Gyvoji kalba
mūsų tautos šaknys
Vytautas VITKAUSKAS

Istorija taip yra patvarkiusi, kad lietuvių kalbą
išlaikė bemaž vien tiktai mūsų kaimo bendruome
nės. Ten skambančios ar skambėjusios tarmės tai nuo
senų senovės paveldėtos, perduotos iš kartos į kar
tą kaimo žmonių, tarsi užsisklendusių nuo nutautu
sių dvarų, miestų ir miestelių, bažnyčių, vaivadų, ca
rų ar kaizerių raštinių ir kitų kitakalbę kultūrą rė
musių mūsų šalies, krašto institucijų.
Kiekviena tauta paprastai turi tokią kalbą, kuri
leidžia išreikšti visas mintis arba pagal G. Herderj
„kalboje gyvena visi tautos minčių sluoksniai ir tur
tai, josios tradicijos, istorija, tikėjimas ir gyvenimo
dėsniai, visa josios širdis ir siela“. Tauta sukaupia
kalbos turtą ir laisva būdama jį plėtoja, saugo ir
brangina.
Kalba ima stigti, pagal dvikalbius valdininkus iš
patentų biurų ir iš kitur nuomones ir veiksmus, žo
džių, sąvokų, kai staiga pasikeičia visuomeninė san
tvarka, kai tauta netenka savo nepriklausomybės ir
turi įsiklausyti į svetimųjų vadovavimą, kitą, svar
biausią pasidarančią visuomenės gyvenimo kalbą.
Kiek kalbininkai (J. Kruopas, A. Lyberis, A. Saba
liauskas, K. Ulvydas ir kt.) galėjo rašyti apie lietu
vių kalbos suklestėjimą tarybų valdžios metais, bet
bendrinė kalba juk prastėjo visais aspektais, braš
kėjo visais nariais, nes buvo nustumta į gyvenimo
pašalį, vos vos pakenčiama. Prastėjo internaciona
listams ėmus mąstyti ir rašyti kita kalba, visai tautai
mažiau besuvokiant savo kalbos pobūdį, istoriją, var
tojimo ir žodžio sakymo subtilybes. Tie, kas mokė
remtis tūkstantmečiais susiformavusia gyvąja, iš tė
vų ir protėvių paveldėta kalba, buvo valdžios neužkenčiami (pavyzdys - prof. J. Balčikonio ujimas
1950-1952 m., vėliau net nušalinimas iš visų darbų
1959 m. rugsėjo mėn. VU partijos susirinkime, nors
„Dienos“ laikraštis dabar visai kitaip nušvietė!).
Tuomet jau buvo sudaryti ir vykdomi lietuvių kalbos
žlugdymo, menkinimo, paveldo ardymo darbai. Net
buvo niekinamos mūsų paveldėtosios šnektos

(B. Larinas), mažinamas jų tyrimas ir pan. (ir dabar
menkokai gilinamasi; dėl kalbininkų ir apskritai dėl
inteligentų abejingumo savo kultūrai beveik visiškai
nutrūko žodžių rinkimas didžiajam „Lietuvių kalbos
žodynui“ ir t. t.).
Dėl santvarkos keitimosi, agresyvesniųjų valdan
čiųjų tautų (rusų, lenkų, vokiečių) kalbų, mūsų tau
tos dvasinės kultūros smukimo apskritai pakito daug
kas. Lietuvą užliejo iš kariuomenės (S. armijos) at
sinešti baisingi keiksmai, liejasi pyktis, nemalonūs
darosi žmonių santykiai.
Prof. J. Balčikonis visada yra stebėjęsis lietuvių
ūkininkų (ūkininkių) mandagumu ir kalbos išraiš
kingumu. Metaforizacija, taip buvusi būdinga liau
dies kalbai, dabar akivaizdžiai menkėja, kai laik
raščių prisiskaičiusios, televizijos ir radijo prisik
lausiusios kaimo močiutės sako: „Man p r o b 
l ema pamelžt karve“, „Prisigėrus ir visai prastai
g a una s i“, „Koks b a j a v a s bernas“, „Šeriam
mo t i n i n ę kiaulę“ ir t. t.
Kaip rodo LKŽ fondai (ir A. Kučinskaitės kny
gutė „Lietuvių kalbos etiketas“) prašyti mokėjome
tikrai aristokratiškai. Mandagiam, nuolankiam pra
šymui turėjome specialią formą prašom, vartotą ir
vartotiną su bendratimi: Prašom, vaikaiti, paduoti,
atnešti, pasiimti...; Prašom, žmogau, kaimynėli, mo
kytojau, mūsų neužmiršti; Prašom lankytis, lauksime;
Prašom pasakyti, kur mum kreiptis dėl žemės ir t. t.
Paslaugos prašėme, senesnieji ir prašome kiek ki
taip: Prašyčiau man suvynioti tos dešros, mėsos. Pra
šyčiau pasakyti, kur ta gatvė yra, kokiu troleibusu va
žiuoti. Griežtai, įsakomai buvo tariama: Prašau iš
mano pirkios išsinėšinti. Prašau gulti ir miegoti ir t. t.
Dabar miestuose ir inteligentų, dažniausiai tik
kiek apsitrynusių po vidurinių mokyklų, šeimose lie
ka tik ta griežtoji prašymo raiška. Troleibusuose,
traukiniuose, valgyklose skamba tik tas prašau (ir
dar kaip įterpinys - lyg tarp kitko prašoma, tarsi atsi
minus). Išliks turbūt tik tas griežtas, nenumaldomas
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prašymas, nes mūsų dvasios stingte stingsta iš kaž
kokio įtūžio savo tautai ir žmonėms.
Bijom palinkėti sudiev, sudie (nors mirusiam sau
lei J. Stalinui to linkėjom net 1953 m., kai vertėm
Vorošilovo, Berijos ir kt. verkavimus), kad neišlįstų
tie religiniai prietarai, nors rusiškai cnacučo (iš
cnacu 6oz tc 6 « ) nemirksėdami sakom. Net manda
gusis šauksmininkas stumiamas iš vartosenos. Saky
davome tik Jonai, Petrai, motynėle (mamule), tėve,

(tėvai, tėvuk, tėveli). Dieve Tėve, Jėzau, mokytojau,
prezidente, o jei sakydavome kreipdamiesi vaikas,
vaikas, ateik, tai jau tokiam ir ausį galėjom sukti ar
jo gailėjomės kaip kokio menkesnio padaro ar šiaip.
O dabar be širdies krustelėjimo sakom mokytojas,
pasakykit; dėstytojas, kada bus egzaminas ir t. t.
Morfologija, leidusi žmogui išreikšti daugybės
padėčių niuansus, dabar irgi šablonėja. Iš vartose
nos lyg ir tylutėliai traukiasi parūpinamieji veiks
mažodžiai. Jei patys nemokėjom ar negalėjom dirb
ti, kelti, siūti, stalyti, vežti, apie tai turėjome ir mo
kėjome specialiomis formomis pasakyti: dirbdinome skrynias dukterims, roges, ratus; kaldinome žie
dus, plūgus, kardus: siūdinome paltus, sukneles,
švarkus, kailinius: statydinome namus, kooperati
nius butus, tvartus ir t. t. Dabar jau retai tokio pri
sipažinimo išgirsti galima - visi tik statome, kala
me, siuvame, vežame ir kt.
Anksčiau buvome tokie teisingi, jei ko tikrai ne
girdėjome, tai nusakydavome dalyviais: Jonas sakąs,
išvažiuosiąs, čia nebūsiąs. Ji neisianti, niekam nieko
neduosianti. Bronia už to kušliaus netekėsianti, kam
varysianti su tokiu seniu... Tie dalyviai rodė, kad ne
pats kalbėtojas (dažniau kalbėtoja) žino, girdėjo, bet
iš kaimynų (kaimynių) nusiklausė, tai tik yra perpa
sakojama, klausytojau, tu pats pasitikrink.
Griežtai buvo atskirtas žmonių ir gyvūnų pasau
lis, kita leksika buvo vartojama. Dabar viskas susi
maišė. Mirdavo tik žmogus (dar šventoji bitė), tai
dabar miršta miesčionių neapsakomieji kambarių
kankiniai šunys, žinoma, ir katės, varnos, balandžiai,
kandės (jie dvėsdavo, supdavo, nusibaigdavo). Su žmo
gumi valgyti ėmė irgi tie patys numylėtiniai šunys,
kalės, vilkai, zoologijos sodų drambliai, stručiai be
gemotai (ne tiktai pasakose kur dar kaip veikėjai ga
lėtų taip daryti). Ir ne maistas jiems buvo (tik bi
tėms ir žmonėms), bet kiaulėms jovalas, paukščiams
lesalas, karvėms ir arkliams pašaras, katėms ir šu
nims lakatas prie ėdalo). Taip pasakęs, užsitrauktum
miestelėnų vos ne rūstybę. Nėščios darosi kalės, ka
tės, net žiurkės, kumelės, o būdavo tik vėstančios, jos
ant akmenų augantiems ar išaugusiems lietuviams
irgi kaip garbingos moterys gimdo (ypač kalės, per
siškos katės, karvės, kumelės, tigrės). Mūsų tėvams

2

ir senoliams jos tik vedė, paukštės, bitės perėjo, ve
džiojo jauniklius. Ir patelės kiaulės, karvės, kume
lės nevadino motina, dabar tik fermose iš zootech
nikių taip išmokęs yra ir kaimas (sako taip rašoma
ir užsienietiškų kačių, kalių „dokumentuose“, kai iš
badu mirštančių miestelėnų pardavėjai nori išvilioti
kuo daugiau doleriukų!). Juk tos kalės, katės daug
kam yra šeimos svarbios narės!
Kaime vos ne anekdotus pasakodavo apie pieną,
kiaušinius gaminančias melžėjas, paukštininkes (o
kokios pieningos, kokios dėslios mergos, bobos! - gir
dėta prie Druskininkų, Valkininkų, Kuršėnų, Eigir
džių ir kitur). Tie pajuokėjai teisūs, nes per amžius
melžėjos primelždavo pieno, paukštininkes pririnkda
vo, pridedindavo šimtus kiaušinių) ir pan.
Dėl kontaktų su kitomis kalbomis mūsų gimtoji
konkrečioj! kalba (kiekvienas niuansas turėjo atski
rą žodį) krypo ar buvo kreipiama iš tiesos kelio ir
tikros raiškos.

The spoken language
is the roots of our nation
Vytautas VITKAUSKAS
Due to historical circumstances the Lithua
nian language was preserved almost only in villa
ge communities. The Lithuanian language has re
tained the present native dialects and some of its
old ones there because ol the speakers’ sedentiary
and isolated way of life. They lived far from de
nationalized manors, big cities and small towns,
churches. Russian and some of our country’s insti
tutions that relied upon the culture of non-Lithu
anian languages.
The language ceases to be efficient and is in
the lack of words and notions when social system
suddenly changes and the nation loses its inde
pendence. During the years of Soviet occupation
the common Lithuanian language grew worse and
worse in all aspects. At that time the plans lor
ruining the Lithuanian language were made and
fulfiled. The dialects and their investigation were
neglected. People’s relations were under the in
fluence of the vanishing of the language. Lithua
nia was flooded with plenty of bad language from
the Russian Army. Everyone got used to using the
bad language, curses and became angry. Delica
te and polite forms of request, farewell, many
other subtle and well-aimed forms of the expres
sion of the language were lost. The author with
the help of humorous examples tries to show how
funny a Lithuanian is without his beautiful and
rich language.

G amtojauta lietuvių liaudies
PEDAGOGIKOJE IR PAPROČIUOSE
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ

Kūrėjo yra skirta žmogui gyventi gamtoje. Kuo labiau
išsivysčiusi civilizacija, tuo labiau skurdinama, alinama
gamta, tuo skaudžiau pats žmogus pajunta jos netektį, nes
technizacija negailestingai pakerta natūraliąsias gamtos eg
zistencijos šaknis. Nyksta miškai, žydinčios pievos, vis la
biau drumzlini darosi kadaise nuostabiai skaidrūs buvę
upių ir ežerų vandenys, nebetenkame kai kurių paukščių,
žvėrelių, vabzdžių rūšių. Pagaliau žmogus sueina netgi į
konfliktą su gamta. Tokio konflikto materialioji išraiška tai rūkstantys sąvartynai, sintetinėmis atliekomis užteršti
parkai, pamiškės, poilsiavietės, kaimų ir miestų gatvės. Tai
prie kiekvieno akmens ar kelmo sudaužytų stiklų krūvos.
Gegutės kukavimą, lakštingalos treles dabarties žmogui pa
keitė trankiosios muzikos garsai. Žmogaus viduje šėlsta
triukšmas, gal ir neapykanta gėriui, todėl ir gamtos tyla jį
veda iš pusiausvyros. Šiandieninis žmogus yra pasiklydęs
tarp žemės ir kosmoso, tarp meilės ir neapykantos, tarp
gėrio ir bjaurasties. Ne kartą jis ieško išeities iš to chaoso,
bet nesugeba jos rasti, nes nebesuvokia tų paprasčiausių
tiesų, kurios dar netolimoje praeityje formavo žmogaus
santykį su gamta, kai gamtojautos jausmas buvo natūrali
kiekvieno savybė, ne tik per genus įgyta, bet ir nejučiomis
išsiugdyta. O kad taip iš tikrųjų buvo, tereikia atidžiau įsi
žiūrėti į Lietuvos kaimo XIX a. pabaigos - XX a. pirmųjų
dešimtmečių situaciją, susipažinti su to meto papročiais,
liaudies tikėjimais, su gamtojautos ugdymo praktika seno
jo mūsų kaimo buityje.
Jauno žmogaus auklėjimas anuomet buvo esmingai su
sijęs su šeimos ir bendruomenės gyvenimu. Vaikas augo,
brendo šeimoje. Šioji savo ruožtu buvo buities, darbų ir
daugeliu kitų ryšių susieta su kaimynais, su viso kaimo žmo
nių bendrija. Šeimą ir bendruomenę jungė bendri intere
sai. kasdieniai rūpesčiai ir švenčių džiaugsmai. Žmonių el
gesį reguliavo per šimtmečius susiklosčiusios tradicijos savitas elgesio kodeksas. Taigi vaiko auklėtojai nuo ma
žens. be jo tėvu, artimųjų, buvo ir kiti kaimo žmonės, o
paūgėjus - Bažnyčia ir mokykla. Sakoma, kad „vaiko siela
minta ir auga įspūdžiais, patirtais šeimoje. Augdamas vai
kas pradeda pasaulį matyti tėvų akimis, išgirsti jį tėvų au
simis, vertinti tėvų supratimu ir pamilti tėvų širdimi“ (1,
199). Žymusis mūsų tautos mąstytojas Antanas Maceina,
be viso kito, ypač pabrėžia šeimos, kaip tautinės savimo
nės skiepytojos, jos tradicijų perdavėjos jaunajai kartai,
vaidmenį: „šeima palaiko etninį tautos tipą, perteikdama
jį iš kartos į kartą: ji ugdo tautines tradicijas, tautinius pa
pročius, tautinį meną, pačios tautos pažiūras į gyvenimą ir

net religinius tautos nusiteikimus“ (2, 103). Ne veltui sa
koma, kad „šeima yra visata, iš kurios mes visi ateiname“
(3,12). Per šeimą, per bendruomenę žmogaus perimtuose
papročiuose seniau kaip tik ir susipindavo buitinis ir pra
moginis, ideologinis ir pedagoginis auklėjamasis liaudies
patirties ir išminties pradai. Tad ir į senovės žmonių tikėji
mus bei papročius galime žiūrėti kaip į to meto pedagogi
nių pastangų vaisių (4, 5). Savo ruožtu Bažnyčia, skleisda
ma tikinčiojoje visuomenėje Dievo žodį, aiškindama am
žinuosius Dekalogo nuostatus, veikė tiek šeimą, tiek kai
mo bendruomenę savo žodžiu, pavyzdžiu ir netgi viešosios
opinijos priimtomis sankcijomis išugdyti jaunojoje kartoje
teisingą gamtojautą.
Didžiausią auklėjamąjį poveikį vaikams nuo pat ma
žens turėjo jų pratinimas į darbą. Suaugusiųjų darbas kai
me tiesiogiai siejosi su žeme, gyvuliais, augalais, su visa
valstietį supančia aplinka. Kaimo žmogus ir bet koki dar
bą stengdavosi pradėti taip, kad galėtų deramai laiku jį už
baigti. Tad ir vaikus mokė priežodžiu: „Dirbk ir baiki!“ Dar
bą baigus, svarbu sutvarkyti darbo aplinką, kad netvarka
ne tik kitiems akių nebadytų, bet ir pačiam būtų malonu.
Antai rudenį per derliaus valymą vaikai buvo pratinami
kuo švariausiai nugrėbstyti rugienas, surinkti alei vieną var
pelę, nes „grūdas prie grūdo - prisipildo aruodas“. Kita
vertus, vaikams sakyta, kad nesurinktos javų varpos per
Naujuosius Metus ateisiančios po langu ir šauksiančios:
„Kam tu mus žiemai sušalti palikai?“ Užtat vaikai, gailėdami netgi netyčia dirvoje paliekamų bulvių ar javų varpų,
stengėsi kuo stropiausiai jas surinkti, kad joms netektų šal
čių kentėti (5, 185).
Meilė gamtai vaikams buvo skiepijama per jos sudva
sinimą. Tokia jausena tradiciškai ėjo iš baltiškosios seno
vės, kada visa, kas tik supo žmogų, laikyta gyvybės - dva
sios įsikūnijimu, vadinasi, ir šventu. Gamtos jėgų sakralumas savaime kėlė pagarbą įvairiems jos reiškiniams - ne
tik dangaus šviesuliams, paslaptingajai visatai, bet ir ma
žiausiam žemės vabalėliui. Neatsitiktinai mūsų tautosaka
- dainos, pasakos, mįslės ir patarlės - spinduliuoja šventa
pagarba viskam, kas gyva (6, 12). Mitinėje lietuvių pasau
lėjautoje, radusioje platų atgarsį tautosakoje, aptinkame
įsitikinimą, kad, pavyzdžiui, paukščiuose, medžiuose ga
linčios įsikūnyti netgi mirusiųjų artimųjų vėlės, kad savo
čiulbesiu ar šlamėjimu gali prakalbėti į gyvuosius. Ne vel
tui paukščio, medžio motyvas toks dažnas lietuvių liaudies
mene, įvairių daiktų ornamentikoje. O koks dažnas mūsų
liaudies dainose gamtos ir žmogaus gyvenimo paraleliz-
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mas. Štai vienoje raudas primenančioje vestuvinėje daino
je nuotaka kreipiasi į apynį:
Apynėli žaliasis.
Puronėli gražusis,
Tave žalią suskynė,
Mane jauną supynė.
Tave žalią virino,
Mane jauną virkdino.
Tu po balta putele,
Aš po šilkų mučele (7, 567).
Kaimo žmogui gyvybės, taigi ir dvasios, kupini, todėl ir
šventos pagarbos verti atrodė ir tokie gamtos reiškiniai kaip
žemė, vanduo, ugnis, akmuo. Dar XX a. pirmaisiais de
šimtmečiais įvairiose Lietuvos vietose užrašyta senojo ti
kėjimo liekanų. Teigta, jog Žemė esanti Saulės duktė (8),
Mėnulis - tėvas (9). Kadangi žemė yra žmogaus maitinto
ja, „ji mus dabar nešioja, o po mirties priglaus“ (10), tai
jos negalima skriausti - mušti, spardyti. Vaikai buvo mo
komi, poterius sukalbėjus, būtinai pabučiuoti žemę (11).
Žemaičiai netgi manę, kad žemę maitintoją reikia pabu
čiuoti kasdien bent septynis ar dvylika kartų (12). O aukš
taičiai tarė, jog „ar žemę pabučiuosi, ar kryželį, tai lygūs
atlaidai“ (13). Kaip stinga šiandieniniam žmogui meilės že
mei: kiekviena ne vietoje numesta šiukšlė, alaus skardinė,
nesupūvantis polietileninis maišelis - tai vis nepagarbos
žemei maitintojai ženklas. Ar mokame lai paaiškinti savo
vaikams, priaugančiajai kartai? Iš viso ar atkreipiame į tai
dėmesį? Galima ir reikia džiaugtis, kad pasaulyje švenčia
ma pasaulinė žemės diena, kad jau penktąkart šiemet ji
paminėta ir Lietuvoje per pavasario lygiadienį. Tik ar daug
ką tai paskatino iš naujo pamilti žemę kaip motiną?
Lietuvių pasaulėjautoje gili pagarba buvo reiškiama au
galams, ypač medžiams. Juose žmogus įžvelgė nuolatinį gam
tos atsinaujinimą, tiesioginį ryšį su paties žmogaus esimu.
Medis dygsta, auga, sulapoja, žydi, vaismedis brandina vai
sius. Medis ir miršta kaip žmogus, tiktai miršta stovėdamas.
Tikėta, kad medis ir sielą turi, tiktai ji „šlapia“ - tai jo krau
jas. Ir gyvena loji siela tol. kol žmogus medį nukerta (14).
Užtat medis jaučia skausmą, skriaudžiamas verkia, ypač, kai
laužomos jo šakos. Tiktai pasiskųsti negali (15). Skausmo
medis nejaučiąs tik tada, kai žmogus iš būtino reikalo jį ker
ta (16). Panašiai tikėjo ir kitos Europos tautos (17).
Lietuvių liaudies tikėjimuose, papročiuose, tautosako
je išskirtinė pagarba teikiama ąžuolui, liepai, šermukšniui,
kadagiui, tariamai turintiems paslaptingų vegetacinių sa
vybių. Užtat kadagys įėjo netgi į šventinį Verbų sekmadie
nio ritualą, o pašventintas buvo labai plačiai naudojamas
buityje ir papročiuose apsaugai nuo perkūno, nuo užkerė
jimo, „nužiūrėjimo“, nuo visų piktųjų dvasių. Tikėta, kad
nuo pastarųjų sauganti ir šermukšnio lazda. Kaip tik ja bū
davo per Jonines apsibrėžiamas magiškasis ratas paparty
ne paparčio žiedo beieškant. Medžiai figūruoja lietuvių
mįslėse, patarlėse, priežodžiuose. Liaudies pedagogika
žmogaus ugdymą prilygina jauno medelio formavimui, sa
kydama: „Lenk medį, kol jaunas“. Vadinasi, ir vaiką reikia
panašiai formuoti nuo mažų dienų, kad išsiugdytų užuo
jautos. atjautos jausmą kitų skausmui, vargui, nelaimei. To
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dėl tėvai vaikuose pirmiausia ugdė medžio, kaip gyvos,
skausmą juntančios, būtybės sampratą, sakydami - „Kas
medelius laužo, viršūnes nupjausto, tas beširdis“ (18), „Me
delio ir gėlės nelaužk: jai skauda. Po mirties teismo dieną
visi medžiai ir žolės skųsis, skruzdėlės ir kirmėlytės visi kaip
vienas sakys apie tavo blogus darbus“ (19), „Ar gerai bū
tų, jei tau plaukus kas rautų?“ (20), „Beržo sula - tai jo
ašaros, pušies sakai - jos kraujas, nežeisk medžių!“ (21).
Pagal mitinę pasaulėžiūrą medis sujungia visas tris pa
saulio sferas - dangų, žemę ir požemį - mirusiųjų karalystę
(21; 33, 34). Tokia medžio samprata - medžio kaip kosmi
nės jungties idėja - plačiai atsispindi ir liaudies ornamenti
koje. Buvo tvirtai tikima ir sakoma tai vaikams, kad medžiuo
se kartais apsigyvenančios mirusiųjų vėlės: mergaičių - bal
tame berže, vaikinų - juoduose medžiuose (23). Kai medis
girgžda, tai jame arba vėlė atgailauja (24), arba nepakrikšlyto mirusio vaikelio vėlelė prašosi pakrikštijama (25). Ap
skritai kaimo žmonių meilė medžiams, jų įdvasinimas ir tos
sampratos ugdymas vaikuose liudija buvusį subtilų lietuvių
tautos gamtojaulos jausmą ir apskritai aukštą dvasinę kul
tūrą. nes, pasak vokiečių patarlės, žmogaus elgesys miške ir
miškų būklė yra tautos kultūros vizitinė kortelė (26, 20).
Gamtos įdvasinimas mūsų liaudies pedagogikoje bei pa
pročiuose ryškus ir iš žmonių elgesio su vandeniu bei ug
nimi. Tiek ugnis, tiek vanduo esą sakralios prigimties, nes
jie apvalo žmogaus kūną ir dvasią. Iš čia ir raičiojimasis
Joninių rytmetį rasose, ir maudymasis šaltinių vandenyje,
ir šlakstymasis bei įvairių daiktų šlakstymas švęstu vande
niu, ypač dirvos orės pirmąją dieną, sėjamos sėklos, per
Sekmines rituališkai lankomų pasėlių ir kt. Vaikams saky
ta, kad vanduo savaime yra šventas: „Kai pažiūri vande
nin. matyti paveikslas. Tai ne tavo. lai Dievo veidas.^Užtat
negalima vandenin šlapintis ar spjaudyti, nes apšlapinsi ar
apspjaudysi Dievo veidą ir akis“ (27); „Po mirties tas van
duo reiks tau išgert“ (28).
Tikėta, kad pavasarį iki Sekminių vanduo tebesti nepa
šventintas (29), todėl „galima greit prigerti“ (30). Šalia to
kio aiškiai krikščioniško įvaizdžio esama ir susijusių su ikik
rikščioniškąja pasaulėžvalga. Antai vaikams drausta mau
dytis, „kol vanduo perkūno neužgriaudėtas“ (31), arba „kol
gegužė neužkukavo“ (32), nes iki tolei „dar vanduo žydi“
(33). Panašiuose draudimuose neabejotinai yra raciona
laus prado: pavasario polaidžio vandenyse esama nemaža
nešvarumų, nuo kurių galima užsikrėsti, susirgti.
Panaši žmonių pažiūra buvo ir į ugnį. Pirmiausia aiš
kinta, jog ugnis esanti dieviškos kilmės: „Ugnį sutaisė Die
vas Adomui ir Ievai pasišildyti, kai juos varė iš rojaus“ (34).
Kadangi „iš Dievo rankos gauta ugnis yra nemari, gyva,
todėl reikia ją labai gerbti“ (35); „Su ugnimi reikia gražiai
apsieiti, nes, kaip tu su ja apsieisi, taip ir ji apsieis su tavi
mi. Jei tu ugnį dabosi, ir ugnis tave dabos. Jeigu tu ugnį
įžeisi, ji gali atsikeršyti - sudegins namus“ (36). Tiek pa
garbos ugnies šventumui, tiek ypač baimės, kad ji neatsig
ręžtų žmogui kerštu, motyvas buvo svarbiausias veiksnys
formuojant tinkamą vaikų elgesį su ugnimi apskritai. Juk
ir ganydami piemenys susikurdavo pasišildyti ugnelę, o ne
atsargus elgesys su laužu liek miškui, tiek pasėliams galėjo
padaryti didžiulių nuostolių. Užtat reikalauta, kad ugnies

