai, jų įgyvendinimas nei atsižvelgimas į praktinius dalykus. Pasekmės skaudžios,
bet Deng Siaopingo atsivėrimo politikos dėka, mano
supratimu, grįžtama vėl prie pragmatiško pasaulio
matymo: nesvarbu esą juoda ar balta katė, svarbu,
kad ji gaudo peles.
Tai lyg atspindi ir senojo kinų išminčiaus Kongdzi
(mokytojo Kong, Konfucijaus) dvasią... Beje, iš lietuviškų
straipsnių apie Kiniją atrodo, kad būten Konfucijus, gyvenęs prieš du su puse tūkstantmečio, nulėmė visą tos
šalies istoriją, filosofinės, praktinės minties plėtotę. Kokį
gi magišką, svarbiausią Žodį tas žmogus kažkada ištarė?
Gal tą, kad „realybė yra vertinga, svajonės nesvarbios“,
gal kad ypač vertino, teigė tradicijas, kultūros kūrimą,
žmogaus kūrybinio prado puoselėjimą?..

Suprantama, kad Konfucijus nulėmė ne viską. Tai tik
europiečiai tą kinų mąstymo sistemą, kuriai atstovauja
Konfucijus, pavadino pagal jo vardą – „konfucianizmu“.
Pačių kinų termine žudzia (pažodžiui, mokytų žmonių
mokykla) nėra Konfucijaus įvardijimo. Priežastis labai
paprasta: Konfucijus pats paveldėjo jau dviejų trijų tūkstančių metų sukauptą mąstymo tradiciją, pilną kultūrinių
herojų, etinių modelių, kaip deramai elgtis atsidūrus vienokioj ar kitokioj padėty. Paveldėjo ir milžinišką ritualų
tradiciją, kaip išreikšti pagarbą žmogui, gamtai. Konfucijus mėgo pastebėti, kad jis nieko naujo nekuria, tik
gerbia senovę, ja seka. Tai, žinoma, nėra visiškai tiesa. Jis
kinų mąstymui suteikė labai daug naujo, tačiau tai darė
perimdamas tradiciją, ją išplėsdamas, sureikšmindamas
jo gyvenamuoju laikotarpiu aktualiausias tos tradicijos
dalis. Viena iš tokių – minėtasis pragmatiškas požiūris į
pasaulį. Mokiniams papriekaištavus, kad nešneka, kaip
reikia elgtis su dvasiomis, kurioms štai aukojami smilkalai, meldžiamasi, prašoma pagalbos, Konfucijus tepriminė, kad jie dar neišmoko, kaip tarnauti žmonėms, o jau
klausia apie dvasią, dar nesuprato, kaip reikia gyventi,
o domisi, kaip bus po mirties, esmės nepažinūs. Dvasias, anot Konfucijaus, reikia gerbti, bet laikytis nuo jų
atokiau. Daug esama dalykų, kurie iš esmės nepažinūs.
Konfucijus norėdavo kalbėti apie tai, ką realiai galima
pakeisti – apie žmonių santykius, poelgius. Todėl nuolat
pasakojo ir apie kultūrinius herojus, kurie įvairiose situacijose, pavojuje sugeba tinkamai, teisingai pasielgti, apie
menkus žmones, kurie sudėtingais gyvenimo atvejais
elgiasi prastai. Pragmatiškas požiūris į pasaulį nebuvo
Konfucijaus „išrastas“, bet jis labai daug prisidėjo, kad
tokia nuostata įsivyrautų, pasklistų. Per 5000 Kinijos civilizacijos metų, be jokios abejonės, čia būta ir visai kitokio pobūdžio mąstytojų, bet iki šių dienų kinų kultūros
tradicija daugumai žmonių (ypač vakariečių) asocijuojasi
išties pirmiausia su Konfucijaus vardu. Nemaža dalimi tai
yra ir pačios Kinijos savojo įvaizdžio kūrimo padarinys.
Skaitydamas Konfucijų patiri labai daug gražių žodžių: apie gėrio siekimą, žmogaus kilnumą, kūrybinę dvasią, socialinę lygybę, kultūros reikšmingumą... Ar būtent
toks ir buvo Kinijos valstybingumo, imperijos susikūrimo
idėjinis pagrindas?
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Kinijos susivienijimo, imperijos sukūrimo 221-aisiais
pr. mūsų erą metais vadovautasi ne konfucianistiniais
idealais, o legizmo mokymu. Vakaruose to atitikmuo –
Makiavelio politika, absoliučiai ciniška politinė manipuliacija. Po 21-erių metų pasikeitė valdančioji dinastija, atsigręžta į tai, ką teigė Konfucijus, pagal kurio mokymą,
politikos tikslas esąs kilnus valdymas. Jo esmė – siekti
išsiaiškinti, kaip lyderis, valdovas turi elgtis, vadovauti,
sukurti sąlygas kiekvienam užsidirbti maistui, būstui,
kad kiekvienas žmogus galėtų tinkamai atlikti tas pa
reigas, kurios būtinos kasdieniame gyvenime: laimingai
augintų gerus vaikus, rūpintųsi senais tėvais... Deja,
daugelis Konfucijui rūpėjusių idealų politizuotoj aplinkoj sustabarėja, yra iškraipomi, pritaikomi vieninteliam
tikslui – valstybės vienybei, dažnai ir valdančiųjų politinei galiai išsaugoti. Konfucianistinės tiesos nuo XIV a.
iki pat XX a. Kinijoj buvo net valstybinių egzaminų pagrindas: norintieji dirbti valstybinį darbą turėjo mintinai
išmokti kanoninius konfucianistų tekstus. Toks mokymosi būdas, ugdymo procesas labai prieštaravo tam,
kokį teigė pats Konfucijus, pasak kurio, „jei kam parodau vieną kampą, o žmogus savarankiškai neranda kitų
trijų – neturiu kantrybės tokio mokyti.“ Konfucijui itin
svarbus buvo kiekvieno mokinio savarankiškas mąstymas, asmeninės pastangos mokytis ir ugdytis. Esam prisiklausę stereotipinių kalbų apie Kiniją kaip stagnatišką
valstybę, kurioje privalu aklai sekti mokytojo nurodymus. Nėra visiškai taip. Pasak Konfucijaus, mokymasis
be mąstymo klaidinantis, mąstymas be mokymosi pavojingas. Būtina išmokti, ką prieš mus gyvenusieji mąstė, ką darė gerai ar blogai. Ir nuomonių įvairovė būtina,
kaip muzikoj garsų įvairovė. Svarbi Konfucijaus mintis,
kad žmonės neturi būti vienodi, bet harmoningai derėti
vieni prie kitų. Ir daoizmo, ir konfucionizmo tradicijose
itin daug dėmesio skiriama svarstymams, kaip pasiekti
šitą dermę.
O koks kinų, sakytum, „idėjinis pagrindas šiandien“?
Apie tikėjimo dalykus iš Kinijos nė nesigirdi...
Kinų religingumo, dvasingumo supratimas gerokai
skiriasi nuo abraomiškomis tradicijomis tikinčiųjų. Kinas vienu metu gali būti ir konfucianistas, ir daoistas, ir
budistas. Nė vienas iš šių mokymų nėra monoteistinis.
Juose nėra teiginių apie vieną Dievą, sukūrusį žmogų,
suteikusį gamtos ar žmogiškuosius įstatymus, todėl
nėra sunkumų tuos mokymus vienyti, suplakti. Kiekvienas religinis mokymas tarytum iš savitos unikalios pozicijos pažvelgia į tą patį fundamentalų kinų tradicijai
klausimą: kaip gyventi tinkamiausią žmogui gyvenimą?
Daoizmo mokyme daugiausia dėmesio skiriama asmens prisitaikymui prie gamtos ritmų, gyvosios aplinkos, konfucianizmo – kaip pritapti bendruomenėje, de-
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rėti joje, budizmas siūlo atsakymus į metafizinius klausimus apie žmogaus ir pasaulio prigimtį.
Ar taip išlieka ir iki šiol praktiniame gyvenime? Ar tik
rovėj tai gyva?
Manau, gyva. Tai nuolat liudija ir paprasti, buitiniai,
banalūs kasdienybės dalykai. Nukeliauk į bet kurį Kinijos kaimą – kiekvienoj troboj pamatysi, pavadinkim,
altorėlį. Nebūtinai dievams, bet pirmiausia tėvams ir
protėviams. Pamatysi deginamus smilkalus. Kinų Naujųjų metų (pasak jų, Pavasario šventės) metu žmonės
visuotinai keliauja į savo gimtąsias vietas: lanko tėvus,
senelius ar bent jų kapus. Daug dalykų, apie kuriuos kalbėjo Konfucijus, išties gyva žmonių širdyse, net jei tai
„neįvelkama“ į teorinį rūbą.
Mūsų net pačiame himne teigiama „Iš praeities tavo
sūnūs te stiprybę semia...“ Bet pučia gi ir nauji vėjai. Kokie jie ten – po komunistinės ideologijos?
Gyvenant globaliame pasaulyje, neįmanoma išvengti
išorės įtakų. Būnant Kinijoje dabar kur kas labiau matyti, kaip jų senajai kultūrai, tradiciniam sugyvenimo būdui
daug didesnis pavojus kyla net ne iš komunistinės ideologijos, kurios, tiesą sakant, žmonių kasdienybėj beveik
nelikę. Ji dar pasigirsta iš televizijos, susirinkimų, kuriems
pasibaigus žmonės gyvena kaip gyvenę. Didesnis pavojus eina iš modernybės įvairių grimasų, beprotiškos konkurencijos, iš reikalavimo ne tik laimėti, bet padaryti tai
dar ir nugalint kitą. Nuolat sklinda raginimai dirbti, kad
vartotum, užsidirbtum, įsitvirtintum. O svarbiausia – tai
daryti pačiam vienam. Nes, suprask, kiekvienas esam
autonomiškas, laisvas individas, kuris laisvoje konkurencinėje kovoje su tokiais pat autonomiškais, laisvais, racionaliais individais turi pasiekti savo tikslus. Toks žmogaus
paveikslas ne itin dera su tuo, ką įsivaizdavo Konfucijus,
kuris, šnekėdamas apie žmogų, visada turėjo omeny
mažiausiai du, nes vienas net neegzistuoja kaip žmogus.
Mes negimstame atskirai ir neužaugame atskirai nuo
kitų. Tai, kuo esame, – tampame drauge su savo aplinka. Todėl, Konfucijaus supratimu, negalime augti patys
neaugindami kito. Tačiau, jei žmogų suprasime kaip autonomišką, sau pakankamą individą, atrodys, kad laimėti
galime tik priversdami pralaimėti artimą. Apibūdinimui
pasitelkus žaidimo metaforą, Konfucijaus supratimu,
mes ir laimime, ir pralaimime kartu, svarbiau ne kaip laimėti, o kaip kartu tęsti žaidimą. Komunistinė ideologija,
žinoma, buvo itin žalinga konfucianistiniam mąstymui,
bet kapitalistinės nuostatos dabar daug grėsmingesnės
ir smelkiasi giliau.
Negi tas Konfucijus turi būti amžinai teisus!
Žinoma, galima klausti, ar reikia to Konfucijaus.
Mano supratimu, jo idėjos aktualios ir šiandienos žmogui, nesvarbu, ar jis būtų iš Rytų, ar iš Vakarų. Pagrindinė

Kinija. Paviljonas šventuose daoizmui Lotoso kalnuose.

Konfucijaus mokymo tema – nė vienas žmogus nėra
autonomiškas ir sau pakankamas. Mes tik palaikydami santykius daromės unikalūs, nepakartojami. Ryšiai,
santykiai negali būti naudingi vienam. Tik augindamas
kitą, galiu pats augti. Pagaliau, tik šitaip elgdamasis galiu teisėtai tikėtis pagalbos ir iš kito. Kai, tarkim, mokytojas visas jėgas atiduoda tam, kad studentai išmoktų,
suprastų geriau nei jis pats kada nors supras, tik tada jis
gali tikėtis, kad jo mokiniai palaipsniui taps jo jaunaisiais
kolegomis, iš kurių ir pats galės mokytis. Kol gyvename tarp žmonių, Konfucijaus idėjos gali būti naudingos
kiekvienam, ir moderniam, žmogui.
Žiūrint į Kiniją iš tolo, atrodo, kad ten vienas kolektyvinis kumštis...
Taip, mums dažnai atrodo, kad kinai – tarytum pilka
kolektyvinė masė, kuri dievina senovę, klauso autoritetų. Tokį požiūrį lemia ir mūsų vakarietiškasis individualizmas, esą išlaisvinantis mus nuo religinių, politinių
gniaužtų. Bet pasaulis nebuvo ir nėra pasidalijęs kontrastinguoju juoda – balta principu. Konfucionistų klasikiniuose tekstuose nėra kalbų apie kolektyvizmą, pilką

masę. Nesu šiaip sau, apskritai „sūnus“, bet būtent Dainoros ir Antano sūnus, esu savo žmonos vyras ir savo
brolių brolis... Kuo daugiau turim reikšmingų ryšių, santykių su kitais, tuo esam unikalesni ir nepakeičiamesni.
Taip pat, be abejo, – įsipareigojantys. Prarandam dalį
autonomiškumo, bet gaunam daug ko reikšmingesnio. Tokia Konfucijaus žinia, manau, nėra mums visiškai
svetima. Ir mūsų tradiciniame kaime žmogus vertintas
ne kaip „autonomiškas racionalus individas“, o būtent
ryšy su kitais, su bendruomene: Katrės vyras, Pranuko
tėvas, Marcinkonių kerdžius...
Taigi visiškai, sakytum, „konfucianistiška“. Kuo tada
dėtas tas kinų išminčius!
Kuo ir kokie dabar esam, nulemta labai daugelio įvykių. Moderniosios etinės bei politinės sistemos reikšmingai keitė ir formavo mūsų savipratą bei bendrą pasaulio
suvokimą. Būtinybė ir noras gelbėtis nuo viduramžiškų
religinių, politinių ar aukštuomenės priespaudų suteikė
stimulą Apšvietos amžiui. Vienas to rezultatų – Europoje filosofų buvo suformuluota žmogaus kaip laisvo,
autonomiško, racionalaus individo samprata. Dabartinė
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Europa susiduria su visiškai kitomis problemomis, prie
spaudomis bei iššūkiais nei viduramžiais. Filosofai, sociologai šneka apie susvetimėjimą, ekonomistai perspėja dėl visame pasaulyje nuolat gilėjančios prarajos tarp
pasakiškai turtingų ir nieko neturinčiųjų. Akivaizdu, kad
dabarties problemoms spręsti reikia ieškoti naujų kelių.
Konfucianizmas, kaip ir įvairios kitos pasaulio mąstymo
tradicijos, suteikia galimybę pažvelgti, pažinti, kaip žmogus bei jo aplinka buvo apibūdinama skirtingu nei mūsų
žodynu. Tai praplečia ir supratimą, ir galimybes surasti
atsakymus į mums šiandien rūpimus klausimus.
Nejučia prakalbot apie labiausiai man rūpėjusį dalyką: ką, kokia dalimi lemia ta per daugelį tūkstantmečių
sukaupta, surašyta išmintis, dvasinė ir kitokia žinija šalies tvarkymosi, gyvybingumo, išlikimo klausimus. Mes
tų klodų neturim – esam pasiduodantys, neatsparūs,
nepajėgūs išsaugoti save, teigti, būti orūs... Sunkiai beįžvelgiami mūsų dvasios šaltiniai, troškimai išgyventi. O
Kinija atrodo begalinė į praeitį ir į ateitį. Gal esu ir naivus, bet, tiesą sakant, ir šiuo pokalbiu rūpi pirmiausia
paklausti, ko mes galėtume bent akimirkai iš tos amžinybės, jei įmanoma, pasimokyti? Pavydas ima: taip daug
ten išmintingų žodžių, apmąstymų – kultūros, filosofijos – ant tokio pagrindo, be abejo, jau galima kurti, net
ir gyvenimą, jo amžius...
Kinijos civilizacija nepertraukiamai tęsiasi jau pen-

kis tūkstančius metų. Sunku ir turbūt neįmanoma rasti
vieną priežastį, lėmusią tokį kultūros tęstinumą, tačiau
vien tik aklu atsitiktinumu to taip pat nepaaiškintum.
Vienas žinomiausių Konfucijaus posakių, manau, galėtų atskleisti svarbų Kinijos kultūros bruožą: „Kas brangina sena tam, kad suvoktų nauja, gali mokyti kitus“.
Konfucijus niekad nesiūlė grįžti į senovę, tačiau nuolat
primindavo, kad jos išmanymas gali ir turi padėti geriau
suvokti dabartį. Senovė Konfucijui – lyg saugykla žinių,
iš kurių galima mokytis, kaip kurti, užtikrinti savo ateitį. Net ir dabartiniai Kinijos politiniai lyderiai visuotinai
pripažįsta, kad Mao kultūrinė revoliucija buvo absoliuti
katastrofa, tragedija, iki šiol kraujuojanti žaizda, tačiau
vis tiek korektiškai teigia esą Mao buvo 70 proc teisus,
o 30 proc. klydo. Turint omeny, kad dar visai neseniai
net už pamanymą, kad bent tūkstantąja procento dalimi tas Mao klysta, žmogus galėjo būti sušaudytas, tokie teiginiai, be abejo, rodo labai reikšmingą politinės
atmosferos pokytį. Tačiau dar svarbiau suvokti, kad kinai nenori istorijos pertrūkio, tuščių istorijos tarpų. Sutinkama, kad Mao kulto laikai baisūs, tačiau suvokiama,
kad pamiršta istorija gresia pasikartojimu. Jos negalima
pamiršti, išmesti ir dėl to, kad nepamažėtų žinijos saugykla, mokanti tinkamai eiti į priekį. Toks nuolatinis gręžimasis į praeitį, senuosius kultūrinius herojus, ieškant
sau mokytojų, egzistavo per visą Kinijos intelektinę istoriją. Tai būdinga, žinoma, ne tik Kinijos kultūrai, tačiau ši nuostata, be
abejonės, turėjo reikšmingos įtakos
Kinijos civilizacijos tęstinumui. Vakarų tradicijoje įprasta, kad žymiausieji
filosofai iškyla pirmiausia parodydami ankstesniųjų klaidas, griaudami
jų pastatytą pastatą, kad turėtų kur
statyti savąjį. Didesnioji Kinijos filosofinės tradicijos dalis parašyta visai
atvirkščiai: kaip ankstesniųjų tekstų
komentarai. Net jei naujosios idėjos
yra radikaliai kitokios, jos pateikiamos kaip prieš jį gyvenusių mąstytojų papildymas, paaiškinimas.
Kitas svarbus bruožas, lėmęs Kinijos civilizacijos tęstinumą, – neregėtas
adaptyvumas. Kinų kultūra priima kitų
kultūrų įtakas, bet jas reikšmingai pakeičia, pritaiko vietiniams poreikiams.
Taip atsitiko ir iš Indijos prasiskverbusiam budizmui, taip naujaisiais laikais – Vakarų politinėms sistemoms,
technologijoms, mokslų laimėjimams.
Kinija. Vienuolis su mokiniu. Visa tai susiurbiama, „verčiama“ per
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savąją kultūrą, kuriamas kiniškasis variantas.
Taip Kinijos tęstinumas užtikrinamas tarsi iš
dviejų pusių: siekiu išsaugoti tradicijas ir žiūrėjimu į priekį, derinant prie savęs kitų laimėjimus.
Buvau numatęs ilgą klausimą apie tradiciškumą Kinijoje, bet Jūs savaime ištarėt jam
nemažai pagiriamųjų žodžių...
Tradiciją Konfucijus vertino kaip gyvą
mokytoją. Ar greta sėdintis žmogus, ar priešais gulinti knyga, ar už nugaros plytinti istorija bei tradicija – visa tai jam yra mokytojai,
suteikiantys progą, galimybę ką išmokt. Pirmasis Konfucijui priskiriamos knygos hieroglifas po įžanginio „Mokytojas tarė“ ragina
būtent mokytis. „Mokytis ir kas išmokta vis
panaudoti, argi tai neteikia pasitenkinimo?“
Kuo daugiau turim žinių, kad galėtume įvertinti, palyginti reiškinius, tuo daugiau turim
ir galimybių padaryti tinkamas išvadas, tuo
lengviau ir derėti su mus supančia aplinka.
Tradicijas gerbiančiame pasaulyje labai
saugoma šeimos institucija. Apie šeimą net
ir Lietuvoje užsimenama, kad ji – visuomenės
stiprybės pagrindas... Koks Kinijos kultūroje
požiūris į šeimą?
Paklaustas, kodėl „neina į valdymą, politiką“, Konfucijus paaiškino, kad stengiasi
būti pagarbus tėvams, draugiškas, geranoriškas broliams – ar tai ne politika, ne
valdymas? Šeima Konfucijui – ašis, centras,
kuriame pradedamas kelias į tapimą žmogumi. Nesvarbu, kiek ir kokių žmonių, bet
svarbiausia – kokie tarp jų santykiai: ar auginantys, ugdantys, ar žlugdantys. Tai kiekvieną įpareigoja ir save kurti, eiti sąmoningumo
link ir vesti ta kryptimi jaunesnius už save.
Būdamas tėvu, turiu su vaiku elgtis taip, kad
jis įgytų kuo daugiau galimybių save kurti,
augti, tapti žmogumi. Vyraujantis kinų kultūroje įsitikinimas, kad žmogumi ne gimstama, o būtent tampama.
Žmogus – ne duotybė, o siekiamybė, nepaliaujamas,
nesibaigiantis procesas. Neatsitiktinai Kinijoje viena iš
esminių filosofemų – Kelias (Dao). Jie nešneka, kur tas
kelias veda, kur prasideda, bet kaip juo tinkamai eiti.
Svarbiausia – ar esu kelyje, ar tik šalikelėj voliojuosi. Kadangi visoks kelias baigiasi mirtimi, Konfucijus perspėja
mokinius niekad nesijausti manančiu, kad štai jau išaugai, viską gali ir viską – vienas pats...
Ką gi mums, pagal kinų išminties klodus, ką, kaip veikti – štai gimusiems, gyvenantiems Lietuvoj?

Kinija. Krikščionių bažnyčia Šanchajuje.

Tai, kur ir kada gimėm, kinai vadina tianming – mūsų
duotybe, aplinka. Dažnai šie kinų terminai verčiami
kaip „lemtis, likimas“. Juos reikėtų suprasti kaip mūsų
posakyje „kiekvienas yra savo likimo kalvis“. Jei atsitiko čia gimti, čia ir privalom surasti būdą, kaip turtinti
savo aplinką ir kartu patiems joje augti. Konfucijus itin
mėgo muziką. Jo mąstymu, visuomenė – tarytum gerai
derantis harmoningas orkestras, kuriame kiekvienas
groja savo partitūrą, kiekvienas instrumentas skamba
savo unikaliu ir skirtingu balsu, bet klausantis iš šalies
skamba viena bendra melodija. Visiems instrumentams
tuo pat metu grojant tą pačią natą vienoda tonacija,
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gautume monotoniją, o kiekvienam grojant kas ką nori
– kakofoniją. Tiek orkestro, tiek žmonių bendruomenės
tikslas, Konfucijaus supratimu, yra harmonija, dermė.
Žmogus Konfucijui yra pavienio asmens ir jo sąveikos su
aplinka funkcija. Žmogaus ryšys su jo aplinka yra abipusis. Todėl, Konfucijaus supratimu, reikia ieškoti būdų ne
tik kaip prisiderinti, bet ir pačiam derinti aplinką. Aplinka veikia, keičia mane, bet ir aš keičiu ją. Praktiškai neįmanoma atskirti savęs nuo aplinkos, nebent teoriškai,
„laboratoriškai“. Egziuperi vienoje savo apysakoje apie
dykumoje sudužusio lėktuvo lakūną sumodeliavo tokią
situaciją – žmogus be aplinkos. Visiška laisvė, bet ko gi ji
verta tokiam „dykumų aš“, klausė Egziuperi. Tokiu atveju net neaišku, ar aš esu. Konfucijaus supratimu, tobulėjame tik rasdami deramiausią būdą gyventi toje aplinkoje, kurioje esame čia ir dabar. Konfucianizmo tradicijoje
tai vadinama ne buvimu, bet tapimu žmogumi.
Šalies vadovams Konfucijaus yra pasakyta: „Jums tereikia siekti gėrio, tada ir žmonės bus geresni“. Kaip jūs
matot Lietuvoje padėtį šiuo požiūriu?
Pagal Konfucijų, jo išsakomi moraliniai, etiniai reikalavimai vadovams – absoliučiai privalomi. Kitaip neįmanoma nė būti vadovu.
Lietuvoj valdantieji dažnai mėgsta ištart: „Kokia liaudis, tokie ir mes“. Dėl savo blogo veikimo (ar – neveikimo) norėtų kaltinti žmones.
Šiuo atveju gal yra abipusis veikimas: nuo žmonių
priklauso, kokie yra valdantieji, bet ir nuo valdančiųjų
priklauso, kokiais tampa žmonės. Jei išsirenkam prastus į valdžią, tai jie prastina mus. Tada išsirenkam dar
prastesnius, ir jie toliau prastina mus...
Neskaitom Konfucijaus?..
Pirmiausia – gal nė Dundulienės. Mano supratimu,
reikia skaityti ir tą, ir tą. Kaip savo kalbą gerai išmokstam tik pramokę bent vienos užsienio kalbos, taip ir
savo tradiciją geriau suprasti, tinkamiau įvertinti galim
tik turėdami su kuo ją palyginti. Reikia siekti susipažinti
ir su Konfucijumi, ir su Upanišadomis, ir su Koranu ar
persų, japonų ir kitų kultūrų patirtimi – kiek tik pasiekiam. Reikia suprasti, kaip kiti mato pasaulį, tada ir save
geriau suvoksim. Juk tikrovė labai įvairi, bet kuriam apibūdinimui galima surasti ir visiškai priešingų argumentų, faktų. Kad korektiškai darytume apibendrinimus, turime būti sukaupę gausą žinių. Pasaulis neišsemiamas ir
paradoksalus. Neseniai buvau nuvežęs tris kinų profesorius į Dūkštų regioninį parką, į ąžuolyną. Ten – senųjų Lietuvos dievų skulptūros. Kiek išmaniau, stengiausi
papasakoti. Praamžį vaizduojančioje skulptūroje tarp jo
delnų lyg ir koks rutulys, kažkas neaiškaus pavaizduota, bet iš to gimsta namai, medžiai. Skulptūroj ir pats
dievas, ir visas pasaulis išauga tarsi iš beformiškumo.
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Kinai sako, esą tai labai panašu į jų „Permainų knygą“:
viskas procese, keičiasi, viskas chaosas, iš kurio kažkas
gimsta. Sako – labai kiniška. Einam toliau, pasakoju apie
Laumę, apie Gabiją. Pasirodo, ir tai jiems labai artima,
jie randa paralelių su liaudiškais kinų tikėjimais!
Senojo tikėjimo dvasios sueina…
Gal ir taip. Su svetimom kultūrom yra kaip su svetima kalba. Kol jos nemoki, atrodo, kad ja šnekantieji
– kaip tie barbarai, tepasakantys „bar-bar“. Bet kai pasimokai, tarp tų „bar-bar“ išgirsti ir kai ką sąmoningo,
reikšmingo. Galiausiai atsiveria naujas kultūrinis savitos
patirties pasaulis. Kol į Kiniją žiūrim kaip į egzotišką valstybę, vertinam ją kaip kokį gyvūną zoologijos sode. Vieniems atrodo žavi, patraukli ta Kinija, kitiems atvirkščiai
– despotiška, žiauri. Bet šitaip paprasta viskas atrodo
tik kol girdi tą neaiškų kultūrinį „bar-bar“.
Viliuosi bent kokį mirksnį ir paklausęs iš tos milžiniškos nesuprantamos Kinijos, gal ir kokio išminties krislo
savo, lietuviškai, naudai. Vilniaus universitete neseniai
įsteigtas Konfucijaus institutas. Kokią matot jo paskirtį,
kokius asmeninius siekius puoselėjat jame?
Tiek Orientalistikos centro, tiek Konfucijaus instituto tikslą suprantu taip: stengtis, kad mūsų vaikai ir vaikų vaikai bent kiek geriau pažintų įvairias kol kas mums
dar labai svetimas pasaulio šalis, jų kultūras. Norisi,
kad ateinančiai lietuvių kartai skirtingų kultūrų patirtys
neatrodytų tik nerišlus nesusipratimų kratinys. Jei skirtingose kultūrose ir kalbose jie išgirstų ir prasmingų žodžių bei idėjų, manau, kad pasaulis, kuriame gyvename,
jiems būtų jaukesnis, ir derėti jame pasidarytų kur kas
lengviau. Taip atsitiks tada, kai žinosime ne tik, ko siekiame išmokyti kitus, bet ko patys norėtume išmokti iš
svetimų kultūrų, kas padėtų mums čia, Lietuvoje, kurti
daugiau dermės nei chaoso.

The Source of China and Us
Liudvikas GIEDRAITIS talks to lecturer of Vilnius University Oriental Studies Centre, Vytis SILIUS. They discuss
the essential values of the Chinese culture: respect for
traditions, respect for forefathers, the ambition to continue without interruption and develop their thousands
of years’ old material and non-material heritage. SILIUS points out that the Chinese implement innovations
not through destroying the earlier heritage, but rather
through complementing, transforming, and adapting
them to contemporary needs. The interlocutors compare
characteristics of the Chinese culture and compare them
with Lithuania. Despite considerable historical and other
differences many similarities are found between essential,
almost mythological beliefs and ways of seeing the world.
Both interlocutors agree that a recent trend in Lithuania
which encourages to belittle and even refuse traditional
heritage is fatal. China is a good example of how heritage
can be wisely used to reinforce the country’s might.
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Dominuojantis nacijos, teritorijos ir valstybės diskursas
lietuviškoje 1988–1991 m. periodikoje
Darius DAUKŠAS
Straipsnio objektas – instituciškai (žiniasklaidos)
konstruojamas dominuojantis priklausymo nacijai ir
valstybei diskursas. Straipsnio tikslas – panagrinėti žiniasklaidoje išryškėjusias etniškumo, nacionalumo, priklausymo valstybei ir teritorijai sampratas 1988–1991 m.
periodikoje. Metodas – kokybinė teksto analizė. Išvados:
straipsnyje parodomos skirtingai konstruojamos priklausymo nacijai, valstybei ir tautai sampratos. Šie skirtumai
dažniausiai išreiškia dviejų nagrinėjamų grupių – „išeivijos“ ir Lietuvos lenkų – laikysenas atsikuriančios Lietuvos valstybės atžvilgiu bei valstybės požiūrį į šias grupes
minėtu laikotarpiu.
Prasminiai žodžiai: etniškumas, nacionalizmas, valstybė, teritorija.
Teritorijos santykis su nacija antropologijoje ir kituose socialiniuose moksluose nėra nauja tema.1 Vieta kaip
socializuota erdvė yra gana stiprus ir vienijantis įrankis,
sutelkiantis naciją kaip įsivaizduojamą bendruomenę ir
suteikiantis jai ribas, atskiriančias nuo kitų nacijų.2 Valstybės teritorijos, tiksliau – valstybės, kaip teritorinio darinio,
sampratos iki pat praėjusio amžiaus pabaigos niekas iš tyrinėtojų rimtai nekvestionavo. Lygiai taip pat žmonių, gyvenančių nacionalinėje valstybėje, identitetas buvo aiškiai
nusakomas pilietiniu priklausymu nacionalinei valstybei,
t. y. nacijai. Šiuo požiūriu nacija, valstybė ir identitetas atrodo nuoseklus ir aiškus sąvokų derinys, kurį jungia bendras vardiklis – teritorija.3 Todėl neatsitiktinai nacionalinėje retorikoje naudojama „žemės“ retorika, kuria žmones
siekiama susieti su valstybės teritorija. Šis susiejimas su
valstybės teritorija sumažina įtampą tarp kitų kultūrinių ir
etninių identitetų,4 nes valstybės teritorija suteikia erdvę
pasireikšti nacijos idėjai, nesusietai su galbūt egzistuojančiais kultūriniais, etniniais, rasiniais ir kt. skirtumais, kurie
konsoliduojant naciją gali būti pateikti kaip nereikšmingi.
Kitaip sakant, teritorija nacijai suteikia vidinio susietumo
ir išoriškai atskiria nuo kitų nacijų.5
Antropologiniu požiūriu, valstybės teritorija yra suprantama kaip turinti ideologinį krūvį, vykdoma nacijos
homogenizacija,6 o nacionalizmas neretai įvardijamas kaip
vienas iš valstybės vykdomų homogenizuojamųjų projektų, kuriuo siekiama įtvirtinti teritorinį ir politinį valstybės
suverenumą erdvėje, t. y. iš abstrakčios erdvės sukonstruoti
„homogeninę nacijos erdvę“.7 Kad tai įgyvendintų, vals-

tybė naudoja tam tikras taisykles ir technologijas, pavyzdžiui, kartografavimą.
Kita vertus, valstybės teritorija yra susijusi su tuo, ką
antropologas Marcas Augé vadino antropologine vieta.8
Pasak jo, antropologinė vieta yra priešinama abstrakčiai
erdvei (angl. space). Erdvė yra paverčiama vieta, ją transformuojant ir suteikiant reikšmes. Antropologinę vietą
apibūdina mažiausiai trys charakteristikos: identitetas, ryšiai ir istorija.9 Vietos kaip identiteto sampratą geriausiai
iliustruoja individo gimimo vieta, kuri tampa sudedamąja
jo identiteto dalimi.10 Bendriausia prasme idėja apie susiejimą su vieta (nes ten individas gimė, ten gimė ir augo jo
protėviai) yra įprasta antropologijoje. Egzistuojantis ryšys
su vieta ir su ja asocijuojamomis kultūrinėmis formomis
yra tarsi garantas, kad galėtum pasakyti: tai – mūsų kultūra. Politinėse vietinių žmonių argumentacijose tai atitinka
teisę pasakyti: tai – mūsų žemė.11 Istoriškai antropologinė
vieta įprasminama genealogija, į kurią įeina idėjos „apie
kultūrinį ir biologinį paveldimumą, tapatumą, bendrą paveldą, kraują ir priklausymą“.12 Dar kitaip apibūdinant, genealogija sukuria natūralizuojantį ryšį tarp vietos ir žmonių, kuris dažniausiai yra išreiškiamas biologinėmis metaforomis. T. y. apie tokius žmones dažnai galvojama ir patys
žmonės apie save galvoja kaip apie asmenis, įsišaknijusius
konkrečioje vietoje, galvojama ir apie identitetą, tiesiogiai
kylantį iš to įsišaknijimo.13
Pagrindinį iššūkį nacionalinei valstybei šiuolaikiniame
pasaulyje meta globalizacijos procesai. Globalizacija kvestionuoja du pagrindinius nacionalinės valstybės elementus
– teritorialumą ir suverenitetą: „nacionalinės valstybės
teritorijos neliečiamumą kvestionuoja sienas (valstybės)
kertantis žmonių cirkuliavimas, įvaizdžiai, pinigai, prekės,
taip pat separatistiniai etniniai judėjimai“.14 Valstybės suverenitetas irgi patiria iššūkius, susidurdamas su transnacionalinėmis institucijomis, pavyzdžiui, Pasaulio prekybos
organizacija, kurios veikia ir reguliuoja valstybių veiklą,
ekonomiką ir žmones. Saskia Sassen,15 plačiai nagrinėjanti nacionalinės valstybės denacionalizaciją (kuri reiškia
globalizacijos daromą įtaką nacionalinei valstybei), teigė,
kad globalizacija arba, kaip ji įvardijo, – epochos transformacija, ne tik pakeitė nusistovėjusį nacionalinės valstybės
asocijavimą su teritorija ir suverenitetu, pačioje nacionalinėje valstybėje taip pat vyksta „įvairūs mikroprocesai,
kurie denacionalizuoja tai, kas buvo sukonstruota kaip
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nacionalu“.16 Pasak tyrinėtojos, denacionalizacijos apraiškas galima pastebėti ne tik supranacionaliniuose instituciniuose dariniuose, bet ir „[...] nacionalinėje teisėje, teismų
sistemoje, nacionalinių firmų ir rinkų veikime pasaulinėje arenoje, nevalstybės subjektų politiniuose projektuose,
translokaliuose projektuose [...], diasporų tinkluose ir pakitusiame ryšyje tarp piliečių ir valstybės“.17
Minėtos transformacijos skatina kelti naujus klausimus
apie nacionalinės valstybės teritorialumą, tiksliau – permąstyti, ar veikiant globalizacijos procesui nacija ir valstybė (bei jų junginys – nacionalinė valstybė) galima suprasti
tik kaip teritoriškai apibrėžta.
Pastaruoju metu antropologijoje ir kituose socialiniuose moksluose viena dažniausiai vartojamų sąvokų yra
transnacionalizmas. Tai plati sąvoka, apimanti politinius,
ekonominius, socialinius ir kitus šiandienio, globalizacijos
proceso paveikto, pasaulio aspektus. Antropologijoje ir sociologijoje transnacionalizmas įsigalėjo jau beveik prieš du
dešimtmečius18 ir vėliau peržengė šių disciplinų ribas. Šiai
paradigmai įsigalint socialiniuose moksluose imta kalbėti
(ir vis dar kalbama) apie iki tol santykinai stabilių ir teritoriškai apibrėžtų konceptų, pavyzdžiui, nacijos ir valstybės
(arba apie šių sąvokų junginio – nacionalinės valstybės),
deteritorializaciją19 ir denacionalizaciją.20 Šios paradigmos
rėmuose vyksta diskusija, ar globalizacijos procese nacionalinė valstybė ir toliau atlieka homogenizuojantį (žmones
vienijantį) vaidmenį apibrėžtoje teritorijoje,21 ar nacionalinė valstybė tampa apibrėžta naudojant priešdėlį trans- ir
ar jai kaip tokiai jau nereikia tikros teritorijos, o veikiau
teritorija yra prisimenama ir įsivaizduojama,22 arba ji yra
virtualiai įprasminama.23
Šiame straipsnyje24 pabandysime panagrinėti instituciškai (žiniasklaidos) konstruojamas etniškumo, nacionalumo, priklausymo valstybei (-ėms), teritorijai (-oms)
sampratas 1988–1991 m. periodikoje.25 Kalbėdami apie
instituciškai konstruojamas etninio ir nacionalinio identiteto praktikas, remsimės Thomo Erikseno pasiūlytu valstybės, t. y. formalių ir populiariųjų (neformaliųjų), nacijos
(ir etniškumo) sampratų atskyrimu.26 Šie formalūs nacijos
apibrėžimai yra dalis nacionalinės valstybės ideologijos,
kuri siekia sukurti aiškias ribas ir nusakyti, kas priklauso nacijai, o kas ne.27 Tokios ideologiškai konstruojamos
nacijos sampratos, pasak Zoltano Kántoro,28 gali būti apibūdinamos vartojant nacijos politikos sąvoką, kuri nurodo
valstybės vykdomą nacijos politiką, reiškiančią įstatymų
leidybą, kuri adresuota tam tikrai grupei žmonių, apibrėžiant ją ne tiek pilietybės pagrindu, bet kaip pagal kultūrą
ir kilmę priklausančią nacijos daugumai. Siekiant vykdyti
tokią politiką būtina apsibrėžti, kokie žmonės priklauso
nacijai. Taigi valstybės institucijos turi nustatyti kriterijus, nusakančius, pavyzdžiui, kas yra vengras arba kas yra
lietuvis ir pan. Tačiau instituciškai konstruojamos nacijos
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sampratos apima ne tik valstybės institucijų darbą – ne
mažiau reikšmingos yra ir žiniasklaidos kuriamos nacijos
sampratos. Antropologas Gerdas Baumannas29 žiniasklaidoje ir apskritai viešojoje erdvėje konstruojamą nacijos/
etniškumo sampratą įvardijo dominuojančiu diskursu.
Dominuojantis diskursas, pasak jo, yra reprodukuojamas
daugiausia viešojoje erdvėje, pavyzdžiui, žiniasklaidoje.
Svarbu paminėti, kad dominuojantis diskursas yra priešinamas demotiniam (liaudiškajam) diskursui, kai identiteto
konstravimas priklauso nuo situacijos ir nebūtinai atitinka
dominuojančio diskurso primetamas identiteto sampratas.

Dominuojantis išeivio diskursas
Lietuvos periodikoje
Žiniasklaida yra produktyvi arena studijuoti dominuojančią nacijos sampratą ar sampratas. Mūsų pasirinktas
laikotarpis – 1988–1991 m. (1993 m.) – labai tinkamas,
nes tuo metu vyko įvairios politinės transformacijos, kurių
galutinis rezultatas buvo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Šiuo periodu, anot kai kurių mokslininkų,
pavyzdžiui, V. Popovskio,30 D. Budrytės,31 vyko „savos“
nacijos konstravimas, kuris neabejotinai turėjo atsispindėti
ir to meto periodikoje.
Politinės transformacijos Lietuvoje 1988–1991 m. darė
įtaką dominuojančiam diskursui sprendžiant, kas yra tikras
lietuvis. Iš mūsų tyrimų32 matyti, kad šį diskursą labiausiai
lėmė rengiamas naujas ir 1991 m. priimtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.
Pagal 1991 m. pilietybės įstatymą, asmenys, turėję
Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., ją prarado,
jeigu priėmė kitos valstybės pilietybę.33 Tai reiškė, kad
didelė dalis emigrantų, ypač tie, kurie save laikė politiniais pabėgėliais, neturėjo teisės į Lietuvos Respublikos
pilietybę, nebent jie būtų atsisakę turimos kitos valstybės
pilietybės. Ši aplinkybė tiek Lietuvos, tiek išeivijos periodikoje paskatino debatus apie tai, kuo / ar skiriasi lietuviai
emigracijoje nuo tų, kurie gyveno ir gyvena Lietuvoje. Ši
diskusija buvo ypač kontroversiška, turint omenyje, kad
atsikurianti Lietuvos valstybė rėmėsi tarpukario Lietuvos
valstybingumo tęstinumo idėja. Pagal ją atrodytų logiška,
kad Lietuvos pilietybė būtų suteikiama visiems tuometinės Lietuvos piliečiams.
Iš atliktos 1988–1991 m. (1993 m.) periodikos analizės
pamatysime, kad pilietybės įstatymas siekė brėžti aiškią
ribą tarp dviejų grupių žmonių, kurie save laikė viena nacija: lietuvių Lietuvoje ir lietuvių (e)migracijoje (išeivių).
Dar daugiau – šis įstatymas išprovokavo nemažai straipsnių apie tai, kas yra tikri ir kas netikri lietuviai. Iš to meto
spaudos matyti, kad daugiausia šiomis temomis rašė Lietuvos politikai, politikos apžvalgininkai ir išeivijos atstovai
(kuriuos neretai reprezentavo mokslininkai, menininkai ir
kiti žymūs asmenys).

DARIUS DAUKŠAS. DOMINUOJANTIS NACIJOS, TERITORIJOS IR VALSTYBĖS DISKURSAS LIETUVIŠKOJE 1988–1991 M. PERIODIKOJE

Prieš pradėdami analizuoti kriterijus, pagal kuriuos
buvo apibrėžiami tikri ir netikri lietuviai, norėtume trumpai apibūdinti išeivius, dėl kurių vyko šios diskusijos.
Pradedant XIX a. ir baigiant Antruoju pasauliniu karu,
Lietuvą (geografine, paskui ir politine prasme) paliko
labai daug žmonių. Nurodomos kelios pagrindinės emigracijos bangos. Pirmąja banga dažniausiai apibūdinami
žmonės, kurie Lietuvą paliko nuo XIX a. vidurio iki Antrojo pasaulinio karo, jie paprastai įvardijami kaip ekonominiai emigrantai, kraštą palikę siekdami ekonomiškai
pagerinti savo gyvenimo situaciją. Kita didelė migracijos
iš Lietuvos banga vyko baigiantis Antrajam pasauliniam
karui, 1944–1945 m. Daugiausia tai buvo politiniai pabėgėliai, kurių didžioji dalis apsistojo JAV, dėl to jie dažnai
vadinami Amerikos lietuviais. Šioje šalyje lietuvių bendruomenė buvo gausiausia ir geriausiai organizuota. Taip
pat nemažai emigrantų iš Lietuvos apsistojo Kanadoje,
Australijoje ir ne taip gausiai – Europos valstybėse. Nemaža šių emigrantų dalis buvo inteligentai, kurie būrėsi į
bendruomenes ir puoselėjo nepriklausomos Lietuvos tęstinumo viziją. Šių migrantų ideologinė pasaulėžiūra buvo
įtvirtinta 1949 m. Lietuvių Chartoje. Tais pačiais metais
buvo įsteigta ir Pasaulio lietuvių bendruomenė, kuri nebuvo skirta vien tik pastarajai emigrantų bangai, bet aktyviausi jos nariai buvo būtent iš šios bangos. Minėtos
organizacijos tikslas buvo vienyti visus ne Lietuvoje gyvenančius lietuvius. Savo tikslus ji suformulavo Lietuvių
Chartoje ir siekė kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės
bei išsaugoti „Lietuvių tautos gyvavimą“.34 Tai, kad Lietuvių Charta 1993 m. buvo perspausdinta periodiniame
leidinyje („Pasaulio lietuvis“), rodo, kad aktualumo ji nebuvo praradusi ir aptariamuoju laikotarpiu.

Bendra sąmonė ir bendra teritorija
Iš 1988–1991 m. (1993 m.) periodikos analizės pamatysime, kad išeiviai bandė parodyti priklausantys vienai
nacijai ir valstybei kaip neteritoriniam dariniui, nes gyveno už Lietuvos valstybės teritorijos ribų. Dėl to, kad
išeiviai negyveno Lietuvoje, bet kartu su lietuviais Lietuvoje norėjo būti laikomi viena nacija,35 periodikoje
neretai galima aptikti publikacijų, raginančių permąstyti
„sociologinį tautos apibrėžimą“, pagal kurį ji yra suprantama „kaip žmonių grupė, turinti bendrą istorinę patirtį,
gyvenamąjį plotą, kalbą, kultūrą, teritoriją“,36 teigta, kad
tokia samprata yra netinkama „[...] post kapitalistinio ir
post modernistinio pasaulio sąlygomis“,37 nes „Moderniame pasaulyje ekologinis veiksnys vis daugiau įgauna
reliatyvią reikšmę. Šiandien gana realu teigti, kad žmogaus tautinė priklausomybė priklauso ne nuo gyvenamosios vietos, tai – ryšių, komunikacijos, sąmonės padaras.
Pagal šią sąvoką tauta yra pasklidusių pasaulyje bendros
sąmonės žmonių bendrija“.38

Tai yra politologo, Amerikos lietuvio, mintys, išsakytos
straipsnyje „Apie tautos kamieno ir jo atšakų santykius“,
kuriame vietoj teritorijos buvo siūlomas bendros savimonės buvimo kriterijus. Teorinėje šio straipsnio dalyje jau
užsiminėme, kad medžio įvaizdis yra gana būdingas daugeliui nacionalizmo ideologijų, jis metaforiškai nurodo
įsivaizduojamą tautos genealogiją, bendrumą, paremtą įsivaizduojama kilme (bet nebūtinai teritorija). Kalbant apie
neteritoriškai konstruojamą priklausymą nacijai ir valstybei taip pat pabrėžiamos šiuolaikinės komunikacijų priemonės, padedančios išlaikyti tą įsivaizduojamą bendrumą.
Toliau pateiktame pavyzdyje dar aiškiau atsiskleidė neteritoriškai kuriamas santykis su nacija ir valstybe, išryškinta komunikacijų svarba: „Nebežiūrėkim į užsieniuose
gyvenančius lietuvius devynioliktojo ar dvidešimtojo amžiaus pradžios akimis, kada [...] dėl geografinių tolybių ir
komunikacijos sunkumų maždaug ir dingdavo iš savo tautinės bendruomenės tėvynėje.
Dabar jau kitaip. Dabar gausiai cirkuliuoja knygos, visokia spauda, radijas, televizija, telefonai, faksai, išplitęs
turizmas. Kas nori, tas nuolat gali būti ir būna artimiausiuose sąlyčiuose su savo tautos kamienu, jį pažįsta, žino,
ko jam reikia. Nebėra to senojo „išeiviškumo“. Egzistuoja
tas pats dvasinis, politinis, ekonominis ir dargi psichologinis vienas tautos ir valstybės kūnas.“39
Tačiau teritorijos eliminavimas iš nacijos ir valstybės
sampratų, atrodytų, neturėjo sulaukti palaikymo iš lietuvių,
gyvenančių Lietuvoje. Dar 1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio priimtos tautinės politikos nuostatos pateikė
teritorinę nacijos sampratą ir susiejo naciją su etnine teritorija: „Lietuvių tauta sukūrė ir daugelį šimtmečių atkakliai
gynė Lietuvos valstybę. Lietuva – etninė lietuvių žemė,
vienintelė vieta pasaulyje lietuvių tautai laisvai gyventi ir
visapusiškai reikštis. Lietuvių tauta turi neginčytiną teisę
atkurti Lietuvos valstybinę nepriklausomybę, pasirinkti
politinę santvarką ir laiduoti palankias sąlygas lietuvių kalbos ir kultūros ugdymui.“40
Iš pavyzdžių matyti, kad išeiviai nacijos idėjos nebandė
sieti su teritorija, o Sąjūdis, brėždamas tautinės politikos
kryptį, teritoriją laikė neišvengiama ir būtina sąlyga nacijos plėtotei. Siekiama jungti teritoriją ir žmones, drauge
nurodant, kad tai – ne bet kokia teritorija, o etninė. Šiuo atžvilgiu sąvokos „etninė“ pavartojimas (kultūrinė-socialinė
kategorija – kartu su geografine) sukėlė nemažai sumaišties, tačiau toks sąvokos vartojimas patvirtino aukščiau pateiktą apibūdinimą, kad nacionalizmo ideologija teritoriją
siekia susieti su genealogija ir taip tarsi sukurti legitimų
ryšį, leidžiantį reikšti pretenzijas į tą teritoriją.
Vis dėlto negalima teigti, kad lietuviai Lietuvoje41 apsiribojo vien minėta (Sąjūdžio) teritorine nacijos ir valstybės
samprata. Tiksliau, atsižvelgdami į išeivijos pageidavimą
turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir įsilieti į politinį
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Lietuvos gyvenimą, lietuviai ieškojo kompromisinių nacijos ir jos priklausymo valstybei sampratų. Pavyzdžiui,
Aloyzo Sakalo straipsnyje42 buvo pateikta Lietuvos socialdemokratų pozicija išeivijos atžvilgiu. Straipsnyje pabrėžta, kad išeivija yra „[...] neatskiriama mūsų politinės
bendruomenės dalis“ ir „esame viena, vientisa tauta“. Ir
nors nieko nepasakoma apie teritoriją, iš pateiktos sampratos aišku, kad tauta šiame tekste suprantama ne tik kaip
vienoje teritorijoje gyvenanti tauta, bet ir kaip tauta, kurios
narių gyvena už valstybės teritorijos ribų.
Kita vertus, minėto laikotarpio periodikoje buvo gvildenamas ne tik nacijos teritorialumo klausimas. Buvo kalbama ir apie kitus naciją jungiančius elementus.