nepaliktų neužgesintos, kad gesindami jos nespjaudytų, ne
mindžiotų, negesintų nešvarumais. Ugnelės kerštas galįs
paliesti ir jos skriaudėją: „naktį lovą prišlapinsi“ (37).
Taip, ugdydamos pagarbą ugniai ir jos pavojaus suprati
mą, pačios motinos savo pavyzdžiu tai vaikams liudijo: kiek
vieną kartą namų židinyje kurdamos ugnį, ją peržegnodavo
kryžiaus ženklu. Ugnį iškūrenusios, sužarstydavo žarijas į
priekrosnio peleną, dar apkasdavo pelenais, kartais užvož
davo kiauru puodu, vėl peržegnodavo, kad šventoji ugnis Gabija ramiai ilsėtųsi. Toks ritualas, einąs iš gilios baltiško
sios senovės, buvo vadinamas ugnies „paklojimu“ ir „užklo
jimu“. Rytų Lietuvoje dar XIX a. pabaigoje buvęs paprotys
kasdien ugnį „pamaitinti“ - užkaitus puodą, žiupsnelį drus
kos nuberti ant ugnies (38; 31). Tai neabejotina senovinio
aukojimo ugniai liekana. Žymaus muziejininko Juozo Pet
rulio (1904-1975) molina kupiškietė Veronika Petrulienė
teigė: „Senovėje ugnis buvo laikoma švenčiausiu daiktu. Mū
sų motina ir tėvas taip mus mokė. Kaip jie darydavo, taip ir
mes darom, taip ir savo vaikus mokom...“ (39).
Šitaip ugdoma pagarba ugniai, jos šventumo samprata
iki naujausių laikų yra išlikusi Joninių ir Vėlinių papročiuo
se. Per Jonines įvairiais pavidalais ugnies deginimas, šoki
nėjimas per laužą ir pan. daugiau pabrėžia magiškąją aukš
čiausią tašką dangaus skliaute pasiekusios Saulės galią drau
ge su žemiškąja ugnimi žmogų ir gamtą apvalyti, pagerinti
sveikatą, suteikti jėgų vasaros darbams, pagausinti javų der
lių, o Vėlinėse ugnis - seniau kapinėse kūrenamų laužų, o
šiandien užžiebiamų žvakučių pavidalu - yra bendravimo
su mirusiaisiais, jų sušildymo, aukos priemonė.
Gamtos stichijos jėgų šventa jausena ryški ir mūsų pro
tėvių teiktoje pagarboje dangaus šviesuliams - saulei, mė
nuliui, žvaigždėms, taip pat vėjui, audros žaibams. Jjuos dar
XIX a. pabaigoje senųjų buvo kalbamos specialios malde
lės, jų ir vaikai mokomi. Drausta į Saulę, Mėnulį, žvaigždes
rodyti pirštu, „kad Dievui akies neišdurtum“. Iš gamtos reiš
kinių buvo mokoma nustatyti artimų ir tolimesnės ateities
orų prognozės. Ignas Končius, domėjęsis tuo Žemaitijoje,
teigia užfiksavęs „daugiau kaip 6(X) įvairių žymių, nusakan
čių artimiausios ateities orą“ (40, 312), jau nekalbant apie
kitų metų atitinkamo laikotarpio orų prognozes. „Reik ste
bėtis, - sako jis, - sodiečio žmogaus proto gilumu, nuosek
lumu, atmintimi, akylumu - tikras gamtos stebėtojas - tyrė
jas ir kokių gražių išvadų prisidaręs, visai nenusivokdamas
apie meteorologijos mokslo bent pagrindus“ (40, 315).
Iš viso pasakyto galima viena išvada: kol žmogus jautė
natūralų ryšį su gyvenamąja aplinka, su visa gyvąja ir negyvąja gamta, kol širdimi išgyveno gamtos sakralumą, o
šeima sugebėjo šią jauseną perduoti jaunajai kartai, Lie
tuvos gamta žmogui atsilygindavo gausiu derliumi, tyrais
vandenimis, pievų ir miškų žaluma, kvapniu oru. Šiandie
ninis pragmatizmo protrūkis gamtai yra jau tapęs visuo
menės rykšte. Grąžinti tautai teisingą gamtojautos jausmą
- tai ne tik Lietuvai pagražinti draugijos, kitų organizacijų
bei institucijų, bet visų pirmiausia auklėjimo įstaigų - šei
mos ir mokyklos uždavinys. Uždavinys išugdyti žmogų ne
vien vartotoją, bet pirmiausia kūrėją. Pavyzdžių tam pa
kankamai duoda mūsų liaudies pedagogikos praktika, tik
reikia ją geriau pažinti.
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A SENSATION OF NATURE IN LITHUANIAN
FOLK CUSTOMS AND PEDAGOGIC S

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
The article deals with the perception of the sensation of
nature in traditional ethnic Lithuanian culture. It was implan
ted by all means of education: by parents' example, work,
teachings, public opinion and also some sanctions. Children
of early age and also teenagers were taught to treat with love
and be respectful to every phenomenon of nature: trees,
plants, animals, birds and celestial bodies. The respect was
based upon the faith aceording to which they were conside
red to have their own spirit and soul; they were thought to
feel pain. The earth, water, fire were believed to be holy and
the pollution was forbidden, otherwise it would bring a bad
luck. The appeal isdirected to a modern family, school, pub
lic organisations in order to return the right sensation of na
ture to a modern man.
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Angelas turi nagus
Apie dievų pasiuntinį baltiškoje religinėje tradicijoje
Gintaras BERESNEVIČIUS
Religijų istorijoje dievų pasiuntiniai paprastai lai
komi gana vėlyvais personažais, atsirandančiais jau
daugmaž susiformavus panteonams, kai išryškėja vy
riausieji, asmeniniai dievai, per pasiuntinius perduo
dantys savo valią žmonėms.
„Senosiose nebiblinėse religijose tarp žmonijos ir
aukštesniųjų dievų... atsiranda daug antraeilių dievybių
ir dvasių... kurios tam tikra prasme tampa tarpininkais
ar užtarėjais“, senųjų religijų žmonės jautė „bet kokio
žmogiško tarpininkavimo nepakankamumą, todėl jie ir
siekė dangiškojo žemesniųjų dievų tarpininkavimo“.1
Šis teologizuotas požiūris vis dėlto ne visiškai atitinka
religijų istorijos dalykus. „Žemesnieji dievai“ globojo
savo gana siauras sritis ir labai retai galėdavo kreiptis j
aukštesnes instancijas, juolab dėl kažkokių žmogiškų
bėdų. „Tarpininkais“ juos įvardyti labai sunku. Antra ver
tus, buvo specialūs tarpininkai, kurie dėl savo ypatin
gos prigimties (pvz., dangiškos ir žemiškos drauge)
galėjo palaikyti glaudesnį ryšį tarp dievų ir žmonių pa
saulių; be to, dievai dažnai iš savo tarpo išsirinkdavo
vieną, kurį ir siųsdavo, prireikus žmonėms pranešti sa
vo valią (Hermis, Merkurijus). Tokio dievo „paskyrimas“
visada būdavo laikomas dieviškosios valios išraiška, jį
pasirinkdavo ne žmonės, o „iš viršaus“.
Tiesa, kartais kai kurie religiniai tekstai (pvz., Vedos,
įvairių laikotarpių Mesopotamijos himnai bei maldos),
kreipdamiesi į vieną dievybę, pamini ir kelias kitas, ar
timas minėtajai dėl giminystės ryšių ar dėl kokių nors
kitų bendrybių; tačiau, matyt, tai ne tiek tarpininkavimo
paieškos, kiek naivoka gudrybė: kuo daugiau dievų
įpinsi į maldą, tuo geriau, išgirs jei ne vienas, tai kitas.
Šiose pastabose pamėginsiu parodyti, kad baltų
religijų istorijoje dievų pasiuntinys yra ne žmonių „pa
sirinktas“ ar „įprašytas“ žemesnysis dievas, o griež
tas funkcijas turintis dievų, gal ir Dangaus Dievo va
lios vykdytojas, ir kad jo genezė siekia labai gilius re
ligijų istorijos klodus.
Algis
Šis dievų pasiuntinys minimas dar Jono Lasickio
dievų sąraše: „Algis angelus ėst summorum deorum“.2
Dionizas Poška jį, kaip dievų pasiuntinį, gretina su Her
miu ir Merkurijumi3, Šimonas Stanevičius, komentuo
damas Lasickio rinkinį, mano, jog žodis „Algis“ gali
reikšti samdinį (nuo „alga“), o tai dievų pasiuntinio
profesijai visiškai tinka.4 Joachimas Lelewelis Algj
(„Dievo angelas, pasiuntinys“) jungia su „Patelo vėl
Potelo", apibūdindam as jį kaip oro dvasių dievą.5
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Mikalojus Akelaitis savo pastabose Lelewelio rinkiniui,
kaip ir Stanevičius, Algio vardą laiko kilus iš algos „užmokesčio“, „nuopelno“, tačiau drauge pateikia ir
kitą etimologiją nuo elgtis - „sprawowač się, žyč opatrznie“, tad Algis reikštų paskatinimą gėriui, tarsi sąžinę,
liepiančią vengti blogio, o daryti gera.6 Wilhelmas
Mannhardtas laiko jį kilus nuo Algys - „Herold, Ausrufer“, nuo žemaičiuose paliudyto algauti - „rėkti, šauk
ti“7, tad Algis būtų tarsi dievų šauklys, kas, beje, de
rintųsi su graikiška aggelos reikšme. Algį nuo „alga“
- „užmokestis“ kildina Antonas Mierzynskis; Aleksan
dras Brūckneris greta šios etimologijos siūlo ir Algio,
kaip dvasios globėjos (Schutzgeist), aiškinimą.8
Tad, nors ir gana painokai aiškindami, daugelis ty
rinėtojų sutaria dėl jo kaip dievų pasiuntinio reikšmės.
Etimologizavimais mėginta atskleisti jo pasiuntinys
tės turinį: Algio funkcijomis gali būti atlyginimas už
gera ir bloga, dievų valios pranešimas, žmonių glo
ba. Visos šios versijos, tiesą sakant, nė kiek neprie
štarauja viena kitai; labai galimas dalykas, Algis ne
apsiribodavo viena kokia užduotimi, o tiesiog vykdy
davo vienokią ar kitokią dievų valią.
Žaltys
Kaip dievų pasiuntinys kartais minimas žaltys:
Oi tu žalty, žaltinėli,
Dievų siuntinėli,
Veski į kalnelį
Pas mielą dievelį.9
Jonas Bretkūnas liudija, kad sūduviai gyvates ir žal
čius laikę dievų tarnais bei pasiuntiniais.10 Įdomus už
siminimas apie Ragį, Perkūno pasiuntinį, visų žalčių
dievaitį,11 tačiau tai abejotino autentiškumo fragmen
tas: Perkūno ir chtoniškojo pasaulio opozicija perne
lyg stipri, kad žaltys taptų Perkūno atstovu. Kita vertus,
žaltys kaip „dievų pasiuntinys“ nėra neįtikėtinas, tačiau
jo reikšmė ir paskirtis turėjusi būti kitokia nei Algio. Žal
tys tiesiog galėjo liudyti dievus „čia ir dabar“, galėjo
būti laikomas chtoniškųjų galių atstovu, dieviškųjų vai
singumo galių nuolatine raiška „buitinėje“ žmonių ap
linkoje, nuolatiniu nebyliu priminimu apie dievus.
Žalčio kaip pasiuntinio vaidmuo nėra iki galo aiškus.
Rapa
Greta germanizmo Engels prūsų kalboje yra ir kitas
angelo vardas - Rapa.12 Matyt juo prūsai vadino spar
nuotą esybę, kurią siunčia Dievas. Tikėtina, jog kadai
se kažkoks prūsams pažįstamas personažas galėjo būti

vadinamas panašiu vardu ir tarsi užslinko ant krikščio
niškojo angelo įvaizdžio. Šitokio demono pėdsakai tebeišlikę Irane. Rūpaka reiškia „pasirodantis tam tikru
pavidalu“, Avestos rūpaka - „priešiškas demonas“, rūpa - „pavidalas, vaiduoklis, regėjimas, sapno reginys“.
Galbūt šitoks Rapa - angelo vaizdinys būtų kilęs iš ide.
rep- „griebti“, plg. rapati - „atkąsti, godžiai valgyti,
drėksti nagais“. Turint omeny lietuvių rupūžę, kai ku
riuos lietuvių vaizdinius apie mirusiųjų griebimą ar riji
mą (taip elgiasi velnias, slibinas, kalno papėdėje ryjan
tis nuo jo nusiritusias nusidėjėlių vėles), galima gana
pagrįstai teigti, jog prūsų angelo vardą įtakojo kažkoks
piktojo prado reprezentantas, įtikėtina - po žmogaus
mirties įgyjantis teisę į blogo mirusiojo vėlę. Rapa, ma
tyt, „griebdavo“ mirusiojo vėlę ir gabendavo ją į kažko
kią, tikriausiai, chtoniško pasaulio vietą.
Prūsų Rapa galėtų nurodyti j „paukštišką“ šio per
sonažo prigimtį, „sparnuotame“ angele prūsai galėjo
atpažinti ne tik Engels, bet ir Rapa - dvi demonų ar
žemesniųjų dievų „rūšis“. Griebimas, drėskimas na
gais galėjo būti vieno ar jų abiejų įpročiu.
Paukščiai ir angelai
Dvigubas prūsiškojo angelo įvardijimas galbūt sie
tųsi su lietuvių sakmėse minimais įvykiais prie mirš
tančiojo patalo. Dėl mirštančiojo vėlės grumiasi an
gelai ir velniai. Ir labai įdomu, jog kartais mirštančiojo
vėlę nusinešanti esybė, angelas ar velnias, įsivaizduo
jama kaip paukštis. Mirštant geram ponui, jo dūšią
išneša balandėliai, blogam - susirinkę juodvarniai, t. y.
velniai.13 Mirštantįjį lanko balandžiai, žąsys (baltos gerosios dvasios, pilkos - piktosios).14 Paukščio pa
vidalu pasirodo ne tik angelai, bet ir velniai. Be to,
kartais velnias vaizduojamas ar pasirodo paukščiu,
sakoma „velnias, kaip paukštis, išspruko pro stogą“,15
velnias pasirodo kaip „labai dyvinas paukštis, žvirblio
didumo, su didelėmis akimis“.16
Lietuvių mitologijoje velniui priskiriamas sugebėji
mas skristi (jis skrieja viesulu, virš medžių viršūnių).17
Tikriausiai tai galima aiškinti velnio kaip „oro dvasios“
funkcijomis. Prūsai žinojo Patelo ar Pokoliaus vado
vaujamą oro demonų sritį; lietuviuose atskiras oro dva
sių pasaulis nėra išlikęs ir, matyt, susiliejo su velniais.18
Galimas dalykas, anksčiau lietuvių protėviams buvo
pažįstamos tam tikros oro dvasios, pasirodančios ir
paukščių pavidalais. Bet kuriuo atveju mirusieji, ypač
- atgailaujančios vėlės, lietuvių tikėjimuose dažnai pa
sirodo kaip paukščiai.
Tačiau esybės, prie mirštančiojo patalo kovojančios
dėl vėlės, išties atrodo gali turėti tam tikrų paukštiškų
bruožų, visų pirma - sparnus ir nagus, kuriais įsikim
bama į vėlę. Tradiciškai angelas vaizduojamas spar
nuotas, ir tai ne vien simbolis. Prisiminkime, kad iko
nografijoje su sparnais vaizduojami ir velniai - tai logiš
ka: ir jie kadaise buvo angelai. Gana patikimai galėtu
me spėti, jog kadaise dievų pasiuntiniai buvo įsivaiz
duoti ne tik sparnuoti (plg. rudimentinius Hermio - Mer

kurijaus sparnelius), bet ir genetiškai atsirado iš dievų
(Dievo) pasiuntinio - paukščio įvaizdžio. Dažnas etio
loginių sakmių ir mitų siužetas (ypač izoliuotose tauto
se) - apie tai, kaip Dievas siunčia paukštį ką nors nu
veikti ar ko nors atnešti. Lietuvių sakmės teigia, jog žmo
nėms ugnį Dievo įsakymų atnešė kregždė.19 Atrodo,
čia susiduriame su tradicija, kurioje Dievas savo veik
lai pasitelkia gyvūnus, mūsų atveju, - paukščius. Dau
gelyje religijų Aukščiausioji Dievybė įsivaizduojama gy
venanti danguje (arba ant aukšto kalno): ryšį tarp jos ir
žmonių palaikyti išties gali tik paukščiai.
Baltiškoje tradicijoje paukščiai - Dievo pasiuntiniai
yra jau gana reliktinis įvaizdis. Tačiau jis padažnėja,
kai kalbama apie mirštančiojo vėlės likimą. Dėl jos
besikaunantys angelai ir velniai turi „paukštiškų“ bruo
žų. Šis motyvas turėtų būti labai archaiškas: gerojo ir
blogojo demono kova už mirusiojo sielą minima dar
„Avestoje“. Krikščionybėje tokios kovos idėja sunkiai
įsivaizduojama. Vis dėlto ir krikščionybė perima labai
archaišką sparnuoto Dievo pasiuntinio įvaizdį.
Jo genezė turėtų siekti labai senus laikus ir turėtų
sietis su tokia religine bei kultūrine epocha, kai Die
vas įsivaizduotas ne tik žmonių, bet ir žvėrių valdovu,
ir jo pagalbininkais bei pasiuntiniais laikyti žvėrys (plg.
lietuvių žalčio - pasiuntinio motyvą).
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An angel has nails
About messengers of gods in the tradition
of Baltic religion
Gintaras BERESNEVIČIUS
The messengers of the pre-Christian gods such as Algis,
grass-snake and Prussian Rapas are mentioned in mytholo
gical sources and in folklore. The messengers of gods are
always destined by the gods themselves, they are with wings
and have the nature of a bird. These are angels, their genesis
going back to religious cultural epoch when God was belie
ved to be the ruler not only of people but also of beasts.
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Sveikiname aktyvų žurnalo bendradarbį Žilvytį ŠAKNĮ,
nuo š.m. balandžio 18d .- humanitarinių mokslų etnologijos krypties daktarą.
Linkime tolesnės kūrybinės sėkmės.

Įrašymo į bernus1apeigos: struktūra ir simbolika
Žilvytis ŠAKNYS

„Liaudies kultūroje“ jau rašyta apie glaudžius kaimo
ir žmogaus ryšius, formavusius teritorines kaimo jauni
mo bendrijas, kurių laisvalaikio veiklą galima apibrėžti
„bendruomeninės mokyklos“ vardu. Apibūdindamas jau
nimo bendrijos valdymo struktūras, užsiminiau apie vy
riausiojo berno instituciją, nurodžiau, kad viena iš pa
grindinių jo atliekamų bendruomeninių funkcijų - priau
gančio jaunimo brandos pažymėjimo organizavimas.2
Straipsnyje pabandysime susisteminti XIX a. pab. ir XX
a. pr. įėjimo į jaunimo bendriją apeigas. Daugeliu atvejų
tiriamojo laikotarpio kaimo jaunimo brandos apeigos jau
buvo labai supaprastintos, ir pasiekti šj tikslą galėjau tik
išskaidęs jas į apeiginius veiksmus, atskleidęs kiekvie
no jų ir bendras apeigines funkcijas bei simboliką.
Straipsnyje apibendriname 171 apeigų aprašą, iš kurių
139 užrašyti pagal autoriaus programą.3

Apeigų dalyviai, vieta ir laikas
Jaunimo bendrija dažniausiai pažymėdavo vaikinų
brandą. Visais atvejais merginos įėjimo į jaunimo ben
driją apeigose dalyvavo ir vaikinai (jie šias apeigas ir
organizavo), o vaikinų apeigose merginos dalyvauda
vo ne visada. Ypač retai merginos dalyvavo Užnemu
nėje atliekamose vaikinų brandos apeigose - tik 50
proc. tirtų vietovių. Apie „įrašytus į bernus“ merginoms
vaikinai dažnai pranešdavo vėliau, primindami, kad nau
jokai jau „bernai“ ir jiems pakvietus šokti nebus galima
atsisakyti. Dažniausiai apeigose dalyvavo tik to kaimo
jaunimas, suaugusieji jas stebėjo retai, dažniausiai tik
trobos šeimininkas (jei apeigas atlikdavo troboje). Tu
rimais duomenimis, šiuo laikotarpiu net 87,8 proc. kai
mų samdinių ir ūkininkų vaikų įrašymo į bernus apeigų
vyko kartu, 9,8 proc. atskirai ir 2,4 proc. atvejų atskirai
tik didesniuose kaimuose (82 inf., klausinėti įvairios so
cialinės padėties žinių pateikėjai). Dažnai iš kito kaimo
atvykusiems samdiniams apeigų nerengė, nors vieti
niams vaikinams jos buvo būtinos. Fizinis subrendimas
ir daug kultūros sąlygotų faktorių lėmė labai skirtingą
įėjimo į jaunimo bendriją amžių. Vaikinų apeigų atliki
mo laikas svyravo tarp 14-22 metų. Ypač dideli pri
imamųjų į jaunimo bendriją amžiaus skirtumai fiksuoti
Suvalkijoje. Apeigas vidutiniškai atlikdavo 17 metų ir 9
mėnesių amžiaus vaikinams (17,73 metų - 89 informa
cijos). XIX a., matyt, įrašymo į bernus amžiaus cenzas
buvo didesnis, nes neretai vyrai piemenaudavo iki 20
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ar net daugiau metų4 (piemuo į jaunimą eiti negalėjo),
vaikinai vėliau subręsdavo ir fiziškai.
Dažniausiai apeigas atlikdavo pagrindiniame kaimo
jaunimo bendrijos susiėjime - vakarėlyje, kuris buvo
rengiamas eilinį savaitgalį troboje, rečiau lauke, retkar
čiais karčemoje, klojime, jaujoje ar klėtyje. Kai kada vai
kinų apeigas atlikdavo per vestuves rengiamą pasilinks
minimą (jaunieji įrašomiesiems galėjo nebūti giminės),
kartais ir po talkos vykstančiame vakarėlyje - patalky
je. Tik kai kada į bernus įrašydavo naujoko namuose
rengiamame vakarėlyje ar į būrį rinkdavosi tik pažymė
ti šią progą. Tokiu atveju merginos apeigose nedaly
vaudavo. Žinomas tik vienas atvejis, kai į bernus įrašy
davo per vardadienį. Pietų Lietuvoje vaikinus kiek daž
niau priimdavo į jaunimo tarpą po vieną (6 0 proc. at
vejų, 16 proc. po vieną ar būriu, 24 proc. būriu - 25
inf.), į šiaurę nuo Nemuno ir Neries - po kelis (37,5
proc. atvejų, po vieną ar būriu 25 proc., po vieną 37,5
proc. - 24 inf.). Labai įvairus ir apeigų atlikimo laikas dauguma atvejų tam didesnė reikšmė neteikiama. Ži
nomi tik keli aprašai, kuriuose minima, kad apeigos at
liekamos griežtai nustatytą dieną: 3 - per Sekmines, 2
- per Velykas, po vieną - per Jonines, Užgavėnes, Nau
juosius metus. Tik 29 aprašai liudija, kad apeigas atlik
davo tam tikru metų laiku. 37,9 proc. turimų aprašų
liudija, kad apeigas atlikdavo pavasarį, 31,0 proc. - va
sarą, 17,3 proc. - rudenį ir 13,8 proc. - žiemą. Turima
medžiaga liudija, kad, matyt, apeigų atlikimo laikas bu
vo gana skirtingas ir XIX a., tai liudija ir panašūs E. Horvatovos tyrimų rezultatai.5 Galime įžvelgti tik vieną įra
šymo į bernus papročių dėsningumą - dažniausiai jie
vykdavo šiltuoju metų laiku, kai kurie Sekminių papro
čiai, kuriuose galime įžvelgti nemažai statuso kaitos pa
pročių (Sekminių vestuvės, piemenų šventė) leistų teig
ti, kad šiauriniame Lietuvos pakraštyje apeigos sieja
mos su šia data, tai liudija ir fiksuoti aprašai, kuriuose
minimos apeigų sąsajos su sambariais ar Kupolinėmis,
tačiau piemenavimui nutraukti šis laikas ne itin palan
kus, nes ganymo sezonas trukdavo iki vėlyvo rudenio6
(nors, pasak P. Juozapavičiaus, po Sekminių apeigų
piemenavimą baigdavo7), ir samdyti naują piemenį po
Sekminių būtų prabanga.8 Tačiau turima medžiaga leis
tų tvirtinti, kad vaikinų brandos apeigos atliekamos pa
budus gamtai, jaunimo bendrijos veiklai išplitus atviro
je erdvėje.

Socialinė prievarta apeigose
Žiaurūs kankinimai ir fizinės jėgos išbandymai būdingi
daugeliui klasikinių iniciacijų ir sietini su mirties ir atgi
mimo įvaizdžiu. Kita vertus, pasak vokiečių psichologo
Frydharto Klikso (Friedhart Klix): „Kankinimai iniciacijų
metu tampa savotišku įrodymu, kad jaunuolis sugebės
įveikti jo laukiančius rūsčius išmėginimus ir pati iniciaci
ja yra pirmas tiesioginis susidūrimas su socialine prie
varta. Toks staigus nerūpestingo, giedro vaiko gyveni
mo supurtymas turi gilią prasmę, kuriant naują tolesnio
gyvenimo atskaitos sistemą“.9
Ilgainiui apeigos prarado senąją sakralinę prasmę, bet
išliko santykis su bendruomene. Apeigos prarado pir
mykštį turinį, bet išlaikė tam tikrus formos segmentus. Iki
šių laikų kai kurios socialinės prievartos elementus išsau
gojusios apeigos atlieka socialinio solidarumo palaikymo,
naujoko statuso kaitos dramatizavimo ir individo chrono
loginės saviidentifikacijos funkcijas. Europoje apie tokias
apeigas žinoma jau nuo antikinių laikų. Senovės Spartos
organizacija turėjo daug bendrų bruožų su pirmykščių
tautų „vyrų namų“ institutu. Norint patikrinti jaunuolių fizi
nę ištvermę, Artemidės šventykloje buvo rengiami jaunuo
lių plakimai, penkiolikamečiai spartiečiai prieš įšventini
mus dalyvavo „kriptijose“ - netikėtuose naktiniuose puo
limuose prieš helotus ir pan.10 Tam tikrą socialinę prievar
tą patirdavo ir įšventinamasis į riterius (ordino magistras
ar siuzerenas jam simboliškai suduodavo kardu),11 XVI
a. universitetų krikštijamieji studentai,12 cechų,13 vėliau ir
pramonės įmonių naujokai.14 Tokį pobūdį įkūnijo ir jauni
mo bendrijoje atliekami iniciaciniai papročiai. Gana gru
bius naujokų kankinimus ir patyčias galima aptikti ir neto
limų kraštų - Lenkijos, Čekijos, Ukrainos kaimų vaikinų
tiriamojo laikotarpio brandos apeigose.15
Lietuvos kaime dar tarpukaryje kai kur „iniciacinę bū
seną" įrašant į bernus sukeldavo gana grubiomis, asmens
orumą žeminančiomis formomis. Pasak E. Krušinskaitės,
Krušinskų kaime (Kauno raj.) apeigos prasidėdavo vai
šėmis. Kiek išgėrę vaikinai eidavo imtynių. Piemuo turė
davo įveikti nors vieną berną. Vėliau nepratusį prie degti
nės vaikiną nugirdydavo, nurengdavo nuogai, visą kūną,
ypač ūsus ir gaktos sritį ištepdavo smala.16 Nors apeigas
galima traktuoti kaip tam tikrą moralinio nuosmukio ap
raišką - jas atlikdavo visiems, ir toks įšventinimas ugdė
jaunimo bendrijos socialinį solidarumą. Apeigose galima
įžvelgti ir klasikinėms iniciacijoms būdingą „mirties ir at
gimimo“ motyvą. Svaiginančių priemonių pagalba suku
riamas mirties įvaizdis. Kitas, ir bendruomenėje priimtų
elgsenos normų pažeidėjų baudžiamasis degutavimo pa
protys17 išreiškia lytinės identifikacijos akcentavimą. Kul
tūriškai aiškios lytinės priklausomybės neturintis piemuo
(jo apranga mažai skyrėsi nuo piemenių, kelnes nešiojo
tik pusbernis, bernas) „atgimsta" su paryškintais vyrišku
mo simboliais. Veido tepimą smala galima įžvelgti latvių
ir estų jūreivių įšventinime,18 suodžiais - lenkų brandos
apeigose.19 Neabejotinai toks įvedimas į jaunystės pa
saulį atlikdavo ir dar vieną - šalutinę socialinę misiją, su
keldavo pasišlykštėjimą alkoholiu.
Kiek kitaip tų pačių socialinių tikslų siekta Klaipėdos
krašte. Tarpukario Butkų k. (Klaipėdos raj.) brandos apei

gas aprašė V. Ašmys. Apeigas galima sieti su Vokietijo
je, Latvijoje ir kituose Europos kraštuose paplitusių ben
drijų,20 kurių veikla siejosi su naktiniu merginų lankymu,
papročiais. Kaimo naujokus „įšventindavo“ naktį. Vyres
nieji liepdavo belstis į merginų langus, kad įleistų. Vie
nas iš vyresnių vaikinų persirengdavo šeimininko rūbais
ir naujokus mušdavo lazda arba bizūnu, tuo tarpu vartai
būdavo užrišti. Atsibudęs tikrasis šeimininkas dar pra
dėdavo šaudyti iš medžioklinio šautuvo. Taip patikrin
davo naujokų drąsą ir vikrumą. Vėliau jaujoje (ten vyko
vakarėliai) vyresnieji juokdamiesi mokė, „kaip eiti pas
mergas“, kad šeimininkas nepriluptų.21 Kaip matome,
šiuo atveju lytinė priklausomybė akcentuojama kiek ki
taip, neminimas pirmuoju atveju akcentuotasis jėgų ban
dymas patikrinant, ar naujokas vertas patirti šią „apei
gą“. A. Mažiulis, aprašydamas, matyt, XIX a. antrosios
pusės pasartiškių (Rokiškio raj.) vaikinų brandos apei
gas, pateikė kitokį vaikinų brandos apeigų modelį. Jo
teigimu, per Jonines naujokai turėjo parodyti ne tik vy
rišką jėgą, bet ir išdaigas, ir po jų nemenkai nukentėda
vo suaugę kaimo bendruomenės nariai - nerasdavo žag
rių, vežimų, pirčių. Matyt ir šiuo atveju išreiškiama lyties
identiteto manifestacija, apraše minima, kad pirtyse ieš
koma pasislėpusių merginų, tam tikrų preparatų pagal
ba stengiamasi jas „apgirdyti“ (kai kada net apnuodi
jant), galbūt ir šioje srityje turėjo pasižymėti naujokai.22
Galimi keli tokie nežaboto antivisuomeniško poelgio aiš
kinimai. Vienas iš jų - Joninių, kaip ribinio laiko, specifi
ka; taip pat ši socialiai nevaržomo elgesio forma prime
na senosios Europos karių bendrijas.23 Pastaraisiais me
tais vis daugiau tyrinėtojų mitologijoje ir senuosiuose is
toriniuose šaltiniuose minimą likantropiją linkę sieti su
klasikinėmis iniciacijomis ir jaunimo bendrijomis. R. Ridlis, remdamasis Herodotu (....skitai ir Skitijoje gyvenan
tys helėnai tvirtina, jog kasmet kiekvienas neuras kele
tui dienų pavirstąs vilku ir paskui vėl atvirstąs žmogu
mi“),24 Olafu Magnus (jis tvirtino, kad tokios baltų vilkų
bendrijos, paveiktos narkotinio apsvaigimo, plėšikavo25)
ir mitologija, teigia, kad šis reiškinys buvo būdingas ir
baltams.26 Panašių realijų galima įžvelgti ir A. Mažiulio
apraše. Žodis „vilkas“ buvo susijęs ir su iniciaciniais pa
pročiais. Taip vadino gervėtiškių moterį atliekant purifikacines apeigas po gimdymo pirties bendruomenėje,27
„vilką“ turėjo išgerti Vilniaus cechų naujokai.28 Tačiau
žodis šia prasme būdingesnis slavams. Taip vadinti nau
jokai ir lenkų vaikinų brandos apeigose.29
Tiriamuoju laikotarpiu socialinės prievartos veiksmai
užtikrino bendraamžių bendrijos teritorinį, amžiaus su
verenumą, kaimų jaunimo grumtynės siekiant palaikyti
aukštą bendrijos statusą atliko ir jaunuolių socialinės in
tegracijos funkcijas, todėl dėsninga, kad socialinės prie
vartos veiksmai buvo atliekami ir patikrinant jaunuolio
tinkamumą įeiti j bendriją. Ilgiausiai, net iki XX a. vidurio,
gana grubiai vaikino jėga ir miklumas buvo tikrinami Piet
vakarių Lietuvoje. Kai kur praktikuotas paprasčiausias
jaunuolio mušimas. Drošnios kaime (Lazdijų raj.), kaip
ir už nusikaltimą kariuomenėje, neofitas turėjo pereiti „šerengą“ - diržais apsiginklavusių vaikinų eilę.30 Kai kur
lygiai tokiu pačiu būdu mušė iš vakarėlio vejamą paaug
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lį31 ar vaikiną, kuris nesugebėjo išlaikyti tinkamumo būti
bendrijos nariu „egzamino“.32 Toks paprotys gyvavo ir
Čekijoje (tik vaikinų eilė vietoj lietuvių vadintos „šerengos“, „šarangos“ ir pan. įvardijama „ulica“).33 Kai kur vai
kiną mušė paguldę ant suolo,34 „skeldavo į ausį“, ir jei
gu vaikinas nenuvirsdavo - priimdavo į savo tarpą,35
mušdavo šlapiu rankšluosčiu36 ir pan. Kai kur naujokas
su kitais vaikinais eidavo imtis, lenkdavo ranką, turėda
vo pakelti kitą vaikiną.37
Vienintelis iki tarpukario kompaktišką paplitimo are
alą išlaikęs fizinės brandos, vikrumo patikrinimo veiks
mas - šokdinimas per suolą. Šis veiksmas fiksuotas dau
giausia Suvalkijoje. Šokant per suolą suduodavo diržu,
bizūnu, pančiu ar rankšluosčio sumegztu galu („žiužis“,
„bindžikas“, „pitka“). Kartais mušdavo tik jeigu vaikinas
neperšokdavo suolo38, reikalavo, kad jį peršoktų iš pir
mo karto39, šokant per suolą trukdė.40 Kai kur už kom
paktiško šių veiksmų arealo ribų šokdindavo per žars
teklį.41 Po apeigų šuolį užtvirtindavo kitais apeiginiais
veiksmais, dažniausiai apeiginiu užgėrimu. Lygiai tokiu
pačiu būdu buvo išvejami per jauni vaikinai. Tik užgėrus
naujoką, šis per suolą šokdavo paskutinį kartą. Redu
kuojantis apeigoms, matyt, vaikino vikrumo, jėgos išban
dymai ir kiti fizinės prievartos veiksmai transformavosi į
vakarėlyje atliekamus paauglių baudžiamuosius papro
čius, t. y. apeigos dalis tapdavo jaunimo paprotinės tei
sės realija, kuri tam tikrą laiką galėjo gyvuoti ir buitinėje,
ir apeiginėje plotmėje vienu metu. Fizinės prievartos
veiksmai galėjo modifikuotis ir kiek kitaip. Batakių apy
linkėse (Tauragės raj.) už keliasdešimt kilometrų nuo
kompaktiško arealo, kuriame per brandos apeigas atlik
davo socialinės prievartos veiksmus, į vakarėlį atėjusį
naujoką priimdavo merginos. Mažintų kaime į bernus įra
šydavo mušdamos susuktais rankšluosčiais ir vaikiną
truputį pašokdindamos. Paskui naujokas, kaip ir išvyta
sis, turėdavo eiti namo.42 Tai vienas iš nedaugelio atve
jų, kai merginos imdavosi iniciatyvos „įrašymo“ apeigo
se, ir vienintelis žinomas, kai merginos imdavosi sociali
nės prievartos veiksmų vaikino atžvilgiu.
Kai kada socialinės prievartos veiksmus panaudo
davo priversdami „įsirašyti“ į bernus. Pavyzdžiui, Kaime
lio kaime (Šakių raj.) vaikiną „apversdavo kulnais į vir
šų“ ir grasindavo mušti, jei jis neatsineš vaišių.43 Paro
džius jėgą nemalonių apeigų galima buvo ir išvengti.
A. Kriauzos teigimu, kupiškėnuose „įsirašyti“ nereikėjo,
jei mėšlu ir išmatomis tepamas vaikinas „nutrenkdavo“
kurį nors iš besityčiojančių bernų.44 Panaudojus jėgą
šuolio per suolą išvengdavo ir Suvalkijoje (Valakbūdyje,
Šakių raj.).45
„Šviesesniuose“, modernius kultūringos elgsenos ste
reotipus perėmusiuose kaimuose dažnai grubias fizinio
subrendimo patikrinimo formas pakeisdavo žodinis, tie
siogiai socialinės prievartos neįkūnijantis egzaminas. Tam
tikrą tarpinę formą galima įžvelgti XIX a. pabaigos vėžioniškių (Prienų raj.) papročiuose: jaunuoliai turėjo mokėti
suaugusiojo darbus, šokti, atsikirsti j „senbernių“ užgau
liojimus ir pan. Perėję egzaminą, turėjo pateikti vaišes, o
neišlaikiusieji patirdavo smurtą ir būdavo pervaromi per
„šarangą“ - dvi vaikinų eiles su diržais. Šie paaugliai turė
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jo piemenauti dar metus. Kaip matome, socialinę prievar
tą patirdavo tik neišlaikę fizinės ir socialinės brandos pa
tikrinimo egzamino, kuriame dalyvavo viso kaimo žmo
nės. Panašų egzaminą patirdavo ir piemenės, tik, matyt,
nepraėjusioms „konkurso“ fizinės prievartos veiksmų ne
taikydavo, tik turėjo ganyti iki kito egzamino, iki kitų Sek
minių.46 Vėlesni aprašai liudija, kad buvo aptariamos nau
jokų gerosios savybės. Antai Dauguose (Alytaus raj.) žiū
rėjo, ar vaikinas „neplepys“, ar gražiai šoka, vaikinai smul
kiai aptardavo naujoko gerąsias ir blogąsias savybes. Pa
našiai priimdavo ir merginas, tik jos turėjo atsižvelgti ir į
vaikinų nuomonę.47 Kai kur buvo patikrinamas vaikino są
mojingumas, mokėjimas minti mįsles,48 kartais reikėjo pa
slėpti daiktą, kad kiti nerastų,49 ir pan. Kai kuriuose kai
muose naujokams iškrėsdavo ir nedidelių pokštų - api
pildavo vandeniu,50 ištepdavo suodžiais51... Vienas iš pa
grindinių tokių „egzaminų“, brandos apeigų bruožų - pa
našiai priimdavo ir vaikinus, ir merginas. Dažnai po jų jo
kių kitų naują amžiaus tarpsnį įtvirtinančių apeiginių veiks
mų neatlikdavo.