Lietuvybė, lietuviška kilmė ir savimonė
Nagrinėtuose straipsniuose buvo pabrėžiama lietuvybės išlaikymo išeivijoje svarba. Lietuvybė,43 remiantis
Pasaulio lietuvių bendruomenės apibrėžimu,44 pateiktu
1992 m. „Pasaulio lietuvyje“45, yra suprantama kaip: „[…]
išlaikymas tarp ir už Lietuvos valstybės gyvenančių tautiečių lietuvybės, kurią sudaro lietuvių kalba, būdas, kultūra,
papročiai, tradicijos“.46
Lietuvybė pagal tokį apibrėžimą atitinka kituose
straipsniuose, pavyzdžiui, Antano Adomėno,47 pateikiamus tautą vienijančių kriterijų apibūdinimus, kurie, pasak
minėto A. Adomėno, yra šie: „[...] kalba, religija, kultūra,
papročiai bei savas tautinis menas ir dar daug kas.“48
Iš visų šių „tautos elementų“ daugiausia dėmesio analizuojamuose straipsniuose susilaukė kalba, o kiti aptariami
retai. Kalba dažniausiai įvardijama kaip svarbiausias komponentas, išlaikantis lietuvybę. Kalbos reikšmė nacionalinei vienybei išsaugoti buvo aiškiai deklaruojama ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų pareiškimuose: „…
tautiškai išsilaikyti ar savos tautos krašte, ar jos išeivijoje
kertinis akmuo yra jos kalba. Ir visos mokslu grindžiamos
teorijos rodo, kad bet kurios tautos narys nutausta, kai pamiršta savo tautos kalbą. Iš tos teorijos išimtis nesame nė
mes, lietuviškoji išeivija.“49
Vis dėlto ne viename straipsnyje pabrėžiama, kad gyvenimas ne Lietuvoje vertė permąstyti, ar vien kalba gali
būti grindžiama nacijos vienybė. Nagrinėjamoje spaudoje
teko aptikti ir pasisakymų, kurie visiškai ignoruoja kalbą
kaip lietuvybės elementą. Pavyzdžiui, straipsnyje „Tiltas, jungiąs tautiečius“50 apie pasaulio lietuvių kultūros,
mokslo ir švietimo centro, turėsiančio vienyti pasaulio
lietuvius, įsteigimą kalbama: „Turime suvokti, kad esame
viena tauta, nesvarbu, kurioje šalyje gyvename ir kokia
kalba kalbame.“51
Šis pavyzdys liudija, kad kartais manyta, jog kalba nėra
pagrindinis lietuvybės elementas, esą galima būti lietuviu ir
nemokant lietuvių kalbos. Iš tyrimo matyti, kad lietuviška
kilmė yra stipriausias lietuvybę konstruojantis elementas.
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1988–1991 m. (1993 m.) nagrinėtuose žiniasklaidos
šaltiniuose teritorija yra kone eliminuota (yra kai kurių išimčių, pavyzdžiui, apibūdinta 1990 m. Sąjūdžio priimtose
tautinės politikos nuostatose, jose išsakyta Lietuvos kaip
etninės žemės samprata). Taigi lietuvybė buvo konstruojama parodant, kad teritorija nėra svarbus elementas, nusakantis priklausymą nacijai. Jeigu kalba, teritorija ir kiti
apibūdinti elementai negarantuoja nacionalinės vienybės,
logiška, kad turėtų būti kažkokie kiti kertiniai elementai,
leidžiantys nusakyti nacijos bendrumą. Iš analizės matyti, kad tie kriterijai yra lietuviška kilmė ir savimonė. Iš
toliau pateikto pavyzdžio straipsnyje, kuriame kalbama
apie lygias išeivių ir Lietuvoje gyvenančių žmonių galimybes gauti Lietuvos pilietybę, matyti, kad lietuvių nacija suprantama kaip sambūvis, paremtas bendra savimone
ir bendra kilme: „Lietuvių tautą sudaro bendros tautinės
sąmonės lietuvių kilmės žmonės. Todėl pilietybės, nuosavybės ir žmogaus teisių požiūriu jie yra lygūs, kad ir kur
gyventų.“52
Šis lietuvių tautos apibrėžimas didžia dalimi sutapo
su oficialiu lietuviškos kilmės apibrėžimu Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme.53 Tik pati kilmė jame nėra
detalizuota, tačiau leidžiama suprasti, kad buvimą lietuviu
nulemia ne teritorija, ne kalba ir kiti kultūriniai elementai,
o kilmė ir savimonė – elementai, sąlygojantys „narystę“
nacijoje.
Dar kitame „Pasaulio lietuvio“ straipsnyje54 buvo siūlomas lietuvio apibrėžimas55 kaip principas, kuriuo turėtų
vadovautis Lietuvos valstybė, koreguodama 1991m. Lietuvos pilietybės įstatymą: „Lietuvos pilietis yra kiekvienas
nuolat Lietuvoje gyvenantis žmogus ir kiekvienas už jos
ribų gyvenantis lietuvis, nepaisant, kada ir kokiomis aplinkybėmis jis būtų iš Lietuvos išvykęs, kada ir kur būtų gimęs, kokios jis būtų kartos, kokios valstybės pilietybę jis
turėtų ir kokiame krašte jis gyventų. Lietuvio sąvoka – jo
lietuviška kilmė, kraujo giminystė.“56
Taigi lietuviškos kilmės konceptualizavimas, remiantis 1988–1991 m. (1993 m.) periodikos tyrimu, buvo labai susijęs su Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu
(1991 m.). Lietuviška kilmė buvo laikoma vienu iš kriterijų
Lietuvos pilietybei gauti. Tačiau įdomu tai, kad ši nacijos
samprata, paremta kilme ir kraujo giminyste, kai kuriuose
straipsniuose buvo suprantama platesniame Rytų Europos
kontekste. Pavyzdžiui, Bronys Raila, išeivijos atstovas,
siūlė lietuvių kilmės asmenims įteisinti dvigubą pilietybę,
argumentuodamas Rytų Europos kontekstu, kur suteikiant
pilietybę: „[...] Rytų Europoje, labiau galiojo sanguinis
(kraujo), o ne tiek gimimo vietos kriterijai.“57
Dominuojančio diskurso analizė taip pat atskleidė, kad
priklausymas nacijai reikalauja tam tikros gradacijos – nepakanka vien kilmės kriterijaus, užtikrinančio priklausymą
nacijai, svarbi ir buvimo tikru–netikru lietuviu atskirtis.
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Toliau pateikiame ištrauką iš straipsnio58, kuriame kalbama apie 1993 m. vykusius Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus ir jų metu atsiskleidusį nepasitikėjimą išeivija
(vienas iš kandidatų į prezidento postą buvo išeivijos atstovas), kurios atstovai apibūdinami kaip netikri lietuviai
ir: „…peršama mintis, kad tikri lietuviai tie, kurie gyveno
[Lietuvoje], vargo, kentėjo per tuos 50 nelaisvės metų.“59
Iš šio pavyzdžio matome, kad bendro gyvenimo ir sovietinės priespaudos kentėjimo aspektas leido argumentuoti, kad tikri lietuviai buvo tie, kurie neišvyko iš Lietuvos.
Tačiau straipsnio autorius prieštaravo tokiai sampratai
ir teigė: „Gimiau pirmaisiais pokario metais Vokietijoje.
Mano tėvai man aiškino, kad jie lietuviai ir aš lietuvis, nors
negyvenome Lietuvoje. Savo vaikams tą patį aiškinau.
Bet, atrodytų, kad daugeliui Lietuvos gyventojų ne tik aš
ir mano vaikai nesame „tikri“ lietuviai, kad tokie nėra net
mano tėvai ir jų karta, Lietuvoje išaugę.“60
Iš šio pavyzdžio matyti, kad buvimas lietuviu argumentuojamas ne bendru gyvenimu teritorijoje, bet kilme, o lietuviškumas suprantamas kaip perduodamas iš kartos į kartą.
Apibendrinant galima pridurti, kad išeivių diskurse teritorija buvo beveik eliminuota iš nacijos konstravimo srities. Taigi teritorija nelaikyta pagrindiniu nacijos kūrimosi
elementu, nes kalbėta apie kriterijus, kurie galėtų sujungti
naciją, išsibarsčiusią po visą pasaulį. Labiau akcentuoti
kalbos, bendros savimonės elementai ir lietuviška kilmė.
Būtina pabrėžti, kad šis iš esmės neteritorinis, kilme
grindžiamas nacijos konstravimas priimtinas „saviems“
(tai ir parodo išeivio kaip kilme sãvo kategorija), tuo tarpu
kitiems, pavyzdžiui, Lietuvos lenkams, nebūtinai galiojo
tokie patys kriterijai.

Dominuojantis Lietuvos lenko diskursas
Lietuvos periodikoje
Pabandę pasigilinti į 1988–1991 m. (1993 m.) periodikoje išryškėjusį nacijos konstravimą vartojant savo ir kito
kategorijas, manėme, kad aptiksime daug retorikos apie
lietuvių ir rusų santykius, nes tradiciškai manyta, kad rusai
buvo dominuojanti grupė Sovietų Sąjungoje ir politiniai
pokyčiai galėjo pakeisti jų santykinai stabilią padėtį visuomenėje. Tačiau aptikome tik kelis panašius straipsnius,
kuriuose pasisakė rusai, o dauguma straipsnių buvo skirti
lietuvių ir lenkų santykių problematikai.
Galima išskirti datą, kada lietuvių–lenkų tema pradėjo užimti vis reikšmingesnę vietą dominuojančiame
1988–1991 m. spaudos diskurse. 1988 m. spalio 18 d.
buvo priimtas sovietinis Valstybinės lietuvių kalbos įstatymas,61 kuris, kaip leidžia teigti atliktas tyrimas, ir buvo
tas akstinas, nulėmęs ilgai trukusią diskusiją, kas yra Lietuvos lenkai.62 Buvo išvestos paralelės tarp kalbos įstatymo
paskelbimo ir iškylančių naujų politinių tendencijų, kurias
tuo metu skelbė Sąjūdis.

Dominuojantis Lietuvos lenko63 diskursas 1988–1991
m. periodikoje iš dalies atspindi politines to laikmečio
nuotaikas ir politines transformacijas (žlunganti Sovietų
Sąjunga ir atsikurianti nepriklausoma Lietuvos valstybė),
vykusias Lietuvoje. 1990–1992 m. Rytų ir Pietryčių Lietuvoje buvo kuriama vadinamoji lenkų autonomija, buvo paleistos Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybos ir
kt. Lietuvos valdžia minėtame regione vykstančius procesus vertino kaip grėsmę atsikuriančiai Lietuvai, o Lietuvos
lenkai su nepasitikėjimu žvelgė į minėtą kalbos įstatymą
ir jį laikė Lietuvos siekiu lituanizuoti kraštą. Todėl šioje
straipsnio dalyje kalbame ne apie vieną dominuojantį diskursą, bet apie du – pirmąjį sąlyginai vadiname lietuvių dominuojamuoju diskursu64 lenkų atžvilgiu, o kitą sąlyginai
vadiname lenkų dominuojamuoju diskursu.65 Dominuojamasis lietuvių diskursas, kalbant labai apibendrintai, gali
būti apibūdintas kaip siekis lituanizuoti minėtą regioną, o
lenkų dominuojamasis diskursas buvo atsakas lituanizacijai arba nacionalizuojančiai Lietuvos politikai.
Nagrinėjamų 1988–1991 m. periodinių leidinių straipsnių autoriai, tiek rašantys iš lietuvių, tiek iš lenkų pozicijų,
daugiausia buvo politikai, žurnalistai ir kiti visuomenės
veikėjai, taip pat nemažai straipsnių parašė mokslininkai
(daugiausia istorikai ir kalbininkai).

Lietuvos lenkų įvardijimas ir lenkiška kilmė
Lietuviai ir lenkai to meto spaudoje (valstybės pozicijai
atstovaujantys dienraščiai „Atgimimas“ ir „Lietuvos aidas“
bei Lietuvos lenkų – „Czerwony sztandar“) pateikė įvairių
nuomonių, kurių pagrindinis tikslas galėtų būti įvardytas kaip
siekis įtvirtinti ar paneigti (priklausomai nuo to, kas kalba)
istorinę, politinę ir kultūrinę Lietuvos lenkų teisę į teritoriją.
Pirmiausia, manytume, svarbu atkreipti dėmesį, kad ta
grupė žmonių, kuriuos vadiname Lietuvos lenkais, minėtuose straipsniuose taip ir buvo įvardijama. Dažniausiai
aptinkamas apibūdinimas – Lietuvos lenkai – buvo naudojamas ir politinės partijos pavadinime (Lietuvos lenkų asociacija). Lietuvos lenkai save laikė ir lietuvių buvo laikomi
besiskiriančiais nuo lietuvių, t. y. bendros nacijos idėjoje
apie Lietuvos lenkus buvo kalbama naudojant etnines, o ne
pilietines kategorijas.66 Tačiau sąvoka „Lietuvos lenkas“
(vartojama tiek lenkų, tiek lietuvių diskursuose) rodo konceptualų šios grupės atskyrimą nuo lenkų Lenkijoje.
Kita vertus, įvardijant šią grupę (tiek iš lietuvių, tiek
iš lenkų pusės) nebuvo apsiribojama tik Lietuvos lenko
sąvoka. Taip pat buvo vartojamos įvairios kitos sąvokos,
pavyzdžiui, „tuteišiai“67, „sovietiniai lenkai“68 ar tiesiog
„lenkai“. Tačiau ne vienu atveju šiai grupei apibūdinti buvo
pasitelkiami žodžiai, paneigiantys lenkišką šios grupės kilmę: „lietuvių ainiai“,69 „sugudėję lietuviai“,70 „rusakalbiai
lenkai“71 ar net naujas etnosas: „neseniai nutautęs, naujai
besiformuojantis etnosas“.72
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Buvo kvestionuojamas ne tik grupės pavadinimas, bet
ir jos kilmė. Buvo pasitelkta didelė ideologinių mitų apie
lenkų kilmę jų dabartinėje gyvenamojoje teritorijoje (Vilniaus krašte) įvairovė. Kalbant apie kilmę buvo remiamasi
lingvistika, istorija, archeologija, statistika, demografija,
istoriniais šaltiniais ir kt. Klausimai apie kilmę lietuviškoje ir lenkiškoje 1988–1991 m. periodikoje buvo nukreipti
norint patvirtinti ar paneigti teisę į gyvenamąją teritoriją,
tiksliau, buvo kvestionuojamas grupės autochtoniškumas.
Svarbu pabrėžti, kad kilmės klausimas abiem pusėms atrodė svarbus ir tariamai leidžiantis nustatyti, kas yra tikri ir
kas – netikri lenkai. Mus domina ne pačių nuomonių teisingumas ar neteisingumas, bet pats kilmės konstravimo
mechanizmas ir kokios idėjos tam buvo pasitelktos.
Tiek lietuviai, tiek Lietuvos lenkai, kalbėdami apie kilmę, naudojo istorinius-lingvistinius duomenis, tik skirtingai juos interpretavo ir pasirinko. Anot lietuvių nuomonės
straipsnyje „Kas tie „tuteišiai“,73 lenkai, gyvenantys šioje
teritorijoje, yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių karo belaisviai74 ir nėra krašto (Vilniaus) autochtonai. Straipsnyje teigiama: „Jau du tūkstančius metų buvusioje LDK teritorijoje gyvena lietuviai ir baltarusiai. Jie ir
yra šių žemių autochtonai [bet ne lenkai]“.75 Kai kuriuose
straipsniuose, pavyzdžiui, Gintauto Sliesoriūno,76 siekiant
parodyti, kad ne lenkai yra Vilniaus krašto autochtonai,
naudojami statistiniai duomenys, neva įrodantys, kad po
Šiaurės karo gyventojų kiekis LDK stipriai sumažėjo, todėl
„[…] į Vilniją kėlėsi baltarusiai ir vyko lietuvių–baltarusių
sąveika“.77 Dėl šios priežasties, anot autoriaus, „[...] daugelio lenkų kilmė yra baltarusiška“.78
Lenkai teigė, kad buvusios LDK teritorijoje (taip pat ir
Vilniaus krašte) pirmieji apsigyveno ne lietuviai ir jie neturi jokių pirmumo teisių į šią teritoriją. Pasitelkiant lingvistinius tyrinėjimus viename straipsnyje79 tvirtinama: „Pirmi
gyventojai dabartinėje Lietuvoje nebuvo baltai. Lietuvių
kalba ir kitos išlikusios baltų kalbos išsivystė ant ugrofinų
substrato […]“.80 Toliau šiame straipsnyje kalbama, kad
slavai minėtoje teritorijoje apsigyveno VI a. ir XIV a. viduryje jau buvo dauguma Vilniaus krašte.81 Tokiu būdu tarsi
atremiami lietuvių argumentai, kurie lietuvius ir baltarusius įvardijo kaip Vilniaus krašto autochtonus. Gana bendra
nuomonė, atsispindinti daugumoje straipsnių lenkų kalba,
buvo ta, kad lenkai „nėra neseniai atvykę į Lietuvą, tačiau
yra nacionalinė grupė, gyvenanti čia nuo amžių“.82 O lietuviai pateikė „istoriškai“ grindžiamą lietuvių kaip valstiečių
ir lenkų kaip kilmingų bajorų stereotipą, kad paneigtų, jog
toje teritorijoje lenkus būtų galima vadinti autochtonais:
„[...] Nėra duomenų, rodančių, kad jie [apie Lietuvos lenkus] būtų atvykėlių palikuonys. Tiesa, nuo Liublino unijos
laikų aukštieji Lietuvos ir Lenkijos sluoksniai – „bajorų
nacija“ – maišėsi tarpusavyje, giminiavosi, bet valstietija –
tuometiniai baudžiauninkai – buvo sėslūs. Lietuvos lenkai
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nėra lenkų tautos kompaktiško masyvo dalis, nors didžioji
dauguma yra vietinės kilmės […] Savo etnine kilme, istorine praeitimi jie yra seni Lietuvos gyventojai.“83
Iš pavyzdžio matyti, kad šiame regione galėjo būti tik
lenkų bajorai, o apie lenkų valstiečių buvimą šioje teritorijoje nėra istorinių duomenų.84 Straipsnyje leidžiama suprasti, kad Lietuvos lenkai yra sulenkinti lietuviai, „seni
Lietuvos gyventojai“.

Pavardės ir kilmė
Pasisakymuose dėl kilmės aptikome dar vieną kriterijų,
kuriuo remiantis buvo kvestionuojamas arba grindžiamas
teritorijos teisėtumas. Tas kriterijus – gyvenančių ar gyvenusių minėtoje teritorijoje žmonių pavardės. Šiuo atveju
kalbama labiau apie individualius atvejus, bet jie reprezentuoja visą grupę. Pavyzdžiui, remiantis archyvais „Lietuvos
aide“85 buvo pasitelktas argumentas, kad šio krašto žmonių
kilmė yra lietuviška, tik jų lietuviškos pavardės buvo išverstos į lenkų kalbą: „XVII, XVIII, ar net XIX šimtmečio lietuvių baudžiauninkų nebuvo galima kaltinti, kad jie, būdami
tamsūs ir beraščiai, neparodė tautinio sąmoningumo, apsi
sprendimo ir neprotestavo, kai vieną iš jų lenkas dvarponis
per prievartą iš Stulgio padarė Stulginskiu, o krikštydamas
kito sūnų sulenkėjęs klebonas vietoj Balsio užrašė Balsevičiaus pavarde. Daug lietuvių pavardžių su slaviškomis priesagomis kilusios iš krikščioniškų vardų, pvz., Petrauskas,
Antanavičius ir kiti. Nė kiek ne mažiau turbūt ir lenkiškų
pavardžių, padarytų tiesiog išvertus iš lietuviškų. Taip vietoj
Žvirblio – Vrublevskis ir pan.“86
O lenkai, remdamiesi pavardėmis, tiksliau, faktu, kad
Vilniaus krašte nėra ar nebuvo žmonių su lietuviškomis pavardėmis, o didžioji dauguma turi/turėjo lenkiškas, pateikė
kitokius argumentus: „Bažnyčia, kuri sudegė 1982 metais,
turėjo 193 metus ir ten netoliese ir kapinės. Ir ar rasi nors
vieną lietuvišką pavardę? Ne!“ 87
Pavardės pavertimas objektyviu etniškumo požymiu
laikomas svarbiu elementu, nurodančiu į krašto gyventojų
kilmę. Jeigu, anot lietuvių, pavardės buvo tiesiogiai išverstos į lenkų kalbą, tai – lietuviškos pavardės, o pasak Lietuvos lenkų, kurie piktindamiesi atmetė tokią interpretaciją,
tokiu atveju, jeigu pavardės su galūne „vičius“ yra nelenkiškos, tai reikštų, kad ir „Adamas Mickevičius buvo ne
lenkas, o „vičius“.88
Apibendrinant galima pasakyti, kad pavardės buvo naudojamos paaiškinti Vilniaus krašto žmonių kilmę. Lietuvių
argumentai daugiausia buvo skirti įrodyti krašto gyventojų
nelenkišką kilmę, o Lietuvos lenkai argumentavo, kad būtent pavardės nurodo lenkišką šių žmonių kilmę.

„Tuteišiai“ ir paribys
Nagrinėtoje 1988–1991 m. periodikoje, straipsniuose
apie kilmę neretai buvo minima kategorija „tuteišiai“.89 Iš
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lenkų pusės buvo bandoma apibrėžti „tuteišius“ kaip turinčius šaknis toje žemėje (Vilniaus krašto), o ne atvykusius:
„Negalime traktuoti lenkų, gyvenančių Lietuvoje, Ukrainoje
ir Baltarusijoje, kaip dalį Polonijos. Šitie žmonės iš niekur
neatėjo, jie čia turi savo šaknis. Yra vietiniai (Są tutejszie).“90
Tačiau, kai lietuviai Lietuvos lenkus apibūdino kaip
„tuteišius“ (1989 m.), tai sukėlė stiprią Lenkijos lenkų
reakciją. Lenkijoje įsikūrusi Gardino ir Vilniaus bičiulių draugija 1989 m. liepos 1 d. pasirašė memorandumą,
adresuotą ir JT žmogaus teisių komisijai, Europos Tarybai
Strasbūre. Šiame memorandume teigiama, kad „[pasak
lietuvių] Vilnija priklauso Lietuvai neteisėtai, pateikiama
iškreiptų ir tendencingai parinktų faktų apie lenkų būklę
Lietuvoje [...].“91 Memorandume taip pat paminėta „tutei
šio“ kategorija kaip argumentas, kad lietuviai pastaruoju
metu siekia įrodyti, jog Lietuvos lenkai yra ne lenkiškos
kilmės: „Lietuvos valdžia tarp lenkų gyventojų paskutiniu
metu atrado dvi naujas tautybes – „tuteišius“ (vietinius)
kaip priešpriešą lenkams, o kadangi lenkai Vilnijoje gyvena šimtmečius, vadinasi, bemaž automatiškai nutraukiami
ryšiai su lenkiškumu, ir „vičius“ – taip apibūdinami žmonės, kurių pavardės baigiasi galūne „vič“.92
Iš analizuojamos lietuviškos periodikos matyti, kad lietuviai siekė parodyti, jog sąvoka „tuteišis“ nėra jų išradimas.
Straipsnyje „Kas tie tuteišiai“93 kalbama, kad „tuteišio“ kategorija atsirado tarpukariu, kai Vilniaus regionas priklausė
Lenkijai: „Šio amžiaus dvidešimtųjų metų spaudoje buvo
dažnai rašoma apie „tuteišius“, kurių ypatingai daug išliko
Polesėje. Jų atkaklus priešinimasis surusinimui ir sulenkinimui atsispindėjo Pilsudskio okupacijos metais vykusiame
gyventojų surašyme. „Tuteišių“ grafą statistiniuose formulia
ruose sugalvojo ne dabartiniai Vilniaus surašymo vadovai, o
J. Pilsudskio laikų lenkų statistikos specialistai.“94
Iš šių pavyzdžių matyti, kad „tuteišio“ kategorija buvo
pasitelkta parodyti, kad žmonės, gyvenantys minėtame
Vilniaus regione, skiriasi nuo lenkų Lenkijoje. Pažymėtina, kad ir lenkai Lenkijoje pripažino, kad ši žmonių grupė,
gyvenanti Vilniaus krašte, skiriasi nuo lenkų Lenkijoje, o
šiuos skirtumus lėmė jų gyvenimas Lietuvoje. O lietuviai
„tuteišio“ kategorijos atsiradimą buvo linkę aiškinti sudėtingais politiniais procesais, vykusiais šiame krašte: „…
karaliams Steponui Batorui ir Zigmantui Vazai leidus, į
Lietuvą pradėjo skverbtis lenkai – jėzuitai. Jėzaus kariai
atvyko į žemes, kurių gyventojai nenoriai skyrėsi su savu
tikėjimu ir papročiais [...] Magnatai ir paskui sekusi šlėkta
palaipsniui priimdavo katalikų tikėjimą ir sutinkami su šūkiu „tu lenkų tikėjimo – tu lenkas!“, tapdavo lenkais. Taip
unitai ir pravoslavai palaipsniui neteko savo šviesuomenės,
o jų tikėjimas tapo mužikų tikėjimu […] kai į Didžiosios
Kunigaikštystės žemes įžengė Jekaterinos II 60 tūkstančių
okupacinė kariuomenė, Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje
buvo 2169 unitų cerkvės ir 1084 pravoslaviškos cerkvės.

Lietuvių ir baltarusių denacionalizacija pakeitė kryptį.
Dabar iškeliamas lozungas: „Tu – rusiško tikėjimo, tu rusas!“ [...] 20 metų į vakarines Baltarusijos žemes ir Vilniją
Pilsudskio – Želigovskio okupantai kėlė kolonistus, pedagogus ir valdininkus. Uždarinėdami baltarusiškas ir lietuviškas mokyklas, jie siekė visiškos užgrobtų kraštų polonizacijos. Iš dalies jiems tai pavyko. Dauguma baltarusių
katalikų, netekusių gimtosios mokyklos ir dvasininkijos,
šiandien save vadina lenkais (lenkiško tikėjimo).“95
Apibūdinta situacija yra gana tipiška paribiui, kur
susidaro ne tik politinio, bet ir kultūrinio persidengimo
arealai. Žmonių, gyvenančių paribyje, identitetui įtakos
turėjo ne tik tam tikru metu konstruojamas priklausymas
valstybei (kurioje gyvena), bet ir istorinis buvusio priklausymo kitai valstybei „faktas“. Periodikoje taip pat ne
kartą buvo argumentuojamas šis paribio aspektas ir kaip
viena iš išeičių, galinti išspręsti ginčus, buvo įvardyta tokia – atsisakyti etninio identiteto ir kalbėti tik apie valstybinį tapatumą, paremtą pilietybe: „Kalbėdami apie tai
(krašto etninę sudėtį) nepamirškime, kad Vilniaus kraštas
yra ne tik lietuvių, lenkų bei baltarusių etninė riba, bet ir
lotyniškosios ir bizantinės kultūros bei civilizacijos riba.
Tai Europos pakraštys ne tik perkeltine, bet ir tiesiogine
prasme. Nustatyti tokių ribinių sričių identitetą gana sunku. Tokiais atvejais lemiamas yra valstybinis identitetas
arba pilietinė tapatybė.“96

Kalba ir savimonė
Svarbus elementas, apibrėžiantis, kas yra Lietuvos lenkas, yra kalba, kuria jie šneka. Kalbos grynumas ir negrynumas buvo vienas iš svarbiausių argumentų dominuojančiame 1988–1991 m. spaudos diskurse apie Lietuvos lenkų
teritorines pretenzijas. Kalbos negrynumas lietuvių dominuojančiame diskurse buvo laikomas pretekstu netgi pasakyti, kad krašto gyventojai yra ne lenkai, o lietuviai, kalbantys slavų kalba. Pavyzdžiui, „Atgimimo“ straipsnyje,97
kuriame keliamas klausimas dėl Lietuvos lenkų lojalumo
Lietuvos valstybei, teigiama: „…Rytų Lietuvoje gyvena ne
lenkai, o slavų kalba šnekantys lietuviai.“98
Arba dar vienas pavyzdys, atspindintis lietuvių poziciją: „Vilnijoje nėra lenkų, yra tik „tuteišiai“, kalbantieji
tarme, artima lenkų kalbai.“99
Tiek naudodami „tuteišio“ kategoriją, tiek iš kalbos po
prostu (liet. paprasta kalba) lietuviai stengėsi parodyti ryšio su lenkiškumu nebuvimą. O Lietuvos lenkai, atvirkščiai, tvirtino, kad kalba po prostu yra vienas iš lenkų kalbos
dialektų ir kad šis dialektas yra labai senas.100
Lietuviai, naudodami lingvistinius argumentus, stengėsi parodyti, kad šiame regione gyvena netikri lenkai, o
lenkai įrodinėjo, kad kalba, kuria kalbama šiame regione,
yra ta pati lenkų kalba. Tokie svarstymai apie kalbą (kuria
šnekama Vilniaus regione) ir jos susiejimą/atsiejimą nuo
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lenkų kalbos yra laikomi instrumentu, pagrindžiančiu/paneigiančiu krašto žmonių teisę į žemę.
Vis dėlto kai kuriuose straipsniuose kalbos siūloma nesieti su identitetu ir lojalumu valstybei. Pavyzdžiui, straipsnyje „Lems protinga lietuvių pozicija“101teigta, kad kalba
nėra svarbiausias elementas, kuriuo būtų galima grįsti lojalumą valstybei: „[...] nūnai nemaža dalis Kauno, Jonavos
ir Kėdainių miestų bei apylinkių vyresnio amžiaus žmonių
mielai vartoja lenkų kalbą, tačiau jie nėra Lenkijos patriotai. Nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetis savo ruožtu
suformavo jų valstybinę sąmonę. Jeigu tą dvidešimtmetį
ten būtų viešpatavusi Lenkija, jie būtų tapę Lenkijos piliečiais, ir jokios kalbos apie istorinį lietuviškumą jų nesugrąžintų į lietuvybę.“102
Taip pat minėtame straipsnyje teigta, kad Vilniaus
krašte (kuris priklausė Lenkijai) gyvenančių žmonių identitetas, skirtingai nei minėtų Kauno, Jonavos ir Kėdainių
lenkų identitetas, yra nulemtas ne jų kalbos, o to, kad „20
metų trukęs Lenkijos valdymas įtvirtino dvejojusių šio
krašto gyventojų apsisprendimą. Todėl nenuostabu, kad
Vilnijos lenkai Lietuvos suverenumą šioms žemėms laiko
neteisėtu.“103
Kalbos atžvilgiu išryškėjo dar vienas svarbus elementas – savimonė. Ji yra priešinama objektyviems kriterijams
(visi iki šiol išvardyti kriterijai galėtų būti apibūdinti kaip
objektyvūs). Iš lenkų pusės pasigirsdavo argumentų, kad
kalba nėra svarbiausias elementas, nusakantis priklausymą
lenkų etninei grupei. Dėl sovietmečiu patirtos rusifikacijos
ir lenkiškų mokyklų trūkumo neretai net namuose imta kalbėti rusiškai. Dėl šios kalbos dominavimo ir patys lenkai
jaunąją kartą apibūdindavo kaip rusakalbius lenkus: „Mes
esam lenkai, bet neretai rusakalbiai.[...] tai yra dėl to, kad
sovietmetis stipriai pakeitė vertybes ir dabar mes galime
kalbėti apie sovietinius lenkus, ypač jaunimą, kurie kalba
tik rusiškai.“104
Bet rusų kalbos vartojimas, pasak lenkų spaudos publikacijų, nepadarė įtakos lenkų savimonei: „Prie bažnyčios
senos moterys noriai su mumis kalbėjosi lenkiškai, visai
neprasta lenkų kalba. Papasakojo, kad vaikai prasčiau kalba lenkiškai. – O anūkai tik rusiškai. – Tai ką, jie jau rusai?
– Kurgi rusai – lenkai. [...] tautinė sąmonė – lenkų, naudojama kalba – rusų.“105
Apibendrinant reikėtų pridurti, kad nagrinėtas dominuojantis Lietuvos lenko diskursas atskleidė, jog teritoriškai konstruojama nacijos samprata (dažniausiai nė kiek
ne mažiau etniškai grindžiama), skirtingai nei anksčiau
nagrinėtas dominuojantis išeivio diskursas, yra svarbus
elementas apibrėžiant, kas priklauso nacijai, o kas ne. Teritorijos savumas–nesavumas (grindžiamas kartu su kitais
elementais, pavyzdžiui, kilme, kalba, savimone ir kt.) yra
svarbus argumentas, leidžiantis pagrįsti autochtoniškumą
ar neautochtoniškumą.
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Išvados
Nagrinėjant 1988–1991 m. (1993 m.) dominuojantį diskursą lietuviškoje periodikoje paaiškėjo, kad apibrėžiant
priklausymą nacijai aktyviai reiškėsi dvi žmonių grupės.
Tai buvo išeivija (politiniai emigrantai, palikę Lietuvą iki
sovietinės okupacijos) ir Lietuvos lenkai (gyvenantys Vilniaus regione); kitos grupės nebuvo tokios aktyvios. Išeivija (ne)priklausymą nacijai konstravo pateikdama neteritorines nacijos sampratas, akcentuodama kilme argumentuojamą priklausymą nacijai. Taigi išeiviams teritorija nėra
pagrindinis nacijos kūrimosi elementas, nes jų diskurse
kalbama apie tai, kokie kriterijai yra svarbūs siekiant suvienyti naciją, išsibarsčiusią po visą pasaulį. Labiau pabrėžiami kalbos, bendros savimonės elementai bei lietuviška
kilmė. Tokia neteritorinė nacija (išeiviai) priklausymą nacijai ir valstybei grindė nepaisydama fakto, kad jie (išeiviai)
negyveno Lietuvoje, dažnai siekė turėti Lietuvos pilietybę,
laikydami Lietuvą kilmės valstybe.
Lietuvos lenkai, atvirkščiai, savo buvimą ar priklausymą nacijai grindė teritoriniais nacijos ir kilmės argumentais. Jie save laikė krašto autochtonais, priklausymą nacijai (-oms) argumentavo buvimu valstybės paribyje, kur
konstruojant identitetą nemažą poveikį daro valstybių įtaka
(esamu metu bei praeityje) ir etniškumas – kaip žmonių ir
teritorijos saitas. Tai reiškia, kad nors Lietuvos lenkai dominuojančiame diskurse save sieja su gyvenamąja teritorija, tačiau valstybių sienų pasikeitimai paveikia jų sampratą
apie priklausymą nacijai(-oms).
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The Dominating Discourse of the Nation,
Territory and State in the Lithuanian Press
in 1988–1991
Darius DAUKŠAS
The article focuses on the concepts of ethnicity, nationhood, and belonging to the state constructed in the Lithuanian
national press in 1988–1991.
A close analysis of the dominating discourse in the Lithuanian press in 1988–1991 revealed that there were two groups
of people who were actively involved in defining national belonging. The first one was Lithuanians in exile (political exiles who left Lithuania before the Soviet occupation) and the
Lithuanian Poles (from the Vilnius region). Other groups were
not as prominent.
Lithuanians in exile constructed their (non)belonging to
the nation based on concepts of a non territorial or a de-territorialised nation emphasising their national belonging based
on the origin. Thus, Lithuanians in exile dismissed territory as
a central element constituting the nation and concentrated instead on criteria such as the language, common aspects of selfidentity and the Lithuanian origin which they saw as the criteria according to which the nation scattered around the world
would reunite. Such a non-territorial nation (Lithuanians in
exile) argued for their national and state belonging despite the
fact that they (the exiles) did not live in Lithuania and sought
Lithuanian citizenship as it was their country of origin.
Conversely, the Lithuanian Poles argued their national belonging using territorial arguments of both the nation and the
origin. They considered themselves the autochthons of the land
and argued their belonging to the nation(s) using their location as on the margins of the state, where national identity was
largely constructed through state influence (at present and in
the past) as well as their ethnicity that brought together the people and the territory. This suggests that although in the dominant discourse Lithuanian Poles did associated themselves with
their residential territory, the changing borders altered their
perception of national belonging.
Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius,
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Gervėčių sala istorijos tėkmėje
Vykintas VAITKEVIČIUS
Tyrimų objektas – Baltarusijos Respublikos teritorijoje, Astravo rajono rytinėje dalyje esančios Gervėčių lietuvių salos gamtinė ir kultūrinė aplinka, istorinė jos kaita. Straipsnyje pirmą kartą kompleksiškai analizuojami
archyvuose, muziejuose ir bibliotekose saugomi duomenys, 2010–2011 m. Gervėčių ekspedicijos metu sukaupti
archeologijos, istorijos, kalbos ir tautosakos šaltiniai;
publikuojamas archeologinių Gervėčių salos paminklų
žemėlapis, įvardijami priešistorės etapai, apibūdinami
krašto kultūrinės, socialinės ir ekonominės istorijos bruožai, piešiamas kultūrinio kraštovaizdžio paveikslas.
Straipsnyje prieinama prie išvados, kad kalbinės ir
kultūrinės Gervėčių lietuvių salos sąvoka turi ir geografinę reikšmę. Pelkių ir upių apsupta Gervėčių sala užima
apie 200 km2 plotą, jos sienos palaipsniui nyko ir atskirtis mažėjo nuo 1795 m. – Rusijos imperijos laikotarpio
pradžios. XIX a. antrojoje pusėje – XX a. suformuotas
kelių tinklas galutinai pakeitė Gervėčių salą, išaugusios
komunikacijos galimybės – gyvenimo kokybę ir kultūros

paveikslą. Gervėčių salos priešistorės etapai yra artimi
Rytų Lietuvos – Vakarų Baltarusijos regiono archeologinių kultūrų raidai, viduramžių ir naujųjų laikų istorijos
reiškiniai būdingi didelei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijai.
Prasminiai žodžiai: priešistorė, rytų baltai, Gervėčių
lietuvių sala, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, istorinė
geografija, kultūrinis kraštovaizdis
Gervėčių krašto ir jo lietuviškumo jokiu būdu negalima atsieti nuo priešistorinių paminklų ir ankstyvosios
istorijos reiškinių, kurie glaudžiai susiję su kultūrinio
kraštovaizdžio raida ir krašto apgyvendinimo istorija. Nei
viena, nei kita tema iki šiol nebuvo specialiai nagrinėjama. 1970 m. surengtoje kompleksinėje Gervėčių ekspedicijoje ši sritis liko nuošalėje, atitinkami monografijos
skyriai buvo rašomi Vilniuje, remiantis Lietuvos nacio
naliniame muziejuje saugomais radiniais1 ir Lietuvos

1. Gervėčių panorama iš pietvakarių pusės. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2010 m.

17

MOKSLO DARBAI

apžvelgianti studija, kurioje pirmą kartą plačiau panaudoti ir dokumentai iš Gervėčių
bažnyčios archyvo.8
2010–2011 m. kompleksinės ekspedicijos dalyviai9 vienu svarbiausių tyrimų uždavinių laikė visapusišką Gervėčių kultūrinio
kraštovaizdžio pažinimą. Astravo atominės
elektrinės projekto akivaizdoje jo kaita yra
neišvengiama ir jau vyksta. Šių eilučių autorius dėmesį telkė į geografinę aplinką, aug
meniją, vietovardžius ir vandenvardžius,
senovės gyvenamųjų, sakralinių, ūkinių ir
laidojimo vietų lokalizavimą, jų tarpusavio
ryšių nustatymą, kitus kultūros reiškinius.10
Apibendrinant lauko tyrimų rezultatus buvo
remtasi ir kitais, su tema tiesiogiai nesusijusiais, tačiau, mūsų nuomone, svarbiais šaltiniais, tokiais kaip XVIII–XIX a. bažnytinės
metrikų knygos. Taip pat naudotasi ankstesniais metais kalbininkų surinktais duomenimis,11 jie papildyti ir patikslinti. Tačiau
šiame straipsnyje atskirai nebus nagrinėjama lietuvių kalbos istorija ir jos geografinio
arealo kaita rytuose. Gervėčių lietuviškų
kaimų grupė, paprastai vadinama sala, yra
tyrimų atskaitos taškas, o tai, jog lietuviškos
kalbinės ir kultūrinės salos ribos sutampa
su geografinės salos ribomis – viena svarbiausių prielaidų. Straipsnyje jai skirta ypač
daug dėmesio.

Salos geografiniai matmenys

2. Gervėčių salos schema, remiantis geografijos, kalbos ir administracinio suskirstymo
duomenimis (Назвы населеных пунктаỹ... 2004). Braižė V. Vaitkevičius. 2011 m.

valstybės istorijos archyve saugomais dokumentais.2 Ilgą laiką kiek
daugiau dėmesio Gervėčiams nerodė nė Baltarusijos tyrinėtojai, jų darbuose čia plytėjo balta dėmė.3 Tik pastarąjį dešimtmetį keletą Astravo
rajono archeologijos paminklų žvalgė ir aprašė Edvardas Zaikovskis.4
Naujausių archeologinių žvalgymų rezultatai dar nėra publikuoti; jų
metu buvo atlikti kasinėjimai Gurių piliakalnio aikštelėje ir lokalizuota
Aukštuolių dvaro vieta prie Babrauninkų.5
Dėmesio laukia ir ankstyvoji Gervėčių istorija. Tam tikra išimtis –
Jeržio Ochmanskio atlikti Vilniaus vyskupijos istorijos tyrimai,6 pastaraisiais metais Germano Bregerio parengta, deja, be nuorodų į šaltinius, Astravo rajono istorijos apžvalga7 ir Martyno Zglinsko Gervėčių
parapijos bažnyčią, jos istorinę raidą, architektūros ir dailės bruožus

18

Kraštas žadina monotonijos, lėtumo ir
kažkokio pastovumo nuotaiką – taip, pradėdami Gervėčių gamtinės aplinkos tyrinėjimų apžvalgą, rašė Česlovas Kudaba
ir Rimvydas Kunskas.12 Plačios ir lėkštos
Gervėčių aukštumos, pelkėtos žemumos
vietoje ežerų tikrai skiriasi nuo akiai įprasto
kraštovaizdžio apie Vilnių, Ukmergę, Švenčionis ar Uteną (1 pav.).
Gervėčių aplinka buvo formuojama trijų
paskutinių ledynų ir kiekvieno apledėjimo
metu keitėsi reljefo formos, smėlio, molio,
riedulių ir vandenų tarpusavio santykis.
Paskutinysis ledynas, nepasiekęs Gervėčių,
sustojo į vakarus nuo jų, tačiau čia plūdo
labai daug vandens. Su juo atnešto skirtingo rupumo smėlio buvo pripildyti Neries
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ir Ašmenos kloniai, vėliau ties
Gėliūnais, Rimdžiūnais, Giriomis ir kitose vietovėse vėjas
kūrė kalveles, kurios, priklausomai nuo dydžio, vietos žmonių vadinamos kauprėmis arba
kauprelėmis. Smėlynai apaugo
mišku, kitaip tariant, medžiu,
bet ilgai išliko ir tik kur ne kur
pušelėmis arba kadagiais apaugę trakai, jų turėjo dažnas kaimas – Girios, Gėliūnai, Peliagrinda ir kt.
Ledynui tirpstant, kalvų
šlaituose formavosi raguvos ir
kloniai – sunkiai suskaičiuojami lobai, palobės ir lobynai, kurie išvagojo visų aukštesnių kalvų apie Gervėčius ir Varnionis
šlaitus. Pelkėdara – vėliau sekęs
procesas. Ilgainiui raistais pavirto palaidotų ledo luistų vietoje atsiradę ežerai. Manoma, dėl
tektoninių pasikeitimų pakilo
Ašmenos ir Aluošos upių dug
nas, o jų slėniai užpelkėjo. Vėliau upių vandenys nuseko, todėl
pradėjo mirkti molingi paslėniai. Padrėgnėjus subatlančio klimatui, šių pelkių, paprastai vadinamų balomis, plotai dar labiau
padidėjo13 (beje, padavimuose pelkių atsiradimas siejamas su
raganos veikla).14 Platus, vietomis net 1,5–2 km pločio pelkėtų
žemumų lankas atskyrė Gervėčius nuo likusių moreninių aukštumų pietuose ir vakaruose. Šiaurės vakaruose šis ruožas siekė
Šulninkų dvarą, bet tolesnė šiaurinė riba nėra tiksli ir matoma
kraštovaizdyje. Preliminariai ją vedame pro Avienų ir Šulninkų
kaimus, Noreikiškių ir Navadrožkų kaimavietes, Pabalių, Milaišiūnų, Zabieliškių ir Morkonių kaimus (2 pav.).
Rytinę krašto ribą, kuri kartu yra ir istorinė Vilniaus pavieto
riba15, nustato miškingas Neries–Ašmenos tarpupio ruožas ir Ašmenos slėnis. Iki santakos su Aluoša jis gana platus, jame gausu
užpelkėjusių plotų (lankų ir lankelių) bei nedidelių senvagių (jos
vadinamos senašmenio vardu). Žemupyje upės slėnis susiaurėja, krantai tampa statesni ir aukštesni. Ašmenos pavadinimas
žmonėms primena ašmenis, su tuo gali būti susijęs Velnio Peiliu
vadinamas dešiniojo kranto atragis ties Užupiu.16 Pjaustydama
moreną – smėlio, molio ir įvairių uolienų aukštumas, Ašmenos
vaga tampa kieta, žvyringa, su pavieniais rieduliais. Tokiame
ruože ties Gėliūnais nuo seno būta brastos, kitaip dar vadinamos
bradu, o Aluošoje tarp Galčiūnų ir Mockų – Velnio tilto.17
Iš to, kas pasakyta, paaiškėja, kad Gervėčių lietuviškų kaimų
grupei plačiai taikoma salos sąvoka yra tiksli ne tik kalbine bei

3. Gervėčiai ir jų apylinkės XVIII a. pabaigoje (Подробная
Милитерная Карта... 1799).
4. Gėliūnuose rasto laivinio kovos kirvio fragmentas – penties
vaizdas iš šono ir iš viršaus. (LNM EM 2291). Evelinos
Simanavičiūtės nuotrauka. 2010 m.
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5. Gervėčių salos archeologinių paminklų žemėlapis.
Sudarė ir braižė V. Vaitkevičius. 2011 m.

kultūrine, bet ir geografine prasme. Remiantis XIX a. pabaigos – XX a.
pirmosios pusės topografiniais duomenimis18, apskaičiuotas Gervėčių
salos dydis plačiausioje vietoje – ruože Užupis–Černiškės – yra 10 km,
o ruože Šulninkai–Ažuraistis – apie 22 km. Taigi iš pietų į šiaurę besidriekianti Gervėčių sala užima apie 200 km2 plotą, kuris yra šiek tiek
didesnis už Velykų salos plotą Ramiajame vandenyne (163 km2), bet
net trylika kartų mažesnis už Saremo salą Baltijos jūroje (2672 km2).

„Atsiskyrėliai lietuviai“
Į klausimą, ar patys gervėtiškiai suvokia, kad jie – salos gyventojai,
atsakymas nuskambėjo jau pirmąją 2010 m. ekspedicijos dieną Mockose: „Kų padaryt, kų mes toki atsiskyrėliai lietuviai... Niekas ir nepapro-
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vys, kaip itai čia apsiliko [lietuviai – aut.].
Krugom – gudai... Ten apie Smurgainis pasbaigia jau lietuviai, tik cia krūgelis“.19
Tai, jog lietuvių yra likęs krūgelis, kitaip
tariant, nedidelis ratas, reiškia, kad kalbama
ne vien apie kalbinę izoliaciją. Mintyse turimas ir tam tikras lietuvių gyvenamų kaimų
geografinis išsidėstymas; toji erdvė yra svetimų krugom supamas krūgelis. Jį formuoja
keletas lietuviškų kaimų: „Pirmiausia ten
Knistūškės, lietuviai. Milcėjos, Pėtrikai,
Rimdziūnai, Gėliūnai, Miciūnai, Mockos
(va, dar Mockos, mūs kaimas), Galčiūnai,
kas itai daugiau kaimų? Nu Gervėčiai cia...
nu tai tį jau labai... nu pirmiau skaitės lietuviai, dar jau... kap jau visai, privažiavį
tų žmonių jau dar i pristatį tų namų iš visų
pusių. Nu daug lietuvių... Tai kiek kaimų priskaitėm? [Aštuoni dabar – pokalbininkas.]
Tai kur tai dar daugiau gałėjo būc? (...).
[Gal yra tokių kaimų, kur sakė anksčiau
būdavo, o dabar jau nebeliko lietuvių?] Tai
būdavo. Aš jau tai nemenu. Senesni žmonės,
katari jau mūs tėvai, tai anįs tą žinojo, kas
tį kur koki buvo lietuviai (...). Nu va, dar
Černiškių kaimas tai jau Gudija, gudai. (...)
O, dar Peliagrinda, palikau. Peliagrinda –
lietuviai, Peliagrindos kaimas. Mūsė dar kų
palikus, jau galva neveikia gerai.“20
Nors pateikėjos galva, jos pačios žodžiais tariant, jau neveikia gerai, lietuviškus kaimus ji prisimena ir vardija eidama
tiksliai ratu nuo Knystuškių ir Milcėjų iki
Galčiūnų. Akivaizdu, kad Peliagrinda buvo
prisiminta pabaigoje, po pertraukėlės, nes
šiandien būdama rato viduryje formaliai
jam tarsi nė nepriklauso.21 Sekant pateikėjos mintį apie tai, kas supa lietuvių kaimus,
iškyla etnonimas Gudija, kuris šiuo atveju
reiškia arba vieną gudų gyvenamą kaimą
(Černiškes), arba gudų kaimų grupę, kuriai
ir pritaikytas tarytum koks kuopinis daiktavardis Gudijos pavadinimas (taip pat plg.:
„Ten in galų balos, tadu Gudija“22).
Lietuvių krūgelio dydis pateikėjų mintyse įvairuoja, jis priklauso nuo įvardijamų
kaimų skaičiaus, bet tai nekeičia svarbiausio
dalyko – XXI a. pradžioje lietuviška likusi
tik pietinė salos dalis. Lietuvių krūgeliui jau
nepriklauso ir Gervėčiai, esantys vidurinėje
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geografinės salos dalyje, kiek į šiaurę nuo jos centro. Lietuviškų kaimų
ratą šiandien formuoja gyvenvietės
į rytus ir pietus nuo Gervėčių. Ši
pietinė geografinės salos dalis visuomet buvo labiau izoliuota nei
likusi. Vieną nuo kitos jas ribojo ne
tik Aluoša, tekanti pro Gervėčius,
bet ir (ši aplinkybė, matyt, reikšmingesnė) salą šiaurės rytų kryptimi dalijantis Peliagrindos upelis,
kurio aukštupys – Miknabalio, arba
Mignabalio, raiste. Šiaurėje Gervėčių salos erdvė atviresnė, nėra visiškai tiksliai apibrėžta, todėl, kaip
rodo pastarųjų šimtmečių istorija,
buvo ir labiau pažeidžiama.23
Salos uždarumo ir lietuvių atsi
skyrėlių klausimas sudėtingas, jam
spręsti reikia plataus masto tyrinėjimų. Kol kas galima konstatuoti,
jog XVIII a. Gervėčių parapinėje
bažnyčioje sudarytų santuokų geo
grafija liudija krašto gyventojų sėslumą ir pastovumą; kliūtys valstiečių migracijoms, suprantama,
galėjo būti keliamos ir iš valdančiųjų pusės. Kad ir
kaip būtų, XVIII a. pirmojoje pusėje vyravo viena
tendencija24 – labai dažnai tuokėsi tame pačiame
kaime gyvenantys asmenys. Pavyzdžiui, 1736 m.
iš dešimties užregistruotų santuokų aštuonios įvyko tarp to paties kaimo gyventojų, 1737 m. iš 30
santuokų – 18, 1738 m. iš 21 – 15, 1739 m. iš 35
– 30 ir t. t. Tuo pat metu dažnai tuokėsi kaimyninių
kaimų gyventojai, pvz., 1736 m. santuokos registruotos tarp jaunųjų iš Mockų ir Galčiūnų, Papiškių
ir Voškonių, 1737 m. – iš Gaigalių ir Miciūnų.
Didžiausio masto migracijos vyko tuo metu, kai
tuokėsi toli vienas nuo kito esančių kaimų gyventojai, pvz., iš Knystuškių ir Gaigalių (1738 m.; 11 km),
Voškonių ir Jokintonių (1737 m.; 12 km), Šulninkų
ir Galčiūnų (1738 m.; 13 km). Tačiau ir šiais, ir kitais atvejais už salos ribų, kurios tuo metu faktiškai
sutapo su Gervėčių parapijos ribomis, buvo retai
išeinama. Santuokos su kaimyninių parapijų kaimų
gyventojais – išimtys. Pavyzdžiui, per 1736–1746
m. laikotarpį tokių užregistruota vos keletas: tarp
jaunojo iš Sakalaičių ir nuotakos iš Novosiolkų
Žadiškių parapijoje (1737, 1739, 1744 m.; 14 km
atstumas), jaunojo iš Voškonių ir nuotakos iš Gožės
Mikailiškių parapijoje (1746 m.; 7 km), jaunojo iš

6. Kareiviškių akmuo su duobutėmis (1,25 x 1,55 m dydžio akmens vaizdas
iš viršaus). V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
7. Žalvarinis disko formos papuošalas, atsitiktinai rastas Didelių Jacynų
piliakalnio aikštelėje (išorinė ir vidinė pusė). E. Simanavičiūtės nuotrauka. 2010 m.

Alginionių Astravo parapijoje ir nuotakos iš Ponių (Puhavičių)
(1744 m.; 13 km), jaunojo iš Jokintonių ir nuotakos iš nenurodyto
Smurgainių parapijos kaimo (1743 m.).
Beveik nėra abejonės, kad nuotakų marčių ir jaunikių užkurių
migracija suaktyvėjo ir santuokos su kaimyninių parapijų gyventojais tapo kur kas dažnesnės XIX a. antrojoje pusėje panaikinus
baudžiavą, ką kalbėti apie visą XX amžių.25
Baigiant šį skyrių galima teigti, kad Gervėčių salos sienos
nyko, šimtmečius šiam kraštui būdinga izoliacija palaipsniui
mažėjo nuo Rusijos imperijos laikotarpio pradžios 1795 m. Palyginimui, 1799 m. karinis Rusijos imperijos pasienio su Prūsija žemėlapis iš Gervėčių vedė penkis kelius svarbiausiomis
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kryptimis (3 pav.): per Čekus į Mikailiškes (į Polocko
pašto kelią), per Ponius (Puhavičius) į Nestoniškes ir
Svierius, per Mockas ir Staroselje į Astravą, per Papiškes į Varnionis ir pietų kryptimi į Salas.26 1796 m. Gervėčių rakto inventorius du pastaruosius kelius vadina
atitinkamai keliu į Vilnių ir vieškeliu į Smurgainis.27
Rusijos imperijos topografiniame žemėlapyje M 1:
126 000 matyti, kad XIX a. viduryje minėtą kelių tinklą išplėtė daugelis naujų atšakų (pavyzdžiui, kelias tarp
Varnionių ir Čekų), keitėsi kelių kryptis (pavyzdžiui, kelias į Salas užsuko į Rimdžiūnus) ir keliai buvo tiesinami
(pavyzdžiui, iš Gervėčių į Varnionis nustota keliauti pro
Papiškes).28
Karinis topografinis iš natūros braižytas žemėlapis
M 1: 42 000 iliustruoja, kad XIX a. pabaigoje – XX a.
pirmojoje pusėje mažėjo ir pietinės Gervėčių salos dalies izoliacija: vieškelis į Salas kirto pelkes tarp Milcėjų ir Varakumščynos, du lauko keliai jungė Svirtiškes su
Bieliūnais ir Kalviais (tarp Ažuraisčio ir Kalvių per balas
žymimas, matyt, pėsčiųjų takas). Pietvakariuose du keliai
jungė Naujas Jokintonis (Burliokus) su Bajorais ir Subelius su Alginionių dvaru. Į Astravą buvo keliaujama per
balas supiltu pylimu iš Slabatkos į Mažuosius Alginionis.
Tuo metu rytuose Ašmena buvo kertama visose didžiausiose jos pakrantės gyvenvietėse: Knystuškėse (tiltu arba lieptu), ties Giriomis (brasta), ties buvusiu Krukausko dvaru Rimdžiūnuose (tiltu), Rimdžiūnuose (tiltu),
Gėliūnuose (brasta ir tiltu arba lieptu), Poniuose (dabar
Puhavičiuose) (brasta), Mažose Jacynose (brasta), Didelėse Jacynose (tiltu), Vidžiūnuose (tiltu arba lieptu; Morkonyse per Nerį buvo keliamasi keltu).29
Kelių tinklas ir su juo susijusi infrastruktūra turėjo didelės įtakos Gervėčių salos gyventojams. Augančios komunikacijos galimybės keitė gyvenimo kokybę, kultūros
paveikslą. Tai XIX a. antrosios pusės – XX a. epochos
bruožas. Tuo metu gervėtiškiai jau migravo į Vilnių ir
Rygą, tolimas Šiaurės ir Pietų Amerikos šalis.30 Ilgainiui
pasakojimai apie tėvų ir senelių tolimas keliones pėsčiomis ėmė kelti vien nuostabą. Į Vilnių – svarbiausią ir šimt
mečiais pastoviausią gervėtiškių traukos centrą – jau seniai kursuoja maršrutinis autobusas, ten pat galima vykti
ir traukiniu iš Gudagojaus.

Sala priešistorėje
Apibrėžus Gervėčių lietuviškų kaimų grupę kaip salą,
nustačius jos ribas ir apskaičiavus plotą, svarbu pažvelgti kaip, amžiams bėgant, ji keitėsi. Žinoma, kad aplinkos
kaita susijusi ne vien su klimato pokyčiais, bet ir kultūra,
ūkio modeliu ir socialine aplinka. Šiuo metu neįmanoma
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nuosekliai ir išsamiai aprašyti Gervėčių kultūrinio kraštovaizdžio raidos nuo seniausių laikų. Duomenų pakanka
keliems ryškiems chronologiniams laikotarpiams išskirti,
o juos lyginant tarpusavyje, galima tikėtis atrasti ir istorinių Gervėčių salos kaitos ženklų.
Gervėčių priešistorė prasideda apie III tūkst. pr. Kr.
vidurį, t.y. vėlyvajame neolite. Dvi šiuo laikotarpiu pagamintų ir naudotų laivinių kovos kirvių skeveldros rastos
Gėliūnuose Ašmenos kairiajame krante (4 pav.) ir Navadrožkų kaime prie Pabalių.31
Didelis bronzos amžiui (II tūkst. – I tūkst. pr. Kr. vid.
laikotarpiui) būdingų dirbinių rinkinys: akmeniniai gludinti
kirviai su skyle kotui ir jų fragmentai (36 vnt.), akmeniniai
gludinti įtveriami kirveliai (6), titnaginis gludintas kirvelis
(1), kirvio skylės išgrąža (1), ornamentuotos buožės frag
mentas (1), akmeninio pasvaro fragmentas (1) ir vieno nežinomos paskirties akmeninio dirbinio fragmentas pateko į
Vilniaus Stepono Batoro universiteto Archeologijos muziejų XX a. ketvirtajame – penktajame dešimtmetyje, vėliau
buvo perduotas į Lietuvos nacionalinį muziejų (LNM).32
Ne prie visų šių radinių nurodytas radėjas ir asmuo, radinį
perdavęs muziejui, bet dalis jų buvo išsaugota kaimuose
veikusių mokyklų mokytojų dėka.33
Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomi radiniai
iškalbingi. Dauguma jų, net 38 akmeniniai dirbiniai ir jų
fragmentai, buvo surasti ariant didelės iš rytų ir vakarų
užpelkėjusių ežerų supamos plokštikalvės rytinį šlaitą
arba jo papėdę ruože Navadrožki – Pabaliai – Valeikūnai
– Gruodžiai. Dar 11 dirbinių yra kilę iš kaimyninių Rūdiškių kaimo ir užusienio. Pagal titnaginių kirvelių pavyzdį
pagaminti akmeniniai gludinti įtveriamieji kirviai iš Rūdiškių (4), Valeikūnų (1) ir Gruodžių (1) bei Babrauninkuose surastas gludintas titnaginis įtveriamas kirvelis34
yra datuojamas apie 2200–1700 m. pr. Kr. laikotarpiu.35
Gludinti akmeniniai kirviai su skyle kotui ypač būdingi I
tūkst. pr. Kr. laikotarpiui.36 Faktas, kad dauguma akmeninių kirvių iš Valeikūnų aukštumos yra suskilę (4 kirviai su
skyle kotui sveiki ir net 33 jų skeveldros), reikštų, kad jie
rasti to meto gyvenviečių ir ūkinės veiklos vietose. Taigi
Valeikūnų aukštuma ir jos prieigos vėlyvojo neolito laikotarpio pabaigoje – bronzos amžiuje – buvo didžiausias
Gervėčių salos apgyvendinimo židinys (5 pav.).
Deja, 2011 m. ekspedicijos metu jokių papildomų
duomenų apie archeologines radimvietes trikampyje Pabaliai – Valeikūnai – Rūdiškės surinkti nepavyko. Vikentijus Subatkevičius iš Valeikūnų nieko konkretaus negalėjo pasakyti apie archeologinius radinius, kuriuos XX a.
ketvirtajame dešimtmetyje rado jo tėvas Antonas Subatkevičius, vadinamas Kovalčiuku, ir perdavė mokytojui E.
Dembickiui. Galimas daiktas, kad Pabalių, Valeikūnų ir

VYKINTAS VAITKEVIČIUS. GERVĖČIŲ SALA ISTORIJOS TĖKMĖJE

Rūdiškių akmeniniai kirviai buvo rasti ne vienu metu ir
ne vienoje kurioje nors vietoje (paminėtos gyvenamosios
vietovės viena su kita ribojasi), bet skirtinguose, ariant
žemę toli vienas nuo kito nutolusiuose sklypuose.
Tolyn į pietus nuo Valeikūnų ir Gruodžių, į pietryčius
nuo Babrauninkų, kur taip pat žinoma apie akmeninių
kirvių radinius, iki mūsų dienų išliko du bronzos – ankstyvojo geležies amžiaus laikotarpiui būdingi akmenys su
duobutėmis.37 Kareiviškių akmenį šiandien slepia Aukštuolės miško eglės, Gaigalių akmuo maždaug už 1,6 km
į rytus stūkso atvirame lauke, prie numelioruotų Pagaigalės upelio ištakų. Šių itin retų archeologijos ir mitologijos
paminklų38 aplinka leidžia įsivaizduoti, koks agrarinis
kraštovaizdis Gervėčių saloje buvo prieš tris ar net keturis tūkstančius metų – pagrįstai manoma, kad akmenys su
duobutėmis savo metu buvo dirbamuose laukuose, jų pakraščiuose, daržuose arba pūdymuose.39 Tad gali būti, kad
ir vienur kitur randamos akmeninių kirvių skeveldros byloja apie miškų kirtimą ir lydyminę žemdirbystę, o žemėn
užkasti sveiki kirveliai – apie aukas už derlių atsakingoms
žemės bei dangaus dievybėms.40

Duobutės ant akmenų, manoma, yra mitologinių vaizdinių išraiška ir senovės žemdirbystės apeigų dalis; kuo
duobučių daugiau – tuo intensyviau (daugiau metų) minėtos apeigos toje pačioje vietoje buvo kartojamos. Ant
Kareiviškių akmens pastebėta ne mažiau kaip 54 duobutės (centrinėje akmens dalyje 10 duobučių tarpusavyje yra
sujungtos trumpais grioveliais, viena duobutė – ištęsto
ovalo formos) (6 pav.), Gaigaliuose – 15 duobučių.
Apie rytų baltų genčių Brūkšniuotosios keramikos
kultūrą (II tūkst. pr. Kr. – III a. po Kr.) Gervėčių saloje
šiandien žinoma mažai. Tuo metu kaip įtvirtinta gyvenvietė jau buvo naudojamas Didelių Jacynų piliakalnis Ašmenos kairiajame krante.41 2010 m. nustatyta, kad į upės
slėnį griūvančiame jo šlaite kultūrinio sluoksnio storis
siekia 1,92 m, viršutinę sluoksnio dalį suardžiusioje lobių
ieškotojų duobėje aikštelėje buvo rasta naminių gyvulių ir
laukinių žvėrių kaulų,42 daug lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi šukių, būdingų pirmiesiems m. e. amžiams ir retas tos pačios kultūros gyvenviečių radinys –
žalvarinis disko formos papuošalas (7 pav.).43 Antras panašus archeologijos paminklas – Gurių kaimo piliakalnis

8. Vienas iš Rytų Lietuvos pilkapių kultūros pilkapių Dvarnųjų miške tarp Mockų ir Gervėčių. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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– stūkso į pietus nuo Černiškių, tačiau gamtinė jo aplinka
byloja, kad Gervėčių salai ši vietovė jau nepriklauso.
Sprendžiant iš platesnio archeologinio konteksto (tyrinėjant Andrejevcų pilkapius dešiniajame Neries krante,
Smurgainių r., rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu ir
grublėtu paviršiumi44), I tūkst. pirmosios pusės neįtvirtintų Brūkšniuotosios keramikos kultūros gyvenviečių ant
žemutinės terasos turėtų būti Neries pakrantėse. Tačiau
be archeologinių žvalgymų tokios prielaidos neįmanoma
patvirtinti.
Dauguma Gervėčių salos geležies amžiaus laikotarpio
paminklų – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros pilkapynų –
yra kilę iš I tūkst. vidurio – antrosios pusės laikotarpio
(8 pav.). Nė viena pilkapių grupė Gervėčių saloje iki šiol
nėra plačiau tyrinėta, bet jas vis ardo archeologijos mėgėjai ir lobių ieškotojai. Vietos žmonių padavimai pilkapius
laiko senovės karių (Gervėčiuose) arba prancūzų kariuomenės žuvusiųjų kapais (Didelėse Jacynose, Gaigaliuose,
Mockose, Peliagrindoje).45
Gervėčių senųjų kapinių plote išliko ne mažiau kaip
15 pilkapių (kapčiai), Rimdžiūnų miško Kuronynės vietovėje – 16 pilkapių, o Dvarnųjų miške prie Mockų – 21. Be
to, Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje nurodomi šiandien nežinomi pilkapiai prie Mockų ir Galčiūnų
abipus Aluošos (три круглыхъ насыпи – две на правомъ
берегу Лоши и одна на левомъ),46 LNM yra saugomas iš
Vidžiūnų kilęs laidojimo paminklams būdingas siauraašmenis pentinis kirvis,47 2010 m. dirbamame Peliagrindos
lauke lokalizuota sunaikintų pilkapių vieta (Prancūzinės).
Visų žvalgytų pilkapių dydis svyruoja vidutiniškai nuo
6 iki 10 m, aukštis – nuo 0,4 iki 1,6 m. Dydžiu išsiskiria
Didelių Jacynų kapinėse išlikęs vienas iš trijų kaimo pilkapių (20 x 24 m dydžio, 2 m aukščio), vienas Mockų
(14,3 m skersmens, 1,8 m aukščio) ir vienas Gervėčių pilkapis (13 m skersmens, 2,3 m aukščio).
Gaigalių viduramžių kapinynas ir pilkapiai kaimynystėje buvo sunaikinti XX a. septintajame dešimtmetyje kasant
žvyrą. Naikinant šiuos pilkapius buvo rasta ne tik pelenų,
bet ir žirgų kaulų, pjautuvų, balnakilpių bei kitų IX–XII
a. laikotarpiui būdingų Rytų Lietuvos pilkapių radinių.48
Tuo pat, galbūt ir dar vėlesniu viduramžių laikotarpiu buvo
naudojamas ir Didelių Jacynų piliakalnis, vadinamas Pilimi
(Zamak) (9 pav.), apie ką byloja keli ten rastos apžiestos
keramikos fragmentai ir vietos gyventojų pasakojimuose
minimas sidabrinių dirbinių lobis, kuris buvo aptiktas griūvančio piliakalnio šlaito žemėse XX a. viduryje ir radėjo
padovanotas parapinei Gervėčių bažnyčiai.49
Galbūt iki XVII a. pabaigos Jacynos dar buvo vadinamos Ašmena (Oszmiańce), nes 1690 m. būtent taip
vadinamoje Gervėčių parapijos gyvenvietėje buvo Jonui
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Jacynai (Jan Jacyna) ir Martynui Jacynai (Marcjan Jacyna) priklausančių sodybų (dūmų).50 Vėliau dokumentuose
figūruoja pavadinimas Jacyniszki (1741 m.) arba Jaciny
(1744 m.)51 ir ilgainiui jis įsigali. Geografinis gyvenamosios vietovės pavadinimas Oszmiańce Ašmenos upės
žemupyje gali būti senas,52 susijęs su kurio nors istorinio
teritorinio-administracinio vieneto ribomis (plg. XVI a.
antrojoje pusėje Ašmenos upe buvo išvesta vakarinė Ašmenos pavieto siena).53 Tokiu atveju Ašmenos žemupyje
būtų galima atsargiai įžvelgti administracinį ir gynybinį
centrą, o jo egzistavimą sieti su piliakalniu. Daugiau apie
XIII–XIV a. Gervėčių paminklus šiandien nieko pasakyti negalime. Antras iki šiol netyrinėtas piliakalnis yra už
Gervėčių salos ribų – dešiniajame Neries krante prie Soročjės kaimo žemiau Mikailiškių.

Rašytinė salos istorija
Manoma, kad rašytinė salos istorija prasideda 1434 m.
Tuomet didysis Lietuvos kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis Gervėčius, tiesa, dar nenurodydamas jų pavadinimo,
užrašė Vilniaus vyskupui Martynui ir Vilniaus Arkikated
rai. Dokumente pasakyta, kad toji valda – būsimieji Gervėčiai – anksčiau priklausė Ivaškai ir Fedkai Karevičiams
(Iwaszko et Fedko germani Koreviczy).54
1484 m. vyskupas Andrius iš Jurijaus Gataltovičiaus
Gervėčių dvaro naudai nupirko Galčiūnus – dvarą su kaimu ir jo valstiečiams liepė vykdyti tas pačias prievoles,
kurios jau buvo vykdomos Gervėčių dvaro valstiečių (tai
pirmasis Gervėčių vardo paminėjimas!). Siekiant atskirti
dešiniajame Aluošos krante, valstybinėje žemėje, buvusius Galčiūnus nuo vyskupų Galčiūnų kairiajame krante,
pastaruosius ilgainiui imta vadinti Mockomis.55 Vyskupo
Jono iniciatyva 1536 m. Gervėčiuose buvo suformuota
parapija, atskiriant ją nuo 1462 m. įkurtos Varnionių parapijos.56 (Tiesa, pirmosios Gervėčių bažnyčios pastatymo
datą tyrinėtojai nurodo skirtingai – nesutariama, ar ji pastatyta 1511 m., ar 1526 m.).57
Parapija buvo Gervėčių salos gyventojus konsoliduojantis veiksnys. Žinoma, vienijo religija, bet ne mažiau
svarbią reikšmę turėjo geografinės ribos, kurios ilgą laiką
nuo parapijos įkūrimo buvo labai artimos šio straipsnio
pradžioje nusakytoms gamtinėms Gervėčių salos riboms:
pietuose parapijai priklausė Knystuškės ir Jokintonys,
vakaruose – Černiškės, šiaurėje Gervėčių parapija siekė
Babrauninkus, Šulninkus, Valeikūnus, Čekus ir Jacynas,
o rytuose – Pahonį (Puhavičius) ir tarp miškų įsikūrusius
Zavelcus.58 Ilgainiui nuo Gervėčių nutolusios gyvenvietės tapo kaimyninių parapijų dalimi, pvz., Babrauninkai
priskirti Varnionims, Ažuraistis – Saloms ir pan.

VYKINTAS VAITKEVIČIUS. GERVĖČIŲ SALA ISTORIJOS TĖKMĖJE

9. Didelių Jacynų piliakalnis, žvelgiant iš dešiniojo Ašmenos kranto. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.

Skirtingai nei bažnytinės organizacijos atveju, duomenų apie tai, kad XV–XIX a. Gervėčių sala būtų buvusi
vienas teritorinis-administracinis vienetas, nėra. Sudėtinga istorinė krašto žemėvalda – skirtingose jurisdikcijose
esančių dvarų, palivarkų, kaimų ir užusienių žemėlapis
veikiau primena per amžius išraižytą šachmatų lentą. Tam
tikros kaimų grupės telkėsi apie dvarus arba nuo jų nutolusius ūkinius vienetus – palivarkus. Tai reiškia, kad ilgainiui Gervėčių saloje susiformavo daugelis didesnių ir mažesnių salų, kurių gyventojų ryšiai didele dalimi priklausė
nuo gamtinių sąlygų ir tarpusavio susisiekimo galimybių.
Apie Vilniaus vyskupų (XV a. pirmojoje pusėje –
1795) ir Domeikų (1803–1939) dvarą Gervėčiuose spietėsi miestelis (pirmą kartą paminėtas 1536 m.), taip pat
Mockomis (Macki) pavadinti Galčiūnai kairiajame Aluošos krante, Gaigalių (Gaygole) ir Miciūnų kaimai (Miciuny). Pastarieji XVII a. pirmojoje pusėje dar priklausė
Vilniaus ekonomijai.59
Gervėčių dvaras dar turėjo ir keletą nutolusių užusienių (zaścianki): pietuose – Bezduliškių (Bezduliszki),
rytuose – Kiauliškių (Kawliszki), o šiaurėje – Šiaušiškių (Szawszyszki), Puodiškių (Podziszki) ir Gervydžių
(Gierwidzie).60 Be abejonės, pastarosios vietovės – Ger-

vėčių dvaro palydovės pavadinimas, šaltiniuose dar rašomas kaip Gierwiedzie61 ir Гирвиды62, yra Gervėčių
vardo variantas.63 Jis primena vedinį iš asmenvardžio,
nors tokios galimybės kalbininkai iki šiol nėra nagrinėję; buvo mėginama Gervėčius sieti su daiktavardžiu
gervė64, tačiau nežinota apie istorinę Gervėčių parapijos gyventojų pavardę Gervinas: 1784 m. sausio mėnesį Gervėčiuose pakrikštyta Jokintonių kaimo gyventojų
Kazimiero ir Kristinos Gervinų (Casimiri et Christina
Giervin) dukra Ieva.65
Antra Gervėčių salos istorijai svarbi administracinėteritorinė struktūra – tai XVI–XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose aprašytas Vilniaus ekonomijai priklausęs Aukštojo
Dvaro arba Aukštuolių raktas (Klucz Wysokodworski).
Autentiškas lietuviškas šios vietos vardas, matyt, išsaugotas greta augančio miško pavadinime, kuris įvairuoja kaip
Aukštuolų madzas, Аукштол‘,66 Аукштоле.67
Administracinio centro – Aukštuolių dvaro (Dwor Wysoki)68 būta vaizdingoje kalvoje į rytus nuo Babrauninkų
kaimo, kurią sovietmečiu apardė siloso duobės. Pastaraisiais metais rasti archeologiniai radiniai: plokštiniai glazūruoti kokliai, koklis-karūnėlė ir kt. (10 pav.) dvaro ištakų
šioje vietoje verčia ieškoti XVI amžiuje.69 Prie Aukštuolių
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ir iki tol istorijoje nežinomais Sakūnų
(Zakuncie), Petrikų (Pietryki) ir Novoseljės (Nawosielie) kaimais. Abramovičiui, matyt, garsios Varnionių dvarininkų giminės atstovui, priklausė Rimdžiūnų ir Bezdonių kaimai, Paliauskų
ir Užupio (Zarzecze) užusieniai.74
Du Rimdžiūnų dvarai, Chomskių,
vėliau Kočano dvaras šiaurėje, Aluošos kairiajame krante, ir žmonių Krukausko vardu vadinamas dvaras kairiajame Ašmenos krante išliko iki pat
Lenkijos okupacijos pabaigos ir 1940
m. ją sekusios nacionalizacijos.
Trečia Gervėčių salos administracinė-teritorinė struktūra, matoma pirmųjų dviejų kaimynystėje, yra trys vienas
nuo kito nutolę Bistryčios seniūnijos
kaimai: Galčiūnai (Golczuny), Gėliūnai (Gieluny) ir Valeikūnai (Ławeykuny). Galčiūnai ribojasi su Gervėčių
10. Privačiame rinkinyje saugomas Aukštuolių dvaro sodybos vietoje Babrauninkuose
dvaru šiaurėje, su Rimdžiūnais ir Girastas koklis-karūnėlė. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2010 m.
riomis – rytuose. Galčiūnų kaimo su
dvaro šliejosi Mažieji ir Didieji Babrauninkai (Babrowni- pelkėmis ir miškais būta ypač didelio, net 44 valakų dyki małe, Babrowniki wielkie), kurių gyventojai sietini su džio, toje pačioje valdoje dešiniajame Aluošos krante būta
bebrų gaudytojais arba jų palikuonimis.70 Kad taip galėtų Žobčino palivarko (Жабчинъ), įkurto prie brastos per
būti, netiesiogiai patvirtina kaimo kaimynystėje esančios upę.75 Pagal rašytinius dokumentus, Galčiūnai, Valeikūpelkės. Kiek labiau į pietvakarius buvo Badzivalų (Bu- nai ir Gėliūnai priklausė šiame straipsnyje jau aprašytam
dziwoły), Hrėbalų (Grabały), į rytus – Šatrininkų (Szater- Aukštuolių raktui, tačiau 1652 m. valdovas Galčiūnų ir
niki) kaimas. Likusiųjų grupės telkėsi toli nuo centro, į Valeikūnų, vėliau ir Gėliūnų kaimą padovanojo Kiprijošiaurę, už Neries, ir į pietryčius, už Gervėčių dvaro. Tai nui Bžostovskiui. Šio palikuonys, XVII a. pabaigoje ar
Rimdžiūnai (Ryndziuny), prie jų Kerplėšinės (Kierpłas- XVIII a. pradžioje būdami Bistryčios seniūnais, visus tris
zyna) ir Saviciškių (Sawiciszki) užusieniai, Girių kaimas kaimus vėl prijungė prie Bistryčios.76
Manoma, kad tik XVI a. viduryje, Žygimanto Augusto
(Giry) su to paties vardo užusieniu (Girowski), Savičiūnų kaimas (Sawiczuny), Knystuškių kaimas (Knistuszki), valdymo metais, valstybės iždui pajamas teikiančios valprie jų – Peliagrindos (Palegryda, kitaip – Pielegrynda) dos, tokios kaip Bistryčios seniūnija, buvo atskirtos nuo
bei Apušaloto (Opuszołaty, kitaip Puszołaty) užusieniai.71 karaliaus dvaro turtų, šiuo atveju, Vilniaus ekonomijos.77
Tam tikros plėtros rezultatu galima laikyti XVIII a. pabai- Taigi trijų teritorinių-administracinių vienetų: Gervėčių
goje išaugusį užusienių prie Ašmenos skaičių, tai: Kuna dvaro, Aukštuolių dvaro ir Bistryčios seniūnijos valdų kil(Kuna), Paliauskai (Polowka), Palisa (Polisa), Kerplėšinė mė Gervėčių saloje yra susijusi su didžiuoju kunigaikščiu.
(Kierpłaszy), Milcėjos (Milceja) ir kiek toliau šiaurės ry- Iki XV a. pirmosios pusės, matyt, tai buvo vienas branduolys, kuris skilo palaipsniui, dovanojant, parduodant ir kitaip
tuose minimas Bezdonių kaimas (Bezdany).72
G. Bregerio duomenimis, 1790 m. nuo Aukštuolių manipuliuojant turtu. Tikėtina, kad Gervėčių (taip pat, beje,
rakto buvo atskirta ir parduota Rimdžiūnų vaitystė su ir Varnionių) ryšys su administraciniu centru Bistryčioje,
Rimdžiūnų, Girių, Savičiūnų, Knystuškių, Peliagrindos, esančioje kairiajame Neries krante už 25 km, yra senas ir
Bezdonių, Kunos, Kerplėšinės ir Palisos kaimais.73 Vė- istorinis, kylantis dar iš ankstyvosios valstybės laikų.
Bažnytinės fundacijos Gervėčiuose buvo nedidelės. Isliau ši valda ėjo iš rankų į rankas. Žinoma, kad XIX a. pirmojoje pusėje Zienkovičiai disponavo Rimdžiūnų dvaru, torinis Gervėčių bažnyčios palydovas ir ūkinis centras nuo
Ponių (Puhavičių) palivarku ir kaimu (Puhowicze), Girių, pat 1536 m. buvo Papiškių palivarkas, anuomet nupirkPeliagrindos, Knystuškių kaimais, Kerplėšinės užusieniu tas iš Simkos Butrimavičiaus.78 Be to, 1622 m. Vilniaus
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reguliniai kanauninkai, kitaip dar vadinami augustijonais, priklausė Malutos dvaras, Sakalaičių, Šatrininkų, Jacynų
įsikūrė Mikailiškėse, ir po kurio laiko jiems teko Milaišiū- kaimai ir Zelionkos užusienis (Zielonka).90
nų, arba Labudžių palivarkas (Łabudzie), Pabalių kaimas
(Pobołe), Skerdimų ir Klyno užusieniai.79 Dar didesnę
Kultūrinis kraštovaizdis
valdą XIX a. pirmojoje pusėje reguliniai kanauninkai turėjo Gervėčių salos pietuose. Apie Jokintonių dvarą (JaIš pirmo žvilgsnio, salos gyvenviečių padėtis per amkintany) telkėsi Didžiulių ir Mažučių Jokintonių, Bajorų žius mažai pasikeitė: Didelių Jacynų piliakalnis stūkso rė(Boiary) kaimai, Jelniko (Jielniak), Novinos (Nawina), žinio išplanavimo kaimo viduryje, o XX a. pirmojoje puPaverbės (Pawierzby), Paberžės (Podbrzeziu) ir Senovės sėje Gervėčių miestelio kapinės dar veikė ten pat, kur buvo
(Sanawie) užusieniai.80 Galimas daiktas, kad ši valda su- laidojama prieš tūkstantį ir daugiau metų. Tačiau, lyginant
sijusi su XVIII a. antrojoje pusėje Astrave pasirodžiusiais kelias epochas, ryškėja tam tikros gyvenamųjų vietų slinkreguliniais kanauninkais.81 Suprantama, tai galėjo būti ir tys. Vėlyvojo neolito pabaigos – bronzos amžiaus kultūprivataus asmens užrašymas (iš 1627 m. dokumentų ži- riniame kraštovaizdyje dominuojanti Valeikūnų priemolio
noma apie Jokintonių savininką, Ašmenos pavieto bajorą aukštuma geležies amžiuje yra nepastebima. Geležies amAugustiną Vaureckį).82
žiaus pilkapių grupės, kurios ženklina to meto gyvenvieKilmingi žemės savininkai, jos paveldėtojai ar nuo- tes, išsidėsto smėlingose vietovėse Ašmenos žemupyje,
mininkai, yra svarbi Gervėčių salos istorijos dalis, tačiau prie Aluošos ir mažųjų intakų: Peliagrindos ir Gaigalių
dokumentai ne visuomet leidžia sekti jų pėdsakais, čia yra upelių. Nedidelių vidurinio ir vėlyvojo geležies amžiaus
daug neatsakytų klausimų ir neretai kyla prieštaravimų.
gyvenviečių ryšys su vandeniu nekelia abejonių. Ašmena
Atskirai pažymėtini į šiaurę nuo Gervėčių esantys teikė geras susisiekimo galimybes (plg. iki pat XX a. viSakalaičiai (Sokołojce). Ši valda nuo seno buvo Koščy- durio upe dar buvo plukdoma mediena), paupiuose būta
čių nuosavybė.83 XVIII a. pabaigoje kartu su Sakalaičių šienaujamų lankų ir pievų, o upėje nuo ankstyvo pavasario
dvaru figūruoja Malutos palivarkas (Małuta).84 Čia pat iki vėlyvo rudens – daug įvairios žuvies. Ašmenos svarbą,
Sakalaičiuose būta ir kitų žemvaldžių – iš pietų šliejosi Radzevičių dvaras Gudininkuose
(Gudziniszki).85 Šiaurėje plytėjo Bžostovskių Mikailiškių
valda ir dar kitų žemvaldžių
valdos, iš kurių daugiau dėmesio atkreipia pačiame Ašmenos
žemupyje dar XVI a. dokumentuose aprašomas kunigaikščių Pronskių Palpianų dvaras
(Палпяны).86 Vėliau, XVII a.
pabaigoje, ši valda visam laikui
bus pavadinta Palestina (Palestyna), o senąjį vietos vardą primins retsykiais išnyrantis upelio – kairiojo Neries intako –
pavadinimas Полпе,87 dar tiksliau – Paliepė (за Маркунямі
адразу Палепе).88 Didžiosios
permainos šioje žemėlapio
dalyje, kaip ir daugelyje kitų
krašto vietovių, vyko XVIII a.
pabaigoje – XIX a. pradžioje;
Sakalaičių dvaras 1816 m. tapo
Telšių maršalkos barono Renė
11. Gėliūnai kairiajame Ašmenos krante – būdingas rėžinio kaimo struktūros pavyzdys iš 1852 m.
nuosavybe,89 tuo metu jam dar
Bistryčios seniūnijos valdų žemėlapio (be mastelio) (LVIA f. 525, ap. 1, b. 2817).
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jos vaidmenį kultūroje patvirtina faktas, kad šis tikrinis
vardas nuo seno buvo bendrinis daiktavardis, reiškiantis
upę. Prieg ašmenai reiškia bet kurios upės pakrantę, paupį; ašmena buvo sakoma kalbant apie bet kurią upę, apie
Nerį, Vyslą ar Volgą.91
Kultūriniam kraštovaizdžiui yra būdingas tam tikras
cikliškumas, dažnai sugrįžtama ten, kur jau gyventa. Tačiau veikiant administracinei valdžiai ir tam tikriems socialiniams veiksniams, viduriniais amžiais ir naujaisiais
laikais Gervėčių saloje buvo gyvenama ne vien senųjų
gyvenviečių vietose, bet ir ten, kur nėra ankstesnių kartų
ženklų, kur prastos dirvos, nėra vandens telkinių ir pan.
(plg. Hrėbalų kaimą).
Istorinių laikų gyvenvietės, kurių dydis svyruoja nuo
kelių (apie 40–60 ha) iki keliasdešimties valakų (apie
600–800 ha ploto Galčiūnų, Girių, Rimdžiūnų kaimai)
yra išsidėsčiusios labai skirtinguose gamtiniuose kraštovaizdžiuose – nesvarbu, arti ar toli nuo vandens esančiuose priemolingų aukštumų šlaituose ir jų papėdėse, smėlinguose paašmenio miškuose ir kitose vietose. Rėžinio
išplanavimo kaimai nuo Valakų reformos pradžios buvo
kuriami aukštesnėse pašlaičių lygumose, ant velėninių
vidutinio nujaurėjimo dirvožemių.92 Iki pat XX a. vidurio deranti žemė buvo didžiausias ir svarbiausias salos
gyventojų turtas. Valdos smulkėjo, dalijamos tarp vaikų,
arba buvo vėl suliejamos kuriai nors šeimos šakai likus
be įpėdinių, bet svarbiausia, kad didžioji tos žemės dalis,
paveldima iš kartos į kartą93, buvo svarbiausias veiksnys,
planuojant vedybas, ir apskritai pagrindinis gyvenimo
kokybę lemiantis veiksnys. Apie žemės kokybę lengva
spręsti – svarbu, ar pavasarį šeimai dar užtenka duonos,
ar ne. Antai Ašmenos slėnyje įsikūrusių Petrikų kaimo
gyventojai kaimynų buvo pravardžiuojami grikinaiciais,
nes jų smėliuose gerai derėjo tik grikiai, ir duonos pavasarį visuomet trūko.94 Taigi daliai gyvenviečių teko žymiai
mažesniu derlingumu pasižyminčios vietos.
Pirmieji Bezdonių, Subelių ir kitų kaimų gyventojai
gyvenvietes kūrė miškų vietoje. Carinės Rusijos kariuomenėje ištarnavusiems vyrams skiriama dešimtinė žemės
taip pat buvo miško sklypelis arba menkavertė žemė, likusi kurio kaimo paribyje (plg. Dziesenciny – mišką prie
Ponių kaimo). Į rytus nuo Ašmenos plytintys miškai, nors
palyginti nedideliu mastu, buvo kolonizuojami iki pat
XX a. vidurio.
XVI a. antrojoje pusėje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradėta Valakų reforma ir jos metu įvykęs
gyvenviečių – vienkiemių, kaimų, taip pat Gervėčių
miestelio pertvarkymas yra vienas iš svarbiausių istoriniais laikais salos kraštovaizdyje įvykusių pokyčių (11
pav.). Valakų reforma, lėmusi ir vėlesniam laikotarpiui
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būdingus socialinius reiškinius, pavyzdžiui, bendrą gyvulių ganymą95, taip pat gyvenviečių struktūrą nulėmęs
veiksnys, yra Gervėčių salos praeities ir dabarties kraštovaizdžius jungianti grandis. Rėžinių kaimų struktūrą ir
jai būdingą žemės valdymą keitė XX a. pradžioje96 ir XX
a. ketvirtajame dešimtmetyje pradėtos žemės reformos.
Kolektyvinę žemės valdymo ir naudojimo formą įtvirtino
sovietinė santvarka, tačiau valakiniam žemės naudojimui
būdingi vietovardžiai iki šiol žinomi ir kartais vartojami.
Pavyzdžiui, Peliagrindoje yra Ilgosios (dirvos), Kraščinės
(dirvos), Kumpinės (pievos), Placosos (vietovė), Skersinaitė (dirva), Skersinė (pieva) ir Viducinė (dirva)98 – visi šie
vietovardžiai kilę iš dirbamų laukų, ganyklų ir pievų dalijimo į rėžius laikų. Be to, Peliagrindos galulaukėse iki mūsų
dienų išliko 15–16 m pločio akmenų priversta sena ežia
tarp Peliagrindos kaimo rytuose ir Galčiūnų vakaruose.
Istoriniuose XV–XIX a. dokumentuose įrašyti asmenvardžiai, kaimų ir jų pakraščiuose buvusių vienkiemių
(užusienių) pavadinimai byloja, kad daugelis šiandieninių
Gervėčių salos gyvenviečių yra senos kilmės ir siekia rašytinės istorijos epochos pradžią. Tačiau klaidinga būtų
manyti, jog gyvenvietės nepatyrė permainų, susijusių su
socialiniais reiškiniais, politiniais procesais ir istoriniais
įvykiais.
Gyvenviečių geografijos pokyčius ir tam tikrą salos
apgyvendinimo dinamiką primena kai kur išnyrantys,
pavyzdžui, Senovės ar Novosielcų tipo vietovardžiai. Pavyzdžiui, Санава – Didžiulių Jokintonių užusienio pavadinimas.99 Novosiolkų naujakurių gyvenvietė miškuose į
rytus nuo Ašmenos buvo įkurta dar iki XVIII a. pirmosios
pusės.100 Su plėtra arba skirtinga administracine priklausomybe gali būti susijęs tokių kaimų porų egzistavimas
kaip Didieji ir Mažieji Babrauninkai,101 Didžiulės ir Mažutės Jokintonys102 ir kt.
Gyvenamųjų vietų vardai su priesaga -išk- tyrinėtojų
iki šiol buvo vertinami kaip kalbinis faktas ir aplinkybė,
padedanti nustatyti istorinę lietuvių kalbos paplitimo ribą
rytuose.103 Pavyzdžiai iš Gervėčių salos: Černiškės, Kareiviškės, Knystuškės, Noreikiškės ir kt. leidžia atsargiai
spėti, kad vietovardžiai su priesaga -išk- Gervėčiuose atstovauja pirmajai istorinių gyvenviečių arba vienkiemių,
įkurtų iki Valakų reformos pradžios, kartai.
Vietovardžių su priesaga -išk- kamienas dažniausiai
sutampa su asmenvardžiu, pažymi nuosavybę. Toks pavadinimas paprastai buvo taikomas sodybai arba sodybų grupei, kurių gyventojus tarpusavyje siejo giminystės ryšiai.
Vienoms tokių sodybų grupėms buvo lemta išaugti, kitos
išliko kaip vienkiemio tipo gyvenvietės, trečios sunyko,
palikdamos pėdsakus žemės vardyne, tarp daugelio kitų
pievų, dirbamų laukų ir miškų pavadinimų. Pavyzdžiui,
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12. Petrausko kriaušė (grūšia) Kolonijos kaimo vietoje, laukuose tarp Mockų ir Černiškių. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2010 m.