„Pančio nupjovimas“
Vaikinų atliekamuose socialinės prievartos veiksmuo
se galima įžvelgti tiek išskyrimo iš senosios socialinės
struktūros simbolius (nors ir labai miglotai - jei smurtą
siesime su simboline mirtimi), tiek ir fizinės bei socialinės
brandos patikrinimo funkcijas. Tiesmukai „atskyrimas“
nuo senosios socialinės būsenos rituališkai akcentuotas
tik Tverečiaus (Ignalinos raj.) apylinkėse atliekamose apei
gose. Pasak XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės
realijas liudijančių A. Bielinio aprašų, vaikinui atėjus į va
karėlį („kuokynę“) pirmą kartą, vienas iš bernų prieidavo
prie muzikanto ir sustabdydavo muziką bei viešai paskelb
davo, kad vyks „prirašymas“. Vienas iš vaikinų perpjau
davo simbolinį pantį tarp kojų ir jį pakilnodavo. Kai ku
riuose kaimuose (Didžiasalyje, Karališkiuose, Kliukuose)
po pančio nupjovimo vaikiną įrašydavo į „bernų knygą“.
Pasirašius vaikinui, liudininkams ir muzikantui pagrojus
maršą, vaikinas privalėjo duoti pinigų vaišėms.52 Kitame
apraše tvirtinama, kad dar senesniais laikais (matyt XIX
a. pabaigoje) nurišus pantį, vaikino sesuo ar kita giminai
tė atrišdavo jam sujuostą per pusiaujį trinyčių pantį ar ki
tokią vaikiną juosusią virvelę ir vietoje jos sujuosdavo sa
vo išausta juostele bei jį pabučiuodavo. Juosta atsidėko
davo ir pirmą kartą vakarėlyje šokti išvesta mergina - ją
dovanodavo pirmąkart šokti išvedusiam vaikinui.53 Pan
čio nupjovimą A. Bielinis aiškina dvejopai: 1) pantis atrišamas, kad vaikinas galėtų šokti, 2) pantis simbolizavo
besąlygišką paklusnumą tėvui, ir jį nupjovus vaikinas įgy
ja daugiau teisių, daugiau savarankiškumo, teisę šokdinti
merginas ir joms meilintis.54 Taigi antruoju aiškinimu ak
centuojama vyraujančio socializacinio instituto (šeimabendraamžių bendrija) kaita.
Aprašų autentiškumą liudija ir mūsų lauko tyrimai. Di
džiasalio kaime (Ignalinos raj.) simbolinį pantį su žirklė
mis kirpdavo net XX a. viduryje, tiesa, išlikus kilnojimo ir
vaišių papročiams nunyko juostos rišimas ir įrašymas į
bernų knygą.55 Kaip šį apeiginį veiksmą suvokė apeigų
dalyviai? Juostos perkirpimas atidarant parodą ar atiden-

giant paminklą - įprastas šių dienų elitinės kultūros reiš
kinys. Žymimas teritorinis perėjimas, o ceremonijos daly
viai tampa naujos kultūrinės realijos liudininkais. Kartu juos
ta įkūnija ribą tarp realijos būties ir nebūties. Putojant šam
pano taurėms socialiai pripažįstamas įamžintas didžio
žmogaus atminimas ar naujas kultūrinis renginys. Neabe
jotinai šis veiksmas priskirtinas universalių perėjimo apei
gų kategorijai. Analogišką veiksmą galima įžvelgti gimtu
vių papročiuose tarp lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių len
kų. Pantis buvo simboliškai prarėžiamas, brėžiant žemę
tarp vaiko kojų, perpjaunant arba atrišant įsivaizduojamą
mazgą. Tai darė kūdikį parvežus iš krikšto ar jam pradė
jus vaikščioti.56 Pančio perrėžimas pirmaisiais vaiko gy
venimo metais praktikuotas dažniau ir paplitęs platesnia
me areale negu tas pats veiksmas jaunimo apeigose. La
biausiai įtikėtina, kad jaunimas perėmė suaugusiųjų atlie
kamą magišką veiksmą. Ir pradėsiantis vaikščioti kūdi
kis, ir pretenduojąs „vaikščioti su vyrais“ pagal pačią pa
prasčiausią pasiskirstymo pagal amžių sistemą (vaikai jaunuoliai-suaugusieji - seniai) įvardijami „vaiku“. Matyt
nupjaudami simbolinį pantį ir tam tikra prasme taikydami
vaikišką ritualą vyresnieji stengėsi pabrėžti atskyrimą nuo
vaiko amžiaus, kartu ir pažemindami naujoką - rituališkai
jį sulygindami su kūdikiu. Kita vertus, matyt, akcentuoja
mas ir atskyrimas nuo tėvo, šeimos valios. Jaunuolis ritu
ališkai išvedamas iš ankstesnės socialinės struktūros. Sim
boliškai nutrauktus ryšius su šeima kompensuodavo įve
dimas į kitą socialinę - jaunimo bendriją. Surišimo veiks
mą atlikdavo kraujo ryšiais su vaikinu susieta giminaitė.
Per ją akcentuojamos griežtos Rytų Lietuvoje susiklos
čiusios moralės normos ir pabrėžiama glaudi jaunimo ben
drijos narių socialinė integracija. Dar XX a. pradžios Ma
žojoje Lietuvoje buvo paprotys pirmą kartą gyvenime dir
bant kokį nors darbą, naujoką, atvykusį ko nors mokytis
arba į svečius (į svetimo kaimo pasilinksminimą?), „suriš
ti“.57 Tikslas - priversti naujoką „išsilaisvinti“ vaišėmis. Ri
šimo veiksmas taip pat buvo atliekamas per rugiapjūtę
(rugių juosta), vardadienį (vainiku, rankšluosčiu, juosta,
stuomeniu) - abiem atvejais šeimininkas ar varduvinin
kas buvo kilnojami ir turėjo pateikti vaišių.
Taigi atrišimo ir surišimo veiksmų derinys - išskyri
mo iš senosios socialinės būsenos simbolinė išraiška.
Abu veiksmai turi daug analogijų kitos socialinės būse
nos kaitos papročiuose ir apeigose. Tačiau kur kas daž
niau vaikinų apeigos prasidėdavo pirmuoju šokiu.

Pirmasis šokis
Jau minėjome, kad šokis ir lankymasis jaunimo vaka
rėliuose tiriamuoju laiku buvo vienas iš pagrindinių jau
nystės simbolių rytinėje Lietuvos pusėje. Pietryčių Lietu
voje, kur tarpukaryje panašiai žymėdavo merginų bei vai
kinų socialinę brandą, apeigos pradedamos šokiu. Tiek
lietuvių, tiek nekalbėjusių lietuviškai jaunuolių papročiai
vienodi. Norėdami suvokti pirmojo šokio socialinę ir psi
chologinę svarbą, pažvelkime j jaunuolio emocinę būse
ną šio šokio metu. Bet koks paauglio pasirodymas jauni
mo vakarėliuose buvo rizikingas - susijęs su galimais
smurto veiksmais ir patyčiomis. Tapatų psichologinį su
krėtimą sukeldavo ir pirmasis legalus šokis. Pasak A. Bie

linio, pradedantiems bernauti „prirašymas“ jų gyvenime
buvo didelis įvykis ir dėl to jie labai pergyvendavo. Pirmą
kartą išvesti mergaitę šokti buvo „sarmata“, todėl dauge
lis stengdavosi pirma pašokti su giminaite.58
Panaši būsena apimdavo ne tik šiauriečius (Tverečius
- Šiaurės rytų Lietuvoje), bet ir neabejotinai karštesnius ir
impulsyvesnius Pietryčių Lietuvos gyventojus.59 Liaudies
pedagogika neskatino išskirtinio dėmesio vaikui, ir, be abe
jonės, pirmas viešas žingsnis į suaugusiųjų pasaulį buvo
itin sunkus. Be abejo, pirmasis šokis buvo savotiškas so
cialinės brandos išbandymas, prilygstantis mušimui ar ne
smurtiniam socialinės brandos patikrinimo „egzaminui“.
Dažniausiai vaikinas pats merginą išvesdavo šokti. Tik kai
kada partnerę parinkdavo vyresnieji vaikinai. Pasak
N. Marcinkevičienės, vyresnieji bernai išvesdavo šokti
merginą ir vėliau perduodavo naujokui.60 Tai Rytų Lietu
voje paplitęs ypatingos pagarbos gestas.61 Taip pagerb
davo svečius. Tik kai kur pirmajam šokiui išvesdavo mer
gina.62 Taip patikrindavo, ar naujokas „nešlubas“.63 Daž
nai tuose kaimuose panašiai pažymima ir merginos bran
da, tik pirmam šokiui ją išvesdavo vaikinas. Kai kur pir
masis šokis tapdavo lemtingu. Laukelių kaime (Ukmer
gės raj.) nepavykus pirmajam šokiui su mergina, „prira
šymo prie kaimo“ apeigas atidėdavo kitiems metams
(apeigos vykdavo apie Naujuosius metus).64 Kiek kitoks
požiūris į pirmąjį šokį gyvavo suvalkiečiuose. Cibave (Ma
rijampolės raj.) stengdavosi pažeminti vaikiną - liepdavo
šokti su pačia „prasčiausia“ mergina,65 taip pat šokiais
dažnai vadinti jaunimo baudimo papročiai, įkūniję fizinės
prievartos veiksmus. „Šokiai“, kurių metu šokdinama per
suolą mušant, ar fizinės prievartos veiksmai atliekami kitu
būdu. Panašūs šokiai šokti tiek jaunimo brandos apeigo
se, tiek vejant paauglį iš vakarėlio. Dar XIX a. pabaigoje
įrašant į bernus šokdindavo „tabalą“, XX a. „bindžiką“,
„totaciką“ , vejant iš vakarėlio - „talkačiką“ , „kačiką“ ,
„žąsiną“ ir pan. (į vorą sustojusius paauglius mušdavo
sumegztu rankšluosčio galu).66 Dažnai sunku atskirti, ar
įvardijama „apeiga“, ar išvijimo iš vakarėlio paprotys, nes
neretai abi realijos vadintos vienu - „įrašymo į bernus“
pavadinimu. Dėl šokio ir fizinės prievartos kontaminaci
jos ir susiformavo „baudžiamojo šokio“ realija, verbaliai
išreiškianti ir „šokį mušant“, ir „šokimą per suolą mušant“,
ir mušimą neimituojant šokio veiksmų. Remiantis tarpu
kario medžiaga taip pat galime įžvelgti ir baudžiamojo
šokio desakralizaciją, tai yra perėjimą iš apeiginės į buiti
nę plotmę, socialinės brandos patikrinimui atskylant nuo
pačių brandos apeigų, nors ir išlaikant įrašymo į bernus
pavadinimą.
Taip pat šokis turėjo ir kitą funkcinę išraišką. Kai ka
da jaunuoliai turėjo šokti su visais priešingos lyties as
menimis. Paprastai šie veiksmai atliekami apeigų pabai
goje (ne pradžioje, kaip pirmasis šokis su vienu pasi
rinktu ar parinktu asmeniu).67 Šis veiksmas - socialinio
solidarumo išraiška - simbolinio įvedimo į naująją so
cialinę struktūrą apeiga.

Ritualinis kilnojimas
Tai vienas iš labiausiai paplitusių vaikinų brandos apei
gų veiksmų. Kilnojama po pirmojo šokio. Jei šokis neįė
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jo j brandos apeigų struktūrą, kartais „įrašymas į ber
nus“ prasidėdavo kėlimu. Absoliučia dauguma atvejų kil
nodavo prieš apeiginį užgėrimą; jeigu po jo - kėlimas
prarasdavo savo iškilmingumą ir būdavo tarsi naujoko
pasveikinimas. Tokiu atveju dažniausiai kilnojo ne su kė
de ar suolu, bet vaikiną pamėtydavo ant rankų. Neapib
rėžtą naujoko būseną kilnojant paįvairindavo vyresniųjų
pastangos stuktelti naujoko pakaušį j lubas,68 kai kada jj
apipildavo vandeniu.69 Pakėlus vaikiną šaukė „ura!“ (taip
šaukė ir lietuviai), „valio!“. Tarp nelietuviškai kalbančių
Pietryčių Lietuvos gyventojų šj veiksmą įvardydavo kėli
mu į kalną ir keliant šaukdavo „ura! gura!“.70 Taip sukon
centruojamas maksimalaus liudininkų kiekio dėmesys.
Dažniausiai šį veiksmą patys respondentai suvokia kaip
ypatingos pagarbos ženklą. Kilnojimas - vertikalusis po
slinkis, kaip ir horizontalųjį poslinkį išreiškiantis šuolis,
supimasis, glaudžiai susiję su kritiniais žmogaus ir ben
druomenės gyvenimo momentais. Kilnojimas išreiškia
neapibrėžtą būseną, šiuo veiksmu apeigos retai teužbaigiamos. Kai kada ritualinį pakėlimą sekdavo naująjį
statusą pabrėžiantis „įrašymas į bernų knygą“.

Įrašymas į bernų knygą
Nors tiriamuoju laiku šis paprotys buvo gana retas ir
paplitęs gana siaurame areale, vyraujantis apeigas api
būdinantis pavadinimas („įrašymas“, „prirašymas", „skribcija“ ir pan.) liudija, kad praeityje šis arealas buvo plates
nis. Rašydavo į knygą, kalendorių, sąsiuvinį ar paprastą
popierių (kartais šį (kišdavo į butelį).71 Šį veiksmą atlikda
vo simboliškai arba realiai. Dažnai įrašą parašu patvirtin
davo ir pats naujokas. Tverečėnuose pasirašyti turėjo ir
liudininkai.72 Kai kada simboliškai ar realiai įrašydavo ne
tik vaikino pavardę, bet ir jo naująjį socialinį statusą api
būdinantį tekstą: „kad iš piemenystės išeina“.73 Kai kur
rašymą į knygą lydėjo apeiginės formulės. Prieš rašant į
knygą Zydiškių kaime (Kaišiadorių raj.) sakydavo: „statyk
bonką, mes tave pastatome, kad tu jau pilnas vyras, tu
jau pilna galva. Iš juodos knygos į baltą įrašome“ 74 Pusėje
tirtų kaimų rašymas į bernų knygą buvo vieno vyresniojo
berno, senbernio privilegija (kaimuose, kur neatliekamos
rašymo į knygą apeigos, vyriausio berno institucija itin
reta), kai kada jis tą knygą ir saugodavo, nors XX a. pa
baigos realijas apibūdinęs A. Bielinis tvirtino, kad knyga
buvusi laikoma pas labai garbingus to kaimo ūkininkus,
prireikus atnešdavę į pirkią, kur įvyks apeigos, ir užkišdavę už švento paveikslo.75 Pelesos apylinkėse rašymo pro
cedūrą atlikdavo kiek kitaip. Apie 1928 metus su kreida
įrašą darydavo ant durų.76 Laukelių kaime (Ukmergės raj.)
po „įrašymo į knygą“ jaunuolis turėjo prisiekti gimtojo kai
mo jaunimui, kad „laikysis tvarkos“ ir bus drausmingas.77
Įvairių pamokymų vyriausias bernas ar keli vyresni ber
nai išsakydavo ir kitais atvejais. Kai kur Suvalkijoje vaiki
nų brandos apeigos galėjo susidaryti ir iš vieno apeiginio
veiksmo - priesaikos ir sukalbamų poterių. Apeigas taip
pat organizavo vyriausias nevedęs kaimo vyras „vienuo
lis“. Kybartų apylinkėse vaikinai ir merginos turėjo prisiekti
kiekviename kaime, į kurių pasilinksminimus eidavo. Tai
darė tiek vokiečiai, tiek lietuviai.78 Kitur Lietuvoje vaikino
brandą pažymėdavo tik gimtajame kaime.
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Tiek „rašymas“, tiek priesaikos davimas simbolizuo
ja galutinį - įvedimo į naująją socialinę struktūrą veiks
mą. Nors „rašymas į knygą“ atspindi baigtinį veiksmą priėmimą į naująją bendriją, tačiau net dešimt atvejų iš
dvylikos jis užtvirtinamas apeiginiu užgėrimu, vaišėmis
(likusiais dviem atvejais po įrašymo pakilnojama, ir šis
veiksmas daugiau reiškė pasveikinimą). Rašymo veiks
mas sudarė teisinio akto iliuziją ir turėjo analogijų su tei
siniu gyvenimo įvykių registravimu (krikšto, vedybų, mir
ties). Jis atliekamas ir per pasaulietines statuso kaitos
apeigas. Pavyzdžiui, į knygą rašė ir slovakų vaikinų bran
dos, estų, latvių jūrininkų, ukrainiečių cechų iniciacinėse apeigose.79Tai, matyt, gerokai vėlesnis veiksmas ne
gu apeiginis užgėrimas, kurio paskirtis yra paprotinę tei
sę supriešinti su valstybine, tačiau jaunimo apeigose šie
veiksmai atliekami greta ir išlieka paprotinės teisės vir
šenybė.

Apeiginis užgėrimas, vaišės
Apeiginis užgėrimas, vaišės - dažniausias veiksmas
vaikinų brandos apeigose. A. Van Genepo teigimu - ben
dras gėrimas ir valgymas - baigiamoji „inkorporacijos“
ritualo grandis.80 Panašiai įsitikinusi ir lietuvių papročių
tyrinėtoja A. Vyšniauskaitė, gėrimo simbolikai paskyru
si nemažą studiją. Nagrinėdama apeiginį užgėrimą, au
torė gėrimą išskiria kaip kaimo bendruomenės solidaru
mo ritualą, kaip svarbiausius šeimos gyvenimo įvykius
pažymintį aktą ir kaip pirkimo bei pardavimo sandėrio
patvirtinimą.81 Gėrimas, vaišės vaikinų brandos apeigo
se atliko ankstesnių apeiginių veiksmų įtvirtinimo funk
ciją. Dar 1867 m. O. Glagau rašė, kad „lietuvininkas vi
sas derybas veda prie degtinės stiklo; joks sandėris, joks
reikalas nesutariamas bejos, kiekvieną sutartį turi už
antspauduoti šnapsas“.82 Sis apeiginis veiksmas net šio
mis dienomis suvokiamas kaip ritualą įtvirtinantis aktas.
Dar 1990 m. vasarą Šilalės rajone vykusiose mūsų ste
bėtose vestuvėse piršlio funkcijas perėmę muzikantai
griežtai reikalavo kiekvieną nutarimą, pokštą ar apeigą
„sutvirtinti“ užgeriant. Taip pat užgėrimu „įtvirtinami" nau
jieji metai, gimtadieniai (24 vai.), sutartys, parodos, nauji
statiniai ir pan.
Pagal mūsų surinktą medžiagą - apeiginis užgėri
mas atliekamas net 87,1 proc. apeigų (139 inf.). Dau
giau kaip pusėje visų Lietuvos kaimo vaikinų brandos
apeigų (70 iš 139) apeiginis užgėrimas ir vaišės neatlie
kant jokių kitų apeiginių veiksmų sudarė vaikinų bran
dos apeigas, likusiais atvejais (51 apt), be vaišių, buvo
atliekami ir kiti apeiginiai veiksmai. Kiek rečiau apeiginiu
užgėrimu užtvirtindavo tik socialinę prievartą įkūnijusius
ar nesmurtinius socialinės brandos patikrinimo veiksmus
(pastaruosius dažniausiai atlikdavo abiejų lyčių jaunuo
liams). Apeiginis užgėrimas, vaišės dominavo ir XIX a.
antrosios pusės jaunimo brandos apeigose. Tiriamuoju
laikotarpiu vaišėms paprastai būdavo naudojama degti
nė, Šiaurės Lietuvoje ir kai kur kitur - alus ir itin retais
atvejais - vynas. Užkandžių ar saldainių merginoms pa
teikdavo gana retai. Vaišių buvo nedaug, dažniausiai vie
nas 0 ,5 1neviršijantis stipraus gėrimo butelis. Ekonomiš
kai pajėgesnėje Šiaurės Lietuvoje šia proga geriamo

alaus kiekis neretai sudarydavo vieną statinę, tačiau tai
buvo įprastas šventinis ir net kasdieninis gėrimas, jį šia
me regione gerdavo net merginos. O degtinę netgi per
vaikinų apeigas merginos gerdavo retai, ir tai vos lūpo
mis prisiliesdamos. Kai kada nuo šios pareigos mergai
tes „išvaduodavo“ dovanojami saldainiai. Taigi šių veiks
mų girtavimu pavadinti negalėtume, nes dideliam jauni
mo būriui, net į jaunimą priimant kelis vaikinus iš karto,
šis alkoholio kiekis turėjo tik simbolinę prasmę. Kiek ki
tokio pobūdžio ir aukščiau minėtasis naujoko nugirdymo faktas, tačiau moraline prasme jo taip pat negalėtu
me traktuoti negatyviai. Veiksmas turėjo sakralinę pras
mę, ir apeigos buvo atliekamos visiems vaikinams, nors,
aišku, tarpukario laikų moralės lygio neatitiko.
Šis apeiginis veiksmas vadintas „magaryčių davimu“
(Rinkuškiai, Biržų raj.),83 „žąsino, žąselės, žąsies, žąsi
nuko fundijimu ar davimu“ (Suvalkija ir Mažoji Lietuva),84
„įkurtuvių fundijimu“ (Katinėliai, Šakių raj.)85 ir pan. Pats
užgėrimo pobūdis lėmė socialinio solidarumo jausmus.
Dažnai viso kaimo jaunimas ar tik vaikinai gerdavo iš
vieno stikliuko. Naujokas gerdavo pirmas arba paskuti
nis. Po to neofitą sveikindavo, sakydavo linkėjimus arba
pamokymus, jam paaiškindavo naująjį socialinį statusą
(pilnas bernas, bernas, vyras, kavalierius, pusbernis ir
pan.), kai kada - busimąsias teises ir pareigas. Tuo apei
gos baigdavosi.