Morkonyse, kur lietuviškai kalbėti nustota apie XIX–XX
a. sandūrą, iki šiol yra vietovės su šienaujamomis pievomis, vadinamos Rauliniške (Раўлынішка), Butautiškėmis
(Бутаўцішкі) ir Ceikiniškėmis (Цейкнішкі, variantuose
– Цэйтнішкі).104 Sakalaičiuose užfiksuoti vietovardžiai
Caўдзанiшкi (lauko pavadinimas) ir Шэйлэнiшкi (krūmai), Poniuose (Puhavičiuose) – Кадрышкi (miško dalis)
ir Мэлдзунiшкi (ganykla).105
Dėmesį atkreipia Gervėčių vietovardžių su priesaga
-išk- ryšys su bajorams būdingomis pavardėmis ir istoriniais, iki XX a. pradžios reformos gyvavusiais vienkiemiais, tai: Butautiškės, Gudiniškės (vėliau – Gudininkai),
Jacyniškės (vėliau – Jacynos), Kareiviškės, Noreikiškės,
Zabieliškė ir kt.106 Šie laikytini arba rėžinių kaimų pirmtakais, arba vėlesniais jų užusieniais. Gali būti, kad pavadinimai su priesaga -išk- yra pirma nuoroda, ieškant ikivalakinio laikotarpio gyvenviečių. Be to, jie kreipia dėmesį į
kilminguosius. Ne visus bajorus palietė XVI a. antrosios
pusės žemės reforma, jie dažnai ir tapdavo reformos metu
suformuotų užusienių savininkais arba nuomininkais.
Buvo užsiminta, kad gyvenviečių plėtrai įtakos galėjo
turėti politiniai procesai ir istoriniai įvykiai. XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje caro administracija pradėjo konfiskuotų dvarų žemę pardavinėti stačiatikiams. Šia
aplinkybe pasinaudojo kai kurių Gervėčių salos vietovių

gyventojai, perėję iš vienos religijos į kitą – kaip tik to
buvo siekiama.107
Tuo tarpu Savičiūnų kaimo, kurį šiandien mena tik vienkiemis Peliagrindos kaimynystėje, pasakojama, neliko po
maro epidemijos (choleros): „Buvo kaimas Savičiūnai, bet
žuvo iš choleros epidemijos. Liko tik 2 ūkininkai. Vienų nusiuntė Rimdziūnuos, kitą – Gudzinykuos (...). Savičiūnuose
gyveno daug Savičių; po epidemijos beliko vienas“.108 Gėliūnų kaimas po maro, pasakojama, buvo perstatytas naujoje vietoje: „Seniau kaimas ėjo už kelio – ten dar akmenai
yra. Bet per cholerą išmirė beveik. Tada iš vidaus lauko
persikėlė prie upės. Pasakojo toks senelis“.109
Babrauninkuose iš kartos į kartą perduodamas padavimas, kad ir čia senais laikais siautėjo maras, mirusiesiems
nespėta karstų gaminti. Apie tai pasakodavo 85-erių metų
Irenos Blažkevič močiutė, tai girdėjusi iš savo močiutės.110
Pagrįstai galima manyti, kad Gervėčių salos gyvenviečių
istoriją ir raidą pakoregavo ne kuri nors XIX a. vidurio epidemija, o 1709–1710 m. maras. Netiesiogiai tai patvirtina
per pastaruosius šimtmečius pasikeitusi kaimo kapinių topografija: gyvenamieji namai stovi ant senųjų Rimdžiūnų
kapinių šiaurinėje kaimo dalyje,111 kapinių būta šiandien
užstatytoje vakarinėje Gervėčių miestelio dalyje112 ir pan.
Paminėtina, kad ir gyvenviečių pavadinimai, kurių
seną kilmę patvirtina aukščiau pateikti istoriniai faktai,
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XX a. vidurio – XXI a. pradžios pasakojamojoje tradicijoje dažniausiai lieka nesuprasti. Matyt žodžiu perduodama Gervėčių salos istorija trūkinėja ne todėl, kad žmonės
nenorėtų prisiminti savo praeities, bet todėl, kad jie to negali padaryti. Tiksliai nežinome apie XVIII a. pradžioje
siautėjusio maro padarinius, apie vėliau salos gyvenime
įvykusių permainų mastą, bet jų tikrai būta. Iliustracija –
padavimai apie Peliagrindos vardą.
Iš tyrinėtojų pozicijos žvelgiant, Peliagrinda nekelia
klausimų – per upelį svarbiame kelyje iš Gervėčių į Salas
ir Smurgainis būta grindinio, kitaip tariant, brastos, vėliau
– tilto. Ilgainiui iš Peliagrindos užusienio113 išaugo kaimas. Minėtinos analogijos iš Lietuvos: Pasgrinda ir Pogarenda (Varėnos r.), Pagrenda (Elektrėnų sav.), Peliagrinda
(Ignalinos r.), Pagrinda (Molėtų r.) ir kt. Kaip besikaitaliotų Gervėčių salos vietovardžio forma, Peliagrinda ar
Peregrinda,114 nuo to neturėtų keistis pavadinimo reikšmė. Tačiau Peliagrindoje ji seniai pamiršta, ir vietovardis
kildinamas iš žodžių pelės ir grinda, arba grindys („pelių
buva grindos tinai, labai buva daug pelių“) ir dar įvairiais
kitais būdais.115 Tačiau jokios užuominos apie brastą!
Tikrosios pavadinimo kilmės galbūt nesuvokė nė pirmieji
žinomi dar XVIII a. kaimo gyventojai Auguliai ir Šėmiai,
nes Peliagrindoje iki šiol gyvena jų palikuonys.
Kalbant apie atminties saugojimą,116 atskiro dėmesio
nusipelno Gervėčiams būdinga atmintį saugančių medžių
tradicija. Gyvenvietėse pasakojama apie protėvių sodintus
medžius, dažnai kieme arba darželyje, prie įėjimo į namą
ar lango į kelią. Pavyzdžiui, Užupio kaime bemaž visi
senieji medžiai yra vardiniai: Genios eglė, Adolio klevai,
Diedulio liepa, Broniaus ąžuolas – „kiekvienas žmogus
sodindavo medį“.117 Iš tokių medžių formuojasi saviti gyvenviečių guotai, iš tolo atpažįstami ąžuolų, liepų, uosių
ir kitų medžių grupių siluetai. Šios tradicijos šaknys – senosios pasaulėžiūros vaizdiniuose apie ypatingą žmogaus
ir medžio ryšį, tačiau kartu, ir kraštovaizdžio studijose tai
ypač svarbu, šie tėvų, senelių ir prosenelių medžiai išsaugo atmintį, iš kartos į kartą perduoda žinią apie žmones,
giminę, gyvenvietę (12 pav.). Skirtingai nei Aukštaitijoje
ar Žemaitijoje, šie atmintį saugantys medžiai Gervėčiuose
nėra ženklinami koplytėlėmis, prie jų nestatomi kryžiai,
tačiau tai neturi įtakos prisiminimui, jog minėtieji medžiai
yra ypatingi.
Gervėčių medžiai verčia paliesti ir senosios religijos
šventviečių temą, nes iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio
prie Gudininkų augusi vinkšna,118 o Mažučių Jokintonių kapinėse – pušis119 yra klasikinės šventvietės, nuo
antikos laikų pažįstamos daugeliui tautų. Nulaužus šių
šventais laikomų medžių šaką, bėga kraujas, pamaldūs
praeiviai medžius (jų kamienus arba kelmus) bučiuoja, o
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pjovėjai yra skaudžiai baudžiami – praranda sveikatą ir
šeimos laimę. Niekas negali pasakyti, kas ir kada sodino
šventus medžius – tai dar vienas visų šventais laikomų
medžių bruožas.
Būdinga, kad šventų medžių nepaprastumo neįmanoma žodžiais nusakyti. Tai ir keliaujančiųjų orientyras, ir
šakose vaitojančių vėlių (dūšių) buveinė, ir piemenų prieglobstis. O prie gražiosios Gudininkų vinkšnos apimantis
linksmumo jausmas yra glaudžiai susijęs su senosios religijos dievų pasauliu.120
Šventviečių medžius nuo vardinių atminimo medžių
skiria ne tik tai, kad niekas nemena jų sodinimo fakto
(ana iš pačėtko svieto buvo).121 Šių šventviečių būta už
gyvenamosios erdvės ribų, dar tiksliau – niekieno arba
visų bendroje erdvėje. Palyginkime, senos, neliečiamos
2,7–2,75 m apimties pušys auga Didelių Jacynų ir Mažučių Jokintonių kapinėse. Be to, pastaroji pušis, apie 2,2 m
aukštyje išsišakojanti į du kamienus, primena pasakojimus apie šventą Mažučių Jokintonių pušį, kuri augo prie
kelio iš Mažučių į Naujas Jokintonis Pirmojo pasaulinio
karo aukų kapinėse.122 Pasakojama, kad perduodant ligonį per tarpą tarp kamienų, prie tokių pušų buvo gydomi
kokliušu sergantys maži vaikai.123
Tas pats bruožas – būti niekieno arba visų, būti už gyvenamosios erdvės ribų, būti pakeliui iš vienos gyvenvietės
į kitą – būdingas ir šventiems akmenimis. Apie juos Gervėčių saloje ypač mažai duomenų, nes dauguma akmenų
buvo sunaikinti melioracijos metu. Tiesa, 1970 m. Gervėčių ekspedicijos metu sužinota apie šventą akmenį prie
nežinoma kryptimi vedančio kelio – buvo įprasta jo prašyti pasisekimo kelionėje,124 apie du milžiniškus akmenis
– užkeiktus jaunuosius prie kelio į Astravą.125 Analogiškas padavimas iki šiol menamas apie akmenį prie kelio iš
Galčiūnų į Girias per Šilą.126
Šiuo metu tai ryškiausi senųjų šventviečių pavyzdžiai
Gervėčių salos kraštovaizdyje. Per pastaruosius du šimt
mečius sakralinė jo erdvės dalis beveik išimtinai telkėsi
apie kaimo kapines, parapinę Gervėčių bažnyčią, Girių,
Sakalaičių, Jokintonių127 koplyčias, mūrinę Šv. Roko koplytėlę Babrauninkuose ir, tam tikra dalimi, apie kaimo
kryžius, kur buvo renkamasi giedoti Marijos litanijas.

Apibendrinimas ir išvados
Iš 2010–2011 m. kompleksinės Gervėčių ekspedicijos
rezultatų ir XVIII a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės kartografinių šaltinių analizės matyti, kad kalbinės ir kultūrinės Gervėčių salos ribos sutampa su gamtinėmis ribomis.
Lietuviškų kaimų grupei plačiai taikoma Gervėčių salos
sąvoka turi ir geografinę reikšmę. Tai gali būti atsakymas
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į klausimą, kokiomis aplinkybėmis lietuvių kalba Gervėčiuose išliko iki mūsų dienų.128
Pelkių ir upių apsupta Gervėčių sala šiaurės–pietų
kryptimi tęsiasi nuo Šulninkų iki Ažuraisčio, rytų–vakarų kryptimi – nuo Užupio iki Černiškių (apie 200 km2
plotas). XXI a. pradžioje lietuviški kaimai užima pietinę,
kitados labiausiai izoliuotą Gervėčių salos dalį apie Rimdžiūnus ir Girias.
Gervėčių salos sienos nyko, jos atskirtis mažėjo nuo
1795 m. – Rusijos imperijos laikotarpio pradžios. XIX a.
antrojoje pusėje – XX a. išvystytas kelių tinklas pakeitė
Gervėčių salą, išaugusios komunikacijos galimybės – gyvenimo kokybę ir kultūros paveikslą. Palaipsniui iš izoliuotos salos Gervėčiai virto atviru ir lengvai pasiekiamu
regionu patogioje geografinėje padėtyje.
Gervėčių salos priešistorės etapai: akmens, bronzos ir geležies amžius yra artimi Rytų Lietuvos – Vakarų Baltarusijos regiono archeologinių kultūrų raidai
(Brūkšniuotosios keramikos, Rytų Lietuvos pilkapių
kultūros). Viduramžių ir naujųjų laikų istorijos reiškiniai
būdingi didelei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijai (pasaulietinės ir bažnytinės administracijos susiformavimas, Valakų reforma ir kt.). Visų trijų istorinių
teritorinių-administracinių vienetų: Vilniaus vyskupų
dvaro, Aukštuolių dvaro rakto ir Bistryčios seniūnijos
valdų kilmė Gervėčių saloje yra susijusi su didžiuoju
kunigaikščiu. Matyt, iki XV a. pirmosios pusės tai buvo
branduolys, kuris skilo palaipsniui, dovanojant, parduodant ir kitaip manipuliuojant turtu.
XVI a. pirmojoje pusėje įsteigtos Gervėčių parapijos
ribos buvo artimos geografinės salos riboms, tai buvo salos gyventojus konsoliduojantis veiksnys. Nežiūrint vėlesnių permainų, XVI a. antrojoje pusėje įvykusios Valakų
reformos pasekmės, rėžinė senųjų gyvenviečių struktūra,
istorinis gyvenviečių ir jas supančios aplinkos vardynas
yra ryškiausia Gervėčių salos praeities ir dabarties kraštovaizdžius jungianti grandis.
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Gervėčiai Enclave in the Course of History
Vykintas VAITKEVIČIUS
The article focuses on the natural and cultural environment
as well as historical development of the Lithuanian Gervėčiai
(Gerviaty) enclave in Belarus, situated in the Eastern part of
Astravas (Ostrovec) region. Vaitkevičius offers the first integrated analysis of the archive, museum and library data, shares
archaeological, historical, linguistic and folkloric sources accumulated during the 2010–2011 field research expedition, including the Gervėčiai map of archaeological findings. He also
reviews pre-historical periods, deals with the cultural, social
and economical aspects of its history, and constructs a detailed
cultural landscape of Gervėčiai region.
The results of the recent integrated Gervėčiai expedition
as well as cartographical sources of the end of the 18th – beginning of the 20th centuries suggest that the linguistic and cultural
boundaries of Gervėčiai enclave coincide with the natural boundaries. The concept of an enclave or even an island widely used
to describe Gervėčiai has a geographical meaning and might explain how the Lithuanian language has survived there until now.
Gervėčiai enclave is surrounded by marshes and rivers. To
the South it stretches 22 km from Šulninkai to Ažuraistis, to the
East-West, from Užupis to Černiškiai it stretches 10 km and
thus occupies a territory of around 200 km2. At the beginning
of the 21st century Lithuanian villages occupy previously the
most isolated part of the enclave around Rimdžiūnai and Girios.
The boarders of Gervėčiai enclave started to erode in 1795,
at the beginning of the Imperial Russian period. The road network installed in the second half of the 19th – beginning of the
20th centuries altered the face of Gervėčiai enclave; it increased
communication possibilities, the quality of life and the cultural
landscape. Gradually, previously isolated Gervėčiai developed
into an open, easily accessible and conveniently situated region.
Gervėčiai pre-history starts around mid III millenium B.C.,
during the late Neolithic Age. The biggest known population area
in Gervėčiai enclave in the II millennium – I millennium BC
(end of the late Neolithic Age and in the Bronze Age) covered
the Eastern slope of Valeikūnai tableland and its foot. Generally the Bronze and Iron Age in Gervėčiai enclave resemble the
development of archaeological cultures (Striated Ware Culture
and the Culture of EastLithuania Barrows) in Eastern Lithuania
and Western Belarus. The phenomena of the Middle Ages and
the New Ages are characteristic of the big territory of the Grand
Duchy of Lithuania (the emergence of the secular and church
administration, Wallachian reform, etc.). The origin of all three
historical territorial-administrative units in Gervėčiai enclave:
Vilnius Diocesan Estate, Aukštuoliai Key Estate and Bistryčia
municipality domain is related to the duke. It seems, up to the 15th
century they constituted the nucleus that was gradually dispelled
through giving, selling and otherwise manipulating the assets.
The boarders of the Gervėčiai parish established at the beginning of the 16th century were close to the boarders of the enclave, which consolidated the inhabitants of the island. Despite
later changes, the result of the Wallachian reform at the end of
the 16th century, that is the stretchy structure of the old settlements reflected in historical onomastics of the settlements and
the surrounding area is the most conspicuous bridge between
the past and the present landscape of Gervėčiai enclave.
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas,
Lietuvių literatūros katedra, Universiteto g. 5, LT-01513, Vilnius,
el.p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
Gauta 2011-09-05, įteikta spaudai 2011-10-20
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Iš papročių istorijos:
bobutės skandinimas
Saulė MATULEVIČIENĖ
Straipsnis skirtas vienam iš krikštynų pabaigos epizodų – bobutės (pribuvėjos) išvežimo,
arba skandinimo, papročiui – aptarti. Remiamasi lauko tyrimų Gervėčių krašte patirtimi – 2010
metais Mockų kaime stebėtomis krikštynomis, kuriose, laikantis šio krašto tradicijų, buvo vežamos
„tapyti“ net dvi bobutės. Ši atvejo analizė grindžiama tiek tiesioginio dalyvavimo įspūdžiais,
tiek fotofiksacijomis – serija fotomenininko
Arūno Baltėno fotografijų, nuosekliai dokumentuojančių krikštynų eigą, nuotaiką, pagrindinius
šventės dalyvius.1
Stebėta šventė ir ypač jos metu vykęs žaidybinis, visus dalyvius bei kaimo bendruomenę
įtraukęs bobutės „vežimas“, paskatino pasidomėti, kiek ir kaip ši tradicija atsimenama kitų šio
krašto vyresniosios kartos pateikėjų. Gervėčių
krašto žmonių atsiminimai gretinami su iš esmės
vienalaikiais Baltarusijos etnologų šios šventės
aprašais, kuriuose krikštynų eiga rekonstruojama remiantis pastarųjų metų lauko tyrimų medžiaga bei bene išsamiausiu lietuvišku bobutės
„lakinimo“ aprašu iš Tverečiaus, nukeliančiu į
XX a. pirmąją pusę. Lyginamajai analizei pasitelkiami ir kiti rašytiniai ar sakytiniai šaltiniai,
teikiantys duomenų apie krikštynų šventimą ir
rūpimą paprotį būtent Rytų Lietuvoje ir kaimyninėse srityse.
Atlikus lyginamąjį kokybinį tyrimą, paremtą
dalyvavimu in situ ir pusiau struktūruotais interviu, galima išvada, jog ši tradicija Gervėčių
krašte natūraliai gyvavo iki XX a. antrosios pusės; išnykus pribuvėjos (tikrosios krikštynų „bobutės“) institucijai, ji buvo naujai įprasminta ir
ilgainiui virto tiesiog visą kaimą įtraukiančia
šventės kulminacija. Jos apeiginiai elementai
išliko rudimentinėmis formomis, kurios, nors
ir praradę savo pirminę prasmę, dar prisimenamos ir savaip aktualizuojamos. Net į XXI a.
tuštėjančio gatvinio kaimo gyvenimą šis šventi-

nis šurmulys įneša žaismės, žadina kitokio, kadaise čia virte
virusio gyvenimo prisiminimus.2
Prasminiai žodžiai: Gervėčių kraštas, Rytų Lietuva, krikštynų papročiai, pribuvėjos/bobutės skandinimo paprotys, sakytinė istorija.
Baigiantis krikštynoms, dar kartą dėmesio centre atsiduria
pribuvėja. Skirtinguose regionuose krikštynos baigdavosi jos
atliekamais ar su ja susijusiais apeiginiais veiksmais: „bobutės
košės“ pirkimu, „praustynomis“ (jų metu pribuvėja su rūtos
šakele svečius šlakstė vandeniu) ar vėlesniu jų variantu laikytinu „barzdų skutimu“ (plg., pribuvėja žąsies plunksna muiluotu vandeniu vilgė svečių pasmakres), už ką dera atsilyginti,
ir, galiausiai, – bobutės pribuvėjos išvežimu,3 dar vadinamu
bobutės skandinimu – „tapyjimu“ (Gervėčiai) ar „lakinimu“
(Tverečius). Pastarąjį epizodą, remdamasi visų pirma lauko
tyrimais bei ankstesniais šaltiniais, etnologė Rasa Paukštytė
trumpai apibendrina taip:
„Krikštynos baigdavosi apeiginio pobūdžio ceremonija –
pribuvėjos, kaip atlikusios savo pareigą, išvežimu. Ją paprastai
veždavo vyrai, įsodinę geldoje ar ant apverstų medinių akėčių.

Petro Repšio freskos „Metų laikai“ (1974–1984) Vilniaus universiteto
Filologijos fakultete fragmentas – bobutės vežimas.
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Mažąją Vanesą krikštija Gervėčių parapijos klebonas Leonas Nestriukas.
Krikštynų svečiai ruošiasi Bobučių skandinimui.

Veždavo per visą kaimą, užsukdami į kiekvieną trobą, tarsi
norį ją parduoti. Veždami stengdavosi ją išversti, kad būtų
„kūdikis laimingas“. Pribuvėja išsipirkdavo pati arba ją išpirkdavo kitos kūdikio besilaukiančios šeimos vyras vaišėmis. Neabejotinai ši triukšminga ceremonija senovėje yra
buvusi viena iš sakralinių apeigų, dažniau sutinkama Rytų
Lietuvoje.“4
Dar septintajame dešimtmetyje puiki šeimos papročių
žinovė Angelė Vyšniauskaitė, rašydama apie krikštynų papročius, įvardijo daugiau šio papročio variantų, svarbūs jos
pastebėjimai ir apie išvežamos bobutės (pribuvėjos) aprangos išskirtinumą:
„Vėžinimas yra tarsi karnavalinio pobūdžio liaudies
vaidinimas, todėl svarbiausia jo herojė – bobutė būdavo
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apvelkama išvirkščiais ilgais kailiniais, užmaukšlinama aukšta iš spalvoto popieriaus, šiaudų ar
plunksnų padaryta kepure, papuošiama kiaušinių
kevalų „auskarais“, svogūnų pynės „karoliais“, į
vieną ranką įduodama pušinė šluota ar ilgas botagas „arkliams“ varyti, į kitą ant ilgos karties pririšta
raudona skepeta – „vėliava“. „Arkliais“ daugiausia
būdavo vyrai, nors vėžinimo ceremonijoje dalyvavo ir moterys. (...).“5
Įdomus ir jos pateiktas ankstyvas analogiško papročio aprašas iš Aluntos, kuriame akivaizdi krikštynų ir vestuvių simbolikos ir papročių kontaminacija:
„XIX a. pab. Aluntos apylinkių valstiečių krikštynose, vaišėms baigiantis, bobutę aprengdavo nuotakos
drabužiais, sodindavo už stalo, ir tada visi svečiai,
panašiai kaip vestuvių papročiuose, mesdavo jai dovanas „ant vainiko“. Tik po to keli stiprūs vyrai luote
išveždavo ją į karčiamą.“6 Matyt būtent šis epizodas
buvo įamžintas Petro Repšio freskoje „Metų laikai“
Vilniaus universitete.
Tyrinėtoja užsimena ir apie bobutės vežimo papročio paplitimą – jis užfiksuotas Dieveniškėse ir
vienoje iš lietuvių salų Baltarusijoje – Pelesoje, žinomas slavams, kur priėmėja drauge su kūmais buvo
vėžinama antrą dieną po krikštynų: „Tą dieną ją sodindavo ant akėčių ar į dviratį vežimą „bidką“ ir veždavo į karčiamą. (...) Bobutė buvo vėžinama triukšmingai, palydint jumoristinėmis dainomis. Ypač
buvo mėgstama išversti ją į griovį. Už pavėžinimą
bobutė turėjo vėžintojus pavaišinti.“7
Pastaruoju dešimtmečiu išleistose kraštotyros
monografijose, skirtose Rytų Lietuvos regionui, Lydos kraštui, taip pat užsimenama apie šį paprotį, bet
labai lakoniškai – plg. „[į]domių papročių užfiksuota
Gintauninkų kaime: per krikštynas veždavo bobutę
„niekočioj“ (geldoje – S. M.) ir maudydavo upėj“
(pateikėjas – Kostas Sėliukas, g. 1903 m.)8 arba „Popiet vyrai įsodina bobutę į akėčias arba vežimą ir
išveža. Vežioja po laukus tol, kol bobutė išsiperka.
Išpirka būna gaidys, pinigai ar saldainiai. Jei vyrai
negauna išpirkos, tai veža bobutę upėn ar balon ir
išverčia. Vėliau, aišku, parveža atgal.“9 Išsamesnis
aprašas iš Lydos krašto lietuvių gyvenimo:
„[Bobutės – S. M.] [k]ošę išpirkus, svečiai vyrai
sodina bobutę ant medinių apverstų akėtvirbaliais į
viršų akėčių išvežti: bobutė esą jau nereikalinga Ant
akėčių pirmiausia pagalvę padeda, kad nedurtų. Vyrai vežt, o moterys neduot. Vis tiek išveža. Nabašninkę Kamenčienę net pas kapines taip nuvežė. Bobutė
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už pavėžinimą turi duot litrą. Jeigu duoda, ją gražiai
atgal parveža, o jeigu ne, kur nors patvory paverčia ir
palieka. Šitaip ant akėčių bobutę vyrai dviese tempia, o
moterys atgal traukia. Kartais ir atima. Būva, kad vyrai
bobutę neša niekočioje. Taip, va, Druskininkuose Maciulevičienę vežiojo. (...) Atėmę iš vyrų, moterys pasodina bobutę pakucioje ant pagalvės – tai didelė jai garbė:
mat moterims bobutė reikalinga. Apie tai papasakojo L.
Kamenčienė (61 m., Pelesa).“10
Ir pavienės užuominos, ir apibendrinti aprašai atskleidžia tiek šio papročio variantų „bendrąsias vietas“,
tiek skirtumus, kurių tikslesnis lokalizavimas reikalautų
atskiro tyrimo, kita vertus, jie svarbūs kaip kontekstas
pasirinktajam konkretaus atvejo – Gervėčių krašte Mockų kaime stebėtų krikštynų ir jų metu vykusio bobučių
vežimo, vadinamo „tapyjimu“, – aptarimui.
2010 metų pavasarį su fotografu Arūnu Baltėnu pradėjus vienadienes išvykas į Gervėčių kraštą Baltarusijoje, su šio krašto žmonėmis užsimezgė nuoširdūs asmeniniai ryšiai, tad netrukus sužinojome apie puikios Mockų kaimo pasakotojos, papročių žinovės, nuoširdžios ir
geranoriškos pašnekovės Helenos Mockienės-Remytės,
g. 1938 m., planuojamas proanūkės krikštynas. Visai giminei šią šventę surengusi jaunatviška, energinga, nors
jau aštuntą dešimtį pradėjusi probobutė pirmoji papasakojo ir apie „bobutės tapyjimą“, kuriuo įprastai kaime
krikštynos baigdavosi. Tik pribuvėjos – pagrindinės šios
šventės veikėjos ir kaltininkės – vaidmenį jau senokai
perėmusios tikrosios kūdikėlio bobutės. Krikštynų šventė Mockose buvo nukelta į vasaros pabaigą – paaugo
proanūkė, mažoji Vanesa, buvo užaugintas ir giminės
vaišėms skirtas paršelis. Atvykus numatytą dieną, lauke
rudeniškai lijo, ir lauktasis krikštynų „scenarijus“ pakibo
ant plauko. Vis dėlto lietus, patvindęs visas gatvinio Mockų kaimo balas, ilgainiui liovėsi, ir po iškilmių bažnyčioje, sočių skerstuvių vaišių, pirmosios krikštynų dienos
pavakare visi šventės dalyviai su ūpu puolė ruoštis linksmajai šventės daliai – bobutės/bobučių vežimui. Čia pat
buvo kuriami persirengėlių kostiumai, gėlėmis ir girliandomis puošiamas bobučių vežimui skirtas karutis, ruošiamos vaišės. Stebino tai, jog kiekvienas krikštynų svečias
puikiai žinojo savo vaidmenį, tarsi šis šventinis karnavalas vyktų bent kasmet. Svarbu pastebėti, jog krikštynose susitiko dvi giminės pusės – lietuviškoji ir baltarusiškoji, atvykusi iš netolimo (vos už 5 km) esančio jau
gudiško Izabelinos (Zabieliškių) kaimo. Tarp giminių
buvo net ukrainiečių – po Černobylio atominės elektrinės
avarijos jų šeimos apgyvendintos ir Gervėčių krašte. Tad
bobutės vežimą lydėjo tikrai margas persirengėlių būrys,

Svarbūs persirengėlių aprangos akcentai.
Užkanda.
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Bobučių vežimui papuošti rateliai.
Pasirengimas eisenai įtraukė visus krikštynų dalyvius.

Seniu persirengusią probobutę Heleną Mockienę sunku buvo atpažinti.
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o „čigonišku“ jo akcentu tąkart netikėtai tapo skubiai
iš miestelio Kultūros namų atsivežtos lietuvių tautinių kostiumų detalės. Įspūdingiausiai pasipuošė vyriausioji šventės dalyvė bei jos iniciatorė probobutė
Helena Mockienė. Ji pasirodė su dukslia striuke (bet
prisiminė, jog anksčiau rengdavosi išvirkščiais kailiniais), pakuline barzda ir ūsais, ant akių užmaukšlinta kepure, su šluota rankose, po skvernu parištu
vandens pilnu plastikiniu buteliu – laistymuisi, ir
morka kišenėje, skirta „meilikavimui“ – ja baksnojo
lankomas kaimynes. O šios sunkiai atpažindavo, kas
slepiasi po kauke. Taigi rateliuose susodintas abi tikrąsias mergaitės „bobutes“ – vieną lietuvę, kitą baltarusę – išstūmė margas persirengėlių būrys, lydimas
pagaliais daužomų puodų keliamo triukšmo. Visas
pulkas suko į kiekvienus kaimo vartus – daktaras
kaimynus „gydė“ gėrimais, čigonė tepė jų veidus
suodžiais, šiems pasibaigus, – lūpų dažais, „senis“
„priekabiavo“, lindo bučiuotis, o kiti krikštynų dalyviai „vogė“ iš kiemų namų apyvokos daiktus ir
rišo juos prie bobučių ratelių. Persirengėlių būrys
buvo pasitinkamas skirtingai – į vienas duris teko
belstis, tik po kurio laiko prisikalbindavo šeimininkus pasirodyti, kitur buvo sutinkamas su atlaidžia
šypsena ar net vaišinamas bei apdovanojamas. Ir
rakandų – kibirų, bidonų, kitokių ūkio reikmenų –
„vogimas“ vienus šeimininkus piktino, kitus juokino, treti to net nepastebėdavo... Privažiavus kelią
užliejusią balą, buvo prisimintas ir šios procesijos
tikslas – bobutės vežamos skandinti /„tapyti“. Grėsmingi grasinimai ir šmaikščios derybos tąkart baigėsi laimingai, vis dėlto grįžus prie sodybos, vandens išvengti nebepavyko...
Bobutės vežimas arba išvežimas tradiciškai žymi
šventės pabaigą. Aptartuoju atveju jis vyko ne laiku
– pirmosios krikštynų dienos pavakare, tad grįžus į
namus ir net ne simboliškai, o tiesiogine prasme „bobutes“ įmerkus į lietaus vandens katilą, o visus kitus
aplaisčius vandeniu, apeiga buvo baigta, o vaišės tęsėsi (svarbu pripažinti, jog tokią korekciją iš dalies
nulėmė ir mūsų buvimas – šeimininkė žinojo, kad
mums rūpi pamatyti, kaip Mockose „tapys“ bobutę,
bet negalėjome pasilikti antrajai krikštynų dienai).
Kaip vėliau išsiaiškinome, kaime žmonės dar
atsiminė, kad Mockose paskutinį kartą „bobutę vežiojo“ vos prieš keletą metų. Po to kaime krikštynų
ir nebuvo.
Stebėtasis žaidybinis vyksmas pasižymėjo visų
pirma karnavališkumu. Tipiški persirengėliai – dak-
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taras, žydas, čigonės, senis, žinantys savo vaidmenis, siūlo svarstyti tipologines paraleles su kitomis
– vestuvių ar Kalėdų laikotarpio – persirengėlių tradicijomis (Gervėčių krašte pastarieji lanko namus
būtent Kalėdų laikotarpiu, o Užgavėnės siejamos su
pasivažinėjimu, pasėlių laukų lankymu). Papročių
susiliejimo ar persiklojimo nuojautą sustiprina ir po
1970-ųjų ekspedicijos aprašyti vestuvių pabaigos
persirengėliai: „(...) vestuvininkai persirengdavo
čigonais, išsitepdavo suodžiais, „abušlaitėm tvodavo“; moterys persirengdavo vyrais, vyrai – moterimis. Čigonai vaikščiodavo po kaimą, prašinėdavo
lašinių, pyrago, vištų“.11 Bobutės vežimą taip pat
lydėjo netradiciniais instrumentais keliamas triukšmas, nors atsimenama, jog anksčiau skambėdavo
ir dainos („kokias prisimindavo“), būdavo ir koks
muzikantas, o eitynių dalyviai vis ką nors iš kiemo
išsinešdavo, nugriebdavo.
Kitas į akis kritęs dalykas – erotinės, vaisingumo simbolikos akcentai. Tiesmukai juos įprasmino
persirengėlių aprangos detalės (net vaišių lėkštelės
kompozicija), šmaikštūs dialogai, primygtinis persirengėlių „senio“ meilinimasis. Prieš mums išvykstant, baltarusiškoji giminės pusė inicijavo ir bendrus
daug juoko sukėlusius žaidimus, į kuriuos buvo
įtraukti visi jau įsilinksminę krikštynų dalyviai – ratu
buvo siunčiamas obuolys, kuris kaimynui turėjo būti
perduotas nepalietus jo rankomis, ir, pagaliau, tarp
kojų vienas kitam perduodamas butelis. Iškalbus ir jų
komentaras – „Без этого дети не рождаются“ („Be
to vaikai negimsta“). Svarbus ir vanduo – juo visų
pirma buvo gąsdinamos ir liejamos „bobutės“, šlakstomi kiti šventės dalyviai, iš dalies jis sietinas ir su
gausiai pilstytais tikrais ir netikrais gėrimais, kuriais
primygtinai „gydyti“ tiek kaimynai, tiek savieji.
Baltarusių etnologai, remdamiesi pastarųjų metų
lauko tyrimais, t.y. iš esmės XX a. pab. – XXI a.
pr. pateikėjų atsiminimais, yra apibendrinę Vakarų
Baltarusijos Mogiliovo krašto ir Vitebsko srities
Baltarusijos Šiaurės rytuose krikštynų papročius.
Baltarusiškas kontekstas iš dalies padeda rekonstruoti Mockų kaime stebėtos „Bobutės tapyjimo“
apeigos ankstesnes formas. Ir Mogiliovo apskrities
kaimuose žinomas „bobutės tempimo ant akėčių“
paprotys. Akėčias (kitais atvejais – roges, ratelius)
apklodavo išverstais kailiniais, pribuvėją „puošdavo“ plunksnomis, kasnykais, gyvomis ar dirbtinėmis gėlėmis, veidą tepė suodžiais ar buroku, į
rankas įduodavo rykštę arba vantą. Jos palyda taip

Visuose kiemuose daktaras „gydė“ tikrais ir netikrais gėrimais.
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Kaimynė mėgina atgauti persirengėlių „pavogtą“ puodą.
Rateliai su „pavogtomis“ gėrybėmis.

Daugumos kaimynų persirengėlių juokai nesutrikdė ir nesupykdė.
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pat rengėsi čigonais, seniais, moterys – vyrais ir
atvirkščiai. Šaukdami, plodami rankomis, pagaliais
daužydami tuščius kibirus, su muzikantais persirengėliai tempdavo bobutę į karčiamą arba į jos namus
ir reikalaudavo išpirkos. Pakeliui tris ar daugiau
kartų išversdavo ją ant žemės.12 Labai įdomu, jog
viename iš rajonų (Mscislavkij r.) bobutę, iš pradžių sėdinčią ant akėčių, po to – stačią tampė tik po
sodybos kiemą – nuo durų iki vartų, su linkėjimais
– kad vaikelis būtų laimingas, sveikas, vestų, būtų
ramus...13
Tyrinėtojos šiuos veiksmus sieja su perėjimo apeigų (naujagimio įvesdinimo į šeimą, giminę) kompleksu, jų teigimu, vanduo ir juokas čia tampa visų
dalyvaujančiųjų „apsivalymo“ priemone.14
Vitebsko apskrityje vyrai rateliuose arba rogėse
veždavo išvirkščiais kailiniais aprengtą bobutę, kuri
ragindavo juos šluota arba botagu. Po to ją išversdavo ant žemės.15 Bobutės vežimas taip pat baigdavosi
jos išpirka – svečių ir vežėjų pavaišinimu. Tempdavo
ir ant akėčių. Įdomus paliudijimas apie tai, jog ant
akėčių vežama bobutė turėdavo ir „pagalių“ – privažiavus namus, kuriuose yra jauna šeima, „nuo bobutės“ įkaldavo pagalį – „kad kūdikis būtų“.16 Daugiau
pateikėjų pastabų, kodėl bobutė vežiojama, vėlyvuose (iš esmės – XXI a.) papročio aprašuose nebėra. Pavienėse Baltarusijos vietovėse (pvz., Vitebsko apskr.
Paazerjos regione) dar atsimenami trumpi krikštynų
dainų tekstukai, pritaikyti visiems pagrindiniams
apeiginiams šventės epizodams. Apdainuojamas ir
bobutės išvežimas – atėjo pėsčia, išvyksta važiuota;
jai kinkoma marga karvė, dvylika kumelių, vežama
devyniais jaučiais ar šešiais šunimis...17
Šiuos lakoniškus aprašus gražiai papildo 2010–
2011 metais užfiksuoti Gervėčių krašto moterų prisiminimai. „Bobutės vežimas“ yra išlikęs daugelio
jų atmintyje. Iš trumpų pasakojimų klostosi bendras
šio šventės epizodo vaizdas, perteikiama jo nuotaika,
bet paaiškinimo, kodėl bobutės vežiojamos, t. y. aiškesnės šio veiksmo motyvacijos šiandien jau sunku
tikėtis. Kita vertus, pasigirstantys vertinimai leidžia
pastebėti, kad ilgainiui, bobutės vežimo papročiui
praradus pirminę apeiginę paskirtį ir prasmę, jis ima
atrodyti keistas, nesuprantamas, net smerktinas. Štai
keletas prisiminimų fragmentų. Vyriausia pateikėja,
g. 1923 m., prisimena krikštynas, kuriose vežiodavo
dar tikrąją pribuvėją:
„Seniau jau būdavo Krikštynos dažniausiai vienų
dienų, tai kad jau atvežė pakrikštytų krikštagimį, jau
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pasitinka bobutė, inneša namo, tadu visi sėda, vaišinasi, o po tų vaišių – bobutė vakari nešiojasi gaidžiukus pardavinėj – priskepa visokių krungeliukų
ir pardavinėja visiems gi svečiam, kurie krikštynose
būna, čia bobutės buvo uždarbis jau per krikštynas.
[Kų duodavo?] Pinigais jau daugiausia duodavo bobutei... Tai va.. Kai baigėsi krikštynos, pabaigtuvės,
tada jau bobutį pasodina ant akėčių, viršun dantim,
bet padeda lentas kokias, pakloja. Tada jau bobutį
pasodina ant akėčių ir veža per kaimų. [Kas tempia?] Taigi tie vyrai, kurie krikštynose būva. [O kur
ją veža?] Per kaimą, parodo jau, kad bobutė buvo,
pagavo anūkų šviežių... [Kaip vadindavo tą vežimą?]
Nu nežinau, pas mus ne tapyc. Nu jau parveža par
kaimų, parodo, kad jinai jau tokia sumani, sugeba
surasti kur nors vaikucį ir atnešti į kaimą, ir visiems
jau rodo – prašykit tos bobutės, kam jau raikia, kad
atneštų jinai. [Tai buvo ta bobutė, kuri priiminėja? Ar
kita?] Priėmėja, kartais būdavo ir kita. Bet daugiausia
priėmėja – kuri priimdavo... [O kai ligoninėse gimdydavo moterys?] Tada viskas jau kitaip būdavo...
O iš pradžių namuose visada buvo priėmėjos, buvo
tokių drąsių moterų, kurios nusimanė visų, ir priėminėjo. Tai kai Girių kaimas buvo toks didelis, tai viena
buvo tokia drąsi moteris – Jadvyga Velaikienė. Jinai
visada, net ir kai sunkus gimdymas, jinai padėdavo,
išgelbėdavo ji. Buvo tokia sumani labai bobutė. Tai
daugiausia Velaikienę į bobutes ir imdavo. Būdavo,
kad ir į kitus kaimus ją veždavo. (…) [Kai bobutę
veždavo, ar persirengdavo tie vėžėjai?] Būdavo, kad
ir persirengia – vyrai moterimis, o moterys – vyrais.
[Ar dainuodavo?] Nu, žinoma, dainuodavo. Kas kokias mokėjo, tokias ir dainuodavo. Būdavo, kad šitie
krikštyninkai aidavo į namus persirengę čigonais, ir
tadu vogdavo visa kų, nu kaip čigonai iš namų vogdavo... [Ir žmonės nepykdavo?] Nepykdavo, paskui
po krikštynų atiduodavo, kas kam reikėjo, nueidavo
ir parsinešdavo.“18
Dvylika metų jaunesnė jos kaimynė, g. 1934
m., geriau mena prieš porą dešimtmečių stebėtas
krikštynas:
„[O ar veždavo bobutes?] Ė, veždavo... Tad jau
babutį veža par kiemų, čigonais prisrinkį visi, ir ant
kokių ragutių, ar kokios točkytės, veža, gieda, būna
kad ir stumia jau babutį nuo kalnėlio – va tep jau.
Čigonais vaikščiojo prisrinkį... Kokios degtinės,
kų sustenka, duoda, ar kų. Seniau jau cigonais mes
vadinom, ir aina par kiemų giedodami, pavaišina...
Tai dar neseniai čia – Jočio vaikus, dzvyneliai buvo

Persirengėlių eiseną lydėjo netradiciniai instrumentai.
Prisiminus, jog bobutės tapyjamos, rateliai buvo įstumti į balą,
bet po neilgų derybų bobutės tąkart liko sausos.

... Oi, kas čia darėsi, tai priama striokas – bobutį veža. Ė
ant kačergos kokį plakelį pririšį, gieda... Pereina visų kiemų... buva buva.... [Kadu tuos dvynukus krikštijo, prieš
kiek metų?] Jiem jau muset po 25 ar 26 metus jau... [O
kaip sakydavo, kur tų bobutį veža?] Tapyt, sakydavo, bobutį tapyt... Nustumia nuo kalnėlio, kad kokio kur vandenio. Kurgi upėn insviesi bobutį? Bet va nuo kalnėlio kokio
pastumia, ir nuvažiuoja ta bobutė. [Nieks jos negelbėjo? ]
Negelbėjo, pavežiojo... [O kaip tais cigonais prisrengia?]
Kailinius išsiverčia, kas kailinius, kas kokių kurtkų, kas
kokių ilgų sijonų, rubaškų, kad jau būtų kap jau kokys
– negražiai jau prisirenka... [O ką darydavo užėjį?] Tai
vaišindavo – bonkį nešiojasi su savimi, tai unlenda, man

41

MOKSLO DARBAI

Parvažiavę į savo kiemą, bobutės vis dėlto buvo
įmerktos į lietaus vandens katilą.
Vandeniu buvo apšlakstyti ir svečiai. Arūno Baltėno nuotraukos
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inlies, tau, – ir išeina. Pereina par kiemų, bobutį veža,
gieda. Va teip jau, išeini ant kiemo, pažiūri... [Tai patys svečiai rengdavosi?] Patys sveciai prisrenka cigonais ir aidavo jau par visų kiemų, bobutį veža.... Bobutė turi jau kokį plakelį didelį ant kačergos, ar unt ko...
[Kas tas plakelis?] Pririšta kokia skarelė, turi aukštai
tų skarelį, pririšta unt kokių pagalėlį, bet dažniausia
ant kačergos pas mus rišė, kų pečiuj tūsai puodus, tos
kačergos. Pas žėdnų, kap mes, turim pečius, tai pas
mus yr ir kačerga... Laikydavo runkose, pririštas plakelis... [Ar bobutė buvo persirengusi?] Ne, ana normalniai, kap prisirinkus, taip ir vežė. Cik jau jų veža
cie cigonai... [Katra ta bobutė buvo?] Tai katra – kap
ir dabarkos, par mani yra jo motina, tai mano vaikams
jau bobutė, tai jo ir veždė, ne to, kur priimde vaikus...
As gimdiau jau Astravi, jau ligoninėj gimdiau, o saniau aš nežinau, ar jau vežiojo tų bobutį, kur priimdė
vaikus, ar ne. Katara buvo namuose bobutė, tai tų bobutį ir vežiojo...“ (...)19
Mockų kaime vežiotos bobutės išėjusi pažiūrėti ir
„rūgšcies paragauti“, bet tąkart neaplankyta kaimynė, g. 1927 m., atsimena jau nykstančio papročio fragmentus :
„[Ar per krikštynas aidavo cigonais?] Aidavo, aidavo cigonai – nu kų tie mūs tadu da cigonai – su kočėlu
pasbado, paima kočėlų, paima morkų kokių, insistacia
pilvan, va, par pilvų... nu va... Pavaikščiojo bobos šitos, i po visam ...(...) i tadu kočėlų patūsija par tų bolkų,
rūbus kur kocioja, blėkų pabarabonija, abušlaitį, va,
nuo pečiaus, paima, pabarabonija. (...) Pecius gi buvo,
pecius ažsistatinėja tokiu va blėku – skaitėsi, abušlaite, tai va, kočėlų ima ir barabonija eidamos bobos, va
itokios buvo…[Vienos bobos eidavo?] Bobos... Vyrai
par stalų, anys nonori ait tais cigonais. [O nuėję pas
kaimynus, kų darydavo tie cigonai?] Nieko. Nuveja,
pareja, nuveja ir visa kas – atsineša cibulių vainikaicį
pavogį ar ty kų nutysę nuo šatros, ar kas kų duoda, i po
visam, seniau nė to nebuvo...“20
1930 m. gimimo pateikėja leidžia brėžti ribą, kada
šis paprotys praranda aktualumą:
„[Ar pas Jus veždavo tas bobutes?] Klausai, mūs
labai seniau nekentė. Sako, tūso tų bobų, tų, kų po kaimų laksto. Sako... Pas man kada unlakė pas vištas. Ten
trūša, neunlanda, vištas gaudo... Darė, darė itai.. [O
ką veždavo?] Bobų pasodina... [Kokia ta boba?] Dar
gi balnycoj boba, o kap aš dar turėjau vaikus, tai man
buvo boba, sesuo ataido... Pasodino ant vežimo, pro
kaimų pravežė, ir visko... [O kur ją veždavo?] Niekur
neveždavo, par kiemų partysė ir namo... Mano seniau
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kap buvo tėvai, ir moma buvo, ir visa kas, tai nevedomo tysė, sako, kiemi. Tai tysė tie cigonai, kokie velniai, ar griekas, ar nė? Tai moma sako, – ir
vaikas vaikščios kap cigonas. Jau kokių išrado čia
– vaikščiot cigonai...“21
Iš prisiminimų fragmentų (čia pateikta tik dalis
jų) nesunku rekonstruoti šventinio vyksmo vaizdą.
Pateikėjų atmintyje pirmiausia išnyra triukšmingo „tarandavimo“ lydimos persirengėlių ar tiesiog
krikštynų dalyvių eitynės (plg. vežant bobutes:
„Kad buvo kas, ėmė bolkų, drengė, nebuvo juk
muzikos tokios, muzikantų, tai tik gieda, išmušdo,
taranduoja ir polkas, ir valsus, ir visa kų, visap...
Palkom tvoja, taranduoja, šoka...“22), vaišės – bobutės vežėjai ir vaišina kaimynus ar čia pat iš namų
ką nors neša... Tad, kaip ir stebėtoje šventėje Mockose, pats bobutės išvežimas/skandinimas jau nėra
svarbiausias įvykis, tik pretekstas bendroms kaimo
linksmybėms, ilgainiui nebeakcentuojama ir bobutės išvaizda. Į klausimus, kodėl taip darydavo, dažnas atsakymas – „tokia buvo mada“.
Esminis, be abejonės, paliudijimas, jog iš vežamos bobutės galima, kam reikia, prašyti „atnešti“ vaikelį. Tai itin svarbi užuomina, primenanti ir
pirminę šios apeigos prasmę, kurią išskleisti galėtų
padėti nuoseklesnis pribuvėjos vaidmens ir statuso
aptarimas.
Plečiant tyrimo lauką, palyginimui paranku pasitelkti įdomų, ir, atrodo, niekur plačiau neaptartą
bobutės vežimo, šiuo atveju vadinamo „lakinimu“,
aprašą iš Baltarusijos paribio – Tverečiaus krašto
Rytų Lietuvoje. Jo autorius – kraštotyrininkas Antanas Bielinis (g. 1915 m.) užrašė išsamų, savojo
kaimo žmonių istorijomis perpintą, pasakojimą
apie XX a. pirmosios pusės krikštynų papročius.23
Jame net keletas puslapių skiriama būtent bobutės
vežimui, „pagrindiniam krikštynų šposui ir būrimui“. Šiame apraše pirmąsyk ryškiai atsiskleidžia
ir kiek netikėtas pribuvėjos ir gausias šeimas auginančių ūkininkų „konfliktas“ – mažai kam betrūko
jos pagalbos, ypač „burtų“, galinčių dar pagausinti šeimą. Žodis „burtai“ krikštynų aprašo tekste
kartojamas ne vieną kartą, o pribuvėja tiesiogiai
vadinama „burtininke“, galinčia ne vien atnešti į
namus vaikelį, bet ir paversti ją vežančius vyrus
„avinais, ožiais ar akmenimis“24 (plg, sakmėse
akmenimis paverčiamas vestuves etc.) Taigi bobutė (pribuvėja) po krikštynų išvežama ne vien dėl
to, kad tuose namuose nebereikalinga jos pagalba,

Krikštynos Galčiūnų kaime. Persirengėliai ruošiasi vežti bobutę.
Apie 1970 m. Iš Viktoro Bazio asmeninio albumo.

Krikštynos Petrikų kaime. Bobučių vežimas. Apie 1980 m.
Iš Mečislovo Petriko asmeninio albumo.
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bet ir todėl, kad ji vėl tampa naujos gyvybės nešėja, o „(...) seniau po vienų krikštynų niekas nenorėdavo, kad greitai vėl tuose namuose atsirastų naujas
vaikas.“25 Todėl, grįžus iš bažnyčios, po pietų, „kada
jau visi kiek įsigerdavo ir prisivalgydavo“, svečiai organizuodavo jos išvežimą: „Dabar reikia tave vežti,
kur tu labiausiai esi reikalinga, kur tavęs labai laukia.
O šita šeimyna jau tegul bent kiek laiko dustelna be
naujų mažų vaikų.“ Ši iš pradžių spyriodavosi, vėliau
paklusdavo, o pasiteiravusi, kur bus vežama, išgirsdavo: „Jeigu neparduosim, neįsiūlysim kam tokį gerą
(tavorą) prekę, tai tada balelėj prilakinsim“. Teatralizuotą vyksmą su šmaikščiais dialogais – pokalbiais,
vykstančiais „pro atdarą langą“, atskleidžia ilgėlesnė
aprašo ištrauka:
„Svečiai, veždami bobutę per kaimą, dar garsiai
šaukdavo, kad išgirstų kiti kaimynai: „Kam reikia,
kam parduoti, labai gerą daiktą vežam. Kam reik, kam
parduot – burtininkę vežam, ką mažus vaikus neša”.
(…) [M]atydami visur uždarytus vartus, jau grįždami
atgal, neskubėdavo. Atgal grįždami svečiai jau sustodavo tai prie vieno, tai prie kito pirkios lango ir
šaukdavo šeimininką. Tam atsiliepus, pradėdavo girti
bobutę burtininkę ir siūlyti, gal esu reikia jiems gero
daikto, kad nešiotų kasmet po mažą vaikelį. O jei dar
tas šeimininkas svečiams pastatytų gerų magaryčių,
tai ta jų vežama bobutė burtininkė ir po du vaikus kas
metai neštų. Šeimininkas, atsidaręs langą, mandagiai
išklausydavo svečių siūlymus ir iš karto atsakydavo,
kad esu pas jį patį yra pulkas savo vaikų ir daugiau
jam jau nereikia. (…) Taip grįždami svečiai su bobute burtininke ant akėčių dar sustodavo pas vieną, kitą
ūkininką po langu ir visiems siūlydavo labai gerą prekę, priebuvio nešėją. Bet visur jiems atsakydavo, kad
esu tokio gėrio tai ir pas juos yra pilna per akis. O jeigu dar daugiau pradėtų pas mus rastis, juokdavos kitas
ūkininkas, tai, sakydavo, negi pas mane, kaip vaikų,
kaip žąsų pulkas pasidarys. Tai kurgi, sakydavo, juos
visus ir išganysiu?“26
Kai niekam neprireikdavo, bobutę veždavo į balą
„lakinti“: „nebūtinai ta bala ar kūdra turėdavo būti labai gili, kad bobutė būtinai turėtų prilakti, nuskęsti.
Bala ar balelė turėdavo būti bent tokia, kad ten išversta
bobutė bent kiek galėtų sušlapti. Ir jau to pilnai užtekdavo senų krikštynų papročiams atlikti.“27 Antanas
Bielinis aptaria visus šio lakinimo variantus – žiemą
slapčia specialiai prakirsdavo eketę, jei krikštynos
vykdavo atkampiame užkampyje ar vienkiemyje, bobutę išsyk veždavo lakinti į sodybos šioželką.
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Įdomios detalės apie tai, kad dėl juoko palikdavo
bobutę ir bevaikių kaimynų atšlaime ar kokiems senukams, mažai kas ją užkalbindavo, tad turėdavo pati
viena grįžti namo ir tą dieną krikštynose nebepasirodyti. Kitu atveju įsismaginę vyrai galėjo vežimą pakartoti ir jau nebe juokais bobutę išmaudyti. Įdomios
pastabos ir apie tai, kad bobutės vežimui naudotos
akėčios ir nekočia – gelda (pastaroji kaip pagrindinis
bobutės įrankis, skirtas naujagimiams maudyti) turėję
būti seni, niekam tikę, kad kartu su jais nebūtų išvežta
ir tų namų laimė.28
Geldos ir akėčių derinys taip pat įsidėmėtinas.
Svarbu pastebėti, jog net ir vėlyvuose užrašymuose nekočia/gelda ir apverstos akėčios, kaip bobutės vežimo
priemonės, prisimenamos pakankamai dažnai, nors ilgainiui atsiranda ir kur kas „patogesnės“ šlajos/rogės,
rateliai etc. Geldos ir akėčių minėjimas pramaišiui ar
drauge leidžia svarstyti ir apie kelias tarpusavyje susijusias pribuvėjos kompetencijas. Su vandens sfera
ją sieja pagrindinė pareiga – „pagauti“ vaikelį, pagal
mitinę logiką – padėti jam atkeliauti iš anapusinio į šį
pasaulį, įveikiant vandens ribą, o gimusį – geldoje numaudyti, atliekant visus tolesnį jo gyvenimą lemiančius burtus.
Tai atskira tema, kuriai plėtoti yra pakankamai
daug medžiagos. Šįkart pakaktų tik trumpai paminėti
su gimtuvėmis siejamas aukas Žemynai, minimas dar
Motiejaus Pretorijaus (XVII a.), taip pat paplitusius
tikėjimus, jog gimus vaikui (taip pat žmogui mirštant),
svarbus yra sąlytis su žeme: „Kad vaikas gerai augtų,
būtų sveikas, ir protingas, reikia jį pro langą išnešti iš
trobos, padėti trumpam laikui ant žemės (tik padėti ir
vėl paimti), paskum vėl pro langą įnešti trobon ir uždaryti langą.“ (J.Balys) Šiame kontekste neatsitiktinis
atrodo ir tikėjimas, kad vežamą bobutę išvertus ant žemės, bus pagausinta kūdikio laimė (žr. aukščiau). Baltarusiškuose pavyzdžiuose minimas bobutės vežiojimas ant akėčių, sakant naujagimiui linkėjimus, apeiginis jos apvežimas aplinkui namus – „lyg akėjant“
ar tempimas ant akėčių nuo krikštasuolės iki slenksčio
– taip pat įsidėmėtini. Įdomu, jog Baltarusijos folkloro
enciklopedijoje akėčios tiesiogiai siejamos tiek su žemės, tiek su moters reprodukcinėmis galiomis.29 Tuo
tarpu Lietuvių kalbos žodynas pateikia ir simbolinės
sąsajos pavyzdį: „Įkelk akėčią į medį, bus gandrui lizdas“ (Rk).
Tikėtina, jog pribuvėjos vežiojimas ant akėčių
ir vežimas (nešimas, plukdymas (?)) geldoje buvo
du skirtingi apeiginiai veiksmai (plg. vidurio Lietu-
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voje užfiksuotas apeigas būtent su gelda30, o Rytų
Lietuvoje, Baltarusijoje dažniau minimas akėčias),
tad jų sujungimas į vieną gali būti vėlyvas. Ir jei
simbolinis bobutės skandinimas nesunkiai suvokiamas kaip grąžinimas į „užpasaulinę“, pagal mitinę
logiką, tiesiogiai su nauja gyvybe susijusią, vandens erdvę31, tampymas ant apverstų akėčių, matyt,
turėjo kitą prasmę. Šie klausimai dar lieka atviri.
Tiek XX a. pradžios apraše, tiek XXI a. pradžioje Gervėčių krašte, kituose Baltarusijos regionuose,
prisimenant bobutės vežimo paprotį, akcentuojamas
pribuvėjos (priebūvio nešėjos, pagal Bielinį) išskirtinumas – ir tiesiog ją pavadinant „burtininke“, ir prisimenant ypatingą vežamos bobutės aprangą – pvz.,
išverstus kailinius bei kitus jos atributus – žarsteklį
(puodšakes?), vantą, pušinę, rykštę, tiesiog vežamus
„pagalius“ ir pagaliau – ją išlydintį kitam, svetimųjų pasauliui atstovaujantį persirengėlių būrį.32 Šių
papročių gelminės semantikos svarstymai reikalauja
tolesnio nuodugnaus tyrimo ir skatina gręžtis į ankstesnius laikus nei XX a. pabaigos – XXI a. pradžios
realijos.
IŠVADOS
Gervėčių krašte – didžiausioje lietuviškoje saloje
Baltarusijoje – iki šiol saugomas turtingas kultūrinis
paveldas, atveriantis naujas senosios tradicinės kultūros tyrimų galimybes. Straipsnyje aptariamas tik vienas konkretus atvejis – krikštynų bobutės (pribuvėjos)
išvežimo (skandinimo/ „tapyjimo“) paprotys, kuris
Lietuvoje, etnologų liudijimu, jau menkai teprisimenamas. Šiame krašte jis dar gerai išlikęs vyresniosios
kartos atmintyje – jie šį paprotį yra stebėję, patys dalyvavę, gali jį pakartoti arba apie jį papasakoti. Ir kiti
šiame krašte atsimenami gimtuvių, krikštynų papročiai
gali suteikti naujų impulsų bei duomenų tolesniems
tyrinėjimams. Svarbu, kad dalis jų dar gyvuoja natūraliai, pavyzdžiui, stebėtose Mockų kaimo krikštynose,
be aptartojo bobučių vežimo, šventės siela, probobutė
Helena Mockienė, kūmams „dengti“ tris kartus nešė
netikrą vaiką – prisiminė, jog anksčiau tai būdavo katinas, gaidys ar kokia lėlė, o tąkart vystyti žaislai ir jau
ūgtelėjusi vyresnė anūkė. O aštuoniolikmečiai kūmai,
baltarusiai, žaismingai derėjosi, iki gavo tikrąjį kūdikį
– kūmas jį „dengė“ pinigais, kūma – apklotu... Taigi
XXI a. lauko tyrimai Gervėčių krašte suteikia galimybę stebėti ir gyvąją tradiciją bei jos kaitą.
Aptartasis bobutės vežimo (skandinimo) paprotys
geriausiai atsimenamas Rytų Lietuvoje, paminėtas

Vidurio Lietuvoje, plačiai paplitęs Baltarusijoje. Tad
Gervėčių krašto medžiagą prasminga tyrinėti, pasitelkus šį lyginamąjį kontekstą, suvokiant ją kaip didesnio
kultūrinio arealo palikimą. Pažintis su lietuviškais ir
baltarusiškais šaltiniais leidžia kelti iki šiol iš esmės
tik fragmentiškai aprašytos medžiagos interpretavimo
klausimus. Papročio struktūros rekonstrukcijai, semantikos tyrimams, be abejonės, būtini ir ankstesnių
šaltinių duomenys.
Esamuose lietuvių papročių ir tikėjimų aprašuose
dažniausiai informacija perteikiama labai lakoniškai.
Įsidėmėtina išimtis – išsamus Antano Bielinio Tverečiaus krašto krikštynų aprašas, kuriame gerai juntamas
ir autoriaus balsas, o papročių aprašymai iliustruojami
kaimynų gyvenimų istorijomis. Šiandien pasitelkus sakytinės istorijos tyrimus, dažnai iki tikėjimų formulių
išgrynintiems archyvų liudijimams taip pat dar galima
sugrąžinti gyvo ir spontaniško, kalbiomis detalėmis
perpinto pasakojimo pavidalą.
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The article focuses on one of the episodes of the
end of the Christening ceremony, namely the taking
away or the drowning of the old woman (the midwife).
The article draws on the field research carried out in
Gervėčiai region, the biggest Lithuanian enclave in
Belarus: the christening ceremony that was observed
in 2010 in Mockai village and the memories of the local inhabitant of the older generation. For the purposes
of comparative analysis other written and oral sources
that provide information on ways in which the Christening is celebrated in Eastern Lithuania and Belarus
are used. The conclusion is made that the end of the
Christening tradition existed in Gervėčiai region up to
the second half of the 20th century. After the end of the
institution of the midwife (the actual old woman of the
christening), its ritual elements survived in rudimentary forms, which, although bereft of their initial meaning are still remembered and brought to life. Lithuanian and Belarusian sources enable an interpretation
and semantic analysis of the previously only partially
described ritual. Witnessing the 21st century Gervėčiai
region cultural heritage provides data and a fresh impulse for new research in traditional culture. Narratives
of oral history gave the ethnological sources, often reduced to formulas of belief, a new life and a form of a
spontaneous narrative.
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Gervėčių krašto muzikinis gyvenimas
Marijos Mažeikienės-Petrikaitės akimis
Gaila KIRDIENĖ

Straipsnyje siekiama nustatyti ir apibūdinti talentingos liaudies dainininkės, pasakotojos, tautodailininkės,
iškilios Gervėčių krašto tradicinės kultūros puoselėtojos
ir pateikėjos Marijos Mažeikienės-Petrikaitės kūrybinės
asmenybės bruožus, jos muzikinio gyvenimo ir dainuojamojo repertuaro ypatybes. Straipsnyje apibendrinta ir
susisteminta visa 1970-aisiais ir 2008–2011-aisiais metais iš jos užrašyta muzikinė medžiaga: dainuojamosios
tautosakos repertuaras (176 kūriniai), atsiminimai apie
savo šeimą, giminę, muzikavimą ir šokimą per įvairias
Gervėčių krašto kalendorines ir šeimos šventes, taip pat
vakarėlius, pasakojimai apie muzikinę šio krašto kultūrą. Tiriami veiksniai, formavę M. Mažeikienės-Petrikaitės kūrybinę asmenybę ir jos repertuarą. Taikyti kokybinių tyrimų, analizės ir tipologinio lyginimo metodai.
Prasminiai žodžiai: Gervėčių kraštas, Girių k., Marija
Mažeikienė-Petrikaitė, lietuvių muzikos kultūra, dainuojamoji tautosaka, pasakos su dainuojamaisiais intarpais.
Talentinga liaudies dainininkė, pasakotoja ir tautodailininkė Marija Mažeikienė-Petrikaitė šiuo metu yra
vyriausia ir iškiliausia Gervėčių krašto lietuvių kultūros,
taip pat ir muzikinės kultūros bei muzikinio folkloro pateikėja, galima teigti, kronikininkė. Ji gimė 1923 metų
lapkričio 24-ą dieną Gervėčių valsčiuje, Girių kaime, o
nuo 1971 metų gyvena gretimame Petrikų kaime. Žavi jos
mąstymas, puiki atmintis, vaizdingas, sklandus ir nuoseklus įvykių, faktų dėstymas pasakojant, asmenų vardų ir
pavardžių įsidėmėjimas, gausus tautosakinis repertuaras,
sodrus, plataus diapazono, nors ir nelabai stiprus balsas,
tikslus intonavimas ir aiški dikcija dainuojant.1 Įvairių
kultūros ir mokslo sričių tyrėjams iš Lietuvos ir Baltarusijos, visiems ją lankiusiems ar kalbinusiems – etnomuzikologams, etnologams, tautosakininkams, literatams, kalbininkams, – ji padėjo susidaryti daugiau kaip šimto metų
laikotarpį aprėpiantį ne tik Girių kaimo, bet ir viso Gervėčių krašto lietuvių muzikos kultūros ir istorijos vaizdą.
Svarbiausia M. Mažeikienei – dainavimas. Atsiminimuose ji rašė: „Labiausiai tai mėgau dainą... Pavargsti
dirbdama – uždainuoji, ir nuovargio kaip nebūta. Ainu

M. Mažeikienė. 2009 m. A. Kirdos nuotr.

ar dirbu – vis paci sau dainuoju... Nors vargo ir daug ragėjom, bet dainą myłėjom. Visi broliai ir sasarys buvo
balsingi, ir daug dainavom. Visi mėgom dainą.“2 Ji pateikė labai daug vertingos medžiagos ne tik apie gimtojo
krašto dainavimo, religinių giesmių giedojimo tradicijas,
bet ir apie choreografiją, ratelius ir šokius, muzikantus,
muzikos instrumentus bei muzikavimą įvairiuose kaimo
bendruomenės susiėjimuose. Gražiai prisiminė ir XX a.
pradžioje susibūrusius Gervėčių bažnyčios pučiamųjų
orkestrą ir chorą, Girių kaime veikusią šv. Kazimiero
draugiją (buvusį chorą, rengtus vaidinimus), šiek tiek ir
apie įžymių lietuvių muzikų Miko bei Kipro Petrauskų
veiklą Gervėčių krašte. Nuo 1998 m. M. Mažeikienė dalyvauja folkloro ansamblyje „Žilvitis“,3 yra šios grupės
siela ir pagrindinė dainininkė, užvedėja. Iki šiol dainuoja,
ratuoja, dalyvauja įvairiuose kultūros renginiuose savo
krašte, Baltarusijoje ir Lietuvoje.
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Kiekvienas galėtų pasimokyti iš M. Mažeikienės gyvenimo išminties, gebėjimo sutarti su įvairių tautybių ir
kartų žmonėmis, ramiai džiaugtis gyvenimu, gamta. Tai
atsispindi ir jos atsiminimų fragmente, kurį 2008-ais metais ji pakiliai perskaitė etnomuzikologui Arvydui Kirdai,
aplankiusiam po neseniai atšvęsto 85-mečio:
„Mano gyvenimas buvo nekoks, bet sėkmė mane lydėjo. Nors ir maža buvau, bet visur pastebėta... Padėdavau
tėvams visuose darbuose: buvau ir verpėja, ir audėja, ir
siuvėja. Darbo buvo, kaip tada sakydavo, virš ausų. Visas
gyvenimas praėjo dirbant ūkyje, žemdirbystėje. Nelengva
buvo, ale visur padėdavo daina: uždainuoji ir pamiršti visus sunkumus. Dainas labai mėgau. Dar ir dabar, sulaukusi 85 metų, uždainuoju. Išgirdusi naują dainą, stengiuosi
išmokti. Gyvenu viena, vyras mirė. Užauginom dzvi dukras, abi ištekėjo ir gyvena Vilniuj. Man dažnai sako, kaip
tu viena būvi, turbūt labai markatna. O ne, man ne markatna. Dar ir dabar man padeda daina. Iš gyvenimo daug
nereikalauju, džiaugiuos tuom, ką turiu, ir esu laiminga.
Dukros ir anūkai kviečia pas save, bet aš jaučiu, kad širdis, tiek metų plakusi gimtajai žemei, nuostabiai kaimo
gamtai, sunkiai prisitaikys prie miesto gyvenimo. Taigi
kol kas dar pati save aptarnauju, niekur nežadu keltis iš
savo pirkełės. Va cia, Petrikų kaimely, ir padainuoju, ir
pasakas prisimenu. Ir labai gera yra, nors ir vienai.“4

M. Mažeikienės dainuojamo repertuaro
ir atsiminimų fiksavimas ir skelbimas
Jaunystėje Marija Petrikaitė (Mažeikienė) buvo viena
iš pagrindinių Girių kaimo dainininkių.5 1970-aisiais, kai
Gervėčių kraštą aplankė net pora ekspedicijų, M. Mažeikienė buvo viena iš jaunesnių pateikėjų. Tais metais ji
viena ar drauge su kitomis dainininkėmis padainavo keturiasdešimt vieną dainą (daugiausia priešvestuvinio laikotarpio, vieną kitą karinę-istorinę, jaunimo ir meilės, šeimos, vaišių dainą), dvylika iš jų vėliau jau nebebuvo įrašytos.6 Trisdešimt keturias dainas7 užrašė tautosakininkė
Danutė Krištopaitė. Pusę jų dainininkė padainavo viena,
kitas – kaip užvedėja – drauge su savo kartos ir jaunesnėmis Girių kaimo dainininkėmis. Be to, ji pritarė ir gerokai
vyresnei dainininkei – Paulinai Petrikienei-Petrikaitei (g.
1900).8 Tais pat metais keturiolika dainų, dainuojamų kartu su Girių kaimo moterimis, iš jos užrašė Alfonsas Juška9, šešias dainas – D. Augaitytė ir V. Abarius.10
D. Krištopaitė pirmoji atkreipė dėmesį į M. Mažeikienę kaip į talentingą tautosakos pateikėją, kelis kartus
pas ją lankėsi, vėliau – susirašinėjo. Ji paskatino M. Mažeikienę gimtąja gervėtiškių (arba vilniškių dzūkų) tarme
parašyti atsiminimus apie savo ir vyresnių kartų patirtį,
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pasidomėti papročiais, šventėmis. 1997 m. juos paskelbė rinktinėje Aš išdainavau visas daineles.11 Nuo to laiko
M. Mažeikienė vis užrašo po pluoštelį savo atsiminimų, į
juos įterpia ir dainų, pasakų tekstų, pamini šokius, instrumentinį muzikavimą per įvairias šventes. Dalis šių atsiminimų jau spausdinta „Liaudies kultūros“ žurnale.12
Akademiniame „Lietuvių liaudies dainyne“ yra paskelbtos dvi M. Mažeikienės dainos: žiedynų daina
Aukštai danguj šviečia žvaigždės (padainuota drauge
su kitomis girietėmis)13 ir Kalėdų daina Lingu palingu
balci suolaliai.14 Kur kas daugiau jos dainų – 2003-iaisiais metais išleistoje rinktinėje Gervėčių melodijos:
šešios padainuotos vienos M. Mažeikienės ir dar aštuonios – kartu su kitomis girietėmis.15 Pastaraisiais metais
Gervėčių krašto kaimuose dainininkių sumažėjo, tad M.
Mažeikienė dainuoja su jaunesnėmis Girių ir viena kita
Knystuškių, Petrikų kaimų moterimis.16 Nuo 2008 m.
rudens jų dainas, sekamas pasakas, ratuojamus ratelius,
žaidimus, šokius ir pasakojimus (neretai ir skaitomus atsiminimus) į audio ir videolaikmenas įrašinėja etnomuzikologas A. Kirda. Jis vienas arba su G. Kirdiene (2008,
2011 m.), etnochoreologe Žaneta Svobonaite (2008 m.)
įrašė 126 M. Mažeikienės pateiktus kūrinius (iš jų 100
kūrinių anksčiau nebuvo užrašyta: tai daugiausia vestuvių, šeimos, jaunimo ir meilės, vaikų, talalinių dainos,
pasakos, rateliai, žaidimai ir šokiai, religinės giesmės).17
M. Mažeikienės dainavimą, eilėraščius, pasakojimus
2010–2011 m. ne kartą užrašinėjo ir projekto „Gervėčiai:
istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ (VAT 17/2010)
dalyviai bei pagalbininkai. 2010 m. Gervėčių ekspedicijoje 64 M. Mažeikienės padainuotas dainas, romansus,
ratelius (17 dainų, daugiausia individualios kūrybos,
anksčiau nebuvo įrašyta) bei eilėraščių, atsiminimų užrašė etnomuzikologė Austė Nakienė, etnologė Aušra Zabielienė18, 2011 metais pasakų ir pasakojimų – sakytinės
tautosakos tyrinėtoja Jūratė Šlekonytė ir kt.
2008 metais A. Kirda parengė kompaktinę plokštelę „Gervėčių krašto tradicinė vestuvių muzika“, kurioje
skamba penkios tais pat metais įrašytos M. Mažeikienės
arba keturių Girių k. dainininkių grupelės padainuotos
vestuvių ciklo dainos.19 Etnomuzikologui A. Kirdai paprašius, 2009–2010 m. Marija aprašė savo krašto vestuves nuo kviestuvių, vainiko pynimo vakaro iki grįžtuvių
(sūsėdzio). Šį papročių aprašą, pavadintą „Senobinės Girių k. vestuvės“, įterpė net 27 dainas, lydėjusias tam tikras
vestuvių apeigas. Visos šios dainos buvo ir įdainuotos (žr.
poskyrį apie repertuarą).
Šis straipsnis pagrįstas 2008–2011 m. A. ir G. Kirdų
įrašytais M. Mažeikienės pasakojimais, vengta kartoti jau
publikuotus tekstus. Kai kurių pasakojimų buvo užfiksuota

GAILA KIRDIENĖ. GERVĖČIŲ KRAŠTO MUZIKINIS GYVENIMAS MARIJOS MAŽEIKIENĖS-PETRIKAITĖS AKIMIS

Pradinės Girių kaimo mokyklos mokiniai ir svečiai prie paminklo Vytautui Didžiajam 1934 m.
(Marija Petrikaitė - šešta iš dešinės, baltai apsirengusi).

po keletą variantų. Įdomu, kad pateikėja ne kartą yra garsiai
perskaičiusi bei pakomentavusi ir savo rašomų atsiminimų.

Marijos Mažeikienės-Petrikaitės kūrybinę
asmenybę formavę veiksniai
Girių kaimas, kuriame augo ir gyveno M. Mažeikienė-Petrikaitė – pats didžiausias ir lietuviškiausias Gervėčių krašte. M. Mažeikienė mena, kad kaime buvo šimtas
namų, daug vaikų ir jaunimo. 1970 m. lietuviai sudarė 90
proc. kaimo gyventojų, jie buvo labai dainingi ir puikūs
pasakotojai. Muzikinio folkloro ir tautosakos tradicijos
tuo metu dar buvo gyvos ir tarpusavyje susiję: neretai geri
dainininkai ir (arba) muzikantai mokėjo ir daug pasakų su
padainavimais.20 Šių tradicijų sąsajos išlikusios ir šiandien. Pastaraisiais metais Girios, Petrikai ir daugelis kitų
kaimų, panašiai kaip ir Lietuvoje, sparčiai nyksta (atvykęs į senovinį gatvinį kaimą, pamatai daug negyvenamų
ir neprižiūrimų, griūvančių namų). Nors, kaip ir anksčiau,
Giriose ir Petrikuose gyvena daugiausia lietuviai, tačiau

beveik vien tik senimas (apie Gervėčių krašto etninius ir
demografinius procesus dar kalbėsime).
M. Mažeikienė-Petrikaitė kilusi iš labai muzikalios
šeimos ir giminės, ypač iš tėvo pusės. Būtent šeimos ir
giminės muzikavimo tradicijos padėjo jai ugdyti savo
muzikinius gebėjimus, kaupti dainuojamosios tautosakos
repertuarą. Ji turi puikią muzikinę klausą ir atmintį. Nuo
mažens įsiklausydavo ne tik į aplink girdimą dainavimą,
griežimą, bet ir į darbo, gamtos garsus:
„Aš labai liubijau klausycie, kaip kulia. Mano tėvas tai
vienas kulia: Tuk, tuk, tuk. Ė jau susiedai buvo apsižaniję,
vyras su žmona dzviese kulia: Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk.
Jau dzviese kulia, jau skamba gražiau. A ty jau mūsų gyveno trys broliai, bernai. Anys išeina trisu visi kult. Tadu
kap jau trisu kulia: Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk“.21
Pasak pateikėjos, iškiliausia giminės asmenybė – Tamošius Petrikas, tėvo pusbrolis, kuris buvo „Dievo apdovanotas įvairiausiais gabumais, kokių niekas kitas neturėjo
– buvo labai iškalbus, mokėjo kalbą gražiai pasakyti, pažymą parašyti, turėjo nuostabų balsą, buvo geras dainininkas,
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pats mėgo dainuoti ir jaunimą mokė dainų, be jo giesmių
neapsieidavo nei vienos laidotuvės.“22 Paklausus, kodėl
tiek daug jų krašte giesmininkų ir muzikantų, pavarde Petrikas, pateikėja atsakė: „Tai kad daug Petrikų buvo. Petrikų kiemely beveik visi Petrikai, apie dešimc kiemų. Giriose
nelabai daug, ale vis ciek buvo, Milciejose daug Petrikų.“23
Susipažinus su visa Gervėčių krašto muzikinio folkloro
medžiaga, galima teigti, kad išties šiame krašte dainininkų
ir muzikantų Petrikų itin daug (jų užrašyta 15).24 Gerokai
mažiau užrašyta Augulių (9),25 Mažeikų (4 Mažeikaitės, 1
Mažeika), šešios Urbanavičiūtės, penkios Kuckaitės, penkios Laurinavičiūtės ir dar kiek mažiau kitų pavardžių.26
Mariją, visų meiliai vadinamą Maniute, su dviem jaunesniais broliais augino kartu gyvenusi tėvo mama Justutė Juškytė, g. apie 1860 m. Pasak pateikėjos, močiutė
(bobula, bobutė) buvo labai balsinga, labai mėgo dainas
– „ana visuomet su daina buvo“27:
„Daugiausia dainavo senobines dainas, vien tik lietuviškai. Buvo iš Gervėčių miestelio paimta, tai ana buvo tikra lietuvė. Tada Gervėčiuose buvo visi lietuviai, dabar tai
žmonių pasikeitė daug, išgudėjo. O seniau, tai vien lietuviai
buvo“.28 Močiutė „buvo tokia labai drabna, neūdola,29 kaip
ir aš, ale labai vesela... Dainavo ir dainavo, dainų daug mokėjo, ale aš buvau per maža, neišmokau. Man buvo sapcyni
metai, kai bobutė mirė (1930 m.)...30 Paprašom: „Bobula,
pagiedzi“, – tadu bobula pagieda.“31 „Aš mažai močiutės
prisimenu, bet truputėlį prisimenu. Po jos [mirties – G. K.]
jos dainas kiti dainavo, tai išmokau“.32
M. Mažeikienė seka daug iš močiutės išmoktų pasakų
(žr. poskyrį apie repertuarą), dainuoja jos dainų. Mėgstamos močiutės dainos buvo Lingu palingu balci suolaliai,
Un kalnelio undenėlis, / Ė lobely sausa,33 Par brolalį, par
cikrųjį / Aš ne gert atajau,34 Kadu tu pamirsi, / Dziedulia
mano,35 Saldzi gardzi arielkėłė, Mislijau dūmojau arielkos negertie, šokio daina Šok mergela kap uogela. Didžiuma jų monofoninės, minorinio pobūdžio dermių, vingrios
melodikos, tačiau viena kita yra ir mažorinio pobūdžio,
homofoninė.
Pasak pateikėjos, muzikalumą ir pomėgį dirbdama
ar kur eidama dainuoti, ji paveldėjo iš savo tėvo Juliaus
Petriko (1891–1972): „Jis taip pat tarandavo visokias šokių meliodijas. Net kaimynai iš jo juokėsi: „Čiudokas tas
Julius, pulkas pusiau alkanų vaikų, pilna pirkia visokio
vargo, verkci raikia – ė anas taranduoja“.36 Tėvas vaikus
ir kėkaudavo: „Par tėvų jau prašom, kad pakėkaut. Tėvas
paima už rankų, un kojų pastato, kiloja aukštyn ir sako:
Kėku kėku.“37
Mama Rožė Grigaravičiūtė-Petrikienė (1891–1977) nebuvo tokia daininga: „Mama labai daug darbo turėjo... buvo
labai spakaina, mažakalbė. Niekam nieko nesakė, cik paci
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sau pamurma pamurma, kad kas ne taip. Kai mes gyvenom
su tėvais, tai negirdėjom, kad tėvai vienas ant kito rėktų...
Mano mama mažai dainavo, ji daugiausia pasakas sakė.“38
„Kai močiutė mirė, tada jau mama sekė pasakas, bet nemokėjo tokių gražių kaip močiutė, prisimena pateikėja.39
Maniutė šeimoje buvo vyriausia iš aštuonių vaikų, tad
jai teko padėti auginti brolius ir seseris. Palyginti su kitomis panašaus amžiaus Gervėčių krašto dainininkėmis, ji
įgijo gana gerą išsilavinimą (baigė pusantros klasės lietuvių mokykloje ir keturias lenkų mokyklos klases), nuo
mažens buvo labai žingeidi. Gerai pažinti ir perimti gimtojo krašto muzikines tradicijas jai padėjo ir ilgas mergavimo laikotarpis – ilgiau negu kitos merginos vaikščiojo į
vakarėlius, vainiko pynimo vakarus (mergvakarius)40:
„Aš jau senu mergu tekėjau, jau man buvo dvidešimt
keturi metai... Ir po vakarėlius vaikščiojau, ale aš daugiausia buvau až nėnkų [auklę – G. K.]. Par mano momų buvo
aštuoni vaikai. Aš buvau paci vyriausia, i po man da sapcyni. Tai aš padėdiau aukłėc... Norėjau ir mokytis. Niekur
neteko toliau pradinės mokyklos po polsku... Pradėjau
lietuviškon mokyklon. Giriosa buvo lietuviška mokykla.
Mokytoja Veronika Lileikaitė...41 Metus pravaikščiojau
ir kitų metų – lig naujų metų, lig pusai... Ir itam paciam
nami padarė palskų mokyklų... Tadu ir vėl pradėjau aic iš
pradzios, pirman klasėn... Keturias klases ciktai baigiau...
Norėjau išvažiuocia. Jau mama sako: „Ir kų aš darysiu su
tu pulku vaikų?... Kap išvažiuosi, kas tada man padės?
Tadu jau niekur ir nevažiavau... Mano mergystė, jaunystė
praajo karo metais.“42
M. Mažeikienė nepaprastai komunikabili, randanti bendrą kalbą su įvairių kartų žmonėmis: ir vyresniais, ir jaunesniais už save. Pasakodama apie save dažnai atsimena,
kaip vaikystėje vėlai, jau naktį, grįždama iš kaimynų buvo
susidūrusi su vilku – galvodama, kad šuo, jį užkalbino, ir
jis jos nelietė:
„Aš un jį cik ažklegėjau ir anas nekliudė... Buvau maža
da. Gal kokių sapcynių, aštuonių metų. Mėgau paklausyt,
kap dainuoja. Kaimynystėj gyveno trys broliai nežanoti
ir sesuo. Tai pas juos rinkdavosi vakaruškos… Susrenka
mergos, žiemų, kas kokį darbų turi, vakaruoja ir visokias
dainas dainuoja. Nu, tep man labai patiko. Tai aš vis aidavau paklausycia dainų tų. Ir vienų kartų aš nuvėjau,
ilgai prabuvau, jau turbūt iki vidunakcis… Ainu namon.
Išlaidė jie mani ti. O mėnesiena, šviesi graži naktis. Žiūriu – lakia nuo pūnės, seniau jose laikė daug avelių, tokis
dzidelis dzidelis. Aš pagalvojau, kad šuva labai dzidelis.
Aš un jo sakau: „Oi, šuneli. Ė kuris gi tu tokis dzidelis?“
Ė anas vuodegų pamygįs tep po kojom ir nunėrė tylu.“43
Gražiai sutarė ir su savo vyro, Bronislavo Mažeikos,
tėvais, daug apie juos žino. Anyta Anelė Mažeikienė-
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Girių kaimo moterų dainas įrašinėja Alfonsas Juška. Ketvirta iš kairės – Marija Mažeikienė.Apie 1970 m.

Mielaišytė (g. 1891 m.) buvo gera dainininkė, turėjo labai gražų balsą. Ji pasakodavo apie įžymų operos solistą
Kiprą Petrauską:
„Atvažiuodė pas brolį [Miką Petrauską – G. K.]... Kap
jau žino, kų jau atvažiuos – Kipriuku visi vadzino jį – Kipriukas atvažiuos, bažnyčioj giedos, – tai bažnyčia pilna,
visi eina, ir sani, ir jauni, giesmių paklausyt, kap gieda
labai gražiai“, – ana provijo. Mės ir šokom, dainavom
kartu, visa kų... Atvažiuodė Kipras Petrauskas, tai jau šokimuose: „Kur Anelka, kur Anelka? Tadu dainuosim“. –
Be Anelkos dainų nebuvo.“44
Iš senų žmonių pasakojimų M. Mažeikienė mena, kad
įžymus kompozitorius ir kultūros veikėjas Mikas Petrauskas dirbo vargonininku Gervėčių bažnyčioje, tik suabejojo, ar jis buvo suorganizavęs chorą ir orkestrą:
„Buvo jis vargoninku čia gi. Turbūt jau ne už Mykolo
Petraucko, paskui jau buvo choras sukurtas Gervėčių bažnyčioj“.45 Uošvis Jonas Mažeika (g. 1891 m.) pūtė klarnetą – „[a]nas Rygoj išsimokė un klerneto ūžt... Tadu prasdėjo pirma pasaulinė vaina... Ir kai anas buvo muzikontas,
tai vajiennoj orkestroj grojo – ir unt vainos orkestre grojo... Surinko anas [vargonininkas – G. K.], katarie an triūbos grojo ir ant klerneto, unt būgno mušė... Orkestra buvo
padaryta: būgnas buvo, paskui triūbos buvo... Pučiamųjų

orkestras... Buvo nuo 1927 iki 1934 metų. Iš natų ūžė.
Daugiausia bažnyčioj.“46
Repertuarą dainininkė kaupia visą gyvenimą: „Dainas
mėgau visuomet: kai išgirsti šviežių dainų, tai jau storojiesi išmokcie“.47 Todėl svarbu ir jos ilgaamžiškumas,
gera sveikata. Paklausta, kaip jai pavyksta tiek daug atsiminti, atsakė: „Prisimenu, kas buvo seniau, liko atminty
gerai. Ačiū Dievui, kol kas da galva neatsakinėja, nes tų
metų žmonės mažai kas...“48 Sulaukti garbingo amžiaus
padėjo ne tik paveldimumas, sveika gyvensena ir mityba,
bet ir būdo savybės, psichologinės nuostatos: gebėjimas
džiaugtis gyvenimu, būti geros nuotaikos, jaustis laiminga. Tokiai būti padeda ir dainavimas, bendravimas su
žmonėmis. „Dabar viskas jau pasikeitė. Žmonės kažkoki
pasidarė labai savotiški, kiekvienas labai užsidarįs. Sėdzi
prie tų savo televizorių. Ko turi, jam atrodo vis dar maža,
vis dar kažko siekia... Žmogui neraikia daug ko norėti,
džiaugtis tuom, ką turi – ir būsi laimingas“.49

Gervėtiškių lietuvių tradicinis muzikavimas:
tąsa, pokyčiai ir nykimas
Gervėčių krašto lietuviai iki šiol išlaikė daug archajiškų dainų, pasakų su padainavimais, tarmę. Kalbėdamos
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tarmiškai, girietės ir kitos gervėtiškės dainas vadina giesmėmis, dainavimą – giedojimu, vietoje groti sako ūžti.
Šiuo metu Gervėčių krašte dainuoja ir gieda religines giesmes ne ansambliai, o kaimo bendruomenių grupelės. Tačiau daug kas pasikeitė. Pasak pateikėjų, anksčiau dainuodavo visas kaimas, o dabar grupę sudaro 4–7 dainininkės,
iš kurių viena yra pagrindinė – vedančioji (ją pavaduoti
gali ir kita). Iki šiol antru balsu grupelėje pritaria tik viena
stiprų žemą balsą turinti dainininkė. Šitaip pritarti mėginama ir monofoninėms, dažniausiai minorinio pobūdžio
dermių dainoms. Šis jau XX a. pirmojoje pusėje pradėjęs
plisti rytų dzūkų dainavimo būdas, kaip ir kitų regionų –
aukštaitiškų, dzūkiškų – dainų paplitimas etnomuzikologų
priskiriamas aukštaitiškėjimo arba bendralietuviškėjimo
procesams, sparčiai vykstantiems visoje Lietuvoje.50
Retenybe Gervėčių krašte tapo dainuojantys ir giedantys vyrai. Muzikantų nebėra. Laidotuvėse anksčiau giedodavo beveik vien vyrai – dabar beveik vien moterys.
Kaimuose dar stipri gegužinių ir birželinių bendruomenės
pamaldų prie kaimo kryžiaus ar koplyčioje bei laidotuvių ir
atminų giedojimo tradicija. Tačiau ir čia daug kas pasikeitė:
„Dabar pasikeitė laikai, pasikeitė žmonės ir oras labai
pasikeitė. Seniau būdavo gegužinės [kaimo bendruomenės pamaldos – G. K.] – tai visuomet šilta, gegužinės prie
kryžiau, lauki. Suveina, atgieda gegužines ir seni, ir jauni
– ir jaunimas, vaikai. O paskui po tų gegužinių, jau tada
dainos prasideda. Ir visokias dainas, kas kokias moka.
Ir ne tik Girių kaime dainuojam. Nustojam dainuot, pasiklausom, tai ir Knystuškių kaime girdėt, ir Rimdziūnų
kaime dainuoja, ir Petrikų. Tada ir Girios dar daugiau pradeda dainuot. Ir teip dainuoja iki vidurnakčių“.51 „Seniau
seneliai nepyko [kad jaunimas linksminasi], kartu sėdėjo,
kartu klausėsi dainų ir dainuot kartu padėdavo.“52
„Kap švintų dienų... einam visi jaunimas bažnyčion
mišiosna, tadu visi papietuja, mojų ar birželines atkalba.
Ir tadu jau susirenka in šokimus. Ir šoka ciktai lig dzvylikos valandų, tadu visi namo. Teipgi būdnom dzienom,
šeštadienį visi dirbo, darbas buvo, nešokdavo. Cik jau
dainuoc, tai jau dainavo. Pasbaigia birželinės ar mojus,
tai jau dainuoja dainas jaunimas. Tadu aina, kur suolaliai
prie tvorų. Kas ne bažnyčioj, suveidavo vyrai, moterys
unt suolalių ir bendrauja visi.“53
Pasak M. Mažeikienės, „seniau buvo neraštingi žmonės, tai tik perduodavo giesmes vieni kitiem [iš klausos –
G. K.]. Kai rados raštas, tai, būdavo, ir iš giesmynėlių kokias išmoksta, ir teip jau išsirašo. Kas kaip mokėjo, teip ir
perdavinėdavo. Būdavo, kad ir tų pačių dainų kita meliodija giedojo.“54 Ir šiandien reta kuri gervėtiškė dainininkė
turi dainų sąsiuvinį. Jei ir užsirašo, tai tik mokamų kūrinių
pavadinimus, o ne tekstus. Vertingi M. Mažeikienės pa-
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stebėjimai apie Gervėčių krašto kaimų tradicijų panašumus ar skirtumus, dainų variantiškumą neretai prilygsta
etnomuzikologų samprotavimams. Skirtingų kaimų dainininkai kartu paprastai nedainuoja (ir negieda), nes šiek
tiek skiriasi dainų tekstų ir dainų ar giesmių melodijų variantai, be to, kyla klausimas, kas užves:
„Kiekvienam kaimi buvo savo variantai55 dainų...
[Skirtingų kaimų dainininkės – G. K.] dainuodavo kartu,
bet nelabai sutikdavo variantai. Vienas vienaip sakom, kitas kitaip. Arba meliodijos būdavo kažkaip truputį kitaip
pakeistos. [Tik artimų kaimų – G. K.] Petrikų ir Kerplošinos buvo tas pats. Su Rimdžiūnų tai jau buvo atskira...
Milciejų, Knystuškių ir Girių tai buvo panašu viskas...
Būdavo daug dainų su vienoda meliodija.“56
Padainavusi grįžtuvių dainą Motula širdela, tai tau, tai
tau, pateikėja pastebėjo: „Lietuvoj irgi dainuoja šitą dainą
turbūt“.57 Apie tai, kaip tradicijos keitėsi, nyko, kalbėtasi
ne kartą, tokiuose pasakojimuose atsiskleidžia ne tik tradicinio muzikavimo, bet ir viso krašto likimas:
„Sovietų laikais tai daugiausia sovietines dainas ir dainavo“;58 „Kap čia paviešpatavo Tarybų sąjunga, tai visa
kų par mus pagadzino... Kurie išvažiavo Lietuvon, tie ir
pasiliko lietuviais, kurie čia... – tai jau visi sugudėjį“;59
„Kap ažejo sovietai, tai tadu... ir tų veseilių visokie abrėdai, ir visokios tradicijos prapuołė. Veseilių jau neuliojo
didelių, ilgų, ir raudojimai po truputį pradėjo nykt ir išnyko... Po karo labai mažai kas vyko... Nebuvo lietuviško
mokslo, viena pamoka per savaitę, i tos kap kada nebūdavo. Išvažinėj gi visi vaikai Lietuvon mokytis, ir jaunimas
pasiliko Lietuvoj. Ca liko tik seniai ciktai. I dabar cik seniai likom. Nenorėjom būt gudais“.60
Pateikėja pastebi, kad skiriasi skirtingų kartų dainininkų repertuaras: „Kitos kartos, kitas ir dainas dainuoja
jau“.61 Vis dėlto M. Mažeikienė ir jaunesnes dainininkes
pamoko savo kartos dainų, ir mielai su jomis dainuoja
jų pamėgtas dainas. Džiaugiasi, kad savo krašto dainas
dainuoja ir Vilniuje gyvenančios dukros Onutė ir Marytė.
Yra su jomis dainavusi ir renginiuose Vilniuje.

Meno kolektyvų veikla
M. Mažeikienė, kaip ir kiti senieji giriečiai, gyvai prisimena apie šv. Kazimiero draugijos Girių skyriaus veiklą, chorą, vakarėlius su vaidinimais. Pasak jos, Tamošiaus Petriko dėka 1928 metais Girių k. buvo įkurtas šv.
Kazimiero draugijos skyrius, kuriam jis ir pirmininkavo
– skyrius veikė maždaug iki 1930 m.62:
„Labai jo balsas buvo geras. Jis buvo ženotas, bet visuomet su jaunimu, ir jaunimų mokė dainų, ir vakarėlius
lošėm. Ir su vyresniais, ir su mumis jaunesniais, mano
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M. Mažeikienė su Girių kaimo dainininkėmis. Iš kairės: Janina Karmaziene, Janina Kuckiene,
Marija Mažiekienė ir Vlada Jočienė iš Petrikų k. 2009 m. A. Kirdos nuotr.

kartos. Mums vadovavo, labai buvo režisierius talentingas.“63 „Po mūsų, dar vėliau, – su mokytoju Antanu Šironu, – jau su trečios kartos jaunimu. Mylėjo savo gimtą lietuvišką kalbą, buvo tikras lietuvybės platintojas.“64
„Lošdavo vakarėlius [vaidindavo vaidinimus – G. K.]...
Lošė ir Gedimino sapnų, buvo atvežį iš Vilniaus netgi rūbus apsirengti kunigaikščiam. Vakarėliai buvo su bilietais
visuomet... Pinigus rinko [Vytauto Didžiojo – G. K.] paminklų pastatyc... Po dešimc grošų visi davė dėl paminklo... Saniau tik per Velykas, per Sekmines atvažiuodavo kunigas, tuomet visuomet jau ruošdavom vakarėlį...
Po pamaldų jau vakarėlis mūsų..., po vakarėlio šokiai...
Vladas Bucka buvo visų kartų muzikantas [g. apie 1914–
1915 m. – G. K.]. Anas ilgai bernavo, pirma žmona mirė,
tada našliavo, būdavo vis su jaunimu. Tai ataina ir groja
[bajanu – G. K.], nei ten jo kas sumdydavo... Po vaidinimo šokiai, tada suveina iš kitų kaimų.“
Etnomuzikologams rūpi, kokią įtaką chorinio dainavimo maniera ir repertuaras darė vietinei dainavimo tradicijai. Pasak M. Mažeikienės:
„Buvo tokių balsingų moterų ir vyrų, kad jų dainos
skambėjo labai toli... [garsėjo kaip geriausi dainininkai –

G. K.]. Labai gerai dainavo... Miciūnų tokis vedėjas [Antanas] Bubulis,65 tai jisai mokė visokių dainų. Keturiais
balsais buvo choras suorganizuotas. Daugiausia senobines dainavo. Šviežesnes keturiais [balsais], o tas senesnes – kaip močiutės dainavo [vienu balsu arba vienam
ar dviem dainininkams pritariant antru balsu – G. K.].“66
„Labai buvo mėgstama daina Lietuva brangi. Mūsų dukrełė vėlai uliojo – humoristinė tokia daina. Baltos akacijos [romansas]. Daug labai dainų visokių pas mus dainavo. Ir romansus Giriose labai gražiai dainavo Kazimiero
draugijos skyrius. Kur besislapstot, baltos akełės – daugiausia vyrai dainavo itų romansų.“67
Dainuodavo ir Ant kalno karklai siūbavo, Kas bus,
motula, kas bus, Vai kur buvai, dzieduk mano.68 Iki šiol
itin populiari iš kaimynų pietų dzūkų priklydusi sugrįžimo iš jungtuvių daina, Kur žiba žiburėlis. Pasak giriečių
– tai ne vestuvinė daina, „taip susrinkį dainuojam“.69
1941 m., valdant vokiečiams, kraštas buvo atiduotas
lietuviams: „Vakarėlius lošėm Ant bedugnės krašto, Gedimino sapnas. Mokytojas pirmasiai buvo Julius Valeika,
dar nėr jo, iš Miciūnų kaimo, pokario metais. Pagrindinis
veikėjas buvo Tamošius Petrikas... Kai acidavė Lietuvai
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kraštų, tai anas buvo Gervėciuose viršaičiu..., net Svyriuose, ragis, jį jau buvo inkerujį. Kap užejo sovietai, jį
išvežė net Vorkuton... Sugrįžo iš kalėjimo 1948 ar 1949
metais.“ Marija vaidino keturiuose vaidinimuose. „Aš buvau žydo tarnaitė Ant bedugnės krašto... Atłėkįs Tamošius
mane ir „mano mamą“ pabučiavo: „Jūs labai gerai vaidinot!“ Un dabarykščio razumo, tai susrašytum žmogus,
kas vaidino, kas kų. O tadu – nė galvon“.70
Apie 1970 m. Vaclovas Lukša subūrė ansamblį „Žilvitis“:
„Anas buvo Rimdžiūnų kaimo lietuvių bendruomenės pirmininkas..., geras šokėjas... ir dainavo neblogai.
Buvo ir šokėjų būrelis. Vladas Bucka (bajanu) ir grojo
daugiausia. Ir Julius Ravaitis, cimbalistas buvo... Kap
Lukša pamirė, tai tadu Jadvyga Kasevičienė vadovavo...
Aš jau vėlai nuvėjau „Žilvitin“ dainuot. Pradėjau, kap
pamirė mano vyras (apie 1998 m). Mes su Kasevičiene
tai giminės: mano mama ir Kasevičienės mama – pusseserės ant trečio kelio... Ji sako: „Ko tu sėdzi viena.
Ataitum par mus, mūsų kolektyvan, tai nepaškaduisi.“
Tai ir nuvėjau giedot draugi. Balsas par man nekokis,
bet aš labai gerai žodzius atsimenu. Tai ana per man da
visokių dainų [klausdavo]: va toki toki žodziai dainoj,
aš jau jų pamiršau, kap itoj daina? Tai aš jai ištalkuju
itos dainos žodzius, pasakau. Ji vadovavo apie penkiolika metų (1991–2007). Ketvirti metai, kap mirusi.“71 Į
klausimą, ar jūs dabar vadovė, atsakė: „Kokia ti iš manį
vadovė. Nėra kam [dainuot], sumažėjįs tas kolektyvas,
neprisdėdo [naujų narių].“72