Kiti apeiginiai veiksmai
Lauko tyrimų duomenimis, XX a. pirmojoje pusėje kai
kada atlikdavo ir netipiškas, tik viename kaime ar siau
rame areale pasitaikiusias apeigas. Antai Grabavos kai
me (Kauno raj.) po gegužinių pamaldų „įrašydavo į ber
nus“ alumi sulaistant popierinį naujoko pinigą, kurį jis
pasiimdavo sau .“ Šio veiksmo prasmės informaciją pa
teikusioji žinių pateikėja nesugebėjo paaiškinti. Tokios
apeigos analogijų galima aptikti dar XIX a. ketvirtojo de
šimtmečio Pagėgių (Šilutės raj.) gyventojų vestuvių pa
pročiuose, pasak E. Gizevijaus, už gautą dovaną (dro
bės stuomenį) svečias atsidėkodavo pinigais: juos su
vyniodavo į popierių, dėdavo į gėrimo sklidiną stiklą, ir
jaunoji tą gėrimą turėjo išgerti.87 Dar šimtmečiu anks
tesnes realijas liudijęs Jokūbas Brodovskis aprašė ke
lias savaites po gimimo atliekamas „apgėlų" apeigas,
kurių metu taip pat į gėrimą metami pinigai.88 Be abejo,
buvo naudojami sidabriniai, turtingesnėse šeimose gal
ir auksiniai pinigai, ir kituose statuso ir būsenos kaitos
ritualuose turintys sakralinę prasmę. Lietuvos Respubli
koje kelerius metus (iki 1925 m.) apyvartoje nebuvo me
talinių pinigų, tad rituale tuo pačiu būdu pradėta naudo
ti ir popieriniai banknotai.
Kai kur buvo žinoma iškilminga rakto įteikimo cere
monija, kai pasveikinami abiejų lyčių į vakarėlį atėję nau
jokai, matyt, tai elitinės bendraeuropinės kultūros reiški
nys, j Šiaurės Lietuvą (Miškiniai, Radviliškio raj.)89 atėjęs
iš miesto. Jis simbolizavo įėjimą į naująją bendriją.

įgyjamos teisės ir pareigos
Absoliučia dauguma atvejų po apeigų vaikinas tap
davo jaunimo bendrijos nariu ir jam suteikdavo visas jau

nuolio teises ir pareigas. Pagrindinė teisė - be apriboji
mų lankytis to kaimo (dažnai ir kitų) jaunimo sueigose.
Vaikinas galėjo be baimės būti nubaustas asistuoti mer
ginoms ir turėti draugę. Kiek vėliau įvairiais būdais apie
naujoko statusą sužinodavo ir suaugusieji. Iškilus kon
fliktui tarp dviejų kaimų jaunuolių (savame ar svetima
me sodžiuje), naujokas turėjo savo bendraamžių para
mą, prireikus, pats turėjo savo draugus ginti. Jei jauni
mo bendrijoje vyravo sudėtingesnė hierarchinė struktū
ra, jaunuolis turėjo paklusti vyresniems, privalėjo vykdy
ti jų nurodymus ir visais atvejais paklusti bendrijoje nu
sistovėjusiems bendravimo stereotipams. Samdant mu
zikantą reikėjo prisidėti pinigais; taip pat užsimokėti už
apšvietimą.
Mažesniuose kaimuose, kur jaunimo bendrijai priklau
sė pusbernių ir bernų amžiaus jaunuoliai, apeigos sim
bolizavo vaikystės pabaigą ir jaunystės pradžią. Dar XIX
а . pabaigoje aiškios lytinės priklausomybės neturėjęs
piemuo pasijusdavo tikras „vyras“. Lygindami vaikinų ir
per vestuves atliekamas merginų brandos apeigas, ga
lėtume tvirtinti, kad pirmųjų iniciacinė vertė menkesnė,
jaunuoliai neįgydavo teisės tuoktis. Vaikinų apeigose ves
tuvės, kaip esminis gyvenimo perspektyvos tikslas, ne
minimas, tačiau įėjimas į bendraamžių bendriją taip pat
sietinas su pasiruošimu būsimam pilnateisio kaimo ben
druomenės nario gyvenimui. Jaunimo sambūriuose for
mavosi kaimo suaugusiųjų bendrijos pamatai, atsiras
davo galimybė ieškoti busimojo gyvenimo partnerio.
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Initiation rites of youth groups
The structure and symbolics
Žilvytis ŠAKNYS
The summary of initiation rites of youth groups in the coun
try of Lithuania at the turn of the 20th century is presented in the
article. In many cases the initiation rites of country youth of the
period which is under investigation are already reduced and
very simple, so they can be systematized only by dividing them
into ritual actions and by revealing the symbolics and common
functions both of each and of all ritual actions.
The list of 171 rites is given in the article, 139 of which are
recorded according to the author’s program.

Trimitai ikikrikščioniškoje
apeiginėje kultūroje
Alfonsas MOTUZAS
Jau pirmosios mus pasiekusios žinios apie trimi
tą liudija didelį jo vaidmenį apeiginiam e lietuvių tau
tos gyvenime. Netgi medis, iš kurio gaminti šie in
strumentai, pagal liaudies tikėjimus, turėjo labai svar
bias funkcijas, nes medis, miškas, kaip žinoma, pa
goniškoje kultūroje - itin garbintas objektas.
Priėmus krikščionybę, dar ilgai būta ankstyvosios
gimininės santvarkos kulto ir tikėjimų elementų. Tar
kim, tikėta, kad šermukšnis, žilvitis, kadagys turi ne
tik gydomosios galios, bet ir nukreipia nelaimes, pik
tąsias dvasias, blogą žvilgsnį. Pagarba buvo rodo
ma liepai, uosiui, drebulei, beržui, ąžuolui ir kt. (1;
155). Popiežius Inocentas III bulėje, rašytoje 1199
m., teigia, kad Livonijos gentys dievui prideramą gar
bę teikia per lapuočius m edžius ir kad baltai ne tiek
garbina miškus, medžius, kiek juose gyvenančias
dievybes. Šis specifinis bruožas paskatino susifor
muoti ir kitai nuomonei - kad baltai neturėjo šven
tyklų. Pilypas Kalimachas (XV a.) teigia, kad lietuviai
neturėjo šventyklų, o religines apeigas atlikinėjo
šventose vietose - miškeliuose ar lauke (2; 10-11).
Be galo įdomus Mažučių kaime užrašytas paprotys,
kad seniau žm onės išsirinkdavę miške kokį medį,
paprastai šermukšnį, erškėtį, kurio „nelaužo nei de
gina iki savo mirties, jį prižiūri. Kai atsitinka kokia ne
gerovė, eina prie to medžio ieškoti paramos“ (3; 287).
Nepaprastu, šventu medžiu buvo laikomas žilvitis.
Tautosakoje sakom a, kad žilvitis yra išaugęs iš slap
tai nužudyto ir pakasto žm ogaus. Iš to medžio pa
darytas muzikos instrumentas - birbynė - kalba žm o
gaus balasu (4; 255).
Muzikos instrumento naudojimas ikikrikščioniš
kuose apeigose siekia ankstesnius nei gyvulininkys
tės laikus. Tą rodo ir kitų tautų, kaip Amazonės indė
nų, dar ir XX a. tebegyvenančių kaip pirmykščiai me
džiotojai ir rankiotojai, nuostata: moterį, išdrįsusią pa
matyti medinį apeiginį trimitą, užmušdavo (5 ,1 1 9 ).
Dzūkijoje iki šių dienų į kerdžių, grojantį mediniu tri
mitu, išlikęs požiūris kaip į burtininką, tradiciškai va
dinamą raganiumi (6). Medžiai, iš kurių buvo gam i
nami instrumentai, tarsi įkūnijo sąlytį su dangumi:
kosminiais arba gyvybės medžiais žm onės dažniau
siai laikė ąžuolą, uosį, ievą, jievarą ir obelį (1; 94). Iš

jų pagaminto instrumento išgaunamas garsas sim
bolizuoja tarsi žm ogaus gyvybės pradžią, t. y. pir
mąjį atėjusios į pasaulį gyvybės riksmą.
Ekspedicijos medžiaga, 1987 m. surinkta pietų
Žemaitijoje ir Dzūkijoje, liudija, jog kerdžius savo triūbą gamino būtent iš tokių šventais laikytų medžių kadagio ir alksnio. Triūbos, pagamintos iš šių me
džių, minėto regiono kaimuose ir šiandien laikomos
magiškomis. Piemenys neleidžia nei moterims, nei
vaikams ar kitatikiams - nė vienam pasauliečiui - pri
siliesti prie jų. Savuoju instrumentu galėjo groti tik
kerdžius (6).
Marcinkonių k. apylinkėse piemuo laisvu nuo pie
menavimo laiku eidavo į mišką ir pūsdavo triūbą. Vie
tiniai gyventojai šį solinį grojimą siejo su magija, krei
pimusi į miškinį (miško dievą, prašant jį apginti gal
vijų bandą nuo vilkų ir piktų dvasių) (6).
Tas kreipimasis visada turėjo šaukiamąjį pobūdį:
jame dominavo kvartinės intervalikos intonacijos. Sin
kopuota ritmika suteikdavo jam paslaptingumo at
spalvį. Piemens grojimo miške paslaptingumas vie
tiniams gyventojams sukeldavo įspūdį, kad piemuo
bendrauja su dvasiomis, su anapusinio pasaulio jė
gomis.
Štai vienas iš piemenų signalų, atliekamų m edi
ne triūba. Užrašytas 1988 m. Varėnos raj. netoli Mar
cinkonių (6).
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Pasak Lasicijaus (Diis samagitarum caeterorumqve sarmatarum, etfalsorum christianorum), žemaičiai
savo dievus įsivaizdavo gyvenančius miškeliuose.
Žmonės bijojo lupti medžiam s žievę, nes manė, kad
tarp medžio ir žievės gyvenančios dievybės kerši
jančios. Lasicijus taip pat mini, kad žemaičiai pučia
ilgus medinius ragus, išgaudami savitus garsus (7;
6 0 -6 1 ). Kitas mokslininkas, Matas Praetorijus, apie
senovės prūsų praeitį rankraštyje „Deliciae prussicae
oder Preussische Schaubuhne“ pasakoja, kaip Ra
gainės apylinkėse kelių kaimų žm onės laikė šventu
vieną ąžuolą ir tikėjo - kas padarys bloga ąžuolui, tą
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ištiks nelaimė. Skalvoje ir Žemaitijoje šventu laiky
tas ir kadagys (7; 70).
Medinis pučiamasis instrumentas senovės lietu
viui buvo pirmiausia bendravimo su dievais priemo
nė, perduodanti dievams žinią, žm ogaus jausmų ir
nuotaikų turinį. J. Šliūpas pastebėjo, kad dėl tos prie
žasties visi medžiai senovės lietuviams buvo šventi
ir sugyvinti (8; 206).
Labai svarbus vaidmuo teko lūpiniams pučiamie
siems mundštukiniams instrumentams lietuvių kalen
dorinėse apeigose. Ilgi mediniai trimitai buvo pirmieji
pavasario šaukliai. Ž iem ą nebuvo trimituojama. In
strumentas ir gam inam as buvo pavasarį: jis tarsi at
eidavo drauge su atsinaujinančia gamta, jo signalas
- tai gyvenimo sugrįžimo, gam tos ir žm ogaus atsi
naujinimo ženklas.
Šilutės rajone ant Rambyno kalno dar XX a. pr.
per Jonines žemdirbiai trimituodavę su ilgais trimi
tais, tarsi kreipdamiesi su prašymu į deivę Kupolę,
kad ši siųstų gerą derlių. Tie signalai pasižymėjo di
delį vaidmenį turinčia punktyrine ritmika, perpinama
sekstiniais šuoliais, apimant toninį trigarsį ir laipsniš
ką, neskubrų muzikos skambesio pobūdį. Vienas to
kių pavyzdžių gali būti signalas, užrašytas Šilutės raj.
Mikytų k. 1986 metais (18; 22).
—^ - ■
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Ekspedicijos duomenimis, elniai ir briedžiai rea
gavo tik į medinių triūbų garsus, turinčius griežtai
apibrėžtas garsų eiles.
1912 m. Biržų apylinkėse žymus etnografas A. Sa
baliauskas užrašė medžioklės signalą, atėjusį iki mū
sų iš giliausios senovės (10; 182). Jis atliekamas me
dine triūba, pažymėtas - „Ragas miške“.
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Dzūkijoje per šienapjūtę valstietis, grodamas m e
dine triūba, išeidavo į lauką ir taip pranešdavo kai
mynams apie šienapjūtės pradžią. Čia šis paprotys
išsilaikė iki mūsų šimtmečio šešiasdešimtųjų metų
(apie jį savo straipsnyje pasakoja kom pozitorius
M. Urbaitis ir etnografas S. Vyčinas (9; 3 7 9 -3 8 2 ).
Minimieji instrumentai apeigines funkcijas atliko
ir šventėse, susijusiose su derliaus nuėmimo pabai
ga (17; 3 9 -4 0 ).
1989 m. ekspedicijos medžiaga atskleidžia, kad
Pakruojo rajono apylinkėse iki XX a. pradžios pieme
nys dalyvaudavo didelėse derliaus nuėmimo pabai
gos ir piemenavimo šventėse. Jose labai svarbus bu
vo trimitų ir ožragių (lūpinių pučiamųjų) vaidmuo (6).
Ožragis turėjo ypatingą reikšmę pagonybės lai
kų apeigose. Dar bronzos amžiuje (I tūkst. pradžia)
jis buvo naudojam as atliekant medžioklės ir vestu
vių maginius veiksmus (18; 29). Medžioklės apeigo
se rago garsai pranešdavo apie medžioklės pradžią
ir pabaigą. Be ožragio, m edžioklėje naudoti signali
niai ragai, pagaminti iš medžio. Jų skambesys skar
desnis, toliau girdimas, tad ir sakralinė funkcija ma
nyta esanti reikšmingesnė.
Medinio pučiamojo instrumento garsas papras
tai buvo laikomas raminančiu garsu, skirtu plėšraus,
pavojingo žvėries medžioklei. Toks garsas pirmiausia
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skirtas anapusinėms jėgom s. Jis ir žmogų nuteikda
vo jausmų, minčių rimčiai.
Lietuvių liaudies lūpinių pučiamųjų instrumentų
garsai tuo pačiu buvo laukinio žvėries priviliojimo
priemonė. Autoriaus organizuotos ekspedicijos 1986 m. pietų Aukštaitijoje ir 1987 m. šiaurės Aukš
taitijoje - liudija, kad griežtai apibrėžtos medinių me
džioklės triūbų intonacijos traukė medžiotojų link el
nius ir briedžius. Įsidėmėtina, kad instrumentų gar
sas viliojo gyvūnus tada, kai instrumentais buvo imi
tuojamas vestuvinis elnio arba briedžio šauksmas (tik
nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo pusės). Be to - tam
tikro aukštumo.
Dar įdomesnė yra medinės triūbos intonacija, kaip
„masalas“ viliojanti prie medžiotojo elnią (6).
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Grojantieji lūpiniais pučiamaisiais instrumentais,
tarp jų ir šių eilučių autorius, daugelį metų per įvai
rių masinių švenčių atidarym ą pažymi jį esant vie
ningą veiksminį signalą. Jo ilgi fermatiniai garsai
kaitaliojasi su trumpais šaukiamaisias fanfarų apver
timais, kurių pagrindas - m ažorinės trigarsio into
nacijos. Tačiau galim as dalykas, kad A. Sabaliaus
kas šiuo atveju sintezavo du skirtingus medžioklės
signalus, nes trečioji frazė turi kiek kitokią, pagal
santykį su likusiomis, struktūrą: joje išryškėja triolinis motyvas, aktyviai krentantis melodijos judesys,
kurio kitose frazėse nėra. Todėl galim a manyti, kad
minėtoji frazė buvo atliekam a medžioklės metu kaip
atskiras savarankiškas signalas. O viso nedalomo
signalo kontekste ji sukuria tam tikrą kontrastinį vi
durinį perskyrimą.
Svarbi lūpinių mundštukinių instrumentų reikšmė
apeigose, susijusiose su bitininkyste. Šiaurės vakarų
aukštaičiai tikėjo, kad medinio trimito garsas traukia
prie savęs bites darbininkes ir baido tranus. Folkloris
to E. Vyčino duomenimis, apie Žeimelį (Pakruojo raj.)
buvo paprotys trimito garsais sugrąžinti bičių spiečių

(10). Šis paprotys, matyt, priklausantis seniausiai apei
ginei kultūrai, etnologų beveik netyrinėtas.
Remiantis iškilaus etnografo V. Kalvaičio žiniomis,
dar XIX a. pabaigoje Mažojoje Lietuvoje buvo atlieka
mos apeigos, kurių metu garbintas upių dievas Upi
nis. Tų apeigų atspindžiai ryškūs vienoje senųjų dai
nų. Joje pasakojama, kaip, nuskendus žmogui, vie
nas jo giminaitis, ieškodamas žuvusiojo, grojo trum
pu trimitu, kreipdamasis į Dievą, prašydamas padėti
surasti skenduolį, grąžinti jj j krantą (11; 3 36 -3 37 ).
Vestuvių apeigose, be kanklių, švilpynių, būbnelių ir daugelio kitų liaudies instrumentų,didelis vaid
muo skiriamas mediniams lūpiniams pučiamiesiems.
Senų senovėje jaunavedžių procesija pas pagony
bės laikų žynį lydėta iškilmingais šių instrumentų gar
sais. Jie buvo labai svarbūs ir senųjų vestuvinių apei
gų momentais (tos apeigos dažniausiai vykdavusios
po šventais medžiais ant šventųjų pakilumėlių - al
k ų .- A . M.).
Liuteronų bažnyčia M ažojoje Lietuvoje uždraudė
nacionalinių lūpinių pučiamųjų instrumentų garsais
lydėti vestuvinę eiseną į sutuoktuves. Uždraudė kaip ryškų pagonybės reliktą. Anot M. Baltrėnienės
tyrinėjimų, protestantų kunigai Mažojoje Lietuvoje dar
XVII a. atkakliai kovojo su panašiomis pagal protes
tantizmo kanonus neleistinomis apeigomis. 1633 m.
buvo išleistas Liuteronų bažnyčios įsakymas, uždrau
dęs instrumentinę muziką, vestuvių procesijai trau
kiant į bažnyčią. Toks draudimas buvo grindžiamas
tuo, kad neleistinos triukšmingos linksmybės, suke
liamos garsiai skambančiais instrumentais, rimties
reikalaujančiu momentu (12; 8). Uždraudim o nevyk
dymą buvo numatytos griežtos baudos.
M. Praetorijus darbe „Nachritcht von der Littauer
Arth, Natur und Leben“ mini, kad Prūsijoje lietuviai
vestuves kelia rudenį, per Visus Šventus. Tada per
dieną dažnai sutuokiama trisdešimt keturiasdešimt po
rų. Vestuves jie esą geria visas aštuonias dienas. Ves
tuvės keliamos maždaug taip: jaunikis pas jaunąją
siunčia vežimą, ant kurio pritaisyti margais audeklais
apdengti lankai, priekyje ir iš paskos joja būrys girtų
vyrų, kurie būgnais, švilpynėmis, varpeliais, skamba
lėliais ir ragais groja. Pas nuotaką geria visą dieną ligi
vakaro, jos motina ar artimiausia draugė apveda ją
aplink židinį, esą sakydamos visokiausius juokingus
žodžius, ir sodina į vežimą. Girti vyrai būgnydami, švil
paudami, šūkaudami raiti lydi nuotaką (7; 72).
Taigi akivaizdu, jog vestuvių eisenų metu skam
bėjusi aptariamojo instrumentarijaus muzika buvo lai
koma būtent pagonybės, o ne bažnyčios apeigų atri
butu.
Šiaurės Aukštaitijoje dar XX a. pr. po piršlybų iki
pačių vestuvių jaunikis kiekvieną vakarą garsiai triūbijo trumpa medine triūba, primindamas nuotakai
apie save. Tas signalas nuotakai, gyvenusiai kitame

kaime a rto paties sodžiaus gale, reiškė, jog jaunikis
laukiąs jos (6).
Aptariamųjų instrumentų sakralumą liudija dar ir
tai, jog jiems priklausė svarbus vaidmuo saugant
žmogų nuo piktųjų dvasių, vagių, plėšikų. Folklori
nėse ekspedicijose aprašyta apeigų, pagoniškos kul
tūros reliktų, kuriose kerdžiaus triūbos garsai vertinti
kaip gyvulių saugumo simbolis.
1989 m. rytų Aukštaitijoje užrašėme grupę signa
lų, kurie per gyvulių išgynimą į ganyklą buvo atlieka
mi kerdžiaus triūba. Šiuose garsuose aiškiai girdėti
jaudinantis maldavimo, švelnaus prašymo atspalvis.
Pats signalų sugrupavimas tuo pačiu metu turi aki
vaizdų dialoginį pobūdį.
Pavyzdžiui, A. Petrausko (g. 1914 m.) atliekamas
motyvas, nebojant trumpumo, turi labai ryškų struk
tūros dialogiškumą, girdimą per tam tikrą skambe
sio dviplaniškumą. Neįtikėtinai ekspresyvus abiejų
pritarimų susivienijimo momentas, užaštrintas kylan
čiu didžiosios septimos šuoliu (6).
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Kitas dialogiškumo variantas aptinkamas gyvulių
išginimo motyve, užrašytame R. Apanavičiaus Pane
vėžio raj. Bernatonių kaime. 1989 m. A. Petrausko
užrašytame motyve labai aiškus dviejų muzikinių pri
tarimų sugretinimas ar net supriešinimas, derminiais
santykiais nuolat vienas kitam kontrastuojant, o šia
me pavyzdyje dialogiškumas labiau pasakojamojo,
epinio pobūdžio. Po šaukiamųjų ryžtingų penkiadolinių taktų eina aktyvaus krintančio pritarimo skam
besys. Tai informacija kaimo gyventojams apie ga
niavos pradžią. Ją lydi švelnūs melodingi posakiai,
pagrįsti kvadratinio sekstakordo garsais, kuriuose
juntamas tarsi maldavimas (6).
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Ypatingą kategoriją sudarė kalendorinių švenčių
signalai. Seniausieji, matyt, tie, kurie buvo atliekami
per Sekminių apeigas. Sekminės prasidėdavo gėry
bių aukojimu dievui Ganikliui, globojusiam piemenis.
Po to ganyklose prie laužų dainuota ir šokta grojant
dažniausiai medinėmis kerdžiaus triūbomis (8; 127).
Sprendžiant iš šių laikų ekspedicijų medžiagos,
medinių triūbų signalai pasižymėjo aktyvumu, skam
bėjimo pakilumu. Geriausias to pavyzdys yra signa
las „Ustovas kelia piem enis“. Jis atliekamas medine
piem enų triūba, o užrašytas iš J. Kvedaravičiaus
(1898-1991) Biržuose (6).
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Panašūs melodijų kompozicijos principai remiasi
ryžtinga punktyrine ritmika, reljefingu ilgų formatų ir
greitų šešioliktinių natų kontrastu, aiškia, tvirta atra
ma toniniams mažoriniams trigarsiams.
Kai netoli ganyklos pasirodydavo plėšrus žvėris,
kerdžiaus triūbijimas dažniausiai įgaudavo sinkopi
nį pobūdį, nepatvarią ritmiką, kurioje viršų ėm ė se
kundinė intervalika. Tai pavojaus signalo elementai.
Toks grojimas išsiskyrė iš kitų ypatingu trumpumu.
Kaip pavyzdį galime pateikti melodiją, užrašytą 1989
m. V. Kovalionienės Švenčionyse iš V. Kuzmos (g.
1903 m.) (6).

Galvijų bandos sušaukimo signalai taip pat pasi
žymi trumpumu, dažnai kartojami, kaip ir išvarant į
ganyklą. Vis dėlto jie daug nuosaikesni: pavojus jau
praeityje, signale slypi lyg ir padėka dievams už jų
globą, už puikiai užbaigtus dienos darbus. Toks pa
vyzdys būtų A. Glibienės (g. 1904 m.) grojimas, už
rašytas muzikologo R. Apanavičiaus 1989 m. Pane
vėžio rajone (6).
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Rytą gyvulius išvarant į ganyklas kerdžiaus melo
dijose vyravo aktyvios kvartinės intonacijos, ritmiš
kai pastovūs daugkartiniai pakartojimai. Tokių pavyz
džiai - vėl iš Panevėžio raj. gyventojos Onos Glebienės R. Apanavičiaus 1989 m. užrašyti du rytmetinio
išginimo signalai (6).
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Pateiktose melodijose dėmesį patraukia būdingos
kvartinės intonacijos, dažniausiai išgaunamos gro
jant kerdžiaus triūba.
Rytų Aukštaitijos, remiantis 1989 m. ekspedicijos
duomenimis, kerdžiaus triūbos garso aukštis buvo
gana griežtai reglamentuotas ir priklausė nuo tam
tikro gyvulių kaimenės elgesio. Bandymų ekspedi
cijoje metu paaiškėjo, kad kaimenės karvės reaguo
ja į triūbos, kurios eilėdaroje yra garsas „G1“, toną:
grojant triūbomis su natūraliais registrais G-dur, Cdur, Es-dur, turinčiais ryškiai pabrėžtą garsą „g1“, kar
vės iš karto gyvai sukrusdavo. Bet jokio dėmesio jos
nekreipė į triūbą, kurios natūraliu registru B-dur ker
džius negalėdavo išgauti garso „g1“, o išgrodavo ki
tus natūralaus garsų derm ės registro garsus.
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Šis eksperimentas mano atliktas grojant prie gy
vulių bandos įvairios registro sandaros triūbomis. Bu
vę kerdžiai, dabar jau garbingo amžiaus asmenys,
prisiminė, kad garsas „g1“ išgaunamas medine ker
džiaus triūba, jj išgrodavo piemenys, norėdami su
sigrąžinti paklydusią miške karvę: gyvuliui tas gar
sas padėdavo susirasti kelią į bandą (6).
Įdomi dar viena kerdžiaus triūbos funkcija. Buvu
sių piemenų liudijimu, ji tarnavo ir sukergimui. Ilgai
tęsiamas garsas „g1“ padėdavo piemeniui triūba su
stabdyti chaotišką karvių veržimąsi pas bulių. Išgirdusios šį garsą, karvės pakeisdavo kryptį ir patrauk
davo jo link. Tai leisdavo reguliuoti sukergimą. Jei
gu kartais kerdžius neišgaudavo garso „g1“ ir jam
išeidavo kito aukštumo garsas, kaip teigia informa
cijos pateikėjai, buvę piemenys, į pastarąjį karvės
reaguodavo kur kas menkiau (18; 4 0 -4 2 ).
Taigi akivaizdu, kad kerdžiaus triūba aprašytose
apeigose turėjo turėti griežtai apibrėžtą garsų regist
rą. Toks garsų aukštumo apibrėžtumas buvo reika
laujamas ir kitose apeigose, pavyzdžiui, medžioklės.
Apeiginiai signalai buvo duodam i ir jojantį nakti
gones. Trimitų garsai kartais skambėdavo ir per pa
čią naktinę ganiavą. S. Paliulis pastebi, kaip Biržų
apylinkėse triūbyta einant ganyti, prie naktigonių lau
žo ir net anksti rytą (10; 28).
Labai svarbus vaidmuo lūpiniams pučiamiesiems
instrumentams priklausė laidotuvių apeigose. Jau gi
lioje senovėje būta papročio laidotuvių procesiją ly
dėti ilgų medinių trimitų, iš kurių dažnai buvo suda
ryti pakankamai dideli ansambliai, muzika. J. Lipertas darbe „Die Religionen der europeischen Culturvolker“, remdamasis Guanini’u (Script. Rerum polonic), pasakoja, jog lietuviai ant saviškių kapų neša
pieno, medaus ir alaus, žaidžia ratelius pritariant ra
gams ir būgnams (7; 85).
Tai nėra atsitiktinumas. Pagal senąjį tikėjimą, - jei
gu žmogus gyveno teisingai, tai po mirties išsivada
vęs nuo žemiškų kančių pereina į šviesų ir džiaugs
mingą gyvenimą dausose. Prof. A. Vyšniauskaitės liu
dijimu, Vakarų Lietuvoje nuo seniausių laikų iki pat
XIX a. antrosios pusės laidotuvių apeigos neturėjo
nevilties bruožų (16; 153). Įsidėmėtina irtai, kad grojantieji stengėsi triūbyti kuo garsiau. Remiantis se
niausiais nacionaliniais tikėjimais, maksimalus instru
mentų skambėjimo garsas sudarė galimybę izoliuo
ti, nuginti mirusiojo vėlę nuo gyvųjų.
Įdomu, kad lūpiniai pučiamieji instrumentai lietu
vių apeiginėje kultūroje sudarė svarbią atributikos
prie velionio dalį. P. Dundulienė pateikia duomenų,
liudijančių, jog kartu su velioniu ant laužo atsidurda
vo jo arklys, medžiokliniai šunys, sakalai ir - medžiok
lės ragai, kuriais m edžioklėje buvo atliekamos svar
bios apeiginės funkcijos. Po maldos visa tai būdavo

sudeginama ugnyje, o pelenai ir kaulų likučiai supi
lami j karstą ir nuleidžiami į žem ę (1; 71). Tas žinias
patvirtina istorinė m edžiaga rusų kalba: „Laidojimo
arba kūno deginimo vietoje Tilusonai ir Litusonai (taip
buvo vadinamos senosios lietuvių gentys - A. M.)
grojo triūbomis“ (14; 104).
Remiantis pateiktais duom enim is, galim a api
bendrinti: lūpinių pučiam ųjų instrumentų vaidmuo
lietuvių liaudies apeigose buvo ypač svarbus. Kaip
žm ogaus bendravim o su anapusinėm is jėgom is
priemonė, jie vykdė tarsi gyvos būtybės m agines
funkcijas. Ne veltui šiais instrumentais buvo krei
piamasi į gam tą, su ja bendrauta kaip su gyvu žm o
gumi. Visa tai sąlygojo pagoniškų papročių, įkūny
tų aptariamuoju instrumentarijum , patvarumą, išli
kimą atmintyje.
Ikikrikščioniškosios apeiginės tyrinėjamų instru
mentų funkcijos reljefiškai atvaizduotos ir lietuvių
heraldikoje. Jau senuosiuose herbuose tai atsispin
di. Pavyzdžiui, Biržų miesto herbe svarbią vietą už
ima ant erelio krūtinės pavaizduotos trys triūbos.
Jos simbolizavo Radvilų gim inės miesto garbingu
mą ir Radvilų gim inės pranašum ą prieš kitas didikų
šeimas.
Karaliaučiaus herbe pavaizduotas juodas erelis,
po kurio dešiniuoju sparnu žaliame fone - du trimi
tai. Remiantis ikikrikščioniškais tikėjimais, tai turėtų
reikšti gausą ir vaisingumą: trimitai - džiugesio įsi
kūnijimas, vaisingumo deivės Žem ynos šlovinimas.
Labguvos miesto (netoli Karaliaučiaus) herbe pa
vaizduotas žaliuojantis medis, dangus ir į dangų su
trimitu iškelta ranka. Šioje heraldikoje akivaizdžiai
atsispindi m edžio ir instrumento sakrališkumas. In
strumentas - kaip tarpininkas tarp dieviškumo ir že 
miškumo.
Ikikrikščioniški apeiginiai reliktai, atsispindintys lū
piniais pučiamaisiais instrumentais, pritaikomi ir kai
kuriuose šiuolaikiniuose lietuvių herbuose. Štai Tau
ragės miesto herbo centre pavaizduotas ragas, sim
bolizuojantis ne tik miesto pavadinimo kilmę (tauro
ragas), bet ir pagonybės laikų muzikos instrumentą.
Tauro ragas - ir m edžioklės simbolis, ir bendravimo
su miško Dievu priemonė.
Neseniai sukurtame Šilutės miesto herbe pavaiz
duotas baltas laivas, o po juo - senovinis pašto tri
mitas. Tokį herbą nulėmė tai, jog per Šilutę ėjo gyvy
biškai šiam miestui svarbus Sankt-Peterburgą ir Ber
lyną jungiantis kelias. Įžymus XIX a. Mažosios Lietu
vos etnografas E. Gizevijus yra pažymėjęs, jog 1817
metais viename šio regiono kelyje dažnai gedėda
vęs rago melodiją, reiškiančią, kad prie miesto artė
ja pašto karieta arba kad ji išvažiuoja iš jo (15; 44).
Iš pateiktųjų pavyzdžių akivaizdu, jog lūpiniai pu
čiamieji instrumentai trimitai lietuvių tautos apeigi

niame gyvenime buvo ir yra kaip tarpininkai tarp žmo
gaus ir gamtos jėgų, jie turėjo ir turi ypatingą magi
nę galią.
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TVumpets in pre-Christian ritual culture
Alfonsas MOTUZAS
The woods and trees were of great significance
in Lithuanian pre-Christian ritual culture. Many of
them were considered to be holy. It was believed
that the gods live or sometimes like to appear in
the trees.
Musical instruments made of the wood had also
very special magical function. One of such instru
ments is a trumpet.
This is testified by the 1987-89 data from the ex
pedition of ethnomusicologists in southern Žemaiti
ja (Samogitia), Dzūkija and northern Aukštaitija. Ac
cording to the ancient faith the trumpet besides its
evident utilitarian destination had the magic func
tion of appealing to the gods. The trumpet was also
used by a herdman who was considered to be the
mediator between man and god.
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= Siuvinėti rankšluosčiai =
Siuvinėti rankšluosčiai - iki šiol menkai tyri
nėta XIX a. pab. - XX a. pirmųjų dešimtmečių
liaudies meno apraiška. Mano tikslas taip pat
kuklus. Neturėdama galimybių apibendrinti vi
sų muziejų turimą medžiagą, pateiksiu keletą
pavyzdžių iš įvairių muziejų (žr. metrikas) ir juos
aptarsiu. Net ir nedidelį kiekį saugomų rank
šluosčių apžvelgus matyti, jog jie gali būti su
skirstyti į dvi grupes: tradicinius ir atsitiktinius.
Pastarieji dažnai persiūti iš kitų daiktų.
Tradiciniai siuvinėti rankšluosčiai iš lino, pu
sė - dvinyčiai, kiti - keturnyčiai, aštuonnyčiai,
vienas dvyliknytis, jiems nebūdingos spalvinės
faktūros, - visi balti. Ilgis - 135-253 cm, plotis 34-49 cm. Tų laikų ir užausti rankšluosčiai buvo
panašaus pločio, t. y. siauri. Rankšluosčiai ne
tik išsiuvinėti, bet papuošti ir kabliuku nertais
nėriniais, rečiau pinikais. Daugumos rank
šluosčių abu galai puošti vienodai, tačiau mo
nograma tik viename gale. Tik vieno rank
šluosčio (11 a, b ii.) galai papuošti skirtingai.

1.
Rankšluostis. Plungės r.,
Jogaudų ap., Paburgės k.
Kazės Burbaitės-Žebrauskienės, g. 1870 m. 252x38 cm.
Linas, dvinytis, siuvinėtas
įvairiomis technikomis:
kryželiu, langeliu, grandinėle
baltais ir raudonais siūlais,
nėrinys iškaišytas baltais
siūlais, pinikinis nėrinys baltųraudonų lino siūlų, užbaigtas
kutais. Monograma „K B 1"
raudonais siūlais.
ČDM E 3553.
2. Rankšluostis. Vietovė nežinoma. 136x37 cm.
Linas, dvinytis, siuvinėtas kryželiu raudonais ir juodais
siūlais: keturios žmogaus (moters) figūros ir trys
Gyvybės medžiai (dobilai). Pakraštyje monograma
„E. V.“ LBM 23774.
3.
Rankšluostis. Kaišiadorių r., Skėrių ap.,
Mikalaučiškių k. 205x34 cm. Linas, aštuonnytis,
servetinis. Siuvinėtas kryželiu juodais ir raudonais
siūlais: keturi Gyvybės medeliai ant „dobiliukų“ šakos.
ČDM E 4648.
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4. Rankšluostis. Radviliškis.
Linas, keturnytis, 190x35.
Siuvinėtas kryželiu raudonais
siūlais. Žiedeliai abipus vingiuo
tos linijos. Mezginys kabliuku.
ŠAM EO 1061.
5. Rankšluostis. Gargždai,
Stasio Pilkaus. Linas, dvinytis,
siuvinėtas kryželiu raudonais
siūlais, ornamentas augalinis:
ant vingiuotos linijos viršuje ir
apačioje medeliai, dobilo
šakelės, žvaigždutės - lapukai.
Mezginys nuplyšęs. LMB 7096.

Minimieji rankš
luosčiai siuvinėti rau
donais ir juodais siū
lais kryželiu, du iš jų geltonais (10, 11 ii.).
Pasitaiko ir peltakys. Iš
vienuolikos šeši rank
šluosčiai su monogra
momis, kai kuriuose
aukščiau monogra
mos išsiuvinėtos karū- f
nos, o šalia ar apačio
je - skaičiai (eilės nu
meriai).
Beveik visų rank
šluosčių pagrindiniai
ornamento motyvai yra au
galiniai: medeliai, šakelės,
kitur tik žiedai, lapeliai. Ge
ometriniai (trikampiai,
kvadratai, rombai, zigza
gai, žvaigždės, meandrai)
retesni.
Įdomesni simboliai Gyvybės medis (1-3, 5-7,
10 ii.), pynės (3-6 ii.), vai
nikai (11 a, b ii.), pusvainikiai (9 ii.).
Vieno iš rankšluosčių (2
ii.) ornamente Gyvybės
medeliai išsiuvinėti pakai
tomis su moterų figūromis,
kurių rankos - šukos
(amerikiečių menotyrinin
kė Jan, mačiusi šį ekspo
natą, teigia, jog tai yra au-

6. Rankšluostis. Vietovė nežinoma, XIX a. pab. Linas, dvinytis, 190x49.
Siuvinėtas kryželiu raudonais ir juodais siūlais augaliniu ornamentu:
Gyvybės medeliai ir gėlių bei lapelių pynė, puošta mareška ir mezginiu
kabliuku. Mezginys prisiūtas vėliau. KIM 33947 E.
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7. Rankšluostis. Švenčionių r., Dvylonių k., Konstancijos
Grigonienės, XX a. pr. Linas, keturnytis, 234x39. Siuvinėtas
kryželiu raudonais ir juodais siūlais, monograma „IG“
raudonais. Ornamentas: gėlės - Gyvybės medeliai ir du
meandrai. ŠKM IE I 108.

8. Rankšluostis. Akmenės r., Viekšniai, XX a. pr.
Linas, dvinytis, 200x36. Siuvinėtas kryželiu raudonais
ir juodais siūlais, dvi juostelės - mareškos,
monograma „KPM“. Mezginys - kabliuku.
VDM La 4399.

9. Rankšluostis. Švenčionys, Marytės Pivoriūnaitės,
austas 1891 m., siuvinėtas 1911 m. Linas, dvyliknytis,
240x38. Siuvinėtas kryželiu raudonais ir juodais siūlais,
o ant raudonos juostos, užsiūtos prie mezginių, siuvinėta
baltai ir juodai. Yra „EP“ monograma su karūna, o po
apačia skaičius „6“. ŠKM I 526.

10. Rankšluostis. Utenos r., Dusetos, Elžbietos Valiulienės.
Linas, dvinytis, 210x38. Siuvinėtas raudonais, juodais
ir geltonais siūlais. Virš ornamento monograma „A. J“
su karūna viršuje. Ornamentas: trys kriauklės,
iš kurių „išauga“ Gyvybės medeliai, apačioje
šakelė. Nėrinys - pinikų. UKM IE 2282.
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11. Rankšluostis. Švenčionių r., Vidutinės k.,
E. Jurkuvienės. Audė Marilė Pakarskytė
1893 m. Linas, servetinis, 234x38.
Siuvinėta kryželiu raudonais, mėlynais ir
geltonais siūlais. Abiejų galų ornamentai
skirtingi, bet abu sudaryti iš trijų karūnuotų
vainikų; dviejuose iš jų - gaidžiai, vienoj
pusėj monograma „MP“. Apačioje
mezginys kabliuku.
ŠKM I 526.

dimo deivės). Aptinkame ir gaidžių (11
a, b ii.), kriauklių (10 ii.).
Kai kurie rankšluosčiai gali būti dva
ro (nors iš metrikų to nematyti) ar vals
tiečių, kurie mėgo kopijuoti dvaro kultū
ros apraiškas arba rinkosi siuvinėjimo
pavyzdžius iš specialių leidinių.
Regioninius savitumus apčiuopti sun
ku, nes, kaip minėjau, siuvinėtų rank
šluosčių turime mažai, be to, net tradi
cine pavadinta rankšluosčių grupė tvir
tų siuvinėjimo tradicijų neturi.