Repertuaras
Susisteminus archyvų medžiagą, užrašytą 1970 ir
2008–2011 m., ir sudarius jos sąvadą, paaiškėjo, kad, kaip
minėta, iš viso iš Marijos Mažeikienės-Petrikaitės buvo
užrašyti 176 muzikinio folkloro kūriniai: 104 dainos (iš jų
3 individualios (autorinės) kūrybos, 4 baltarusiškos), 7 romansai, 18 religinių giesmių, 10 pasakų, 24 rateliai, žaidimai, šokiai.73 Taigi M. Mažeikienė prilygsta iškiliausiems
rytų Lietuvos liaudies dainininkams, pavyzdžiui, Anelei
Karmonienei iš Švenčionių r., Adutiškio ap., Vidutinės k.
(g. 1915 m.), pateikusiai per 200 kūrinių.74
Dainininkės repertuaro žanrinė sudėtis atspindi Gervėčių krašto tradicijas ir jų pokyčius: jame daugiausia
vestuvinių, šeimos, jaunimo, vaišių dainų (34), vaikų
dainų (6), ištisai dainuojamų arba sekamų pasakų su
dainuojamaisiais intarpais. Daug užrašyta ir ratelių, šokių, nemažai kalendorinių apeigų (4 dainos ir šūksnis
Un linų) ir karinių-istorinių dainų (6). Tačiau ji beveik
nedainuoja darbo dainų, taip pat nerauda. Iš naujesnio
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sluoksnio dainų mėgsta romansus, savo ir kitų šio krašto
moterų sukurtas dainas.
Archyvuose turime net 50 M. Mažeikienės vienos
arba su kitomis savo krašto dainininkėmis padainuotų
vestuvinių dainų (pagal Lietuvių liaudies dainų katalogą,
susijusių su įvairiomis vestuvių apeigomis – nuo sutartuvių, piršlybų iki grįžtuvių). Jų apeiginę paskirtį nurodė ir
pati M. Mažeikienė. Iš jos pastabų ir „Senobinių Girių k.
vestuvių“ apraše įterptų dainų tekstų (jie net sunumeruoti
pagal apeigų eigą)75 matyti, kad svarbiausios buvo jaunosios atsisveikinimo (atskyrimo) ir apdovanojimo apeigos
jaunosios namuose: vainiko pynimas (6 dainos), vainiko
įteikimas (5 dainos), išleistuvės į jungtuves, jaunosios
graudinimas (7 dainos), jaunosios apdovanojimas, grįžus
iš jungtuvių (4 dainos), išleistuvės pas vyrą ir kraičio išvežimas (7 dainos) bei grįžtuvės (8 dainos). Per vainiko
pynimo vakarą dainuodavo šias dainas: pirmą – Liūdnas
šeštadienis (subatėłė, pirmadienis) atėjo, antrą – Stovi
mergelė (Onutė) viduj darželio, trečią – Vedė Onutį cikri
brolaliai, ketvirtą – Sėk, sesula, rūtelas. Jei jaunoji našlaitė, dainuojamos sirackos dainos – O kas tinai po naujų
dvarų vaikščiojo, Palaužta rūtełė. Vainiką nupynus, dainuojama Rituok, vainikėli, per stalą, atvažiavus jaunojo
pabroliui ir piršliui su veliumu ir vainiku, išperkant vainiką – Atvažiavo jaunas jaunikaitis (svotai melagėliai),
jaunajai – pirma Uždainavo jaunos mergelės un dvaro,
antra – Pasakyk, mergele (Onyte), trečia – Pūtė vėjelis iš
visų šalių. Per išleistuves į jungtuves – Motinėla mieloji,
ugdei mane nešiojai, Eisiu sodan, į sodelį, našlaitei – Tu
berželi žaliasiai ir Aikš, Onyte, gryčion, Sėskis, Onyte,
užu stalelio bei „paskutinė daina prieš šliūbą“ – Beržely
gegutė kukuoja. Po jungtuvių, svotams jaunąją apdovanojant, dainuojama: Un dungaus mėnulis žibėjo, Dovanokit,
svotai, dovanokit, Tave, Maryte, tave jaunoji, Dovanok
tavi, Dieve.76
Dainininkės repertuare svarbią vietą užima ir jaunimo
bei meilės, šeimos (ir našlaičių), vaišių dainos. Prisiminė keletą kalendorinių dainų: Iškasiau šulnelį unt tėvelio
dvaro, Lingu palingu balci suolaliai (advento–Kalėdų),
Uncyciai žųsyčiai grikelius lasė (Užgavėnių), Labas vakaras, mergele (lalauninkų).
Šiuo metu M. Mažeikienė yra viena geriausių Gervėčių krašto pasakų sekėjų. Visas pasakas ji pasekė su dainuojamaisiais intarpais arba ištisai dainuojamas.77 Tokias
pasakas ji vadina su padainavimais arba pagal senesnę
tradiciją – su pagiedojimais. Pasakas ji ir prisimena pagal
dainuojamuosius intarpus.
M. Mažeikienė pasakas ir vaikų dainas kartais pateikia įpynusi į pasakojimą, kaip jas sekdavusi bobutė
ar mama.78 Dažniausiai pasakas sekdavo žiemą: „Mūsų
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pirkełė buvo tokia nelabai
dzidełė, darkos dvigubi lungai, seniau – vieni cik lungėliai. Žiemų kad ažšąla, tai
šalta ir pirkioj. Tai visi vai1 pavyzdys. Kėku, kėku.
Užr. A. Kirda 2010 m., transkr. Justė Jakimavičiūtė 2010 m.
kai daugiausia un pečio. Ir
bobutė draugi – ir pasakas
jau saka mum“.79 Pirmoji
sekama dainuojanti pasaka
(formulinė daina arba pasakaitė) Dūda (Dūda dūda, kur
tu aini?), būdinga tik Girių
kaimui.80 Pasak Maniutės,
„visa giedama ar dainuojama,
isa [trumpa – G. K.] pasaka
2 pavyzdys. Tave, Onyte, tave, jaunoji.
yra ir Ganau ganau avelas81
„Jeigu dzvieju iš karto dovanoja, tai pavadzina dzvyneliais“.
Užr. A. Kirda 2010 m., transkr. G. Kirdienė 2011 m.
(tautosakininkų skiriama vaikų dainoms arba žaidimams).
Vaikams labai patikdavo pasaka Ir vištos miega, ir žųsys
miega apie verdamą meškos
šlaunį, paplitusi Gervėčių
apylinkėse, ypač Giriose.82
3 pavyzdys. Dovanokit, svotai, dovanokit.
Pasakos Oželis, pusė lup„Nustoja dovanot, tadu dar padainuoja tokių dainų“.
Užr. A. Kirda 2010 m., transkr. G. Kirdienė 2011 m.
ta,83 Ivonėlis,84 Gaidelis ir
85
vištełė paplitusios visame
Gervėčių krašte ir kitur. O Buvo ožkelė ir turėjo pen- pasižymi nedidele melodijos apimtimi bei griežta met
kis oželius šiame krašte labai paplitusi, bet Giriose buvo roritmine struktūra. Vėlyvesnės monofoninės melodijos
užrašytas tik vienas jos variantas.86 Reta pasaka Paūkas pasižymi platesne melodijos apimtimi ir labiau išplėto(buvo užrašyti tik du variantai, tik Giriose).87 Paklausus ta forma. Panašiausi Gervėčių ir Adutiškio-Tverečiaus
pasakos apie Eglę žalčių karalienę (Žilvinas, AT 425), apylinkių dainų variantai. Šiame krašte nemažai pietų
prisiminė tik eiliuotą intarpą: „Bobutė sakydavo, ale aš dzūkų arba rytų aukštaičių kilmės homofoninių dainų,
ciktai atsimenu, kaip šaukė Žilvinėlį... Ne prastai saky- dainuojamos ir visoje Lietuvoje paplitusios dainos.90
davo, o su priegiesmiu“.88
Gervėčių krašte daug dainų, dainuojamų ir lietuviškai,
„Vaikam gi nigdy negana tų pasakų, tik prašo ir pra- ir baltarusiškai. Senosios dainos, taip pat kai kurios
šo. Tai jau bobutei nusibosta tas pasakas sakyt. Tadu pasakos91 laikytinos bendru didesnio regiono dvasinės
pradeda sakyt [dainuoti – G. K.], Sakau sakau pasakų, / kultūros paveldu. Tarp jų – ir lopšinės, pavyzdžiui, M.
Išmet vilkas ašakų... Vaikų vardus vardzina... Katras vai- Mažeikienės padainuota Gervėčių krašte labai paplitusi
kas prašo, tam ir prigieda bobutė. Tada vaikai: „Oi, jau Šarkos varnos pušyje. Vėlyvesnio sluoksnio dainos, kaip
gana gana, nenorim.“ Tada pabaigia jau pasakas. Vaikai ir šokiai, – baltarusių ir lietuvių, kartais ir lenkų kultūriir vilkų labai bijojo... Pasakos tokios būdavo dėl paklus- nių ryšių, mainų ir asimiliacijos rezultatas.92
numo, kad vaikai klausyt.“89
M. Mažeikienė padainavo nemažai ir vaikų dainų:
Lietuvybės ir santarvės su Gervėčių krašte
žaidinimų, kėkavimą, gyvūnijos apdainavimą: Ridi ridi
gyvenančiais kitataučiais puoselėtoja
riaška, Kuriu kuriu pečių, Virė virė košę, Kėku kėku,
Šarkełe varnełe.
M. Mažeikienė visuomet pabrėžia savo ir visos gimiM. Mažeikienės, kaip ir kitų gervėtiškių, padainuotų nės bei Gervėčių krašto prigimtinį lietuviškumą. Dainadainų melodijos įvairios, jos atspindi skirtingus laikotar- vimas jai – taip pat lietuviškosios tapatybės išraiška. Papius ir muzikinius stilius. Pasak D. Vyčinienės, archajiš- sak dainininkės, dainos „sanas tradicijas mūsų primena,
kiausios gervėtiškių apeiginės dainos yra vienbalsės ir kap seniau mūsų seneliai gyveno, kokias dainas dainavo.
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Taigi čia atmintis kap nuo seniau, kad ir seniau čia buvo
Lietuva, ir lietuviškai kalbėjo, ir dainavo, ir viskas buvo
lietuviška“.93 Padainavusi karinę-istorinę dainą Atais
šaltas rudenėlis, pakomentavo: „Ir dainose dažnai prisimindavo, kad Lietuva visiems brangi buvo“.94 Geriausiai
tarpetninius santykius, taip pat įtampą tarp oficialiosios
valdžios ir šio krašto gyventojų, atspindi M. Mažeikienės
atsiminimai:
„Seniau daugiau buvo lietuvių cia. Gervėčių parapija
buvo visi vien lietuviai, ir da toliau, už Salų... [Mano] bobutė mokėjo ir gudiškų dainų, bet daugiausia lietuviškų...
Dabar Gervėčiai labiau išgudėjo, sovietų laikais privežė iš
Černobilio tų. O teip buvo visi lietuviai. Ir daug labai išlenkėjo. Lenkų laikais lenkai labai lenkino visus lietuvius. Kas
jau lenkiškai šneka, skaitėsi šlėkta, lyg tai ir mudresnis už
kitus. Dėl pirkimo žemių daugiau. Jeigu jis nebuvo polski
obuvatel [pilietis – M. M.], tai jis negalėjo pirkti žemės...
Tautybį rašė tik lenkiškų, kitos tautybės niekam nerašė.“95
„Lenkiškų dainų dainavom lenkų laikais. Bet mes labiausiai mėgom savas dainas, lietuviškas... Kai buvo Sovietų Sąjunga, labai daug rusiškų dainų – visiems patiko ir
dainavo daug labai. [Rusiškas dainas ir anksčiau – G. K.]
dainavo, bet tokias senobines – caras buvo, ir dainuodavo
rusiškai... [Mūsų tėvai – G. K.] dainavo ir lenkiškas, ir rusiškas... Kariuomenėj rusiškoj [carinėje – G. K.] tarnavo,
tai rusiškai ir mokėjo“.96
„Mės ajom vis skaityklon.97 Buvo skaityklos vedėjas
Valentinas Krečius, kilęs nuo Dieveniškių. Tai anas labai su vaikais mokėjo bendraut, mum ir pasakų paskaito, ir vaikiškų „Aušrełį“ laikraštį išrašinėjo... Mokytojas
Mečyslovas Gžybovski buvo lenkas. Pažiūri, kas buvo
skaitykloj, tai jau ant rytojaus visus kumpan... Kiek kartų
klūpėjau už tai, kų skaityklon ajau... Lenkiška [mokykla]
buvo lig sovietų laikų, kap sovietai užejo, tada jau pasdarė
rusiška mokykla... Buvo čia ir Armija krajova, buvo ir jų
štabas. Draudė jaunimui ir šokimus daryt to Armija krajova. Tai užsidengiam ir lungus, kad nebūt nė žiburėlio,
nė šviesos. Tadu susrenkam ir šokam. Tokion jau renkamės pirkion, katro toliau nuo gatvės, kad nesgirdėt muzika. Bo vaikšto patruliai ir girdi. Nenorėjo, kad rinktųsi
jaunimas... Vaina antra prasidėjo 1939-ais metais, rudenį.
Rugius kaip kartas sėjom... Tadu jau un žiemos ir sovietai rados... Sovietus išvarė niemčiai. Tadu jau buvo loc ir
geriau, atduota Lietuvai buvo tas kraštas. Tadu ir kunigas
lietuviškas buvo, ir pamaldos lietuviškai laikėsi. Niemčius vėl atgal nuvarė, ir vėl sovietai ažejo“.98
M. Mažeikienė draugiškai sutaria su greta gyvenančiais baltarusiais. Šnekasi su jais baltarusiškai, jei jie neatsako lietuviškai. Pasak jos, „kap mės, va, lietuviai, branginam savo gimtą kalbą, tai ir jie, baltarusai, savo balta-
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rusišką kalbą brangina irgi“.99 Paklausta apie ir lietuvių,
ir baltarusių dainuojamas dainas, šokamus šokius, atsakė:
„Visais laikais mes gyvenom daugiausia baltarusai ir
lietuviai kartu. Tai tas ir dainas, būdavo, gal kokis mandresnis atsiranda, vertimą padaro, iš baltarusiškos lietuvišką arba iš lietuviškos baltarusišką ir dainuoja tadu
jau... Dabar šiais laikais tai mum ponia Malvina Miškinienė, mokytoja [kilusi iš Girių k. – G. K.], vertimus daro – iš
lietuviškų baltarusiškai, iš baltarusiškų lietuviškai. Tai va,
ir padainuojam“.100 Bendrus papročius ir apeigas, tarkim,
vestuvių pradėjimą, šokant įsikibus į keturis nosinės kampus, taip vertina: „Ir par lietuvius, ir par gudus, kur cia
gyvena, ta paci mada. Abiejų – ir tų, ir tų. Cia tik mūsų
apylinkėj žinau, kitur nesu buvusi.“101

Išvados
Iškilios Gervėčių krašto lietuvių liaudies dainininkės
ir visos muzikinės kultūros žinovės bei puoselėtojos M.
Mažeikienės-Petrikaitės (g. 1923 m.) kūrybinę asmenybę
formavo, visų pirma, šeimos, giminės (ypač iš tėvo pusės)
ir didelio lietuviško gimtojo kaimo muzikavimo tradicijos. Jas gerai pažinti ir perimti padėjo ir ilgas mergavimas.
Svarbus veiksnys – išsilavinimas ir nuolatinė savišvieta.
Neblėstantis ilgaamžės dainininkės žingeidumas, gebėjimas gražiai sutarti ir su vyresnių, ir su jaunesnių kartų
žmonėmis, padėjo sukaupti ir išlaikyti gausų muzikinio
folkloro repertuarą (užfiksuoti 176 kūriniai).
M. Mažeikienės užrašyti atsiminimai ir pasakojimai
padeda susidaryti išsamų vaizdą apie Gervėčių krašto lietuvių muzikos kultūrą įvairiais istoriniais laikotarpiais:
carinės Rusijos (XIX a. pab. – XX a. pr.), lenkų, vėliau –
vokiečių okupacijos metais, sovietmečiu ir šiandieninėje
Baltarusijos respublikoje. Ji atsimena ir gražiai liudija apie
kaimo bendruomenės kalendorinius ir žmogaus gyvenimo
ciklo (vestuvių, laidotuvių) papročius, jaunimo bendravimą, muzikinių tradicijų (dainavimo, religinio giedojimo,
griežimo ir ratavimo, šokimo) gyvavimą ir pokyčius. Šio
krašto muzikos kultūros tyrimams svarbios jos pastabos
apie Miko ir Kipro Petrauskų veiklą Gervėčių krašte XIX
ir XX a. sandūroje ir XX a. pirmosios pusės meno kolektyvus: Gervėčių bažnyčios chorą, orkestrą (1927–1934
m.), Girių k. chorus ir vakarėlius su vaidinimais (pradedant 1928–1931 m., nuo šv. Kazimiero draugijos įkūrimo), folkloro ansamblį „Žilvitis“ (įkurtą apie 1970 m.).
Marijos Mažeikienės pasakojimuose atsiskleidžia nuolatinės lietuvių pastangos atsispirti lenkinimui ir gudinimui.
Dainos ir dainavimas M. Mažeikienei yra jos lietuviškos
tapatybės išraiška, ji yra puiki lietuvybės ir santarvės su
greta gyvenančiais kitataučiais puoselėtoja.
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Music in Gervėčiai Region as Seen
by Marija Mažeikienė-Petrikaitė
Gaila KIRDIENĖ
The creative personality of the famous Lithuanian folk
singer and provider of all the musical culture from Gervėčiai
Region, Marija Mažeikienė-Petrikaitė (born in 1923, in
Giriai Village, lives in neighbouring Petrikai Village) was
shaped by the strong musical tradition of her close and extended families (especially on her father’s side) as well as
the whole native village. As of an early age she heard many
stories and songs from her paternal grandmother and both
her parents. The fact that she married late and had more
time than other girls to attend parties, including hen-parties
(called wreath making parties) in her large native Lithuanian village helped her better grasp the local music tradition. Mažeikienė-Petrikaitė is well educated (1.5 years of
primary Lithuanian school and 4 years of Polish primary
school) and has been an ardent self-educator throughout her
life. This and her unfading curiosity as well as the capacity
to befriend both the old (including her husband’s parents)
and the young made her collect and preserve a vast repertoire of musical folklore (recorded 176 works).
Mažeikienė-Petrikaitė’s written memoirs build a succinct picture of the Lithuanian musical culture in Gervėčiai
Region at different historical periods: at the time of the
Tsarist Russia, during the Polish and later German occupations, the Soviet Period and in the Belarus Republic. The
recorded data covers the customs of traditional festivals,
youth culture and life cycle (weddings, funerals); traditions
and transformations in musical practices (singing, religious
singing, playing string instruments, musical folk games and
dances); the activity of amateur companies of the first half
of the 20th century (Gervėčiai church choir, orchestra, The
Wood Department of St. Casimire’s Society, other choirs
and theatre companies as well as the folk song and dance
company „Žilvitis“); constant Lithuanians’ efforts to resist
Polish and Belarusian influence. To Mažeikienė, a great
proponent of Lithuanian culture and campaigner for peace
with the foreign neighbours, songs and singing is the expression of her Lithuanian identity.
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas,
Lietuvių literatūros katedra, Universiteto g. 5, LT-01513, Vilnius,
el.p. gailakirdiene@gmail.com
Gauta 2011-09-15, įteikta spaudai 2011-10-20

Lietuva Baltarusijoje:
Gervėčių krašto tyrimai
Gervėčių kraštas iki šiol gyvuoja
kaip didžiausia „lietuvių sala“ Baltarusijoje. Šiandien daugeliui iš mūsų
lietuviškieji Baltarusijos kaimai turbūt jau prilygsta mitinėms saloms,
apie kurias žinome tik iš nuogirdų,
ar apskritai esame jas pamiršę, nors
Gervėčiai nuo Vilniaus nutolę vos
60 kilometrų, o šio krašto kaimuose
žmonės tebegyvena savo tėvų žemėje ir tebešneka gražia ir iki šiol savo
archajiškomis formomis stebinančia
pietryčių vilniškių tarme.
Žinoma, Gervėčiai labai artimi
tiems, ką su šiuo kraštu sieja giminystės ryšiai ar jaunystės atsiminimai –
6–7-ajame XX a. dešimtmetyje daug
Gervėčių krašto vaikų išvažiavo mokytis ar studijuoti į Lietuvą, daugelis
jų čia susikūrė gyvenimus. Tuo pat
metu Gervėčiuose lankėsi kraštotyrininkai, kalbininkai, folklorininkai, žygeiviai ar tiesiog geros valios žmonės,
kurie ne tik sėmėsi šio krašto žmonių
išminties, užrašinėjo jų pasakojimus ir
dainas, bet ir vežė lietuviškas knygas,
spaudą, taip rūpindamiesi lietuviškosios salos išlikimu. Dėmesys Baltarusijos lietuviams išaugo po Atgimimo.
Lietuvos valstybės rūpesčiu, 1994 m.
Rimdžiūnų kaime po daugiau nei pusės amžiaus pertraukos pradėjo veikti
lietuviška mokykla, pastatyti aplinkinių kaimų moksleiviams ir mokytojams skirti bendrabučiai. Kita vertus,
atsiradus valstybinei sienai, vizų režimui, šis kraštas vėl nutolo, ir šį kartą
galbūt negrįžtamai. Skaudu pripažinti,
bet porą šimtmečių istorinių pervartų
akivaizdoje tautinį, kultūrinį tapatumą
puoselėję Gervėčių krašto lietuviai
XXI a. – ant išnykimo ribos. Tai lėmė
ir sparčiai kintanti kultūrinė politinė,

Gaigalių kaimo Kukių sodyba. Kieme buvęs akmuo, ant kurio sodybos šeimininkai
mėgdavo pasėdėti. Nuotraukoje -- Julia Jankavičiūtė-Kukė, kilusi iš Miciūnų.
(Nuotrauka iš Kukių šeimos albumo, be datos).
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sociolingvistinė lietuviškųjų kaimų aplinka, ir natūrali
kartų kaita. Su Gervėčių krašto kaimuose gyvenančių jau
garbaus amžiaus senosios kartos atstovų pasitraukimu
natūraliai baigiasi ir savitos bei archajiškos kultūrinės
tradicijos perdava. Šiuos procesus, be jokios abejonės,
dar paspartins ir vos už 15 km nuo Gervėčių miestelio
pradėta statyti Astravo atominė elektrinė.
2010-aisiais Lietuvos Nacionalinei mokslo programai
„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros buvo pateiktas šio
krašto tyrimų projektas „Gervėčiai: istorinė atmintis ir
kultūrinis tapatumas“, kuriam buvo skirta parama. Projekto tikslas – sinchroniniai ir diachroniniai Gervėčių krašto
istorijos, materialiojo ir nematerialiojo paveldo bei dabarties kultūrinės bei socialinės situacijos tyrimai, grindžiami
tiek esamais, XIX – XX a. kauptais archeologinės, istorinės, etnologinės, kalbinės, folkloro medžiagos archyvais,
tiek 2010 – 2012 m. lauko tyrimų metu naujai surinktais
empiriniais duomenimis. Tai interdisciplininis projektas,
subūręs skirtingų sričių tyrinėtojus. Labai svarbu, jog, be
tiesioginių projektų vykdytojų, šio krašto tyrimams susitelkė ir projekto draugų bei talkininkų būrelis – skirtingų
sričių profesionalai, kuriems taip pat svarbus ir šio krašto
likimas, ir jo atmintis. Tad Gervėčių krašto tyrimų, rūpimų
temų laukas dar labiau išsiplėtė, šiuo metu jis aprėpia archeologiją, istoriją, kalbos, folkloro, tradicinės muzikos,
liaudies medicinos, architektūros, kultūrinio kraštovaizdžio ir tiesiog kasdienybės tyrimus, bet jie visi iš esmės
kelia istorinės/ kultūrinės atminties ir tapatumo klausimus.
Be abejonės, šiandien svarbiausia atrodo suspėti išklausinėti vyriausiosios kartos atstovus, šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis užfiksuoti jų atsiminimus, gyvenimo
pasakojimus, išmintį ir kalbą, fotografijose, video ir garso
įrašuose įamžinti jų pasaulį ir pasaulėvaizdį. Kita vertus,
rūpi ir tai, kokius tapatumo dėmenis perėmė kitos Gervėčių lietuvių kartos: tiek likę gyventi savam krašte, tiek
įsikūrę didesniuose Baltarusijos miestuose, apsigyvenę
Vilniuje. Tikimasi, kad projekto rezultatai leis nubrėžti tolesnes regiono kultūros tyrimų perspektyvas, dar daugiau
– pasitarnaus ir LR valstybės institucijoms, teikiančioms
kultūrinę, socialinę, politinę paramą ne Lietuvoje gyvenančioms etninėms lietuvių bendruomenėms.
Darbai jau įsibėgėję, pirmųjų projekto metų rezultatus
lapkričio mėnesį apibendrins VU rengiama mokslinė konferencija „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ (2010.11.07 – 08), kurioje daugiau nei dvi dešimtys
pranešėjų dalysis savo atradimais ir pastebėjimais, dalyvaus Baltarusijos bei Lenkijos mokslininkai. O jau beveik
dvejus metus šiame krašte besidarbuojančio fotomenininko Arūno Baltėno parengta fotografijų paroda „Gervėčių
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sala“ suteiks galimybę kiekvienam nors trumpam panirti į
šio krašto gyvenimą, pamatyti jo žmones, darbus ir šventes, kraštovaizdžio formas ir spalvas. Tai dalis projekto
metu kuriamo išsamaus Gervėčių krašto archyvo, kurį turėtų sudaryti:
1. Foto ir videoarchyvas, ne tik projekto metu sukaupta medžiaga, bet ir istorinę vertę turinčių XX a. pradžios,
tarpukario, sovietmečio fotografijų kopijos iš asmeninių
gervėtiškių archyvų, XX a. Gervėčių krašto profesionalios ir mėgėjiškos fotofiksacijas, įvairių autorių XX a.
pab. –XXI a. kurti vaizdo įrašai – dokumentiniai ir videofilmai, reportažai apie šį kraštą ir jo žmones.
2. Istorinės kultūrinės atminties, tapatybės sampratos
ir jos kaitos tyrimams aktualus Sakytinės istorijos archyvas – pusiau struktūruotų interviu forma užrašyti įvairių
kartų gervėtiškių gyvenimo pasakojimai bei atsiminimai.
Iš dalies – jau baltarusiškai kalbančių aplinkinių kaimų
gyventojų kultūrinę, kalbinę, religinę savivoką ir tapatybę
atskleidžiatys įrašai.
3. Gervėčių krašto Muzikos archyvas.
Turime vilties, jog prie šio archyvo kūrimo prisidės ir
Vilniuje, visoje Lietuvoje ar už jos ribų pasklidę gervėtiškiai, kad vėliau patys ar kitos kartos galėtų jame atrasti
savąją istoriją.
2010 – 2011 metais surengtose kompleksinėse Gervėčių ekspedicijose ir pavienių projekto dalyvių išvykų
metu jau sukaupta išties daug įrašų, medžiagos tolesniems tyrimams, apibendrinimams. Šiame „Liaudies kultūros“ žurnalo numeryje atsiskleidžia kelios krašto tyrimų
perspektyvos – nuo apibendrinančios studijos, siūlančios
naujas istorinės praeities interpretacijas, iki atskirų atvejų
analizės ir šiame krašte sutiktų asmenybių pristatymo.
Saulė MATULEVIČIENĖ,
projekto “Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis
tapatumas” (VAT 17/ 2010) vadovė

Lithuania in Belarus:
Gervėčiai Region Research
Saulė MATULEVIČIENĖ
The article introduces the Vilnius University interdisciplinary project “Gervėčiai: Historical Memory and Cultural Identity” (VAT 17/2010). The project aims at carrying
out synchronic and diachronic research in history, cultural
memory, material and non-material heritage in Gervėčiai
Region, the Lithuanian enclave in Belarus. During the field
research, video and audio archive of Gervėčiai Region is
developed which covers photographs, video, music and
narratave history recordings of all times.
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Lietuvos totorių marinimo ir šarvojimo papročiai
(XX a. vidurys – XXI a. pradžia)1
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ, Aušra LUKAUSKAITĖ

Straipsnio objektas – Lietuvos totorių marinimo
ir šarvojimo papročiai XX a. vid. – XXI a. pr. Darbo
tikslas – ištirti Lietuvos totorių marinimo ir šarvojimo
papročius ir nustatyti veiksnius, turėjusius įtakos jų pokyčiams. Metodai: istorinis lyginamasis, etnografinių
duomenų analizė, aprašomasis. Straipsnyje analizuojama Lietuvos totorių mirties samprata, marinimo ir šarvojimo papročiai bei jų struktūra, taip pat gvildenama
lietuvių kultūros įtaka Lietuvos totorių marinimo ir šarvojimo papročiams. Viena vertus, Lietuvos totorių marinimo ir šarvojimo papročiai neatsiejami nuo musulmoniškų tradicijų, kita vertus, dabartiniais laikais jie yra
įgavę naujas, tik Lietuvos totoriams būdingas formas.
Lietuvos totorių manymu, reguliarus maldų atlikimas
ir Korano skaitymas, neturtingųjų šelpimas, pasninkavimas ramadano mėnesį, išmintingų žmonių gerbimas,
piligrimystė į Meką užtikrina laimingą pomirtinį gyvenimą rojuje. Religingas totorius mirtį suvokia kaip natūralų reiškinį, kaip perėjimą į kitą lygį, o gyvenimą žemėje
sieja su pasiruošimu geresniajai egzistencijos būsenai.
Unikalus Lietuvos totorių šarvojimo paprotys – dėti popieriaus ritinėlį su maldų tekstu po mirusiojo drobe. XX
a. pradžioje Lietuvos totoriai mirusiuosius šarvojo įvyniotus savane (drobėje). Dabartiniais laikais, paveikti
vietinės kultūros, vis dažniau jie mirusiuosius aprengia
naujais drabužiais. Tyrimas atskleidė, kad XXI a. pr.
urbanizacijos, globalizacijos bei asimiliacijos procesai
pamažu keičia senąsias Lietuvos totorių marinimo ir
šarvojimo tradicijas.

Įvadas
Lietuvos totorių kultūrinis ir religinis paveldas,
etninis išskirtinumas nulėmė šios etninės grupės šeimos
papročių unikalumą. Marinimo, šarvojimo ir laidotuvių
papročių ypatybės išsiskiria iš kitų totorių gyvenimo
ciklo papročių. 600 metų gyvendama Lietuvoje Lietuvos totorių diaspora buvo veikiama įvairių išorinių
bei vidinių procesų, kurie keitė bei formavo laidotuvių
papročių apeigas. Taigi šio darbo objektu pasirinkome
totorių, gyvenančių dabartinėje Lietuvos teritorijoje,

marinimo ir šarvojimo papročius bei jų pokyčius XX
a. vid. – XXI a. pr.
Lietuvoje gyvenantys totoriai yra išeivių iš Aukso Ordos, Kazanės ir Krymo chanatų palikuonys. Iki šiol nėra
vieningos nuomonės dėl tikslios datos, kada totoriai naujakuriai įsikūrė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tačiau visuotinai sutariama, jog XIV–XVIII a. laikytini totorių diasporos susiformavimo laiku šiandieninėse Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos teritorijose. „1396–1397 m.
laikotarpiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)
žemėje kunigaikščio Vytauto apgyvendinti totoriai išlaikė
savo tikybą, kurios kertinis akmuo: La ilaha illallahu Muhammadu rasulullah: (Nėra kito dievo tik vienas Dievas,
o Muhamedas yra Jo pranašas). Karingi totoriai saugojo
pilis ir valstybines sienas, todėl jų gyvenvietės atsirado
aplink Vilnių, Trakus, Žemaitijos pasienyje, šalia Punios,
Gardino, Naugarduko“.2 Deja, gana anksti (XVI a.), „Lietuvos totoriai prarado gimtąją kalbą, kuri priklausė tiurkų
kipčiakų kalbų grupei. XVI a. pab. dauguma totorių kalbėjo baltarusiškai, o elitas išmoko lenkų kalbą. Tikybos ir
švietimo poreikiams totoriai sukūrė savitą religinę raštiją
– arabų rašmenimis rašytas knygas. Jas sudaro tekstų fragmentai, rašyti tiurkų ir arabų kalbomis, taip pat tekstai,
vertimai ir komentarai baltarusių bei lenkų kalbomis“.3
XX a. vid. – XXI a. pr. Lietuvos totorių marinimo
ir šarvojimo papročiai iki šiol nebuvo tyrinėti, taigi pasirinkto laikotarpio papročiai šiame straipsnyje aptariami pirmą kartą. Darbo tikslas – ištirti Lietuvos totorių
marinimo ir šarvojimo papročius ir nustatyti veiksnius,
turėjusius įtakos jų pokyčiams. Tikslui pasiekti keliami
uždaviniai: 1) išanalizuoti islamo religinių nuostatų įtaką totorių marinimo ir šarvojimo papročiams; nustatyti
Lietuvos totorių mirties sampratą; 2) ištirti Lietuvos totorių sarginimo ir marinimo papročius bei jų struktūrą;
3) apžvelgti lietuvių kultūros įtaką Lietuvos totorių minėtiems papročiams.
Darbe naudoti metodai – istorinis-lyginamasis, aprašomasis, etnografinių duomenų analizė, taip pat lauko
tyrimo metodai – interviu, pokalbis, anketavimas. Etnografinė medžiaga buvo renkama struktūruoto interviu
būdu, apklausiant gerai informuotus pateikėjus naudotas
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išsamusis interviu. Dalis informacijos buvo gauta elektroniniu būdu arba tikslinama telefonu.
Lauko tyrimų charakteristika. 2011 m. buvo atliktas
empirinis tyrimas pagal etnografinį klausimyną „Totorių
laidotuvių papročiai“. Tyrimo metu apklausta 20 žmonių,
kurių daugumą sudarė gyvenantys Vilniuje ir jo rajone
(13), Kaune (5), po vieną pateikėją apklausta Visagine ir
Raižių kaime (Alytaus r.). Tyrime dalyvavo įvairaus amžiaus respondentai, gimę nuo 1928 m. iki 1973 m., pagal
lytį – 12 vyrų ir 8 moterys. Pateikėjų daugumą sudarė musulmonai, apklaustas ir katalikas, gimęs mišrioje totorės ir
lietuvio šeimoje. Pagal socialinę padėtį daugiau nei pusė
apklaustųjų (11) turėjo aukštąjį išsilavinimą, 6 buvo baigę
spec. vidurinę, 2 – vidurinę, 1 – pradinę mokyklą. Iš tyrimo išaiškėjo, kad pusės pateikėjų (10) gimtoji kalba – lietuvių, 5 – rusų, 4 – lenkų ir 1 – totorių. Klausimyne buvo
pateikta 30 klausimų, kuriais norėta išsiaiškinti Lietuvos
totorių mirties sampratą, laidotuvių struktūrą ir apeigas,
jų kaitą XX a. vid. – XXI a. pr., taip pat siekta nustatyti
vietinės kultūros įtaką totorių laidotuvių papročiams.
Už pagalbą atliekant tyrimą nuoširdžiai dėkojame Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkui Adui
Jakubauskui, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro
vadovui muftijui Romui Jakubauskui, konsultavusiems ir
padėjusiems surasti kelias dešimtis Lietuvos totorių, taip
pat visiems pateikėjams, sutikusiems pasidalyti žiniomis
ir laidotuvių fotografijomis.
Ankstesnių tyrimų apžvalga. Nors Lietuvos totoriai
nuo seno domino visuomenę, apie totorių laidotuvių
papročius rašyta menkai. Iki šiol nebuvo analizuoti XX
a. vid. – XXI a. pr. Lietuvos totorių marinimo ir šarvojimo papročiai bei lietuvių ir totorių laidotuvių papročių sąsajos.
Vienas iškiliausių Lietuvos totorių istorijos ir papročių
tyrinėtojų Stanislovas Kričinskis monografijoje „Lietuvos
totoriai“,4 kuri pirmiausia buvo išleista lenkų kalba Varšuvoje 1938 m., analizavo svarbiausius istorinius Lietuvos
totorių gyvenimo įvykius, aprašė jų papročius, verslus,
materialinę kultūrą, supažindino su islamo tikėjimu, raštija, kalba ir tautosaka. XVIII a. – XX a. pr. Lietuvos totorių
papročiams autorius paskyrė visą skyrių, kuriame detaliai
aptarė gimimo, vardo suteikimo, sužadėtuvių, brolystės,
laidojimo, mirusiųjų kulto papročius. Netgi praėjus vos
ne šimtui metų po knygos publikacijos, ji vis dar išlieka
vienu išsamiausiu veikalu apie to meto Lietuvos totorių
laidotuvių papročius, kurių pėdsakų aptinkama ir dabartiniais laikais.
Kitas svarbus šaltinis senajai Lietuvos totorių kultūrai
ir papročiams pažinti yra Galinos Miškinienės parengtas
leidinys „Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių
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kultūros paminklas“5, laikomas LDK musulmonų enciklopedija. Rankraščio tekstai atspindi išmintį, kuria Lietuvos totorių bendruomenė vadovavosi ne tik religiniame,
bet ir kasdieniame gyvenime. Tekstuose yra duomenų
apie musulmonų apeigas ir tradicijas: aprašomi to meto
laidojimo papročiai, todėl minėtas veikalas yra svarbus
šaltinis LDK totorių laidotuvių papročiams pažinti. Ivano
Luckevičiaus kitabas6 yra vienas seniausių Lietuvos totorių rankraščių, datuojamas XVIII a. pirmąja puse.
Temai aktuali ir istorikės Tamaros Bairašauskaitės monografija „Lietuvos totoriai XIX amžiuje“7, kurioje detaliai aptarta pasirinkto laikotarpio Lietuvos totorių istorija.
Ypač svarbus skyrius apie Lietuvos totorių konfesiją, padedantis geriau pažinti istorinį šiuolaikinės Lietuvos totorių religinės bendruomenės kontekstą. Egdūno Račiaus
straipsnis apie Lietuvos musulmonų religinę bendruomenę, paskelbtas leidinyje „Religinės bendruomenės“8, taip
pat supažindina su musulmonų religijos istorija, tikėjimo
ir kultūros ypatumais, Lietuvos totorių tikėjimo ypatybėmis. Svarbūs ir Natalijos Kasatkinos bei Tado Leončiko
tyrimai, susiję su šiuolaikinės Lietuvos totorių etninės
grupės adaptacija.9
Tarp mokslo populiarinimo darbų apie Lietuvos totorių laidotuves paminėtinas Domo Dedino ir Pavelo Rogovičiaus straipsnis „Totorių ir turkų papročiai“.10 Jame
pakartojami S. Kričinskio monografijoje aprašyti XVIII a.
– XX a. pr. Lietuvos totorių laidotuvių papročiai, bet nepateikiama naujų faktų, todėl minėtas šaltinis vertintinas
tik kaip pažintinis mokslo populiarinimo darbas.
Aktualūs ir etnologų darbai apie lietuvių laidotuvių papročius. Be abejo, lietuvių laidojimo tradicijos darė įtaką
ir Lietuvos totorių laidotuvių papročiams. Lietuvių laidotuvių papročiai tyrinėti įvairiais aspektais, pasitelkus archeologinę, istorinę, etnografinę, tautosakinę medžiagą.11
Mūsų tyrinėjamo laikotarpio mirties etikos problemą yra
aptarusi Regina Merkienė12, laidojimo apeigų moralinę
dimensiją nagrinėjo Saulius Kasmauskas,13 į lietuvių katalikų laidotuvių papročių pokyčius XX–XXI a. sandūroje
gilinosi Rimutė Garnevičiūtė.14

Mirties ir pomirtinio pasaulio samprata
Lietuvos totorių pasaulėžiūroje
Šešis šimtus metų gyvendami krašte, kuriame visuomet sudarė tautinę mažumą, Lietuvos totoriai dėl praktikuojamos islamo religijos ir su ja susijusios kultūros
sugebėjo išlaikyti etninį savitumą. „Būtent savitas, vietos
islamo variantas yra tas Lietuvos totorių kultūros elementas, kuris per ilgus amžius padėjo jiems išvengti asimiliacijos“.15 Norint pažinti totorių pasaulėžiūrą, gyvenimo
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Kauno mečetė. 2011. Rasos Račiūnaitės-Paužuolienės nuotrauka.

būdą, vertybes ir papročius būtina susipažinti su tikėjimo
doktrina. Totorių moralinės nuostatos ir papročiai tiesiogiai susiję su šventąja knyga Koranu. Lietuvos totoriai,
kaip ir kiti musulmonai, Koraną laiko pirminiu šaltiniu
atsakymams į visus gyvenime iškylančius klausimus.
Dauguma Lietuvos totorių išpažįsta sunitų apeigų Abu
Hanifos16 pakraipos islamo tikėjimą. Vis dėlto mirties
samprata islame yra universali, nepriklausanti nuo islamo
praktikavimo mokyklos.
Žymus islamo religijos žinovas Muhammedas Fethullahas Gülen, remdamasis islamo mokymu, atsakė į klausimą, kas yra mirtis: „Kūnas yra dvasios, kuri jį visiškai
valdo ir kontroliuoja, įrankis. Kai ateina paskirta jo valanda, liga ar kūno funkcijų sutrikimas yra lyg kvietimas
pas Mirties angelą, kuris islame žinomas kaip arkangelas
Azrailas. Dievas, akivaizdu, yra tas, kuris sukelia žmonių mirtį. Tačiau kad apsaugotų žmones nuo skundimosi

Juo artinantis mirčiai, – nes mirtis daugeliui žmonių atrodo nemalonus įvykis, – Dievas pasinaudoja Azrailu kaip
šydu tarp Jo ir sielų paėmimo...“17
Musulmonai nesibaimina mirties, priima ją kaip natūralią amžinos žmogaus sielos egzistencijos dalį. Mirtis
suvokiama kaip atsipalaidavimo būsena po varginančio
gyvenimo. Mirties (maut) tema Korane užima vieną svarbiausių vietų, nes ji neatsiejama nuo gyvenimo (hajat) bei
tikėjimo į Dievą temų.18 Korane teigiama, kad mirties ir
gyvybės klausimas priklauso nuo Alacho: „Iš tiesų Allahui priklauso dangaus ir žemės valdžia! Jis prikelia ir
numarina, ir nėra jums be Allaho globėjo nei padėjėjo“.19
Musulmonai tiki, kad šis gyvenimas yra išbandymas,
siųstas Dievo. Norint šį testą išlaikyti būtina gyventi pagal
islamo moralės principus, kurie yra universalūs – pritaikomi kiekvienai gyvenimo sferai. Islamo pagrindas yra tikėjimas vienu Dievu. Žmogus tampa islamo bendruomenės
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nariu tik tuomet, kai jis nuoširdžiai išpažįsta Vienatinio
Dievo egzistavimą. Islame „gyvenimo tikslas yra garbinti Allahą. […] Pagal islamą šis pasaulietiškas gyvenimas
yra tik trumputis etapas. [...] Pasibaigus mirties stadijai,
ateina Teismo Diena. Tą Dieną Allahas apdovanoja arba
baudžia žmones pagal jų darbus pirmajame gyvenime”.20
Lietuvos totoriai tiki, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas yra nulemtas iš anksto ir tik vienas Dievas žino,
kada ateis laikas palikti šį pasaulį. Mirties neįmanoma
nei uždelsti, nei paankstinti. Materialus pasaulis nėra
egzistencijos pabaiga – jis yra amžinojo gyvenimo dalis. Anot totorių, gyvenimas po fizinės mirties tęsiasi,
nes žmogus yra siela, o ji – amžina. Šiuo aspektu totorių
mirties samprata visiškai nesiskiria nuo krikščioniškos
pasaulėžiūros. Tikima, kad gyvenimo pabaigoje Aukščiausiasis atlygins už visas kančias ir vargus, patirtus
šiame pasaulyje, besistengiant būti kuo geresniu žmogumi. Atlygis – amžinasis gyvenimas rojuje, kur nėra
nei ligų, nei skausmo, nei liūdesio, nei mirties. Visas
žmogaus gyvenimas – pasiruošimas kitam etapui. Remiantis tradicine totorių pasaulėžiūra, po mirties prasideda „pereinamasis laikotarpis“, kurio metu siela būna
kape iki Paskutiniojo Teismo dienos. Šis laikotarpis
Lietuvos totorių vadinamas barzach.21 Anot pateikėjo
R. Jakubausko, gyvenimo pabaigoje „sielai bus suteiktas naujas kūnas, kuris ir stos prieš Kūrėją. Tuomet viskas priklauso nuo to, kaip žmogus elgėsi šiame pasaulyje – [jam] bus skirta arba į rojų, arba į pragarą, nes kito
varianto nėra“.22
„Ivano Luckevičiaus kitabe“ aprašomi tie totoriai musulmonai, kurie yra verti rojaus palaimos. Kitabe minima,
jog į rojų paklius tik išrinktieji – pamaldūs ir dori žmonės,
tikintys musulmonai: „... tie, kurie nuolankiai atlieka namazą.23 <...> Tie, kurie linksmybėms laiko veltui nešvaisto. <...> Ir tie, kurie zakiatą24 [ir] dešimtinę moka. <...>
Ir tie, kurie saugosi paleistuvystės. <...> Tokie žmonės
griežtai vykdo Dievo įsakymus. <...> Ir tie, kurie visame
kame yra emanet25 ir jeigu kam nors ką nors pažadėjo, tai
savo žodį ištesėjo“.26
Lietuvos totorių manymu, reguliarus maldų atlikimas
ir Korano skaitymas, neturtingųjų šelpimas, pasninkavimas ramadano mėnesį, išmintingų žmonių gerbimas ir
kitas musulmonui prideramas elgesys užtikrina laimingą
pomirtinį gyvenimą rojuje. „Ivano Luckevičiaus kitabe“
pabrėžiama, kad „kiekvienam musulmonui reikia mokytis, rasti būdą, kaip įgyti teisingą musulmonų tikėjimą.
Mokykis pats, mokyk žmoną ir [savo] vaikus musulmonų
tikėjimo“.27 Taigi kitabo išmintis ragino totorius mokytis,
kad sugebėtų panaudoti proto galias pažinti tikėjimą, tai
esą užtikrina Dievo malonę.
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Totoriai tiki, kad visų mirusiųjų sielos laukia, kol
Dievas jas pasiims, tačiau tiksliai pasakyti vietos negali
– „kažkur ten žemėje“.28 Teigiama, kad sielos neklajoja,
nors yra sąmoningos, t.y. jaučia ir laukia. Totoriams viena
yra aišku – sielos negali apsėsti žmonių, persikūnyti ar
kaip kitaip kontaktuoti su gyvųjų pasauliu. Yra tam tikra
nematoma riba, kuri skiria gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius.
Nei žmogus, nei siela šios ribos negali peržengti. Lietuvos
totoriai mirtį sieja su Mirties angelu: „Kai baigsis musulmonui [skirtas] amžius ir [ateis laikas,] kai reikės palikti
šį pasaulį, tai pas jį ateis Azrailas su mielais [ir] gerais
angelais. Salamą jam ištars ir jam pasakys: <...> Skaisčioji siela, tu buvai ir esi palaiminta Dievo, pagal tavo Dievo įsakymą tu atlikai Jo nurodymus. <...> Grįžk [ten], iš
kur atėjai. Keliauk pas Viešpatį savo Dievą ir įgauk savo
tikrąjį pavidalą. <...> Patarnavai Dievui, o dabar keliauk
į rojų ir [būk] prabangoje per amžių amžius. Tame pasmerktame pasaulyje tau nėra nei gėrybių, nei rūpesčių.
[Visa] tai išgirdusi ir pamačiusi siela džiaugdamasi paliks
kūną ir tvyros virš jo“.29
Korane nurodoma, kad angelai atlieka įvairias užduotis. „Kiekvieną žmogų lydi du „raštininkai“. Tai du
angelai, užrašantys visus savo „globotinių“ gerus ir blogus poelgius. Mirties angelas mirštančiojo sielą atskiria
nuo kūno. Angelas Izrailas paskutinio teismo dieną pučia
ragą. Daugybė angelų garbina Allahą. Angelas Gabrielius
(Džibrilas) Allaho liepimu perduoda Dievo žodį pasiuntiniams, kurie jį turi paskelbti žmonėms“.30
Rojaus ir pragaro koncepcija užima išskirtinę vietą
islamiškoje pasaulėžiūroje. Žmogaus būtis amžina, o gyvenimas žemėje laikinas. „Islamas moko, kad gyvenimas
nesibaigia mirtimi. Kiekvienas žmogus prisikėlimo dieną
bus prikeltas naujam gyvenimui. Toks pomirtinis gyvenimas daug kuo panašus į žemiškąjį, tik jame nebus išbandymų ir išmėginimų. Pomirtiniame gyvenime, kuris truks
amžinai, laukia atpildas arba bausmė už žemiškajame gyvenime padarytus poelgius“.31
Korane daug kalbama apie artėjančią pasaulio pabaigą ir paskutinio teismo dieną: „Vieną dieną, kurią
žino tik Allahas, visa jo kūrinija bus sunaikinta. Tada
Allahas sukurs naują kūrinį, mirusieji prisikels ir stos
prieš Allaho teismą. Jie atsineš savo gerų ir blogų poelgių sąrašą, kuriame niekas nebus pakeista. [...] Tie,
kuriuos Allahas apdovanos, keliaus į rojų, o nubaustieji
– į pragarą“.32
Rojus islame suvokiamas kaip Dievo palaimintųjų
vieta, į kurią pateks tik išrinktieji, pavyzdingu elgesiu
žemėje pasižymėję žmonės. Nedorėliai, kurie nepakluso
dieviškiesiems įstatymams, keliaus į pragarą – pasmerktųjų vietą. „Pragaras – tai bausmės vieta, į kurią žmonės
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patenka už blogą elgesį ir tikėjimo
atsižadėjimą. [...] Korane pragaras
vaizduojamas kaip ugnis, kurioje
kančios prasideda kaskart iš naujo. Viltis, kad Dievas galų gale
atleis ir tiems, kurie atlieka bausmę pragare, musulmonams atrodo
negirdėtas įžūlumas. Todėl savo
maldose musulmonai daugybę
kartų prašo Allahą apsaugoti nuo
pragaro bausmės“.33
Taigi gyvenimas žemėje musulmonui yra išbandymas, nuo kurio
rezultatų priklauso tolesnis sielos
likimas. Islamo tikėjime mirtis suvokiama kaip sielos grįžimas pas
Dievą Kūrėją, todėl mirties neišvengiamybės ir pomirtinio gyveKurandžėjai skaito Koraną šermenyse. Raižių (Alytaus r.) totorių bendruomenės namai.
1995. Nežinomas fotografas. Jono Ridzvinavičiaus asmeninis archyvas.
nimo nuojauta musulmoną lydi
Kurandžėjai
skaito
Koraną šermenyse. Raižių (Alytaus r.) totorių bendruomenės namai.
kiekviename žemiškojo gyvenimo
2002. Nežinomas fotografas.
žingsnyje. Musulmonas kiekvieną
akimirką žemėje stengiasi gyventi
vadovaudamasis šventosios knygos, Korano, mokymais. Korane
teigiama, kad po fizinės mirties velionio siela lauks Paskutinio Teismo dienos. Musulmonas suvokia,
kad tik nuo jo gerų ir blogų darbų
santykio priklauso, kur jo siela praleis amžinąjį gyvenimą: palaimos
kupiname rojuje ar kančios bei
skausmo vietoje – pragare.
Taigi Lietuvos totoriai, kaip ir
senoji lietuvių pasaulėžiūra, mirtį
tapatina su Aukščiausiojo paskirtos
valios baigtimi. Laimingą pomirtinį pasaulį musulmonui užtikrina
tinkamai atliekamos pagrindinės
islamo religijos ritualo formos: garbinimas (arba malda), aplinkos ženkluose, sapnuose pradėjo įžvelgti netoliišmaldos davimas, pasninkavimas (Ramadano mėnesį) ir mą mirtį įspėjančius ženklus. Dabar labiausiai tarp topiligrimystė į Meką.
torių paplitę mirtį pranašaujantys ženklai – kaukiantis
Mirties ženklai. Lietuvos totoriai, ilgai gyvenę lie- šuo ir pranašingi sapnai.34 Pastebėta, kad pranašingus
tuvių istorinėse žemėse, perėmė ne vieną lietuvių pa- ženklus totoriai įžiūri ir gyvenamosios aplinkos reišsaulėžiūrai būdingą tradicinį elementą, neretai prieš- kiniuose – taip pat, kaip ir lietuviai. Likimo ženklai,
taraujantį totorių praktikuojamam islamo tikėjimui. įspėjantys artinantis mirtį, yra ir neįprasti žmogaus gyNors religija totoriui aiškiai nurodo, kad tik Dievas venamosios aplinkos reiškiniai, sapnai apie seniai mižino, kada ateis mirties valanda, ir jokių artėjančios rusius giminaičius ar traukiamą dantį.35
mirties pranašų negali būti, vis dėlto asimiliacijos proKita pateikėjų grupė tokius „ženklus“ laiko nesącesai paliko tam tikrą žymę totorių gyvenime. Totoriai, moningais, neracionaliais žmogaus išgalvojimais, netupanašiai kaip ir lietuviai, kasdieniuose reiškiniuose, rinčiais nieko bendra su pranašingais mirties ženklais.
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Kitaip tariant, tikintys totoriai teigia, kad toks prietaringumas gimsta iš žmonių tamsumo. Islamo religiją praktikuojančio totoriaus pozicija šiuo klausimu yra aiški: „Čia
nuo žmogaus psichologijos priklauso. Čia nėra taip, kad
kažkas kažką nulemtų“.36 Taigi religingas totorius mirtį
suvokia kaip natūralų reiškinį, kaip perėjimą į kitą būties
lygį, o gyvenimą žemėje sieja su pasiruošimu geresniajai
egzistencijos būsenai. Todėl tikintis totorius musulmonas neskiria daug dėmesio kaukiantiems šunims, pranašiškiems sapnams, nes juos suvokia kaip nereikšmingus
reiškinius. Pastebėta šių dienų tendencija – kuo paviršutiniškesnis žmogaus religingumas, tuo didesnis jo prietaringumas.