Aušra KARGAUDIENĖ

Embroidered towels
Aušra KARGAUDIENĖ
The article deals with a short cha
racterization of embroidered towels
as a display of folk art in the end of
the 19thand first decades of the 20th
centuries. The embroidered towels
are devided into traditional and oc
casional. The traditional towels are
characteristic to all Lithuania. Regio
nal peculiarities are not observed. Be
sides, the so-called traditional towels
have no special traditions of embroi
dery. Some towels might be mono
rial or from peasants’ home who used
to embroider with the help of copies
from special issues.
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Atsigert Lietuvos...
Alė POČIULPAITĖ

Kalena, dunda traukinio ratai,
nešdami pulkelį tapytojų per gan nuo
bodžias, šviežia ankstyvos vasaros ža
luma apsipylusias vidurio Lietuvos ly
gumas - iš Vilniaus į Rygą. Sėdi įsi
tempę, nerimastingai įsiklausę į save,
beveik ar visai nepažįstami. „Ar ne
pabodo važiuoti“, —paklausiau vie
no iš jų kažkur jau apie Šiaulius. „O
ne! Noriu atsigert Lietuvos!.,
skambėjo skubrus atsakymas. Tai bu
vo Kazimieras Lapinas, tvirto stoto ži
lagalvis senelis, kurio veidas spindu
liavo giedra rimtimi ir gerumu. Taip
pirmąsyk man prasivėrė šio jau aštunton dešimtin įkopusio, neeilinę gyve
nimo patirtį ant savo pečių nešiojan
čio žmogaus siela, jo neramios, im
lios, jautrios dvasios pasaulis, kurio
leitmotyvas buvo tiesa, grožis, gėris,
Kazimieras RaduSis-Lapinas (dešinėje) ir liaudies tapytojas Jonas Kaslys (mires 1992 m.).
tos vertybės, be kurių negali būti nei
Birštonas. Apie 1989 m.
tikro žmogaus, nei Lietuvos... Lietu
vos, kurios praeities didybė ir roman
tika, dabarties tragizmas, gamtos, dvasios ir kultūros slė
* * *
piniai yra neišsenkanti versmė, malšinanti širdies troš
kulį, žadinanti protą, įkvepianti dvasią, palaikanti jėgas,
Tada, 1982-aisiais, kai kalbinau jį traukinyje, nežino
reikalingas misijai žemėje atlikti, pareigai panaudoti Die jau, ir negreit dar sužinojau, kad Lapinas nėra tikroji
vo duotus talentus...
menininko pavardė, kad jis bent šešeriais metais jaunes
„Tau, vaikeli, dar negimus buvo labai šalta žiema. Nie nis negu rodo sovietinis pasas... Nežinojau, nes tai buvo
kas tokios nelaukė. Šaltis! Langai ledais apaugę. O lau didelė paslaptis, užsitraukta sau ir šeimai pokario me
ke pustymas... Dangus su žeme maišėsi. Visos tvoros api- tais, saugojantis nuo represijų ir Sibiro... Didžioji sovie
pustytos. Visi keliai ir takai užnešti (...) Dar diedukas tų okupacijos pūga užklupo K.Lapiną jau turintį kitos
atnešė šieno. Paklojom ant stalo, uždengėm balta stal - lenkų - okupacijos patirtį. Iš jautrios jo sielos dar
tiese ir, sunešę visus valgius, papolieriavom ir pradėjom nebuvo išdilęs ir Pirmasis pasaulinis karas, kuris sugrio
valgyti kūčias. Tik bevalgant tavo mama, ai... kaip suri vė šviesią, mylinčių tėvų apsuptos vaikystės idiliją, at
ko ir susiėmė už krūtinės (...). Tą naktį gandras atnešė ėmė daug ką, o svarbiausia - motiną, pasmerkė jį ir ma
„tave“. Buvai toks mažas burbuliukas. Nuprausiau, su žesnes seseris našlaičių daliai ir rūsčios pamotės nemei
vysčiau vystyklais, peržegnojau ir paguldžiau prie ma lei. „Bet baisiai sunku gyventi našlaičiais. Dar skaudžiau
mos. Tada prausdama galvojau: „Vaikeli, tu gimei tokioj pasidarydavo, kai mus, nekaltus vaikus, taip skriausda
pusnynių dienoj, tai tau ir visą gyvenimą pustys“.1 Tai vo kokia tai boba. Beširdė. Tikra kraugerė. Įmanytų ji
buvo 1906-ųjų Kūčios Radušių namuose, Grikiapelės nai, mus, kaip sako, šaukšte nuskandintų!.. O gyventi
kaime, Ignalinos krašte. O šis vaikystėje girdėtas senelės reikia. Ir padaryt ko geresnio nėra galimybės. Tik verk ir
pasakojimas ir pranašystės užrašytos po daugelio metų, viskas. Ir prisimindavo man nuo senelių girdėtos pasa
kos, kur pamotės-raganos našlaičius kepdavo krosny
senatvėje parašytoje prisiminimų knygoje.2
se, kauliukus barstydavo po laukus. Palygindavau aš saPranašystės, kurios su kaupu išsipildė.
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Birštono sodybos. 1987. Kart., ai., 54x80

Mano tėviškė. 1987. Kart., ai., 60x87

vo „mamą“ su tomis raganomis ir skirtumo nerasdavau.
Jinai mus irgi iškeptų krosnyje, jeigu nesibijotų kaimy
nų. Kaip tokiu beširdžiu žmogumi būti, sunku suprasti.
Dirbt visur varo, valgyt neduoda, nevelka, neauna“.3
Namai nebebuvo šilta užuovėja, jie tapo šalti ir sveti
mi, kėlė skaudų ilgesį, ugdė gailestį vargstančioms sesu
tėms, ryžtų joms padėti, suprasti tėvo dramų. „Artėjo sau
lutė į vakarus ir ėjom visi namo. Bet atėjus namo nebu
vo gera. Visur matėsi vargas, negerovė. Nebuvo mamos...
Nebuvo to žmogaus, kuris visada laukia ir dairosi į tų
pusę, iš kur ateina namų tėvas. Kaip būdavo gera ir ra
mu visiems, kada namuose ruošdavosi molina ir būdavo
tėvas. Atrodydavo, jog namai kažkaip pilni. (...) Eini tam

siai ir galvoji, vagi nieko nebaisu tėvas ir motina namuose. Nieks tavęs
nepajudins. Dabar buvo namuose šal
ta. Tik mažos sesutės su nuplyšusiais
„pilvais“ tave pasitinka. Joms taip pat
šalta. Nėr kam jų aprengia, nėr kam
sočiau pamaitina. Nėra motinos“.4
Vaikystės idilija, šeimos drama, mi
rus motinai, jaunuolio branda ir rūs
tūs gyvenimo išbandymai, kaip ir gi
minės istorija, pradedant prosene
liais, vaizdžiai, įtaigiai, su gilia psicho
logine pedagogo įžvalga aprašyti at
siminimuose.
Nerašyti kaimo moralės įstatymai,
etikos normos išugdė aštrų žmogiško
jo orumo ir savigarbos (ne puikybės!)
jausmų, atidumų šalia esančiam žmo
gui, jautrumų bet kokiai neteisybei,
griaunančiai žmogaus ir gyvenimo
harmonijų, troškimų pagal pajėgas
ginti liesų, nuolat jos ieškoti ir siekti
žmonėse, moksle, gyvenime. Našlaičio
skriaudos, Tėvynės skriaudos įaugo į šir
dį ir mųstymų, diktavo jaunuolio ir su
brendusio vyro darbus ir veiklų. Galima
suprasti tiesaus ir atviro, doros idealais
išugdyto žmogaus gyvenimų, praradus
tėviškę, pavardę, profesijų, visa, kas iki
tol sudarė būties pilnatvę. Todėl tikros
Tėvynės laisvės sulaukęs kartu su lietu
višku pasu skubėjo susigrųžinti ir savo
tikrųjų - Radušio - pavardę, aplankyti
išsiilgtų tėviškę, gyvus tebesančius gimi
naičius... Susigrųžino, tačiau visi paveiks
lai liko pasirašyti Kazimiero Lapino pa
varde. Tad tebus leista ir man šiame ra
šinyje vadinti jį taip, kaip buvau įpratus
per penkiolika mūsų pažinties metų Lapinu... Pagaliau ir tų pavardę, ko ge
ro padiktuotų žinomojo V.Krėvės kūri
nio, matyt, reikėtų šiandien traktuoti
kaip slapyvardį.
Ypatingos reikšmės K.Lapino gyvenimui, jo asmeny
bei formuotis turėjo mokymosi metai, tiesa, jam, kaip ir
daugeliui kaimo vaikų, gana komplikuoti, o juolab lietu
viukui lenkų okupuotoje teritorijoje. Pirmojo mokytojo
pavyzdys parodė ir įspaudė jame žmogaus ir mokytojo ide
alų, kurį vėliau pagilino ir įtvirtino M.Untulio, Švenčio
nių gimnazijos direktoriaus, asmenybė ir pedagogika. Mo
kytojų pavyzdys, prarastos galimybės, uždarius Švenčio
nių gimnazijų, toliau mokytis, jaunatviškas idealizmas pa
stūmėjo jį patį mokytojo keliu, sunkiu, nelygiu okupuota
me krašte, pagaliau pasibaigusiu už kalėjimo vartų. „La
biausiai kankino mintis, kad praradau visų tų, kų buvau
taip sunkiai užsidirbęs. Praradau taip mano pamėgtų darbų
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mokykloje. Gerai jau žinojau, kad jau visur prieš
mane durys paliko uždarytos. Neturėsiu teisės
dirbti mokykloje. Neturėsiu teisės niekur pasisa
kyti, nes buvau kalėjime. Niekas neklaus, baustas
ar nebaustas sėdėjau, bet užtenka to, kad sėdė
jau. Ir todėl be galo buvo skaudu, kad nekaltam
reikia kentėti lygiai su kaltais“
Netekus galimybės mokytojauti, teliko viena
išeitis - griebtis žemės darbo. Ir griebėsi - su
tokiu pat atkaklumu, su kokiu siekė mokslo, su
tokia meile, su kokia dirbo mokykloje. Iš knygų
sulasiotos ūkininkavimo žinios, lenkiančios se
nelių ir tėvų patirtį, bandymai dirbti naujai, kad
dirvos būtų dosnesnės javo, užlieja jį viltingo lau
kimo banga ir troškimu įrodyti savo, kaip žmo
gaus žemdirbio, ūkininko vertę. „Po savaitės ki
tos. nulijus lietui, nuakėti kviečiai negalima bu
vo atpažinti. Pakilo augti. Augo tamsūs, tamsiai
žali, platūs želmenys! Mačiau, jog darosi gerai.
Džiaugiausi, bet širdy laikiau ramumą. Nedariau
jokių išvadų (...) Nuakėti išaugo kaip „mūras“.
Lygūs, dideli, varpos stambios, nusvirę. Šiaudai geltoni
lyg vaškas. Jokių piktžolių (...) Triumfavau! Džiaugiau
si, lyg išlošęs kelis tūkstančius zlotų. Ir žemė ta pati pali
ko gera, derlinga (...) Mano nuogąstavimai ir nepasiti
kėjimas savimi, savo nežinojimu ir nemokėjimu įdirbti
žemę daugiau nejaudino. įsitikinau, kad mokslo nuro
dyti keliai į žemės derlingumą, jos įdirbimą yra pagrin
das gauti gerą derlių. Reikia tik dirbti“.6
Suprantama, kaimo vaikui žemė nebuvo svetima, to
dėl tiesiog žemdirbio instinktu prisirišo prie jos paslap
tingos galybės daiginti grūdą, auginti želmenį, maitinti
žmogų ir gyvulį. Tiesa, vėl pasisekė grįžti į mokyklą, bet
žemės jau nebepaliko...
Kažin kaip toliau būtų nutekėjęs gyvenimas, jeigu ne
naujas pustymas —karas, vokiečių okupacija, sovietme
tis, kuris galutinai palaidojo mokytojo pašaukimą, atplėšė
nuo žemės ir tėviškės, ilgiems dešimtmečiams išvedė iš
savo numylėto Ignalinos krašto. Šiauliai, Klaipėda, Kau
nas, Druskininkai - tai vis stotys, vis bandymai įsikurti,
įsikabinti. Tėviškės ilgesį maldė visur, kur begyventų, įsi
gydamas sodą ar bent kokį žemės plotelį, su medžiu, au
galu bendraudamas lyg su gyvu suvokiančiu padaru. Ne
menkiau kaip žemė jį traukė muzika - joje išliedavo
savo širdies skaudulį: yra turėjęs smuiką, violončelę, akor
deoną... Apie tapybą negalvota, apie menininko kelią
nesvajota. Net pasirodyti, jog esi inteligentas mokytojas,
buvo nevalia. Paskutinioji klajonių stotis prieš grįžtant į
svajonių miestą Vilnių — Birštonas —buvo lemtinga.
Čia pradėjo tapyti. Senatvė ir staiga atsivėręs kūrybos
pasaulis buvo kažkas visiškai nauja ir nesuderinama. Be
veik kaip ir viską gyvenime pradėjo nuo nieko - nedrą
siai, atsargiai, lyg bijodamas apsigauti, tačiau nesuval
domo užsispyrimo spaudžiamas.
Tapyba užpildė tą tuštumą, kuri radosi išėjus į pensi
ją, kada gyvenimas tarsi sustojo, kada dienos pasidarė
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nuobodžios ir viena į kitą panašios. Pieštuko imtis para
gino žmona ir dukra. Ir... nelaimė: pakliuvęs po mašina,
susilaužė koją. Taip, sklaidydamas dienų monotoniją, na
miškių nuolat giriamas, įsitraukė piešti. Tolyn labyn, kol
be teptuko, be pieštuko gyvenimas pasidarė nebeįsivaizduojamas. Tiesa, paveikslais domėjosi ir anksčiau, ne
aplenkdavo parodų, vis padūsaudamas, kaip būtų gera,
kad ir pats taip mokėtų. Dailininkai, menininkai jam at
rodė nepaprasti, nepasiekiami žmonės.
Kaip visada, kaip kiekviename darbe suvokė, jog be
žinių nieko nebus, todėl skaitė ką tik rasdamas apie tapy
bos techniką, kompoziciją, spalvų skalę ir derinimą. Ir dir
bo dirbo. Norėjo kasdien po paveikslą nutapyt... Taip kau
pėsi ne tik žinios, bet ir įgūdžiai. Nuo pieštuko šoko prie
akvarelinių dažų, paskui —prie savo svajonės —aliejaus.
Vis daugiau ploto namuose „okupavo“ paveikslai.
Ir štai Birštone 1981 m. vykusio Pabaltijo liaudies ta
pytojų seminaro vadovų pagirtas, Birštono kultūros sky
riaus vedėjo Z.Vileikio paragintas, ryžosi surengti pir
mą personalinę parodą. Vedėjo pakviesti, ją aplankė
Kauno M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies me
no skyriaus darbuotojai ir nupirko ne vieną, ne du, o
visą dešimtį darbų, galima sakyti, visą kolekciją... Taip
ėmė plisti garsas, kad Birštone gyvena įdomus, talen
tingas tapytojas primityvistas. Be jo darbų jau neapsi
eidavo nė viena rimtesnė liaudies tapybos paroda, at
ėjo ir didžiausias liaudies kūrėjo įvertinimas - Kultū
ros ministerijos premija...
***

„Rygoje, per seminarą, dariau paveikslą „Parke“. Bu
vau įpusėjęs, salėje tapiau. Ėjo tas vadovas (...) Germa
nis. Aplink eina. Praeidamas pro mane, už nugaros su
stoja ir apžiūri. Manau, kad šis tas yra, jeigu žiūri. Ir

Kazimiero RaduSio—Lapino eskizai.

klausiu: pasakykit teisybę, ar man dirbt, ar ne. Jis sako
—jeigu šitą liniją išlaikysi, bus gerai. Jeigu ne —mesk,
nedirbk. (...) Po kokių metų (vėl) pašnekėjau. Jis sakė tu profesionalas nebūsi, nes neturi mokyklos, tu tik primityvistas, bet tu geras primilyvistas. Aš ir palikau nuo
to laiko primityvistas. Mano darbai primityvūs“.7
Terminas primityvistas, iš pirmo žvilgsnio tarsi panei
giantis ar pažeminantis, visame pasaulyje prigijęs ir var
tojamas nusakyti neprofesionalios (akademine prasme)
tapybos krypčiai, kuri nesiskaito su akademiniais tapy
mo. kompozicijos, perspektyvos ir kitais kanonais, kuri
menininkui teikia absoliučią laisvę. Primityvistinio kūri
nio struktūrą formuoja ir valdo tik jai būdingi dėsniai,

itin artimai ir giliai susiję su me
nininko vidaus pasaulio savitumu,
jo tikrovės interpretavimo būdu,
jo etiniais, estetiniais idealais. Ak
tyvus, intensyvus ir atviras santy
kis su tikrove (žmogumi, gamta,
architektūra, gyvūnijos pasauliu ir
t.t.) kuria paveiksle savitą tos tik
rovės ir pasaulio modelį, nepri
klausomai nuo to, kaip - skru
pulingai ir smulkmeniškai tiksliai
ar apibendrintai, schematiškai tą
pasaulį vaizduotų. Šitame pasau
lio modelyje, kurį įkūnija ir atski
ras kūrinys, ir kūrinių visuma, ne
išvengiamai slypi asmeninė patir
tis, paveldėtos ar išsiugdytos et
ninės vertybės (vaizdinių specifi
ka, kolorito pobūdis, meninio
mąstymo ypatybės, kai kurie tapysenos ypatumai ir t.t.).
Problemiškas primityviosios
dailės ryšys su liaudies menu, kaip
kolektyvinės kūrybos fenomenu,
tačiau jis neabejotinai yra, nors kai
kas primityviąją tapybą linkęs lai
kyti mūsų amžiaus individualios
meninės raiškos atmaina, besireiš
kiančia labiau miesto nei kaimo
terpėje. Žvelgiant į gausią ir tur
tingą Lietuvos primityviosios tapy
bos panoramą, akivaizdu, kad tai
nėra kosmopolitinis ar koks bendratautinis reiškinys ne tik dėl to,
kad jos siužetai, personažai, vaiz
dai lietuviški, dažnai net etnogra
finiai. Jos ryšys su liaudies menu
ir etniniu savitumu reiškiasi visų
pirma etinio ir estetinio idealo su
tapatinimu (tai vienas svarbiausių
liaudies meno dėsnių), jos vaizdi
nių struktūroje besireiškiančiu lie
tuvių tautai būdingu mentalitetu
ir pasaulėjauta. Norint lai konkrečiau įžvelgti, būtina pa
sigilinti į menininko individualybę, jo kūrybą, kurioje su
silydo ir tai, kas bendra, ir tai, kas nepakartojama, kas
teikia originalumo konkrečiam kūriniui.
Paklausykime Kazimiero Lapino: „Niekas man taip
nepatinka kaip Lietuvos kraštas. (...) pasiimu molbertą ir
važiuoju, kur pagalvoju, kur rasiu ką gražaus. Išlipu, kur
mano maždaug numatyta. Tą vietovę apeinu aplink. Išsi
renku vietelę, iš kur matosi vaizdas. Ir pradedu vadinamą
užmetimą, eskizą. (...) Formatas paruoštas iš vakaro. Ne
mėgstu mažų paveikslų. Kai pradėjau tapyti, atlikdavo vie
tos ant kartono, o paskui vis trūkdavo. Vis norėdavosi iš
siplėšt. (...) Aš važiuoju, nueinu. Gamta visa graži, bet yra
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ypatingai gražių vietų. Šviesus dangus man patinka. Jei
dangus apsiniaukęs, ir grožis liūdnas. Kai saulė —grožis
ypatingas. Tokia paveikslo pradžia. (...) Arba su pieštuku
eskizą padarau (...) Namuose su aliejumi. Aš visą mintį
turiu, o eskizas su pieštukais užmestas. Ir išdygsta darbe
lis“8 (eskizų sąsiuviniuose matai surašytus autobusų tvar
karaščius - maršrutų, kur važinėta...).
Kiekviena K.Lapino mintis, kiekvienas sumanymas
paremtas tikrovišku vaizdu ir to vaizdo išgyvenimu. Iš
atminties netapo. „Iš atminties galima sukurti, bet man
pačiam nepatinka. Kad sukursi - melas, fantazija, ir kas
iš jo? (...) Sukurtas „Gedimino sapnas“. Iš istorijos. įsi
kūnijęs paveikslas žmoguje ir gali jį įsivaizduot. (...) Apie
Gediminą fantazija. Nekalta, bet ji yra buvus, - žino
ma, kad buvo kunigaikštis, galima įsivaizduot. Kur nu
piešta tėviškė - juk aš ten gimiau, augau. Ir miegoda
mas gali ją pieši, nes atsimeni“.9
Eskizas, K.Lapino žodžiais, tėra užmetimas, lyg koks
sutartinis ženklas, kuris vėliau, jau tapant paveikslą, pa
deda atgaminti autentišką gamtos vaizdą. Taip meistras
suprato darbą natūroje, taip dirbo. Eskizų nesunaikinda
vo, nors, galima sakyti, perdaug ir nesaugojo, ant kai ku
rių matyti dėmės - skiediklio, dažų pėdsakai. Tačiau di
džioji jų dalis tvarkingai surišta į sąsiuvinius, dalis sudėta
paskirais lapais. Šiandien tai nepaprastai brangi ir įdomi
medžiaga. Tarp šių dažniausiai ant paprasto mokyklinio
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piešimo sąsiuvinio lapų pieštų eskizų yra šiek tiek spal
vintų, kone užbaigtų kūrinių spalvotais pieštukais, kele
tas pastelinių etiudų, o dauguma —atlikti paprastu pieš
tuku. Pastarieji nelabai panašūs į įprastinį piešinį, jie pri
mena smulkų vietovės žemėlapį ar šiaip kokį žemės pla
ną. Juose aiški vaizdo struktūra: dangus (dažnai su mažų
lengvų debesėlių kontūrais, „apsiniaukęs“), žemė (laukų,
miškų masyvai, atskiri medžiai, staliniai ir kl.), vandens
plotai (ežerai, upės, prūdai). Kiekvieno vaizduojamo ob
jekto kontūrai daugiau ar mažiau aiškiai apibrėžti, tačiau
tokio grafinio užfiksavimo K.Lapinui nepakanka. Čia pat,
ant piešinio, rašoma, nurodant, kas vaizduojama, - gal
bijant, kad iš atminties neišsprūstų koks vaizdo kompo
nentas, gal norint pabrėžti svarbiausius taškus, o gal tie
siog jaustas poreikis žodžiu sutvirtinti tai, kas matyta, kas
piešta, kas atrodė taip gražu, prasminga ir reikalinga. Šios
raštiškos pastabos, netgi vizualiai gražiai papildančios la
koniškas, kartais net šykščias piešinio linijas, padeda įžvelg
ti ne tik būsimo paveikslo turinį, bet ir tapytojo santykį su
tuo, kas vaizduojama.
Sąmoningai, kaip malėme, vengdamas fantazijos
„melo“, K.Lapinas nėra prisirišęs prie smulkmenų, jo
peizažams svetimas fotografinis tikslumas. Jo nedomina
detalės, jis renkasi, jo paties žodžiais, ypatingo grožio
peizažus, ypatingos reikšmės architektūrą, ypatingai kri
tusius širdin gamtos ar sodybų kampelius. Ištikimybė tik-