Ligonio slaugymas, lankymas ir marinimas
Lietuvos totoriai, gyvendami gana uždarose kompaktiškose bendruomenėse, ilgai išlaikė stiprius tarpusavio
giminystės ryšius, todėl ištikus nelaimei pirmieji į pagalbą visada atskubėdavo giminės. Sunkiai sergantį ligonį
slaugydavo artimiausi žmonės, tačiau padėti stengėsi visi
aplinkiniai – arba morališkai palaikydavo, arba namų ruošos darbus atlikdavo. Islamo religijoje ligonio lankymas
laikomas ypatingai geru darbu, todėl musulmonas, vos tik
išgirdęs, kad kaimynystėje serga žmogus, tuoj pat išskuba
jo lankyti. Islame, kaip ir krikščionybėje, aplankyti ligonį
yra sveikintinas poelgis.
Ligoniui esant sunkios būklės artimieji kviečia imamą
(mulą)37, islamo religiją išmanantį žmogų, kuris skaito
Koraną. Taigi imamas atlieka tam tikrus dvasinius patarnavimus, kaip ir lietuvių kultūroje katalikų kunigas. Jeigu ligonis visiškai nesiorientuoja, negali pareikšti savo
nuomonės, tuomet už jį viską nusprendžia artimieji. Nutinka ir taip, kad mirštantysis priešinasi ir nenori priimti
imamo. Toks žmogaus elgesys – tam tikras protestas, kuriuo nepripažįstamas faktas, kad jam jau laikas palikti šį
pasaulį. Anot pateikėjų, tokios akimirkos ypač skaudžios
artimiesiems.
Pasak islamo religijos, „liga musulmonui yra Dievo
skirtas patikrinimas ir proga atgailauti. Pranašas sakė,
kad Dievas sukūrė vaistų nuo kiekvienos ligos. Nors susirgęs musulmonas kreipiasi į gydytoją, jis tiki, kad jo
sveikata – Dievo rankose. Rinkdamasis gydymo būdą ir
vaistus, visada stengiasi vengti to, kam nepritaria islamas. Todėl musulmonas visada stengiasi kreiptis į gydytoją vyrą, o tikinti musulmonė – į gydytoją moterį. Jei
įmanoma, musulmonai atsisako vaistų, į kurių sudėtį įeina alkoholio, stengiasi pakeisti juos kitais. Ligonių lankymas laikomas ypač geru darbu. Lankytojas guodžia
ligonį primindamas, kad Dievas, skirdamas tikinčiajam
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kančią šiame pasaulyje, neleis jam kentėti pomirtiniame
gyvenime“.38
Tiek anksčiau, tiek dabar lankytojai bei slaugytojai
specialiai ligonio neruošia susitikimui su dvasininku.
Priešingai nei lietuvių tradicinėje kultūroje, mirštantysis
nebūdavo pervelkamas švariais marškiniais, jam nebūdavo perklojama lova. Totoriai stengėsi kuo mažiau trikdyti
ligonio ramybę, bet koks veiksmas ligonio atžvilgiu buvo
atliekamas atsargiai, nenorint jam pakenkti.
Mirštantysis dabartiniais laikais guli namie lovoje
ir nėra judinamas, nes nenorima sutrikdyti jo ramybę ir
dar labiau pakenkti. Dažniausiai ligonį slaugo artimieji,
tačiau pasitaiko visokių situacijų, pavyzdžiui, gali slaugyti kaimynai ar kiti žmonės. Vis dėlto naujausių laikų
medicinos technologijų pažanga keičia nusistovėjusias
tradicijas – sunkiai sergantis ligonis ne visuomet miršta
namų aplinkoje. Mūsų laikais mirštantysis paprastai gabenamas į ligoninę, kad fiziškai palengvintų paskutines
šio gyvenimo akimirkas. Namuose dažniausiai miršta tik
garbaus amžiaus totoriai, kuriems šiuolaikinė medicina
jau nebegali padėti.
Marinant žmogų, kaip ir lietuvių kultūroje, išlaikoma
tyla. Stengiamasi netriukšmauti, suteikti ligoniui ramybę
ir kiekvieną akimirką būti šalia. Vienas iš būdų padėti
mirštančiajam – suvilgyti lūpas vandeniu.39 Totorių sielvartas prie mirštančiojo reiškiamas kuo santūriau – aimanavimo vengiama, nes islamo religija numato, kad tikintis
musulmonas privalo būti nuolankus Dievo valiai ir su ja
susitaikyti.
Totoriui mirštant nėra atliekami jokie specialūs veiksmai, nes tai nėra numatyta nei religinėje praktikoje, nei
etninėje tradicijoje. Musulmonų tradicija nustato, kad
prie mirštančiojo skaitomos tik Korano maldos, kurios
turi palengvinti sielos išėjimą iš kūno. Liturginė musulmonų kalba yra arabų, todėl maldas skaito tie, kas moka
arabiškai, paprastai imamas. „Imamas rūpinasi mirusiuoju nuo mirties minutės, netgi prieš mirtį imamas aplanko
mirštantįjį. Imamo pareiga – melstis, vadovauti maldininkams, atlikti visas būtinas apeigas, kad mirusysis sėkmingai paliktų šį pasaulį“.40
Ligai išvaryti vyresnės totorės naudojo įvairias liaudies medicinos priemones. Lietuvos totoriai daugelį liaudies medicinos receptų atsivežė iš savų kraštų, kuriuos
perduodavo iš kartos į kartą. Totorių senolės kiekvienai
ligai gydyti turėjo specialią žolelę – naudojo vietines vaistažoles. Tokiu būdu netgi dabar daugelis receptų nėra užmiršti. Nors šiuo metu gydymas vaistažolėmis nėra labai
paplitęs tarp totorių, vis dėlto pasitaiko išskirtinių atvejų. Gydymas natūraliomis priemonėmis neprieštarauja
islamo tikėjimui, todėl toleruojamas ir netgi skatinamas.
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Tarp musulmonų iki šiol vartojamas terminas „pranašo medicina“
liudija apie gydymo vaistažolėmis
paplitimą. Islamo tradicija teigia,
kad pranašas Muhamedas ragino
žmones vaistų ieškoti aplink juos,
nes, anot jo, Dievas sukūrė tiek ligas, tiek vaistus joms išgydyti. Tai
yra viena iš priežasčių, padėjusi išlikti ilgaamžei liaudies medicinos
tradicijai, kuri šiais laikais nebėra
aktyviai puoselėjama tarp Lietuvos
totorių.

Šermenys
Pranešimas apie mirtį. Musulmonai, išgirdę apie pažįstamo žmogaus mirtį, ištaria žodžius: „Inna
Šermenys Raižių (Alytaus r.) totorių bendruomenės namuose. 2005. Nežinomas fotografas.
li-llahi va inna ilaihi radžiun“. Šis
sakinys reiškia: „Mes esame Dievo ir pas Jį grįžtame“. tu vandeniu. Nuprausę velionį, vandenį kartu su muilu
Musulmonas, tardamas šį sakinį, prisimena savo gyveni- prausėjai užkasa šiaurinėje namo pusėje, o rankšluosčius
mo laikinumą. Jis prašo Alachą padėti mirusiajam, atleisti ar patalynę sudegina. Anot pateikėjų, duobė kasama ten,
jam nuodėmes ir atlyginti už gerus darbus. Musulmonai kur žmonės ir gyvūnai paprastai nevaikšto.44 Nors islame
aplanko mirusiojo artimuosius, išsako jiems užuojautą, nėra specialių nurodymų, kur išpilti vandenį, kuriuo praupadeda, jei šiems reikia pagalbos, ir, jei tik gali, dalyvauja siamas mirusysis, ar kur padėti muilą, vis dėlto Lietuvos
maldose už mirusįjį bei laidotuvėse.“41
totoriai turi paprotį vienus daiktus užkasti, kitus sudeginti
Mirusiojo prausimas. Totoriams islamas aiškiai nu- ir jokiu būdu neišmesti į šiukšlyną. Matyt, šiems paprorodė, kaip prausti mirusiuosius. Šiomis taisyklėmis to- čiams įsitvirtinti įtakos turėjo kaimynų lietuvių laidotuvių
toriai stengiasi vadovautis ir dabar. Ivano Luckevičiaus papročiai.
kitabe, kurį galima vadinti Lietuvos musulmonų dvasiniu
Mirusiojo rengimas. Kaip ir lietuvių tradicijoje, tie
vadovu, detaliai aprašomos mirusiojo prausimo apeigos, žmonės, kurie prausė, patys ir rengė mirusįjį. Nors musulkurių privalu laikytis Lietuvos totoriams. Šios apeigos per monų religija reikalauja kuklumo, savo veiksmais Lietudaugelį amžių kito, tačiau pagrindas išliko tas pats. Kitabe vos totoriai kartais nusižengia islamo taisyklėms. Islamo
aprašomas ritualinis mirusio (mejito) totoriaus apiplovi- mokymas teigia, kad koks žmogus ateina į šį pasaulį, toks
mas. Nurodoma, kad prieš prausiant velionį prausiantieji ir turi iš jo išeiti. Dėl šios priežasties musulmonai turi būti
turi atlikti abdestą (mažąjį ritualinį apsiplovimą), velio- laidojami įvynioti į drobę, vadinamąjį savaną bei uždengti
nį (mejitą) paguldyti ant švarios lentos, padengtos šva- audeklu. Ivano Luckevičiaus kitabe nurodoma, kiek ir koria drobe. Atlikus abdestą pradėti „prausti nuo dešiniojo kių drobės gabalų reikia panaudoti velionio kūnui įvyniošono, nuo galvos“, išmuiluoti mirusįjį „tris kartus ir ap- ti: „Mejitą reikia įvynioti į dvi lavondengtes, o iš trečiojo
lieti vandeniu nuo galvos iki kojų“.42 Nuprausus velionį [gabalo padaryti] marškinėlius be rankovių. Nevertėtų
nurodoma kūną ištepti kamparu.
naudoti daugiau kaip [trijų lavondengčių]. Kas įvynios
Mirusįjį paprastai prausia artimiausi žmonės – dukros, daugiau nei į tris lavondengtes, tai jam bus užskaityta kaip
sūnūs, broliai ir kiti. Taip pat galima išskirti specialiai pragariška nuodėmė. Lavondengtė moterims susideda iš
parengtų vyresnių žmonių grupę, kurie tai daro nuolat. šešių gabalų. Visam kūnui suvynioti reikia dviejų lavonBūtina sąlyga – prausti mirusįjį gali tik tos pačios lyties dengčių iš trečiojo [drobės gabalo yra daromi] marškinėžmonės. Totorius vyrus visada prausia vyrai, moteris – liai be rankovių, iš ketvirtojo – apsiaustas [galvai ir veimoterys. Šis ritualinis apiplovimas vadinamas wudu.43 dui], iš penktojo – sukirpti, bet nesiūti apatiniai, iš šeštojo
Prausiamas visas kūnas pradedant nuo pažeidžiamiausių drobės gabalo – apdangalas pridengti krūtims. O [naudoti
vietų. Pateikėjų teigimu, mirusįjį prausia pakaitintu šil- daugiau kaip šešis gabalus] yra charamas“.45
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Dabartiniais laikais Lietuvoje „seni žmonės, kurie dar
laikosi senųjų tradicijų, pasiruošia specialų laidotuvių
rūbą „savaną“, kuriuo kūnas yra visiškai apvyniojamas“.46
Prieš laidojant, prieš išnešant iš šarvojimo salės velionis
yra uždengiamas drobe.47 Dar XX a. pradžioje Lietuvoje gyvenantys totoriai būtent taip ir laidojo mirusiuosius.
Vis dėlto dabar Lietuvos totoriai labai dažnai nusižengia
šiai tradicijai ir mirusiuosius aprengia naujais pirktiniais
drabužiais. Juos perka tuose pačiuose laidojimo namuose
kaip ir krikščionys lietuviai. Taigi jaučiama stipri vietinės
lietuvių kultūros įtaka. Greta aptinkama ir senojo papročio
transformacijos išraiška – pasitaiko atvejų, kai, tikinčio
totoriaus priešmirtiniu prašymu, jo kūnas suvyniojamas į
drobę, nors prieš tai jau būna aprengtas drabužiais.
Maldos prie mirusiojo. Dar viena vietinė Lietuvos
totorių tradicija – deuro48 ceremonija. Ji trunka visą valandą – maldininkai meldžiasi, iš rankų į rankas perduodami Koraną, perjuostą drobės juostele. Šios ceremonijos
metu maldininkai prisiima mirusiojo nuodėmes. Ši tradicija XXI a. pradžioje yra beveik išnykusi, o jos kilmė
sietina su totoriškais kraštais.
Totoriai, priešingai nei lietuviai, giesmių šermenų
metu negieda. „Musulmonai negieda nei per kasdienines
pamaldas. Be to, mečetėse per pamaldas nenaudojami
jokie muzikos instrumentai. Besimeldžiančiųjų dėmesio
centre yra Dievo žodis – Koranas. Korano tekstai skaitomi ypatingu būdu, kuris kartais apibūdinamas kaip melodingą giedojimą primenantis deklamavimas.“49 Tie, kurie
moka skaityti arabiškai, skaito maldas – ištraukas iš Korano, vadinamąsias dua50 (arab. malda). „Žodis dua reiškia „šaukimasis, kreipimasis“. Tai prašymo malda, kuria
musulmonas kreipiasi į Allahą. Tikintysis pakelia rankas
aukštyn ir, laikydamas jas delnais į viršų, savais žodžiais
išsako prašymą arba orientuojasi į Korane pateiktas prašymo maldas ir pranašo Mahometo kreipimusis, kurių jis
išmokė savo sekėjus.“51
Svarbus islamo išpažinėjų paprotys – šermenų metu
skaityti Koraną. Lietuvoje mirus totoriui vakare skaitomas Koranas. Į šermenis susirenka kurandžėjai52 (vyrai,
kurie moka skaityti Koraną) ir skaito dua (maldas). Jei
laidotuvės vyksta Raižiuose, kurandžėjai Korano ištraukas skaito Raižių totorių bendruomenės namuose, kur
būna pašarvotas velionis. Tarp Lietuvos totorių dabar mažai kas bemoka skaityti arabiškai, todėl kartais tai daro
atvykėliai musulmonai iš kitų kraštų.
Totoriai, skirtingai nei tai daroma senojoje lietuvių tradicijoje, prie mirusiojo nerauda, nes tai draudžia islamo
religija. Tą patvirtino respondentai, kurie teigė, kad „nubraukti ašarą prie mirusiojo tai nieko blogo, bet aimanuoti
yra negerai“.
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Prie mirusiojo budi artimieji – vaikai, broliai ir seserys, nepriklausomai nuo lyties. „Mirusiojo nepalieka
vieno, greta jo sėdi artimieji ir stengiasi skaityti Korano
suras“.53 Atsisveikinama su mirusiuoju kaip ir lietuvių
kultūroje – bučiuojama kakta, rankos.
Pagrindinį vaidmenį šermenyse atlieka imamas, kuris vadovauja maldai. Jis nuolatos būna prie mirusiojo ir
stengiasi padėti velioniui pereiti į kitą pasaulį, pasiruošti
paskutiniajam teismui.
Velionio šarvojimas. Totorių kilmės mirusieji dabar
šarvojami arba namuose, arba šarvojimo salėse. Šarvojant
namuose parenkamas pats švariausias ir geriausias kambarys ir padaroma speciali pakyla, ant kurios dedamas
karstas. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl totoriai šarvojami karstuose, nors tai prieštarauja religiniam islamo
mokymui, yra transportavimo sunkumai. Totorių šermenyse paveikslai nekabinami, tačiau paprastai totorių namuose kabo muhirai – „išrašai iš švento rašto“, t. y. tekstai iš Korano. Anot Raižių kaime gyvenančio pateikėjo,
muhirai – neprivalomas atributas laidotuvėse. Katalikai
turi šventus paveikslus, o musulmonai – muhirus, išrašus
arabiškais rašmenimis iš švento Korano.54
Lietuvos totoriai dažniausiai vežami šarvoti į Dzūkijos
etnografinį regioną (į Raižių, Nemėžio, Keturiasdešimt
totorių kaimus), kuriame gyvena gausi Lietuvos totorių
bendruomenė. Vadinamojoje Lietuvos totorių sostinėje
Raižiuose yra bendruomenės namai, kurių salėje šarvojami totoriai iš visos Lietuvos.55
Lietuvos totorių laidotuvėse yra išlikusių unikalių papročių. Vienas iš jų – senas totorių paprotys dėti Koraną
ant mirusiojo krūtinės. Nors XX a. šis paprotys dar buvo
išlikęs tarp Lietuvos totorių, tačiau dabar jau jo nesilaikoma. Lietuvos totoriai musulmonai turi dar vieną unikalią
tradiciją, kuri nėra būdinga kitų kraštų musulmonams. Per
šermenis po drobe dedamas popieriaus ritinėlis su maldų tekstu, surašytas perskaičius maldas. Šiais ritinėliais
pasirūpina arba šeimos nariai, arba samdyti maldininkai,
atvykę iš tradicinių Lietuvos totorių gyvenviečių arba iš
tiurkų ar arabų šalių, kurių pagrindinė funkcija – arabų
kalba perskaityti Korano maldas.
Šių dienų Lietuvos totorių šermenyse galima pastebėti
tam tikrų naujovių – deginamos žvakės, nešamos gėlės,
vainikai. Tai prieštarauja islamo religijai, nes musulmonams degančių žvakių ugnis kelia pragaro asociacijas.
Dėl šios priežasties laidotuvių ceremonialo metu jos nėra
naudojamos. Žvakes per šermenis uždega vien dėl praktinių sumetimų – jei reikia šviesos bei palaikyti higieną
prie velionio. Pasitaiko atvejų, kai artimieji, gyvenantys
tolėliau, atvyksta po 2–3 dienų, todėl uždegamos žvakės,
kad sudegintų deguonį. Manoma, kad taip šiek tiek sulė-
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tinamas mirusiojo kūno irimas.56 Taip pat dabar naudojamos kvapiosios žvakės, skleidžiančios malonų kvapą.
Taigi žvakės šiuolaikinėse totorių laidotuvėse atlieka labiau estetinę ar utilitarinę nei religinę funkciją. Žvakių
naudojimas totorių šermenyse liudija faktą, kad Lietuvos
totorių laidotuvių papročiai yra akivaizdžiai persipynę su
krikščioniškąja tradicija.

Išvados
Islamiškoje Lietuvos totorių pasaulėžiūroje mirtis suvokiama kaip riba, laikinąjį gyvenimą skirianti nuo amžinojo. Musulmonų religijos išpažinėjai totoriai žemiškąjį
gyvenimą stengiasi nugyventi kuo doriau bei garbingiau,
vadovaudamiesi Korano nurodymais. Lietuvos totorių
manymu, reguliarus maldų atlikimas, neturtingųjų šelpimas, pasninkavimas ramadano mėnesį, išmintingų žmonių gerbimas ir kitoks musulmonams prideramas elgesys
užtikrina laimingą pomirtinį gyvenimą rojuje.
Totorių marinimo ir šarvojimo apeigos – sudėtingas kultūrinių komponentų derinys, kurio tam tikri aspektai prieštarauja totorių praktikuojamos religijos (islamo) mokymui.
Daugelis Lietuvos totorių suvokia, kad kai kurie laidotuvių
papročių elementai prieštarauja islamo religiniam mokymui, tačiau nusistovėjusių tradicijų nelinkę keisti.
XX a. pradžioje Lietuvos totoriai mirusiuosius šarvojo
ir laidojo įvyniotus į savaną (drobę). Dabar, paveikti vietinės kultūros, vis dažniau mirusiuosius aprengia naujais
drabužiais. Unikalus Lietuvos totorių paprotys, neturintis
atitikmenų kitose musulmonų šalyse, – dėti popieriaus ritinėlį su maldų tekstu po mirusiojo drobe.
XXI a. pr. urbanizacijos bei globalizacijos procesai
esmingai keičia išlikusias totorių tradicijas. Miestiečiai
totoriai, palyginti su kaimo gyventojais, senosioms marinimo ir šarvojimo tradicijoms teikia mažiau reikšmės.
Nors Lietuvos totorių marinimo, šarvojimo papročiai
neatsiejami nuo musulmoniškų tradicijų, tačiau tyrimo
metu paaiškėjo, kad totoriai perėmė kai kuriuos vietinei
lietuvių kultūrai būdingus papročių elementus, kurie, tarpusavyje susimaišę, įgavo naujas, tik Lietuvos totoriams
būdingas formas.
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Lithuanian Tatar Mortifying and Laying
Out Customs (mid 20th – beginning 21st)1
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ,
Aušra LUKAUSKAITĖ
The study focuses on the initial part of funeral customs
(preparation for death, the mortal agony, and laying out the
deceased) of the Lithuanian Tartars and the way in which
they have developed from the middle of the 20th century to
the beginning of the 21st century. The goal of the study is
to analyze the initial part of funeral customs of the Lithuanian Tartars and determine the factors that shaped them as
well as diferent stages of their developement. The research
methods used include historical comparative research, the
analysis of ethnographical data, and the descriptive method.
Field research in the form of interviews, conversations and
questionnaire-based surveys was also used.
The paper analyzes the influence of Islamic religious
beliefs on the Tartar burial customs. An attempt is made to
define the Tartar concept of death. The paper also offers a
review of the influence of Lithuanian culture on the development of the funerary customs of the Lithuanian Tartars as
well an analysis of the Lithuanian Tartars’ funerary customs
and their structure. It also offers a review of the assimilation
and adaptation processes in modern-day Lithuanian Tartar
funerary customs.
The main source of the study was empirical research
carried out by the author in 2011 across the entire territory
of Lithuania. Twenty participants of various ages ranging from 38 to 83 were selected as research subjects. The
participants of the survey included 12 men and 8 women.
Muslims constituted the overall majority of the participating people.
The funerary customs of the Lithuanian Tartars are
closely intertwined with Muslim traditions. However, the
Tartars adopted many elements from the local Lithuanian
culture which were later assimilated with the Muslim customs and acquired new forms typical only of the Lithuanian
Tartars. The Tartar funeral rites are weaved into a complicated pattern of cultural elements several aspects of which
radically contradict both Tartar religious practices and Islamic teachings.
Thus, six centuries of living on the same land with
Lithuanians caused the Lithuanian Tartars to experience
urbanization, globalization, and lose many features of their
unique identity. The initial part of funerary customs of the
Lithuanian Tartars underwent certain transformations during the last fifty years and gained unique shapes that often
contradicted the practiced religion of Islam.
Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58,
LT-44248 Kaunas, el.p. r.raciunaite-pauzuoliene@hmf.vdu.lt
Gauta 2011-08-20, įteikta spaudai 2011-10-20
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Šio straipsnio autorius – jaunas Nižnij Novgorodo (Rusijos Federacija) valstybinio
pedagoginio universiteto docentas, tyrinėjantis irgi dar santykinai jauną Rusijos visuomeninį-kultūrinį reiškinį – neopagonybę, neopagoniškąją pasaulėžiūrą ir neopagoniškųjų
bendruomenių veiklą. O mums ne tik įdomu jį pažinti kaip „didžiojo kaimyno“ dvasinio
gyvenimo dėmenį, bet ir skaitant palyginti su atitinkamais reiškiniais mūsų tėvynėje.

XXI amžiaus rusų pagonybė:
„Aukso amžiaus“ nostalgija ar nacionalinis
indigenous religions atgaivinimo projektas?
Romanas ŠIŽENSKIS
Slavų pagonybės, kaip rusų „pirmapradės“ pasaulėžiūros etalono, atgaivinimo idėjos pastebimos per
visą daugiaamžę šalies istoriją. Gana prisiminti XI–XII
a. „volchvų (žynių) sukilimus“, XIV–XV a. pamokymus
prieš pagonybę, senojo tikėjimo reliktus vėlesnių amžių rusų sektantizme, pagaliau dvitikystę, išlikusią ir
tebegyvuojančią tautos gelmėje, – visa tai, drauge su
XIX a. plačiojoje visuomenėje prabudusiu susidomėjimu
viskuo, kas rusiška, byloja apie pagoniškosios tradicijos gajumą, apie tam tikros dalies Rusijos visuomenės
suinteresuotumą tolimų protėvių tikėjimo atgimimu.
Šiuolaikinės rusų pagonybės – pagonybės, gaivinamos
Rusijos teritorijoje kaip religinio, socialinio bei politinio
reiškinio, – istorija dabar jau apima per 40 metų. Na, XIX
a. pabaigoje ir XX a. pradžioje tam tikrus paraginimus
grįžti į gamtos glėbį galima įžvelgti „peredvižnikų“ drobėse, išgirsti L. Gomolickio eilėse, perskaityti plejados
rusų istorikų bei etnografų tyrinėjimuose, tačiau kvietimas prie atviros pasaulėžiūrinės alternatyvos pasigirdo
tik XX a. aštuntąjį dešimtmetį. Vieno iš „slavybės atradėjų“ – V. Jemeljanovo šaltiniai bei ideologinės nuostatos nuo to laiko patyrė žymių pokyčių. Šiuolaikinis
rusų rodnoveras (родновер, pažodžiui ‘prigimtatikis,
prigimtosios religijos išpažinėjas’ – vienas iš pagoniškosios tradicijos sekėjų savivardžių) jau nebesilenkia
prieš meilę pasauliui skelbiančią „Veleso knygą“, suklastotą „Bojano himną“ ir ištisą rinkinį visokių rusiškųjų „vedų“.1 Lauko tyrimai, pagoniškosios literatūros ap
žvalga, pasaulinio voratinklio medžiaga rodo dalį šalies
prigimtininkų pasukus prie išlikusių istorinių alma mater
turtų. Antai interviu su vienu iš judėjimo senolių – at-

siskyrėliu Dobroslavu (savanoriškas atsiskyrimas – unikalus reiškinys tarp šiuolaikinių pagonių) respondentas
išvardijo pagrindinius tradicijos atkūrimo šaltinius. Prie
tokių, be tiesioginių Motinos Gamtos apreiškimų ir paveldimos gimininės atminties, Dobroslavas priskyrė:
slaviškąjį rusų folklorą, lyginamąją religijotyrą, gamtos
mokslus ir etnografiją.
Pasikeitė ir politinės-ideologinės nuostatos. Likdama
alternatyvia, marginalia, nepripažįstančia šiuolaikinės
Rusijos tikrovės visose jos srityse ir visomis jos apraiškomis, XXI a. rusiškoji pagonybė sugebėjo persitvarkyti
ir atsisakyti daugelio praėjusio amžiaus aštuntojo ir devintojo dešimtmečių radikalių idėjų. Šiuolaikinis „etnogerbėjas“ – tai miestietis, išauklėtas urbanistinės kultūros, įsisavinęs ir vartojantis visas postindustrinio pasaulio gėrybes, pradedant mobiliuoju telefonu ir baigiant
internetu, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ar jo siekiantis (be
to, „technikų“ ir „humanitarų“ santykis pastaruoju laiku artėja prie pusiausvyros).
Įdomi atrodo „rusų pagoniškojo pasaulio“ sudėtis
pagal amžių. Gausios išvykos į apeigas, sąskrydžius bei
večes leidžia konstatuoti esant tam tikrą perimamumą,
nepaisant palaipsnio religinės tradicijos gynėjų senėjimo. Laikydami jaunimą viena iš itin ryškių Rusijos pagoniškojo judėjimo grandžių, jo laidininku ir „ruporu“, apžvelkime jaunosios kartos įsitraukimo į jį priežastis. Kuo
gi XXI a. jaunuolį patraukia tolimų jo protėvių tikėjimo
istorinės (daugiau ar mažiau patikimos) rekonstrukcijos? Mums atrodo, kad tokių priežasčių yra kelios.
Pirma, jaunimą patraukia pati šiuolaikinės rusiškosios pagonybės orientacija trimis savo pagrindinėmis
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kryptimis: tautinio patriotizmo, gamtos bei ekologijos
ir etnografijos bei žaidimų. Šiuo metu pastebima tendencija visas tris kryptis susijungti ryškiai vyraujant
pirmajai. „Pagoniškojo tautinio patriotizmo“ augimą
sąlygoja politinė bei ekonominė situacija šalyje, visuomenės socialinė diferenciacija, nacionalinio klausimo
ryšys su maištingumu ir panslavistiniai siekiai.
Antra, jaunimą, kuriam būdingas stiprių įspūdžių
troškimas, traukia nuolatinė naujovių paieška, patraukia pagoniškų apeigų originalumas bei neįprastumas,
atributika, simbolika ir apskritai judėjimo „religinė romantika“.
Trečia, jaunąją inteligentiją vilioja neribotos galimybės tiesiogiai, asmeniškai dalyvauti atkuriant senąsias
slavų tradicijas iš esmės visose visuomenės gyvenimo
srityse (pradedant apdaro bei kalendoriaus rekonstrukcija ir baigiant bandymais prisiliesti prie šventybės).
Moksleivis, studentas, doktorantas, darbininkas ar tarnautojas, neradęs galimybės realizuoti savęs visuomenės gyvenime, bendraminčių padedamas gali savarankiškai, pats peržiūrėti savo tautos istoriją, išsirinkti iš jos
tai, kas jam atrodo svarbiausia, susidaryti savo asmenišką, nepakartojamą pasaulėžiūrinę koncepciją, pagaliau
tiesiog sukurti naują „šventą tekstą“.
Ketvirta, dar vienas anaiptol nemažareikšmis veiksnys, patraukiantis jaunimą, be abejo, yra daugelyje bendruomenių praktikuojamas sveikas gyvenimo būdas ir
pagonybės ideologų griežti pasisakymai prieš pagrindi-
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nes šiuolaikinės Rusijos visuomenės ydas: alkoholizmą,
rūkymą, narkomaniją, pasipelnymo vaikymąsi ir t.t.
Prieš imdamiesi įvertinti šiuolaikinių pagonių mitus,
pamėginkime žvilgterėti į šį šiandienos rusiškojo religingumo reiškinį, taip sakant, iš vidaus, įsivaizduodami
save eilinės tradicinės pagoniškos šventės dalyviais.
Būtent šventinis veiksmas, kaip savotiška bendra (bendruomenės) religijos ašis, ir vienija tradicinių tikėjimų
sekėjus, ir – ne mažiau svarbu – papildo bei „atjaunina“
rusų prigimtininkų gretas. Daugumai pagonių grupių,
gyvuojančių megapoliuose, šventė yra vienintelė galimybė pabendrauti su bendraminčiais, bendratikiais,
pajusti save pagonimi. Be to, svarbiausi, daugumos religinės bendruomenės narių dalyvavimo reikalaujantys
„sueiginiai“ klausimai, susiję tiek su bendruomenės vidaus gyvenimu, tiek ir su išoriniais ryšiais, sprendžiami
kaip tik vienos ar kitos reikšmingos šventės metu. Be
abejo, šventė yra reikšminga ir chronologiniu atžvilgiu.
Dėl pagrindinių šventinių datų cikliškumo, sistemiškumo pagonis teisėtai gali kalbėti apie tam tikrą stabilumą, būdingą ne tik jo bendruomenei, bet ir pačiam
mokymui, visai pasaulėžiūrai. Su šventės eiga neatskiriamai yra susijusi ir ritualinė praktika. Ji – neatsiejama
šventinių apeigų dalis. Priklausydamos vienam ar kitam itin svarbiam įvykiui, apeigos ir įgauna esminį savo
veiksminį bei regiminį krūvį. Prie jo dar prisideda apeigas lydintys „išoriniai dėmenys“. Mūsų požiūriu, antraeiliai dėmenys – atributika, šlovinimai (giesmės bei žosmės dievų garbei) ir kt. – kaip
tik ir pripildo religinį veiksmą
„scenarinio“ turinio, kuris pagonių bendruomenėms leidžia
prieiti prie išnykusios slavų tradicijos rekonstrukcijos iš įvairių pusių. Per apeigas, įvairiai
jas interpretuodamas, šiuolaikinis pagonis pašlovina dievybę, protėvį, didvyrį, pakyla hie
rarchijos laiptais, atsisveikina
su mirusiu draugu. Apeigomis
galima laikyti ir aibę kuo įvairiausių įšventinimų (į karius,
žynius bei kt.). Mūsų manymu,
dabartiniame rusų pagonybės
raidos etape svarbiausiais įš
daugybės įšventinimų reikia
pripažinti įstojimo į bendruomenę apeigas (nepaisant jų
banalumo). Skirtingai nuo
kitų, šis įvykis atlieka itin svarSlavų volchvai.
bią praktinę funkciją: įtraukia į
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vieta), „sėdykla“ (сидальня – bendruomenės narių poilsio bei pasitarimų vieta) ir virtuvė. Šventvietės pagrindas – apartas ratas su palikta properša įėjimui, kurį paryškino du medžio stuobriai. Aplinkui sukrauti aštuoni
nedideli laužai. Rato viduje – antropomorfiško pavidalo
bei proporcijų stulpas (stabas), kurio individualūs bruožai priklauso nuo drožėjo. Ties stabo viduriu pritvirtinti
pagrindiniai jo atributai: šešių stipinų tekinis, arba ulebordenas (laiko simbolis), ir „perunyčia“ (перуница) –
dangaus su dviem žaibais atvaizdas (dievo Peruno ženklas). Greta „trinka“ – medžio kaladė, aukojimo vieta
(šiuo atveju bekraujų aukų). Šventyklos viduryje – laužo
duobė su pagrindine, devintąja, ugnimi.
Sėdykla įrengta kairėje nuo šventyklos. Jos viduryje – irgi laužas, apsuptas suolų, sudarančių uždarą
ratą. Čia bendruomenė aptaria svarbiausius klausimus,
sprendžia iškylančias problemas, išsirenka viršininką,
karvedį bei žynį – volchvą. Privalomas sėdyklos atributas – didelis kaušas, „bratina“ (братина), sujungiantis į
viena visus šventės dalyvius.
Prieš pradedant apeigas, ruošiamas būtinas inventorius: kaušas, ritualinis kirvis, rankšluostis, ant kurio dedama pagrindinė auka – karvojus, kiti maisto produktai:
gira, grūdai, vanduo. Medžio stuobriai, žymintys įėjimą

Dobroslavas atlieka vardo suteikimo apeigą (2000-jų metų Kupolės).

judėjimą naujus narius, o tai neabejotinai yra pagrindinė
rusų politeistų užduotis nuo pat jų atsiradimo ir iki šiol.
Grįžkime tad į laikotarpį prieš dvejus metus ir, pasitelkę įsitraukusio stebėtojo metodą, pamėginkime
„akivaizdžiai“ patirti rodnoverų šventines apeigas.
2008 metų rugsėjo 21 d. man teko dalyvauti vienoje iš pagoniškojo metų ciklo švenčių, pavadintoje „Radogošče“ (Радогоще). Šventės išvakarėse
Marielyje (Марий Эл), Joškarolo (Йошкар-Ол) miesto
prieigose, ąžuolyno laukymėje buvo įsteigta pirmoji
Marių respublikoje slaviškoji šventvietė. Šiuolaikinių
pagonybės adeptų žodžiais, ši vieta pasižymi ypatinga
energetika, atitinka saugumo reikalavimus ir podraug
yra pakankamai erdvi susieiti. Įvykio dalyviais tapo slaviškosios bendruomenės „Svarog“ (Сварог)2 nariai ir
tradicinės marių tautos religijos atstovai. Apeigas vedė
volchvas Olegas Viatskis, vienas iš Prigimtųjų veldinių
rato (Круг Родовых Наследий, sutrumpintai КРОНА) –
Rusijos rodnoverų bendruomenių sąjungos – organizatorių, atvykęs iš Kirovo srities.3
Ąžuolų giraitės apsuptoje laukymėje buvo įkurtas ritualinis kompleksas, kurį sudarė pati šventvietė (apeigų

Volchvai.
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į šventyklą, kartu panaudojami kaip savotiški stovai
kulto objektams: ant kairiojo pastatomas kaušas su
gira, ant dešiniojo – dubuo su vandeniu ir puodelis su
grūdais. Svarbus vaidmuo skirtas ritualiniam kirviui,
padedamam kairėje nuo įėjimo. Pradėdamas apeigas
volchvas rankos mostu, nukreiptu į kirvį, „atidaro“ bei
paskui „uždaro“ įėjimą į šventyklą (atitinkamai iš kairės
į dešinę ir iš dešinės į kairę).
Žynys apsivelka apeiginį apdarą, kurio svarbiausias
elementas – raštais išsiuvinėti marškiniai, prisikabina
amuletus-saugus su slaviška bei skandinaviška simbolika („sūkurio“ pavidalo svastika ir Toro kūjis), po to
įžiebia šventą ugnį, kuri ir reiškia apeiginį veiksmą esant
pradėtą. Nuo šios akimirkos šventykla neofitams yra uždaryta, į ją gali įžengti tik tas, kuris dalyvauja apeigoje.
Susirinkusieji išsirikiuoja pusračiu, veidais įėjimo į šventyklą link. Žynys supažindina visus susirinkusiuosius su
elgesio apeigų metu taisyklėmis, tikėjimo pagrindais.
Pačias apeigas sąlygiškai galima suskirstyti į kelis
etapus:
1. Šlovinimas: a) asmeniškas: žynio giriamosios žosmės, skirtos itin garbinamiems pagoniško panteono
dievams; b) masinis: įtraukiant visą bendruomenę ir apeigose apsilankiusius žiūrovus. Šlovinimo objektai yra:
a) aukščiausieji dievai: Svarogas, Daždjbogas, Perunas,

Rodas; b) sakralizuoti žemės bei protėvių įvaizdžiai; c)
demonologiniai personažai: miškinis, „čiuras“ (чур).
2. Tiesioginiai apeiginiai veiksmai: a) ritualiniai veiksmai su karvojumi; b) renkamas dovis; c) įkuriamos likusios aštuonios ugnys; d) ritualiniu kirviu atliekamas
apvalymas; e) dalyviai apibarstomi grūdais.
3. Poapeiginės priemonės: a) šventinės vaišės; b)
žaidimai ir t.t.
Panašūs šventinio veiksmo dėmenys, įvairuojantys
detalėmis, būdingi daugumai šiuolaikinės „etnikos“
sekėjų.
Pažymėtina, jog tarp mokslo bei publicistinių tyrimų, skirtų dviejų pastarųjų amžių rusų pagonybei, darbų, kurie imtųsi viso to, kas aprašyta, kritinės analizės,
itin mažai. Dauguma autorių žurnalistų, mokslininkų,
kitų konfesijų atstovų visas pastangas deda siekdami
išaiškinti rusų prigimtatikybos pseudošaltinius arba aptikti joje fašistinių bei sektantiškų požymių. Prie tyrinėtojų trūkumų reikia priskirti ir kabinetinį jų tyrimų pobūdį, prastą susipažinimą su „tiriamaisiais“. Ne veltui
dar XIX a. A. Gercenas iškėlė lozungą „Į liaudį!“. Tačiau
mokslo pasaulio perlenkimai bei štampai šiuo klausimu
reikalautų atskiros apybraižos, pranokstančios dabartinės mūsų temos rėmus.
Pamėginsime nužymėti pagrindinius „mitus“ – sisteminius elementus, kuriais
penisi Rusijos pagonių bendruomenės, rusiškosios indigenous religions atmainos.
Daugumos Rusijos pagonybės prozelitų pasaulėžiūros
bei veiklos pagrindas yra troškimas sugrąžinti slavų „aukso
amžių“.
1-as mitas. „Pagoniškojo
Eldorado beieškant“.

Šventvietė. Rusiškai – Капище.
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Savo samprotavimų apie
visos žmonijos ir, skyrium,
slavų „proistorę“ pagrindu
pagonių ideologai ima išlikusias sakmes (nebūtinai rusų),
savo pačių išvedžiojimus ir
„šventus“ tekstus, kurių istoriškumo nei tikrumo oficialusis
mokslas nepripažįsta. Panašių
teiginių pavyzdžiu gali būti
sakmė apie pasaulio sukūrimą, dėstoma bendruomenės
„Viatičių kalėda“ (Коляда
вятичей) atstovų. Pasak le-
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aukso amžiaus globėjo, priesakus, Veleslavas pabrėžia
slavų demiurgo dorybes. Volchvo nuomone, Svarogas
esąs šviesos kūrėjas ir rusų tautos pradininkas. Būtent
jis slavų protėvius išmokęs kalti geležį bei arti žemę.
Svarogas įkūręs pirmąjį židinį, sukūręs Saulę, žvaigždes,
žaras, davęs nurodymus keturiems „luomams“: žemdirbiams, amatininkams, kariams ir žyniams volchvams.
Jis padovanojęs žmonėms ir savo sūnų Svarožičių – žemiškąją ugnį. Galiausiai būtent Svarogas sukūręs Javę,
Navę ir Pravę – pamatines šiuolaikinių pagonių pasaulėžiūros kategorijas5 (apie rodnoverų „tripasaulę“ žr.
toliau). Rusų pagonių „Svarogo aukso amžiaus“ koncepcijos trūkumas – chronologinis neapibrėžtumas, kylantis iš miglotos mitinės „laikų pradžios“. Tačiau slavų
suklestėjimą Rusijos rodnoverai sieja ne tik su paslaptinguoju Svarogo amžiumi. Istoriniu idealu paprastai
laikomas Kijevo Rusios laikmetis. „Bylinų Rusia“ piešiama kaip centralizuota, etniškai vienalytė valstybė.
Prigimtatikių nuomone, būtent šioje epochoje viešpatavo tikra liaudies demokratija, pasireiškusi večėmis, ir
klestėjo turtinga, išplėtota rašytinė tradicija, prarasta
priėmus krikščionybę.

Prie šventosios ugnies.

gendos, pirmosios būtybės visatoje buvo dievai Rodas
(Род, pažodžiui „Giminė“) ir Černobogas (Чернобог,
pažodžiui „Juodadievis“, „Juodasis dievas“). Sukūrus
pasaulio pagrindus, jaunesniuosius dievus, dorovės
įstatymus, pirmadieviai visas savo jėgas sutelkė žmogaus sukūrimui. Kaip tik žmogų sukūrus ir prikėlus gyvenimui, prasideda aukso amžius: „…Tuomet Rodas ir
Černobogas išmokino juos savo žinių. Jas įgiję žmonės
ėmė gyventi ir daugintis Žemėje, pradėjo savo pažintį
su žemiškaisiais Dievais. Ir nuveikė visus tuos darbus,
kuriuos mes vadiname istorija“. Vienas iš įtakingesnių rusiškojo politeizmo ideologų, bendruomenės
„Rodoliubije“ (Родолюбие, pažodžiui „Meilė Rodui/giminei“) volchvas Veleslavas „Trumpame rodnovero žodyne“ išvardija keturis žmonijos amžius. Tai: 1) Svarogo
aukso amžius, autoriaus apibūdinamas kaip tiesos, teisingumo, taikos ir dieviškosios žinijos viešpatavimo laikai; 2) Daždjbogo sidabrinis amžius – tolydžio vystančių
minėtų dorybių laikmetis; 3) Peruno bronzos amžius –
dorovės nuosmukio ir prasidėjusios kovos dėl valdžios
laikas; 4) Koščėjaus4 geležies amžius – šiuolaikinė bedievystės ir prievartos epocha. Vardydamas Svarogo,

Stabas.
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Riazanės bendruomenės šventvietė „Trižiedis“ (Троецвет).

Jau minėto rusų alternatyvaus religingumo patriarcho Dobroslavo (A. Dobrovolskio) vaizdiniai apie
antžmogio erą, visuotinės gerovės laikus apskritai irgi
įsitenka į bendrą šiuolaikinių pagonių lūkesčių vagą.
A. Dobrovolskio samprotavimai apie aukso amžiaus
epochą remiasi:
– pirmykščio žmogaus ir aplinkinio pasaulio simbioze;
– totemizmu;
– senovės žmogui būdingu „pirmapradžiu žinojimu“;
– matriarchatu.
Dobroslavo nuomone, ideali pasaulio santvarka nepraėjo be pėdsako, bet pasireiškė per kūrybinę, intelektinę akmens amžiaus žmonių veiklą: „Mums nesuvokiamu būdu jie ištiesindavo mamutų iltis ir pasidarydavo iš
jų ietis, kuriomis parblokšdavo kardadantį tigrą. Plėšrų
(!) žvėrį jie pavertė savo vieninteliu draugu… Beraščiai
akmens amžiaus žmonės apskaičiuodavo dangaus kūnų
judėjimą ir stebėtinai, neįtikėtinai tiksliai numatydavo
saulės užtemimus… Jie gydė žodžiais – užkalbėjimais,
žolėmis ir akmeninėmis adatomis… Visiškai neaišku,
kaip, bet mūsų tolimieji Protėviai iškeldavo stačius milžiniškus akmenis, viršijančius bet kokį supratimą apie
paprasto mirtingojo galimybes…“. Pažymėtina, jog
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minėtiems sugebėjimams talkino žmonijos protėvynės
klimatinės sąlygos: „Žmogus, kaip Protą įkūnijanti būtybė, vargu ar būtų galėjęs atsirasti šiltuosiuose, palaiminguose kraštuose, kur gausios Gamtos dovanos tobulėjimą daro nereikalingą ir taip kliudo vystytis protinėms bei dvasinėms galioms. Žmogus atsirado Šiaurės
giriose, kurių rūsčios klimatinės sąlygos neleido atsipalaiduoti. Norint išgyventi, išsaugoti ir pratęsti giminę,
reikėjo mąstyti ir išradinėti. Apskritus metus skinti nuo
medžių prisirpusius vaisius – didelio proto nereikia“.
Dar Dobroslavas ne sykį mini kažkokią senovės žmogaus „lunatišką užmarštį“. Atsiskyrėlis Dobroslavas,
vienas iš nedaugelio tarp pagonių intelektinio elito aptaria aukso amžiaus saulėlydžio priežastis. Pirmiausia
joms tenka priskirti: žmonijos kovą prieš gamtą, atsiradusią kalbą, gyvulininkystę, patriarchatą, pirmykštės
bendruomenės suirimą bei dėl to iškilusias vergvaldžių
valstybes, monoteistinių religijų įsigalėjimą. Kaip ir
kai kurie kiti šiuolaikinės rusų pagonybės atstovai, autorius tiki esant galima sugrąžinti idealųjį laiką. Pasak
Dobroslavo pamokymų, sugrįžti prie išsvajotųjų laikų
žmonija galės tik labai rimtai ir totaliai atsinaujinusi – iš
naujo atgimusi. Taigi – tik po eschatologinės katastrofos. Naujajame pasaulyje gyvens naujasis žmogus. Kad
ir keista, bet antžmogio įvaizdį A. Dobrovolskis ima iš istorinės praeities. Be paleolito žmonių, į „vertųjų“ ateities žmonių sąrašą pateko XX a. ketvirtojo dešimtmečio
Vokietijos jaunimas ir Kijevo Rusios laikų slavų vyrai.
Kaip gerai žinoma, pati aukso amžiaus idėja jau turi
daugiaamžę istoriją. Tikėjimą kitados buvus žmonijos
sužydėjimo epochą aptinkame daugelio senovės tautų mituose, visuose kontinentuose. Gana smulkiai kai
kurie mitai aprašo ir kuo įvairiausias dovanas, suteiktas
žmonėms aukso amžiaus kultūrinių herojų bei demiurgų. Antai romėnų Saturnas, sutelkęs pakrikusias kalnų
gentis, išmokė jas dirbti žemę, įvedė pirmuosius įstatymus; skandinavų Inglingai (Odinas bei Njordas) padovanojo žmonėms karo meną, derlingus metus, runas;
karelų Veinemeinenas apskritai iškyla kaip pasaulio kūrėjas. Neatmestina, jog samprotaudami apie visuotinės
gerovės epochą pagonių lyderiai kaip tik ir kreipėsi į
atitinkamus mitinius siužetus, perėmė jų struktūrą, būdingą jų vidinį audinį. Vis dėlto jų samprotavimų skurdumas, palyginti su tradicine mitologija, bei fantastiškumas verčia tuo suabejoti.
Būdinga, jog idėjos apie rojaus žemėje laikus rusų
pagonybės ideologų pristatomos itin miglotai, jų dėstymas stokoja konkretumo, o neretai ir logikos. Nors
daugeliu klausimų aukso amžiaus mito apologetų
nuomonės gerokai skiriasi, visi jie sutinka su tuo, kad
žmonijos raida ir šiuolaikinė padėtis – tai intelektinis bei

SKAITYMAI
moralinis regresas, atžanga arba, kitaip sakant, didingų,
kilnių praeities idealų išsižadėjimas. Legenda apie aukso
amžių Rusijos rodnoverų intelektualams tėra priemonė pasmerkti monoteistines religines koncepcijas, visų
pirma – artimiausią jiems krikščionybę. Reikia pabrėžti,
jog priešprieša tarp ikikrikščioniškojo aukso amžiaus ir
krikščioniškojo „geležies amžiaus“ grindžiama ne logika,
o šokiruojančiais vaizdiniais, kitąsyk tiesiog literatūrine
iškalba. Nei viena, nei kita neparemta jokiais istoriniais
šaltiniais, negana to, dažnai tiesiog prieštarauja visuotinai žinomiems archeologijos, etnografijos bei kitų mokslo šakų duomenims. Aukso amžius – tai ne istorinio tyrimo objektas, bet ideologinė paradigma, pasitelkiama
kaip ryški religinio-politinio pamokslavimo priemonė.
Laikydamiesi nuostatos, dalijančios praeitį į gerovės ir
nuosmukio laikus, panteistinio rojaus epochos gerbėjai į
„juodus ir baltus“ padalijo ir savosios istorijos veikėjus.
2-as mitas. „Herojus tėvas ir išdavikas sūnus“ – savi
ir svetimi pagal pagoniškąjį istorijos vadovėlį.
Vieną iš centrinių vietų Rusijos istorijos veikėjų „gerųjų sąraše“, pagal rodnoverus, užima Kijevo kunigaikščio
Sviatoslavo Igorevičiaus asmuo. Dauguma Rusijos pagonių bendruomenių išskiria šį Senosios Rusios kūrimosi laikų politinį veikėją ir Sviatoslavo valdymo laikotarpį laiko
pagoniškosios Rusios klestėjimo epocha. Kreipdamiesi į
didžiojo Kijevo kunigaikščio žygdarbius tradicijos sekėjai
pirmiausia pažymi sėkmingą jo užsienio politiką: Chazarų
kaganato sunaikinimą, karus su Bizantija Balkanuose.
Sprendžiant iš rodnoverų spaudos, visų ryškiausias nepaliaujamų Sviatoslavo karų epizodas, tikrojo rusų dvasios
bei ginklo pranašumo paliudijimas – tai garsusis Rusios
ir Bizantijos susidūrimas prie Dorostolo sienų.6 Dėmesį
patraukia tai, kad, be ganėtinai smulkios kunigaikščio
Sviatoslavo politinio ir net asmeninio gyvenimo charakteristikos, šiuolaikiniai pagonių autoriai vos probėgšmiais
tepamini kitas herojiškas Rusijos istorijos asmenybes,
dažnai pasitenkindami jas vien išvardiję. Olegas, Igoris,
Razinas bei kt. atrodo beveidžiai, sudaro tarsi „masinį gėrio pavyzdį“.
Be atskirų asmenų, tyrinėtojų iš rodnoverų tarpo darbuose aptinkame ištisus sąrašus genčių bei socialinių grupių, suvaidinusių, autorių nuomone, ryškų vaidmenį rusų
pagoniškojoje istorijoje. Vieną iš centrinių vietų tokiuose
sąrašuose užima Pabaltijo slavų rujėnų (руяне) gentis,
viduramžiais gyvenusi Rujeno (Руян) saloje (šiuolaikinis
Riugenas). Rujėnų bei jų svarbiausio religinio centro minėtoje saloje – šventojo Arkonos miesto istorinis likimas
jau kuris laikas yra šiuolaikinių rusų pagonių akiratyje.
Pavyzdžiui, „Bitcevo kreipimosi“7 dalyviai Arkonos miesto sugriovimo datą priėmė savo kalendoriaus pagrindu.

Žurnalo „Sakalas“ (Сокол) viršelis.
A. Dobrovolskio (Dobroslavo) įsteigto Rusų išsivadavimo judėjimo
(Русское освободительное общество – РОД) emblema.
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Rodnoverų spaudos duomenys leidžia iškelti kelias
prielaidas, kuriomis būtų galima paaiškinti milžinišką
slavų pagonių susidomėjimą rujėnų gentimi ir jų šventuoju miestu. Pirma, rujėnai ilgiau nei kitos slavų gentys
laikėsi pagoniškojo tikėjimo. Antra, rujėnų žemėje buvo
pagrindinė Pabaltijo slavų šventykla ir aukščiausiojo
dievo Sventovito atvaizdas. Trečia, rujėnai ligi paskutinės akimirkos su ginklu rankose gynė savo tikėjimą.
Ketvirta, rodnoverus galėjo patraukti ir pats Arkonos
„pašėlusių vyčių“ vaizdinys, ryškiomis spalvomis nupieštas XII–XIII a. kronikininkų. Kita slavų gentis didvyrė, pagal „pagonių vadovėlį“, yra rytų slavai viatičiai.
Šiuos užkietėjusius senojo tikėjimo išpažinėjus valdžiai
esą pavyko galutinai pakrikštyti tik XVII a. (rodnoverų
duomenimis). Po genčių, mėginusių atvirai, ginklu pasipriešinti krikščionybei, į istorinę areną išeina pavieniai
kovotojai pogrindininkai: skomorochai, eretinių mokymų sekėjai, XVII a. suiručių maištininkai, netgi kazokai.
Politinės permainos, ištikusios Rusiją XX a., kai kurių
pagonių lyderių nuomone, irgi yra senojo (pagonių) ir
naujojo (krikščionių) tikėjimo priešpriešos padarinys.
Rusų socialinės-politinės santvarkos etalonu daugelis Svarogo, Veleso ar Peruno garbintojų laiko večę.
Istorinis pavyzdys – Didžiojo Naugardo valdymas.
Valdymas per sueigas XXI a. rodnoverus traukia bendruomeniškumu, turinčiu aiškiai išreikštas ikikrikščioniškas šaknis: laisvų žmonių susibūrimas savivaldos,
talkos pagrindais, bendruomenės gerovės pirmenybė
prieš privačią, bendra žemėvalda. Bendruomenė – tai
tautinės savisaugos forma su jai būdingu dvasiniu branduoliu. Kaip tik dėl to, kad yra pirmapradė ir laikosi doros, bendruomenė „pergyveno“ christianizaciją, totorių jungą, baudžiavą, Stolypino reformas ir išliko gyva
ligi pat 1917 m. įvykių. Pagonys tiki esant įmanoma atgaivinti „pirmykštį socializmą“. Iš bendruomenės praeities jie siūlo perimti tai, kas geriausia ir neišjudinama,
– dvasinius bei dorovinius pamatus. Į įvykusias ūkines
bei politines permainas būsimoji reforma, žinoma, turi
atsižvelgti remdamasi šiuolaikiniais laimėjimais.
Vienas iš pagrindinių (tiek pasaulėžiūros, tiek „chronologinio gyvybingumo“ prasme) rusų pagonių mitų
apie savo istorijos antiherojus – tai pasakojimas apie
Kijevo kunigaikštį Vladimirą Sviatoslavičių. Šiuolaikinėje
pagoniškoje literatūroje Sviatoslavo sūnaus valdymo laikas pristatomas kaip nesėkmingų ir net ydingų politinių
bei religinių reformų virtinė. 988-ieji – tai pilietinio karo
prieš prievartinę christianizaciją metai. Vladimiras – pirmasis kunigaikštis-inkvizitorius, žynius ir žiniuones deginęs ant laužų daug anksčiau nei panašūs procesai suliepsnojo Europoje. Kai kurių rodnoverų manymu, Rusią
atversti į naująjį tikėjimą Vladimirui pavyko remiantis ke-
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liais veiksniais: itin reikšmingu savo kariaunos indėliu; pašalinus teisėtą įpėdinį; panaikinus večę – visuomeninį institutą, ribojusį kunigaikščio valdžią; Kijevo kunigaikščio
kraujo ryšiai – kita gana gyvai rusų pagonių aptarinėjama
tema. Didžiojo karvedžio Sviatoslavo tiesioginė giminystė su Rusios krikštytoju Vladimiru arba išvis nutylima,
arba suvedama į konfliktą tarp Sviatoslavo teisėto sūnaus Jaropolko ir nesantuokinio vaiko Vladimiro. Toliau
už kitus savo samprotavimais nukeliauja akademikas
V. Istrachovas. Mėgindamas išvis paneigti Sviatoslavo ir
Vladimiro giminystę jis pritaiko čia žydų sąmokslo teoriją: būtent šitaip atsiranda būsimasis didysis Kijevo kunigaikštis. Iš čia ir „semito Vladimiro“ valdymo padariniai
– tauta nuginkluojama dvasiškai, ji sumenkinama net
skaičiumi, todėl galiausiai rusų kunigaikštystės XIII a. nebėra pajėgios atremti mongolų-totorių ordas. Kas be ko,
panašių pseudoistorinių prasimanymų skleidimas diskredituoja ir šiaip jau ideologiškai silpnai pagrįstą judėjimą ir
įduoda papildomą kortą į rankas jo kritikams.
Dar vienas vertas aptarti mitas – tai „pagoniškoji
giesmė“ apie slavų tripasaulę.
3-ias mitas. „Javė, Navė ir Pravė“,
arba „Veleso knygos“ nostalgija.
Pagrindiniu mėginamos atgaivinti pagoniškosios pasaulėžiūros dėmeniu dedamas „konceptualus blokas“,
sudarytas iš trijų sąvokų: Явь, Навь ir Правь. Nedaugelio
kitų šį klausimą nagrinėjusių tyrinėtojų, taip pat mūsų
muomone, kalbamos filosofinės bei teologinės sąvokos rado sau palankią dirvą kone visose stambiausiose
Rusijos bei užsienio slavų pagonių religinėse organizacijose bei susivienijimuose. Vis dėlto, nepaisant populiarumo, Javė, Navė ir Pravė neturi vieno, visam pagonių
pasauliui bendro paaiškinimo. Konstruojamos pagonybės ideologų šie terminai suprantami bei aiškinami skirtingai. Apžvelgus rodnoverų naratyvus, krinta į akis kelios konceptų prasmę turinčios atskleisti versijos. Pasak
labiausiai paplitusios nagrinėjamų religinių-filosofinių
(tiksliau, kvazifilosofinių) sąvokų traktuotės, Javė, Navė
ir Pravė – tai trys slavų mitinio pasaulėvaizdžio lygmenys, arba trys pasauliai: Pravė – šviesiųjų dievų pasaulis, Navė – tamsiųjų dievų buveinė, Javė – žemiškasis,
žmonių pasaulis. Be mitinio pasaulėvaizdžio lygmenų,
šios sąvokos taip pat siejamos su atitinkamomis besiformuojančios neopagoniškosios filosofijos kategorijomis: Pravei priskiriamas dieviškųjų dėsnių vaidmuo,
Javė siejasi su jutimais patiriamu pasauliu, su „regimąja
tikrove“, o Navė – tai mūsų suvokimui neprieinamas
pasaulis, „subtiliųjų Būties plotmių visuma“ ir t.t.
Jau pradinė abiejų interpretacijų kritika leidžia daryti tokias išvadas: pirmoji hipotezė yra artima plačiai
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pasaulio mitologijose paplitusiems vaizdiniams apie
tridalę pasaulio erdvės struktūrą. Gali būti, kad šiuolaikinės gradacijos pagrindu paimtas senovės skandinavų
požiūris į pasaulio sandarą. Kadangi skandinavų šaltiniai yra išlikę ir santykinai nesunkiai prieinami, slavų pagonys dažnai pasinaudoja šiaurės kaimynų mitologiniu
bagažu ką nors palygindami, o kitąsyk ir tiesiog nusikopijuodami. Greta Pasaulio medžio, kaip visatos padalijimo į tris lygmenis modelio, prigimtatikiai pasitelkia ir
Zbručo stabą.
Antroji hipotezė atrodo kaip dirbtinis teologinis-filosofinis konstruktas, neturintis po savimi jokio istorinio nei
religinio pagrindo. Be abejo, šiuolaikiniams pagonims reikia praplėsti jų teigiamo mitinio pasaulėvaizdžio turinį. Iš
čia ir kai kurių prigimtatikių atkaklios pastangos įdiegti į tikinčiųjų sąmonę tam tikrą kompleksą naujų religinių-mitinių konstruktų – siekis vaizdinius apie Navę, Javę ir Pravę
susieti su nebūdingomis joms filosofinėmis koncepcijomis. Kita pagonių elito dalis, atmesdama skolinimosi bei
įmanomų rekonstrukcijų kelią, renkasi mažiau pastangų
reikalaujančią „mitologinę kūrybą“. Prigimtatikių elito
valia slavų pagoniškąją „tripasaulę“ imasi prižiūrėti ištisas dievybių panteonas. Pažymėtina, jog dievų „įgaliojimai“ kuriant pasaulį bei jį valdant, taip pat atskirų mitinių
būtybių ryšys su konkrečiais pasaulio lygmenimis skirtingose Rusijos rodnoverų bendruomenėse gerokai skiriasi.
Javės, Navės ir Pravės demiurgais laikomi tiek Rodas, tiek
Svarogas. Tripasaulės gynėjais bei sergėtojais dauguma
prigimtatikių pripažįsta Peruną bei Sventovitą. Velesas
– vienintelė dievybė, bene visų slavų pagonių vieningai
siejama su mirusiųjų pasauliu Nave. Tarpininku tarp dangiškojo ir žemiškojo pasaulių esąs Simarglas, o tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių – paukščiai. Pasitaiko ir dievų
skirstymo po atitinkamas „karalystes“ urmu. Dar vienas
„savaime suprantamas“ dalykas šiuolaikiniams pagonybės sekėjams yra trijų kalbamų terminų sąsaja su vakarų
slavų šaltiniuose minima dievybe, vardu Triglavas, pažodžiui „Trigalvis“. Prigimtatikių naratyvuose Triglavas paprastai aiškinamas dviem būdais: arba tiesiog kaip Javės,
Pravės bei Navės įsikūnijimas, arba kaip dieviškoji trejybė
(Svarogas-Perunas-Velesas, atstovaujantys atitinkamai
Pravei, Javei ir Navei) viename.
Iš viso, kas pasakyta, galima padaryti keletą išvadų.
Pirma, iki šiol Rusijos pagonys nei šalies viduje, nei visų
rytų slavų mastu nėra sukūrę vieningos koncepcijos,
bendro modelio, aiškinančio jų teigiamas religines-pasaulėžiūrines vertybes. Nes: a) nėra aiškaus sąvokų aparato, kuris atskleistų pamatinių pasaulėžiūros terminų
– Pravės, Javės ir Navės – esmę; b) pagonių ideologų
pastangos remiantis vien savo spėlionėmis bei kūryba
„apgyvendinti“ mitinio pasaulio lygmenis prasimanytu

panteonu, skirtingose bendruomenėse sudarytu iš skirtingų dievų, yra iš anksto pasmerktos.
Antra, nepaisant savo jauno amžiaus, pagonių judėjimas vis dėlto sugebėjo bendrais bruožais susidaryti
savitą religinę sistemą ir gana sėkmingai ja manipuliuoja. Socialiai aktualizuotos religinės propagandos padariniai – atsiradusios naujos šventės (pavyzdžiui, Свято
Прави „Pravės šventė“), pagonių bendruomenių pavadinimai (pavyzdžiui, Единство Прави „Pravės vienybė“
Moskovskio gyvenvietėje), religinės mokyklos, sveikatingumo metodikos. Sėkmė įvedant „neomitologinius“
terminus pasidarė tokia juntama, kad Javės, Pravės ir
Navės įtakon pateko net mokslinė publicistika, kaip antai nemaža dalis įvairiausių senovės slavų tikėjimų žodynų bei žinynų. Pavyzdžiui, E. Gruško ir J. Medvedevo
„Slavų mitologijos žodyne“ (Словарь славянской
мифологии), turinčiame įrašą „Rekomenduojama kaip
rusų kalbos, literatūros ir istorijos mokymo priemonė
vidurinėse mokyklose, koledžuose, gimnazijose bei
aukštosiose mokyklose“, pagoniškoji religinė „trejybė“
apibūdinta kaip „laiko įsikūnijimas slavų kosmogonijoje“, ir tokių pavyzdžių dešimtys.
Šaltiniais nagrinėjamieji terminai paremti išimtinai
menkai. Jei paliksime nuošaly prigimtosios tikybos ideo
logų fantastinius išvedžiojimus apie Pravės sąvokos,
kaip universalaus VI–III tūkstm. pr. m. e. arijų dėsnio,
kilmę Tripolės archeologinėje kultūroje, apie Navės,
Pravės ir Javės dėsnių atminimą ukrainiečių rankšluosčių ornamentuose ir galiausiai apie slavų Javės suartėjimą su žydų Jahve, tai svarbiausiu ir esmiškai vieninteliu
šaltiniu, paliudijančiu visus tris terminus, liks garsusis
XX a. falsifikatas – „Veleso knyga“. Daugybėje šio „seniausiojo slavų raštijos paminklo“ autorinių leidimų bei
vertimų Javės, Pravės ir Navės sąvokos sutinkamos
nevienąsyk. Paprastai informacija apie šiuos pagoniškus mitinius vaizdinius autoriaus pateikiama nedidelių
intarpų į pagrindinį tekstą pavidalu. Daugumoje atvejų
Javė, Pravė ir Navė „Veleso knygos“ sudarytojo minimos šlovinant vieną ar kitą dievybę, taip pat aprašant
svarbiausius, lemtingus įvykius. Šiaip jau eilutės, skirtos aptariamosioms sąvokoms, kaip, beje, ir visas kūrinys, yra itin neinformatyvūs, migloti bei skurdūs faktų.
Peržvelgta medžiaga ne tik kad nepaaiškina Pravės,
Javės ir Navės religinės-filosofinės reikšmės, bet leidžia
teigti, jog gausūs falsifikato autoriaus sekėjai bei tęsėjai, stengdamiesi įterpti į tekstą po savo „perliuką“, tik
dar labiau supainiojo ir taip jau painų „Veleso knygos“
raizginį, kartu ir aptariamuosius terminus.
Pažymėtina, kad net patys išlikę „Veleso knygos“
apologetai ne visuomet sugeba pateikti rišlų paslaptingosios „trejybės“ paaiškinimą, o ir kai kurie šiuolaikiniai
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pagonybės šalininkai arba prijaučiantieji jos atgimimui
pripažįsta mažų mažiausiai dviejų jos narių dirbtinumą.
Antai „Rusų pagoniškojo pasaulėvaizdžio“ žodyno sudarytojai, paminėję Javę bei Pravę, pareiškia, jog tokios
sąvokos „nė viename iš patikimų šaltinių grynu pavidalu nesutinkamos“. „Žemiškasis ir dievų pasauliai“ neminimi ir rusų mitologijos tyrinėjimuose bei rimtuose žinynuose. Tiesos dėlei reikia pasakyti, jog kai kurie žodynai
(kaip antai V. Dalio, S. Ožigovo, D. Ušakovo) pateikia
bendrinį daiktavardį явь „regimoji tikrovė“, tačiau šiuolaikinių rodnoverų religinių-filosofinių išvedžiojimų šis
žodis niekaip nepagrindžia.
Nekelia abejonių tai, kad senovės slavai turėjo išplėtotą mitinį pasaulėvaizdį su gana išreikšta dievų
hierarchija, pasaulio struktūra ir t.t. Deja, didžioji dalis
rytų slavų pagoniškojo paveldo prarasta ir tyrinėtojų
po krislą rekonstruojama, pasitelkiant įvairias sudėtingas mokslines metodologijas. Rusijos bei Ukrainos pagonių bendruomenių kuriama sava religinė mitologija
ir juolab Pravės, Javės ir Navės „pasaulių“ konstruktas
neturi nė menkiausio istorinio kultūrinio pagrindo ir į
sudėtingą rytų slavų tautų religinio pasaulėvaizdžio rekonstrukciją tik įneša papildomą chaosą.
Galima pridurti, kad gaivinamoji slavų pagonybė
puoselėja dar ne vieną naują mitą. Prie panašių „juodųjų skylių“ traktuojant istorijos bei religijos reiškinius
atsiradimo bei rutuliojimosi prisideda ir aptariamojo judėjimo kraštutinis variantiškumas, ir pirminių šaltinių,
kurie XXI a. žmogui prieinamai atskleistų savo tautos
mitinio pasaulėvaizdžio gelmę, stoka. Naujoji rusų pagonybė tebėra labai jauna, ji dar tik randasi, dar tik kuriasi jos pagrindiniai istitutai. Reikia tikėtis, kad ilgainiui
slaviškasis religingumas nusimes savo laikinus, pasenusius ir nebereikalingus visokių spėlionių, nepamatuotų
mokymų bei melagingų pranašysčių apvalkalus, ir galiausiai atsidengs tikroji jo šerdis. Tik tuomet ir bus galima deramai pažinti ir apibūdinti šį reiškinį.
Naujas religinis tūkstantmetis pasižymi pasaulėžiūrinės archajikos antplūdžiu tiek Vakaruose, tiek Rytuose.
Slavų šalių pagonys, neopagonys bei rodnoverai aktyviai įsilieja į bendrą srautą. Žinoma, ligi rusų pagonybės
oficialaus pripažinimo, oficialaus statuso suteikimo
šiam pasaulėžiūriniam judėjimui, kaip antai Islandijoje
ar Didžiojoje Britanijoje, – dar labai toli. Bet jeigu jau įsiliepsnoja rusų pagonių šventiniai laužai, vadinasi, kažkam to reikia?
Iš rusų kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS
Versta iš specialiai „Liaudies kultūrai“
įteikto mašinraščio.
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NUORODOS:
1. [Velesas – slavų gyvulių ir tikėtinai poezijos bei mirusiųjų pasaulio
dievas, baltų Velnio giminaitis; „Veleso knyga“ – vienas iš suklastotų „senosios slavų išminties teksų“, falsifikatas. Bojanas – „Sakmėje apie Igorio pulką“ minimas senosios Rusios dainius, ten pat
pavadintas Veleso vaikaičiu. Rusų kalbos veiksmažodis ведать
„žinoti, turėti žinioje“ yra senovės indų kalbos veiksmažodžio
veda „ji(s) žino“ giminaitis, o tai davė pagrindą pagal senųjų Indijos vedų pavadinimą (vyr. g. veda-, pažodžiui „žinojimas, žinija“)
pramanyti senovės rusų „dvasinės išminties“ pavadinimą веда
(mot. g.). – Laužtiniuose skliaustuose visur pastabos vertėjo.]
2. [Vieno iš senųjų slavų dievų vardas.].
3. Šiuo metu prie masiškiausių bei geriausiai organizuotų tokių sąjungų priskirtinos: Pagoniškosios tradicijos ratas (Круг языческой
традиции – КЯТ), Slavų giminių sąjunga (Родовой союз славян
– РОСС), Slavų prigimtojo tikėjimo slavų bendruomenių sąjunga
(Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры – ССО СРВ),
„Schron ež slaven“ (Схрон еж славен), Venedų sąjunga (Союз
венедов) bei kt. [Atkreiptinas dėmesys, jog santrumpa КРОНА
asocijuojasi su rusu zodziu корона „karūna“, o РОСС – su Rusijos
pavadinimu Россия.]
4. [Pasakų personažas Кощей, pažodžiui „Kaulėtasis“, iš dalies
atitinkantis lietuvių pasakų „Kaulo senį“.]
5. [Asociacijos su rusų žodžiais явь „regimoji tikrovė“, навь „mitologijoje suasmeninta mirtis; numirėlis“ ir правда „tiesa“, право
„teisė“, matyt, dargi sukergus su iš istorinių šaltinių žinoma
neaiškios kilmės vakarų slavų dievybe Prove.]
6. Dorostolas – miestas-tvirtovė, prie kurio sienų vyko svarbiausi
Sviatoslavo karų Balkanuose 968–971 m. įvykiai, dabar Rumunijos
miestas Silistrija.
7. „Bitcevo kreipimasis“ rodnoverų buvo priimtas 2002-03-17 susirinkimo Čertanovo šventviečių komplekso vietoje Maskvoje
metu. Pagrindinis „Keipimosi“ tikslas – Rusijos ir užsienio pagonių
bendruomenių vienijimasis ir bendradarbiavimas.
READINGS

Nostalgia for the „Golden Age“
or the National Indigenous Religions
Revival Project?
Romanas ŠIŽENSKIS
Senior lecturer at the University of Nizhnij
Novgorod, ŠIŽENSKYI reviews neo-pagan movement
in contemporary Russia: the main trends, rituals,and
characteristics of communities’ social life. He also
singles out three main myths, consciously or not, followed by contemporary Russian neo-pagans. The first
is based on a belief that at pagan times Russia (or the
Slaves in general) experienced her “golden age” and
that Christianisation brought on a decline. The second
myth is the last pagan duke Svyatoslav was a near
saint and his son who Christianised Russia was a traitor. The third myth is „theological“ and comes from a
pseudosource, that is to say a fake source called „The
Book Veles“ that talks of the pseudo god Yave, Nave
and Prave that embodies the main aspects of the being. The article is concluded with an uncertainty as to
what shape the Russian neo-pagan movement might
take in the future and whether or not it will be acqknowledged officially, the way it has been in the UK
and Iceland.

IN MEMORIAM

Vytautas KRYŽEVIČIUS
(1944.10.13–2011.08.09)

Užgeso – nedega, net nesmilksta žaizdras kalvio Vytauto Kryževičiaus dirbtuvėse. Ir jau neužsižiebs, nes vasarą, vos prieš keletą mėnesių, staigi mirtis išsivedė jį ir
iš gyvenimo, ir iš liaudies kūrybos pasaulio. Ne iš namų,
o iš Dieveniškių, pačią pirmąją plenero „Dieveniškės kalvių vijose“ dieną.
Spalio 13-ąją jam būtų sukakę šešiasdešimt septyneri. Neatsitiktinai nuo mažų dienų traukė metalas – jo
senelis buvo kalvis. Taigi ir kalvės dūmai jam buvo neaitrūs, ir įkaitinta geležis paklūsdavo jo kūjui... Iš tiesų
V. Kryževičiaus kūrybos kelias prasidėjo jaunystėje. 1975
m. jis – jau tuometinės Liaudies meno draugijos (dabar
Lietuvos tautodailininkų sąjunga) narys, aktyvus įvairių
liaudies dailės parodų, kūrybinių medžio drožėjų stovyklų, kalvystės renginių dalyvis. Daug saulučių, geležinių
kryžių nukalta papuošti medinių paminklų viršūnes, stogelius. V. Kryževičiaus darbai puošia ir bažnyčias, varpines – Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčios ir Marijonų koplyčios, Naujamiesčio, Pandėlio bažnyčias. Yra sukūręs
nemažai antkapinių paminklų.
Neatsitiktinai labiausiai įsimintini jo geležiniai kryžiai. Juose natūraliai jungėsi tradiciniai senųjų geležinių
kryžių bruožai ir menininko kūrybinis išmoningumas. Jo

kūrinių pagrindas – tradicinių mastelių geležinio kryžiaus
konstrukcija, kurios elementai savitai interpretuojami.
V. Kryževičiaus darbai nesunkiai atpažįstami iš subtilaus
geometrinių konstrukcinių motyvų ir augalinių elementų (daugiausia įvairių šakelių, lapelių) derinio. Šitokiose
kompozicijose tarsi nejausdavai geležies „sunkumo“
– paprastos ažūrinės kompozicijos V. Kryževičiaus rankose įgaudavo savotiško sunkiai nusakomo lengvumo.
Jo kūryba skamba lyg subtili įgudusio meistro grojama
melodija. Tokie geležiniai kryžiai, saulutės neužgoždavo
medžio kompozicijos, iškilusios virš stogelio, dengiančio
tradicinį stogastulpį, koplytstulpį ar skulptūrinę kompoziciją, atvirkščiai, jos formos lengvumas tarsi persiduodavo visai paminklo struktūrai ir suteikdavo jai savotiškos
romantikos. Galimas daiktas, šitas formų, ypač augalinių,
virpėjimas kyla iš itin originalios meistro pasaulėjautos, jo
ypatingo santykio su gamta. Jis domėjosi dvasių pasauliu, siekė įžvelgti anapusinę, nematomą tikrovę, net žmogaus gelmes. Atrodo, virgulė bus buvusi vienu svarbiausių instrumentų, leidžiančių pamatyti ir pajusti daugiau,
nei akys pajėgia. Gal todėl ir meistro žvilgsnyje matei savotišką susikaupimą, įsiklausymą į save ir į kitų nejaučiamą tikrovę netgi kasdieniškose situacijose.
Nemažai Vytauto Kryževičiaus darbų yra iškeliavę į
užsienį. Jų, kaskart vis naujų galėjai išvysti kasmetinėse
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Vytauto Kryževičiaus nukaltos geležinės kryžių viršūnės.

liaudies meno parodose Panevėžyje, respublikinėse ekspozicijose. O šįmet „Aukso vainiko“ nominacijos regioninėje Panevėžio apskrities parodoje jis neabejotinai buvo
geriausias tarp taikomosios liaudies dailės meistrų ir pateko į respublikinį turą. Kas žino, galbūt Aukso vainikas
būtų papuošęs būtent jo galvą. Neabejotinai to vertą. O
štai Lietuvos kalvių kalvio karūna papuošė jo galvą Zypliuose vykusioje kalvystės šventėje.
Po daugelio metų darbo atėjo įvertinimas, liudijantis, kad turėjome didelį kalvystės menininką, originalią
asmenybę. Vytauto Kryževičiaus darbai, giliai susiję su
tradicijomis, neabejotinai įeis į šio liaudies dailės žanro
vertingiausių kūrinių fondą, o jaunieji kalviai, kurių Lietuvoje turime ne vieną, laikytini šio meistro pasekėjais
ir mokiniais, kurių jis ieškojo, ilgėjosi ir liūdejo, kad tokio
sunkaus kalvystės darbo jaunieji kūrėjai privengia.
Alė POČIULPAITĖ
IN MEMORIAM

Vytautas KRYŽEVIČIUS
(1944-10-13–2011-108-09)
Alė POČIULPAITĖ
Vytautas KRYŽEVIČIUS was the most famous of the
Lithuanian cross decorators in recent years specialising
in making cross tops and other metal work, and winner
of the Best Lithuanian Blacksmith Award. He died unexpectedly, on the first day of the Plein Air “Dieveniškės
in the Blacksmith Whorl“. His work is characterised as
especially light, gracious and harmonious, always in proportion to the cross or another object that it was made
to decorate.
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ŽMONĖS PASAKOJA
„Liaudies kultūros“ 2010 m. trečiajame, 2011 m. penktajame numeriuose pradėjome pažintį
su Baltarusijos lietuviškosios salos, Gervėčių krašto, šviesuoliais. Skelbėme puikios pateikėjos,
dainininkės, papročių žinovės Marijos Mažeikienės, gimusios ir augusios Girių kaime, šiuo metu
gyvenančios Petrikuose, vaikystės ir jaunystės metų atsiminimus. Kita žurnalo viešnia, Malvina
Miškinienė-Chmieliauskaitė, gimė 1926 m. taip pat Girių kaime, bet jos likimas susiklostė kitaip. Dar
1949 metais ji išvažiavo į Lietuvą, čia baigė mokslus ir 50 metų įvairiose Lietuvos mokyklose dėstė
fiziką ir matematiką. Tėviškėje vėl darbuotis pradėjo išėjusi į pensiją – 1989 m. Peliagrindoje įsigytoje sodyboje įkūrė nedidelį etnografinį muziejėlį, dainavo šio krašto moterų ansamblyje „Žilvitis“,
rašė dainas, kurias ansamblis mielai įtraukė į savąjį repertuarą, garsėjo kaip audėja, į rankšluosčius
įaudusi „Tautišką giesmę“, „Tėve mūsų“, pačios sukurtą „Gervėčių himną“, „Trakų pilį“, net Baltarusijos himną. Malvinos Miškinienės austais rankšluosčiais apdovanoti net du Lietuvos prezidentai
– Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė – bei Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka!
Savuosius eilėraščius, dainas, krašto istorijos etiudus ir vaikystės atsiminimus M. Miškinienė
jau paskelbė trijose knygelėse: „Mano Gervėčiai“ (2005), „Lietuviais esame mes gimę“ (2008) ir
„Nendrinė kepurė“ (2005), kurias išleido savo lėšomis. Ne kartą jos rašiniai spausdinti ir Baltarusijos lietuviams skirtame laikraštyje „Lietuvių godos“. Autorei maloniai sutikus, skelbiame nedidelį
iki šiol nepublikuotą jos atsiminimų fragmentą apie kaimynus – Girių kaimo žmones, pamatytus
vaiko akimis. Malvina Miškinienė rašo literatūrine kalba, bet šis tekstas parašytas puikiai atmintyje
išsaugota savojo krašto tarme. Autorė ne tik gerai atsimena savojo krašto tarmę, bet ir savarankiškai rengia jos žodinėlį su retesnių, savitų žodžių vartojimo pavyzdžiais, taip pat ir svetimžodžiais,
kurie tapo savi šios šimtmečius slavų kalbų apsuptyje gyvavusios lietuviškos salos gyventojams.
Nedidelį šio teksto svetimžodžius ar retesnius tarminius žodžius paaiškinantį žodinėlį pridedame publikacijos pabaigoje.

Mūsų susiedai
Malvina MIŠKINIENĖ
Gimiau ir vaikystį praladiau dzideliam Girių kiemi. Mūsų ir arcimiausių susiedų ačlaimai buvo labai siauri, tai, jeigu kurie susiedai
susbarė, visi aplinkiniai girdzi. Toj pacioj ūlyčios pusėj iš ciesės stovėjo Roškino (Urbanavičiaus) pirkia. Par juos buvo net keturi
vyrai: tata, du vyresni sūnai ir jauniausias
Stasiukas mano metų. Vyresni mokėjo pečius muruicie, tai net rovėrų buvo nuspirkį.
Mūsų kiemi tuo čėsu daugiau niekas rovėro
neturėjo. Stasiukas da ajo učiliščion. Mokėsi
tam paciam skyriuj kap ir aš. Nebuvo dzidelis mušeika. Vasarų dažnai barėmės, kap
šlavėm ūlyčių. Jaigu anas unksciau nusšluodavo, tai savo ūlyčios pusė žungsnio palieka
man. Aš visus mėšlus no jo pusės suvarydavau atgalion. Tep ir barėmės. Paprabuik
subatoj nenušluoc ūlyčios, tai „mėlini karveliai“ atvažiavį tatom protokolus surašis.
Un to pacio ačlaimo ungi kluoninų stovejo tatos vyresniojo brolio, dėdės Jono,

Malvina Miškinienė savajame muziejėlyje Peliagrindoje. A.Baltėno nuotrauka.
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Girių k. moterys ruošiasi pjauti kolūkio rugius, apie 1957 m. Iš Onos Petrikaitės asmeninio albumo.

pirkia. Jų šeimyna buvo dzidelė. Pacys abu, keturios dukterys ir trys sūnai. Pac jauniausias Vladzius cik metais až
man vyresnis. Kici vaikai buvo daug vyresni. Stasius jau
maskoliuosa slūžijo. Bronius tatai namie padėdzinėjo.
Paci vyriausia duktė Malvina, mano motka, graitai ištekėjo až Matuko (Drėmos) Pauliuko. Malvina buvo graži, ale ir pasovų nemažų davė – net pinkis šimtus zlotų.
Žmonės klegėjo, kū až grybus per kelis metus surinko.
Visa šeimyna no unkscyvo pavasario aidavo grybaucie.
Pavasarį – šmarškauc, rudenį – baravykauc. Žolalių neidavo rinkcie. Skaitėsi, kū anys per dzideli tokiam darbuo.
Tata su savo vyresniu broliu, dėdi Jonu, nesbarė, koc
ir vienan kluonan iš laukų visa kų suveždavo. Nedaug tį
visa ko ir turėjo. Tata provydavo: „Nuveinu kluonan, žiūriu – iš mano šalinės keli pėdai pernešci brolio šalinėn“.
Niekam nieko nesakįs, persinešdavo atgalion. Jaigu ko
kalviak neranda, kur padėjo, aidavo par brolį veizdėcie.
Suradįs atsiimdavo, ir tep vienas kitam nieko nesakydavo. Dėdė Jonas mislijo, kų kas jaunesnio brolio, tas ir jo.
Iš kairės stovėjo Bacėno (Karmazos) Jono pirkia. Par
jį buvo trys vaikai: Jonelis, Bronelis ir Janelė. Su Joneliu dažnai barėmės. Anas mus šidzijo „mazūrais”. Išejįs
kluoninon ažgieda:
– Ajo mergos aplik mūrų
Rado šikuncį mazūrų.
Tas mazūras gražiai gieda,
Acigrįžįs šūdų ėda.
Aš nenuslaisdavau. Jam irgi pagiedu:
– Oi, bacėnas skrenda,
Žili pautai landa.
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Oi, bacėnas klegetuoja,
Žili pautai lapatuojas.
Pagiedojus lakiu pirkion, bijau kų akmenį gali palaiscie. Jo sasuo Janelė labai buvo išlepus. Visos bobos juokėsi, kap ana pircyj verkė, kap moma galvų prausė. Cik
ana nešiojo tų pacių nedėlinį suknelį kasdzien. Būdnoj
dzienoj išvertus un blogojo šono, ė nedėlioj – un gerojo.
Mokincis cingėjo. Buvo graži ir graitai jauna ištekėjo.
Kitoj ūlyčios pusėj cies mūsų pirkiu stovėjo maža
Marcinėlio pirkelė. Mažų vaikų jau nebuvo par juos. Cik
dzvi dukterys. Viena Broncia jau buvo gera švočka, ė
kita miesti mokėsi. Labai jau pabažni sanukai buvo. Jaigu nugriūdavo žemėn plutelė duonos, tai pakėlįs pabuciuodavo duonelį ir atsiprašydavo. Man sanukė kap kadu
duodavo gražių ryzalių lėlių suknelėm. Broncia ir gražias
suknias siūdavo. Aš laukiau, kadu jų pirkelė sugrius, ir
anys par mus apsigyvens. Tai turėciak daug ryzalių. Ale
nesulaukiau. Grait Broncia ištekėjo až Pukšto (Ravaičio)
Tamošiaus. Anas tep pacia buvo kraučius. Acinešė pasovos zriūbų naujai pirkiai. Anys pastatė gražių su dzideliais
lungais pirkių. Pirkioj jau buvo ne molinė asla, ale padlogas iš lintų. Net ir bitelių anys turėjo. Broncios sūnelis
Romusius spakainas berniokas buvo. Mano sasuo Aliunia
cekiek vyresnė buvo. Dažnai Romusių prikuldavo. Broncia atnešdavo medaus ir prašė, kad Romusiuko Aliunia
nemuštų. Tamošius buvo geras kraučius, tai ir mokinių
turėjo. Atsimenu, mokėsi par jį iš Babinos Lužos berniokas. Gerai lietuviškai nemokėjo klegėcie. Tai sakydavo
ne juodas, ale jodas. Tai jį ir šydzijo „Jodas, boltas”. Kap
mės išsikėlėm un kutaro Miknabalin, retai suscikdavom.
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Girdėjau, kų anys nenorėjo aicie
kalkozan, tai pardavė pirkių ir išvažiavo Bezdonysan.
Až Bacėno Jono pirkios, toliau no ūlyčios, stovėjo Verėno
(Karmazos) Rapolo pirkia. Rapolo
sūnus Bolesius jau buvo dzidelis,
gražus bernas. Per lietuviškas švintes užsidėdavo gražių žalių kepurį,
apvedziotų juosteli geltono žalio
raudono kolioro. Ty kokiai organizacijai lietuviškai priklausė, ale nežinau, kokiai. Sakė, kų „ateitininkų”. Da sakė žmonis, kų priklausė
ir „jaunųjų ūkininkų” rateliuo. Jų
darži augdavo da neragėtos daržovės. Sėklas gaudavo iš Lietuvos.
Jo jaunesnioji sasuo Ancia net až
man mažesnė buvo. Kap kadu nuveidavau jų ačlaiman pasbovicie.
Až jų pirkios stovėjo dzidelė,
un dzvejų galų, Maulio (Lukaičio–
Buckos) pirkia. Lukaitis buvo iš
Galčiūnų atajis un namų par Buckaus Antolių. Draugi gyveno ir jos
dėdė Bucka. Anas vaikų neturėjo, tai buvo unsivaikinįs Antolios
vyriausių sūnų Vladzių. Jų pirkioj
augo du to pacio tatos broliai –
Vladzius Bucka ir Jonas Lukaitis.
Ale visi juos vadzino Mauliais. Vienam namo gali gyveno skaityklos
vedėjas, ė kitam – pacys. Buckaus
pirkia stovėjo kitoj ūlyčios pusėj.
Jų pirkioj buvo skaitykla, ė kap
aždarė skaityklų – učiliščia. Pirkių
perstatė „Ryto draugija”. Dungscis jau ne šaudzinis, ale iš drankų
buvo. Vladzius išmoko ūžcie su
armoniku, ė Jonas mokėsi Vytauto
Didžiojo gimnazijoj Vilniuj. Až Buckaus namų „Ryto draugija” nemažai arėndos mokėjo. Turėjo iš ko
vaikus išmokycie.
Icie visi susiedai aidavo
prauscis ton pacion pircin, katara
stovėjo un mūs kluoninos. Pircį
kurino visi pa kaleiki per subatų.
Iš pradzių aidavo vyrai, ė po to
bobos su vaikais. Šalto undenio
prinešiodavo kelias bačkelas, kataras kurino pircį, ė šarmo galvai

Girių k. moterys ir merginos kulia linus. Apie 1953 m. Iš Onos Petrikaitės asmeninio albumo.
Girių kaimo vyrai, apie 1948 m. Iš Janinos Kuckienės asmeninio albumo.

trinkcie kožna šeimyna atsinešdavo pilnų caberkų savo. Krosnyj būdavo pilna
undegintų net raudonų akmenų. Kataras norėjo deguntesnio šarmo – su medziniais apcengais unsilaisdavo caberkan deguncį akmenį. Unduo caberki net
ažvirdavo. Kap kadu akmuo sutrūkinėdavo. Beržinį šluotų kožnas savų atsinešdavo. Pircis kvepėjo berželiais ir visokiom kvėpunciom žolalėm. Tumsoka būdavo pircyj, bo degė cik maža lempelė „žmurka” un lungelio. Kap apsiženyjo
Maulio Vladzius, tai jo paci gražuolė Alfrėdzia Augulio iš Pelegrindos, ataidama
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Girių kaimo jaunimas su dviračiais (rovėriais) apie 1933 m. Iš Leonardos Baranauskienės asmeninio archyvo.
Girių vaikai, apie 1945 m. Iš Janinos Kuckienės asmeninio albumo.

pirmų kartų pircin, balių pircyj suruošė. Ko tį ana neprinešė: pyragų, visokių mėsų, puslitrį žondavos, vaikam
pečėnių ir cukėrkų. Pircis buvo ne vieno gaspadoriaus,
ale visų susiedų vspulna, tai abrūsų, da ir perrinkdzytų,
padovanojo mano momai. Mūsų tata tų subatų pircį kūrino. Laukėm kito baliaus, kap atais radzikė, ale nesulaukėm. Alfrėdzia po metų pagimdė sūnelį. Visi labai dziaugėsi. Jos moma, Ruzečka Augulio iš Pelegrindos, nieko
par dukterį su anūku neprilaidė. Paci anūkų maudė. Sumislyjo ir dukterį ismaudzycie cabarki. Po tokios vonios
duktė susirgo ir graitai pamirė. Visas kiemas jos raudojo.
Vaikelis liko. Graitai teko Vladziuo ženycis, nebuvo kam
vaikelio žiūrėcie. Visi rodzijo imcie Alfrėdzios striečnų sasarį Benos Vandzių. Kad ir storojos jaunamartė žiūrėcie
posūnio, vaikelis grait pamirė. Moma pardavė visus Alfrėdzios parėdus ir pastatė labai gražų pometnikų juodo
marmuro. Tas pometnikas ir šiundzia da stovi.
Jonas Lukaitis nebaigė gimnazijos, cik tris klasas.
Gyveno par tatas. Priek niemčiam krutėjo gminoj sakratorium, bo anas buvo mokyčiausias. Ažejus savėtam,
kavojosi. Ilgai jo veizdėjo, ale negalėjo surascie. Būt Sibiran išvežį. Anas bunkeryj išgyveno net pinkeris metus.
Un rėšto susdurniavo ir parejo namon. Buvo da paėmį
enkavudzistai, ale palaidė. Tep ir gyveno su momu par
brolį. Ajo ir kalkozan. Krutėjo gruščiku, bo dužas buvo.
Niekam nieko nedarė, ale kap ažedavo negerumas, no
savį svaidė velnius, vaikė juos.
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Žodynėlis
Abrūsas – rankšluostis
Ačlaimas – kiemas
Apcengai – replės
Arėnda – nuoma
Bacėnas – gandras
Būdnoj dienoj – kasdien
Caberka – puskubilis, statinaitė
Cukėrkos – saldainiai
Čėsas – laikas
Deguntesnis – karštesnis
Drankos – skiedros
Dungscis – stogas
Dužas – tvirtas
Gmina – apskritis
Gruščikas – krovikas
Kalkozas – kolūkis
Kalviak – kolei
Kluonina – žardis
Kolioras – spalva
Kožnas – kiekvienas
Kutaras – kaimas

Iš Girių kaimo gyvenimo, apie 1945 m. Iš Leonardos Baranauskienės asmeninio archyvo.

Maskoliuosa slūžyt – Rusijoje tarnaut
Mėšlai – šiukšlės

Girių kaimo jaunimas, apie 1941 m. Iš Janinos Kuckienės asmeninio albumo.

Nedėlinis – savaitgalinis, išeiginis
Niemčiai – vokiečiai
Pabažnas – pamaldus
Padlogas – grindys
Pa kaleiki – paeiliui
Parėdai – rūbai
Pasbovicie – pažaisti
Paprabuic – pabandyti
Pasovas – kraitis
Pečėnios – sausainiai
Perrinkdzyt – išrinkti
Provyti – pasakoti
Pometnikas – paminklas
Radzikė – gimdyvė
Rėštas – likutis, pabaiga
Ryzaliai – medžiagos atraižėlės
Rovėras – dviratis
Spakainas – ramus
Storotis – stengtis
Šidyti – šaipytis
Šmarškauc – bobausiauti
Švočka – merga, pusmergė
Učiliščia – mokykla
Vspulna – bendra
Zriūbai – rąstai
Žondava – degtinė
Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ
Publikacija parengta vykdant LMT
remiamą projektą „Gervėčiai: istorinė
atmintis ir kultūrinis tapatumas“
(Nr. VAT-17/2010).

PEOPLE TELL

Mūsų susiedai
Malvina MIŠKINIENĖ
This issues’ set of the academic articles on the Lithuanian Gervėčiai enclave
is nicely complemented by the charming and playful memories of Makvina
Chmieliauskaitė-Miškinienė, born in 1926, in Giriai village. She talks about the inhabitants of Giriai village, her neighbours as seen through the eyes of a child. Her
narrative is rich in ethnographic and historical material on the life of Lithuanians
in this region. It was edited by Saulė MATULEVIČIENĖ and recorded during the
field research funded by the Lithuanian Research Council.
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