rovei visai nevaržo jo kūrybos ir tapybos laisvės. Gamtos
vaizdas ir kūrėjas - du lygūs, savarankiški partneriai,
kurie gerbia vienas kitą, kurie visada „susikalba“, neužsikirsdami savo tiesoje. Tai vienas svarbiausių K.Lapino
kūrybos bruožų.
Tokios laisvės pasireiškimo liudininke teko būti 1985ųjų metų Pabaltijo tapytojų seminare, Latvijoje. Bendra
bučio, kuriame gyvenome, kieme buvo gandralizdis. Ne
medyje, kaip įprasta, o ant aukšto balto nebenaudojamos
katilinės kamino, kuris savo masteliais ir vieta tiesiog „kri
to“ iš palyginti harmoningai suplanuotos ir apželdintos
teritorijos vaizdo. Gandralizdis su pradedančiais skraidy
ti gandriukais (buvo rugpjūčio pradžia) kaip smala trau
kė visus. Kas lik nebandė jo tapyti! Bet visi nueidavo pikti
ir suirzę: kaminas „nesikomponavo“, styrojo lyg koks sve
timkūnis. Pagaliau susidomėjo gandralizdžiu ir K.Lapinas. Pavaikščiojo, pavaikščiojo, vis pasižiūrėdamas, o pas
kui ėmė ir nutapė. Kaminas su gandrais lengvai „sutilpo“
į paveikslą. Irjokios disharmonijos kompozicijoje, ir vaiz
das, rodos, neiškreipia tikrovės... Šitaip gali pajusti tikrą
primityviosios tapybos paslaptingą jėgą —atvaizduoti tai,
kas atrodo neatvaizduojama.
Vidinis pokalbis su tapomu objektu, manau, vyksta
kiekvieną kartą - pasirenkant rakursą, horizonto atkar
pą. Kūrėjo vidinis pokalbis su savo kūrybos objektu, įga
vęs išraišką —paveikslą, savo ruožtu jau kalbina žiūro
vą, įteigdamas jam autoriaus požiūrį, mintis, perteikda
mas emocinę įtampą. O K.Lapino paveiksluose atgimę
vaizdai (jų sukurta daugiau kaip 300) sugula keletu
sluoksnių. Sugula dvejopai —pagal nutapytas vietoves
ir pagal peizažo pobūdį, kurį lemia vaizduojamas objek
tas. Pirmasis sluoksniavimo būdas parodo jo lankytas,
tapytas vietas. Taip paveikslai susirikiuoja savotiškais cik
lais, nors griežto sumanymo sukurti ciklą ir nebūta: ma
tome puokštę Birštono, Prienų rajono, Vilniaus apylin

kių, Palangos, pastaruoju metu ta
pytų tėviškės bei Latvijos, Estijos
(seminarų atgarsis) vaizdų. Pagal
vaizduojamus objektus tai būtų
ežerų, laukų peizažai, piliakalniai,
sakralinės ir istorinės architektūros
paminklai, viena kita etnografinio
pobūdžio kompozicija. Nedaug jo
paveiksluose žmonių, jie beveik
niekada nevaizduojami paveikslo
centre (galbūt jis tiesiog nedrįso la
pyti žmogaus —o kad jo vaizdavi
mo problema domino, matyti iš kai
kurių eskizų, išlikusių bandymų
piešti veidą, perteikti nuotaikas ir
pan.). Dažniau į gamtos vaizdą „įsi
rašo“ vienokie ar kitokie statiniai
(čia neturiu galvoje jo architektū
rinių kompozieijų) - sodyba, so
do namelis, dekoratyvinė kelio ro
dyklė, šiaip koks statinėlis ir pan.
Kaip jau minėta, K.Lapinas ne visada pasitiki grafi
nės išraiškos galia eskize, čia pat paaiškindamas, ką nu
piešęs (sakykim, užrašoma „miškas“, „debesys“, „upė“
ir t.t.), kokia spalva turi būti, koks santykis su greti
mais vaizduojamais objektais. Peizažo pasirinkimas, jo
komponentų santykis ir pobūdis rodo, kad K.Lapino
paveikslų struktūroje dominuoja triada: dangus, žemė
(laukai, miškai), vanduo, jų formų, spalvų ritmas ir dar
na. Atrodo, jog dangus kalbasi su vandeniu per žeme,
- tai, matyt, lemia ir ypatingą, nuo žemės pakylėtą
žvilgsnio tašką: tapoma lyg iš paukščio skrydžio.
Iš tikrųjų dangus ir vanduo K.Lapino kūryboje turi
ypatingą prasmę ir reikšmę. Jų spalvos, nuolaika nuo
lat kinta, viena nuo kilos priklauso, viena kitą paremia
ir atskleidžia, savo atšvaitu paliesdamos žemę, suteik
damos jai ypatingos giedros ir švytėjimo. Kaip jau mi
nėta, dangus visada giedras, jo šviesa jaučiama net ta
da, kai horizonto linija neakcentuojama, kai ją užstoja
vešli augalija ar architektūros statiniai. Šie dangaus švie
sos niuansai ypač ryškiai užfiksuoti eskizuose: „mažas
dangus“, „dangus didelis“, „dangus truputį apsiniau
kęs“, „1/3 dangaus“, „dangus truputį apsiniaukęs, pie
tuose šviesus, rytuose —mėlynas“, „daryti nedidelį dan
gų“, „dangus gelsvai žalias“, „dangus margas, apsiniau
kęs“, „dangus mėlynas, gražus“ ir t.t. Tarp eskizų lapų
užtinki užrašus, liudijančius jo studijas. Ir čia ypatin
gas dėmesys dangui: „Pavasarį dangus labiau žalias, o
vasarą labiau raudonas. Saulės šviesa vasarą visus daik
tus nubaltina“... Panašios pastabos apie vandenį: „van
duo melsvai žalias su baltom dėmėm“, „prūdas, van
duo žalias“, „vandeny žilvitėlis“, „šešėliai ant vandens,
vanduo šviesus“, „vanduo šviesesnis už dangų, yra ban
gelių“ ir Lt. O žemėje vyrauja mėlyni miškai, žali lau
kai ar tamsiai rudi arimai... Labai retai vaizduojamas
atskiras medis ar koks kitas gamtos objektas —K.Lapi
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nui reikalinga panorama, vaizdo visuma. Tapydamas au
galiją, ypač medžius (laukų žolės jis nedetalizuoja, o
pateikia kaip vientisą atspalviais turtingą masyvą), jis
„nesismulkina“, piešdamas šakeles, lapelius, bet aiškiai
ir tiksliai perduoda siluetą, pagal kurį neklysdamas at
pažinsi, kur ąžuolas, kur liepa, kur žilvitis... Tokį savo
tišką vaizdo „kietumą“ lydi koloritas, ryški, kartais iki
aštrumo, žaluma, praturtinta rusvų atspalvių niuansais,
kažkaip skaudžiai suskamba mėlyno dangaus fone, van
dens atspindžiuose, suteikia rimties, gilaus monumen
talumo, —to, kas taip būdinga lietuvių klasikinei liau
dies dailei.
Gamtos grožis užkrečiantis, tiesiog traukia jį ideali
zuoti arba romantizuoti. K.Lapinas išvengė tokios pa
gundos - polinkis apibendrinti, objektyvizuoti tarsi pri
dengia jo jautrumą, tvardomą impulsyvumą, kurį liudi
ja prisiminimai. Todėl santykis su gamta, nors pilnas
jausmo, pasigėrėjimo, niekada netampa jausmingu
grauduliu. Rašydamas atsiminimus, jis apskritai beveik
nesileidžia į gamtos vaizdavimą, gamta čia glaudžiai su
sijusi su žmogaus veikla ir tik per ją atsispindi, konsta
tuojamas tik jos gražumas, linksmumas ar liūdesys,
akompanuojantis ar prieštaraujantis žmogaus išgyve
nimams. „Tapybiškai“ aprašytų vaizdų beveik nėra, vos
vienas kitas, kaip, sakykim, šitoksai: „Nupjovėm pie
vas. Nupjovėm rugius, iškūlėm ir apsėjom laukus. Že
lia želmenys, kaip skara ant dirvos“.10
* * *

...Birštone prasidėjo K.Lapino kūryba, Birštone su
brendo, išsiskleidė, tačiau ten nesibaigė. Tęsėsi jau Vil
niuje, į kur persikelti privertė sušlubavusi sveikata, pra
rasta vienos akies šviesa. Ten liko numylėtas Nemunas,
įsirengta dirbtuvė, liko išgyventas kūrybos džiaugsmas,
gal net — laimė. Liko atsiminimai, atsekę į Vilnių ir
čia, jau naujomis sąlygomis, stiprinę ir žadinę kurti.
Pirmieji keli kūrybos metai buvo nuolatinis, tiesiog
žaibiškas augimas, nuostabus tokioje senatvėje. O pas
kui jis tarsi sustojo, tačiau paveikslų lygis nesmuko, li
ko toks pat - tarsi ėjimas plokščiakalniu, - ant kurio
užlipus atsiveria plačiausi horizontai. Ėjimas iki galo,
kartais pertraukiamas kokios ligos, iki šių metų liepos
16-osios, kada neatsilaikė prieš insulto ataką. Visą gy
venimą troškęs šviesos, mylėjęs saulės nušviestus Tėvy
nės horizontus, jis ir atgulė smėlėtame Vilniaus kalne
lyje skaidrią lietingos dienos valandą. Saulės šviesoje
maudėsi pilki debesėliai, sūpavosi žalios pušų šakos kaip jo paveiksluose...
NUORODOS:
1. Kazys Radušis-Lapinas. Teisybe, kur tu? - 1991. - P. 36.
2. Kazys Radušis-Lapinas. Teisybe, kur Tu? - Autorinė
apysaka. I dalis. - Vilnius, 1991. - Rankraštis. - P. 413.
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3. Ten pat. - P. 142.
4. Ten pat. - P. 138.
5. 'len pat. - P. 341.
6. rlėn pat. - P. 350-351.
7. Videoįrašas. - 1995. - LLKC arehyvas.
8. Videoįrašas...
9. Videoįrašas...
10. Teisybe, kur tu? - P. 166.

To admire the beatiful scenery
of Lithuania
Alė POČIULPAITĖ

The artiele deals with the description of Radušis’—Lapinas’ life and creative work. He was one of
the most outstanding painters-primitivists. Radu
sis—Lapinas was born in the village of Grikiapelė
(the district of Ignalina) and took his uneasy way in
life. In his youth he entered his career as a teacher
and was sent to prison by Polish authorities. The re
ason for the imprisionment was his Lithuanian orien
tation. After the war he had to leave his home and
to change his name in order to avoid repressions.
Having called himself Lapinas he began doing a lot
of jobs and he was not allowed to take up teaching.
He lived in Šiauliai, Kaunas, Klaipėda. Druskinin
kai. Birštonas and some years before his death (he
died on July 16. 1996) he lived in Vilnius in the fa
mily of his daughter.
When he retired on a pension he started painting
in Birštonas and became famous as an original painter-primitivist very soon. Landscapes prevail in his art
works. There are views of Prienai. Birštonas. Vilnius
and the surroundings of Vilnius in his pictures. The
originality and the sources of his works also the pe
culiarities of his artistic reasoning are characterized
in the article. Much attention is paid to the initial
stage of his creative process, i.e. the original way of
making sketches where an exellent verbal description
is added to a graphic picture. To render the charac
ter of a view and its unique panorama is important
for Radušis-Lapinas. The composition of his land
scapes consists of three main components - the sky.
the earth with its different vegetation and’water. The
rhythm and the relation between a form and a mass,
especially, between those of the sky and water is im
portant. The mode of representation contributes
much to the originality of the composition —a com
position is as if in bird’s eye view.
Radušis-Lapinas participated in many art exhi
bitions in Lithuania and abroad and as a folk craf
tsman got his well-deserved reward - the premium
of the Ministry of Culture.

IN MEMORIAM

Ir pavirto sėlių
kultūros smiltim...

Į Universitetą S. Paliulis atsigabeno savo tėvo seną ra
gų komplektą ir skudučius. Netrukus jis suorganizavo stu
dentų humanitarų skudutininkų grupę, kuri atliko senąsias
sutartines. Šiai studento muzikinei veiklai nuoširdžiai pri
tarė Universiteto profesoriai V. Mykolaitis-Putinas ir R Skar
džius. Skudutininkų koncertai suskambo ir per radiją. Ši
daugeliui negirdėta muzika sukėlė didelį inteligentijos su
sidomėjimą. Laikraščiuose pasirodė puikių atsiliepimų.
„Kokia puiki muzika! Disonansų apstumas kaip priesko
niai nušveičia mūsų širdį, apsalusią nuo privilegijuotų konsonansų“... „Studentams verta skudučiais susidomėti, nes
tatai ne tik lietuviška, bet kartu ir linksma,
sportiška, studentiška muzika“.1
1925 m. pradėjęs mokytojauti Biržuo
se, vėliau Raseiniuose, Vilkijoje, Kaune ir
kitur, Stasys Paliulis organizavo mokinių
skudutininkų ansamblius. Vėliau juo pase
kė ir kiti - taip skudučiai pradėjo plisti dau
gelyje Lietuvos vietų.
Atlikdamas karinę tarnybą, Stasys Pa
liulis suorganizavo kariūnų skudučių ir ra
gų kapeliją. Jo iniciatyvą parėmė seržan
tas Juozas Kudirka, išmokęs skudučiuoti
didelį būrį karių. 1933 metais Kauno gat
vėse neretai buvo galima pamatyti ir išgirs
ti, kaip žygiuodama skudučiuoja keturias
dešimties penkiasdešimties kareivių kuo
pa. Iš tuometinės spaudos matyti, kokį
įspūdį darė šis savitas orkestras.
„...Ypačiai, kas smagiai nuteikė ir sudo
mino visus, tai pionierių bataliono skudučių
orkestras. Milžiniška minia žmonių sekė tą
orkestrą gatvėmis iki stoties ir klausės mažai
girdėtų, bet mūsų senovę primenančių muzikos garsų“.2
1932 metais įvykusioje pirmojoje studentų pavasario
šventėje, kurioje dalyvavo apie 2500 studentų, pasirodė

... Adolfas Sabaliauskas... Zenonas
Slaviūnas... Jadvyga Čiurlionytė..., o
štai jau ir Stasys Paliulis... - senosios
lietuvių muzikinės kultūros perlų rinkė
jai, leidėjai, populiarintojai, mokslinin
kai, pradėję rengti stambesnius teori
nius darbus, palikę ateities kartoms di
džiai vertingų etnografijos, tautosakos
ir liaudies muzikinės kultūros veikalų.
Stasiui Paliuliui buvo lemta gyventi
bene archaiškiausioje liaudies kultū
ros oazėje. Tai sėlių žemė ir žmonės,
Šiaurės Rytų Lietuva, iki pat šio šimt
mečio išlaikiusi tūkstantmetes savo
būties, tikėjimų ir meno apraiškas, di
delę pagarbą prosenelių tradicijoms.
(Čia vėliausiai padvelkė Vakarų Euro
pos kultūros vėjai.)
Gimė Stasys Paliulis 1902 m. ge
gužės 7 d. Savučiuose, Biržų apskri
tyje. Mokėsi Panevėžio vyrų gimnazi- Stasys Paliulis,
joje, kur su draugais skudučiuodavo.
Jo suorganizuotas gimnazistų skudutininkų ansamblis
buvo pirmas ir kurį laiką vienintelis Lietuvos mokykloje.
Didelės įtakos jaunuoliui turėjo vyresnės kartos kaimo giedoriai ir muzikantai - visų pirma tėvas, sutartiniškos muzikos bei liaudies instrumentų
žinovas Mykolas Paliulis, garsus liaudies
muzikantas, sutartinių giesmininkas, skudu
čių ir ragų kapelijų vadovas Stanislovas Valackas ir kiti kaimų giedoriai bei tautinių muzi
kos instrumentų puoselėtojai, savo meto pro
fesionalai, pas kuriuos gimnazistas, vėliau
studentas Stasys Paliulis dažnai sugrįždavo.
Amžiaus pradžioje sutartines, kaip di
džiausią atradimą, iš jų užrašinėjo folkloro
gerbėjas kanauninkas Adolfas Sabaliaus
kas (beje, S. Paliulio pusbrolis), suomių
profesorius Augustas Robertas Niemi’s ir
kiti iškilūs inteligentijos atstovai.
1923 m. Stasys Paliulis atvyko mokytis
į Kauną, įstojo į muzikos mokyklą ir į Uni
versiteto Humanitarinių mokslų fakultetą
studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros bei
rusų literatūros. Kadangi nebuvo galima
suderinti studijų abiejose mokyklose, mu
zikos mokymąsi po metų teko nutraukti.
Panevėžio gimnazijos skudutininkai 1921 metais (St. Paliulis antras iš dešinės).
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Doc. St. Paliulis su Pedagoginio instituto studentais skudutininkais. 1971 metai.

skudučių ir ragų ansambliai. Apie tai rašė visi to meto
laikraščiai.
1933 metais Universitete buvo labai gerai įvertintas Sta
sio Paliulio diplominis darbas „Mūsų giesmės - sutarti
nės“, kurio mintis autorius naudojo paskaitoms per radiją.
1932 metais Stasio Paliulio vadovaujami skudučių bei
ragų ansambliai skambėjo Estijoje, 1933 metais šie an
sambliai itin sėkmingai pasirodė Vengrijoje, kur susilau
kė ypatingo įvairių šalių atstovų susidomėjimo, palankių
recenzijų. 1934 metais svečiavosi Latvijoje. Visur susi
laukdavo didelio susidomėjimo dėl tokios muzikos origi
nalumo. Tai pirmieji mūsų liaudies instrumentinės muzi
kos pasirodymai tarptautinėje arenoje.
Greta senųjų sutartinių Stasys Paliulis pirmasis pra
dėjo skudučiuoti funkcinės harmonijos dėsniais pagrįs
tus kūrinėlius, praplėtė tradicinį skudučių komplektą, pra
dėjo spausdinti natas. Šią iniciatyvą perėmė ir toliau vys
tė mokytojai Albinas Liepus, Vytautas Pečiūra, Jonas Šve
das... Tačiau dėl tokios pasaulietiškos muzikos invazijos
į skudučius (taip pat ir kankles) itin susirūpino kanaunin
kas folkloristas Adolfas Sabaliauskas, paskelbęs trumpą
ir gana aštrų straipsnį3, kuriuo griežtai įspėjo ansamblių
vadovus (jo žodžiais - diletantus), kad šie neklaidintų to
kiais kūriniais Lietuvos ir užsienio klausytojų. Anot A. Sa
baliausko, jeigu autentiškų kūrinių pasirodymams neuž
tenka, galima sukurti naujų kompozicijų, tačiau tik ta tra
dicine, šiems instrumentams būdinga dvasia.4
Visą savo tolesnį gyvenimą Stasys Paliulis, kaip pe
dagogas ir mokslininkas, liko ištikimas tradicinės kultū
ros principams, jos puoselėjimui, kas atsispindi jo moks
liniuose pranešimuose ir aktualiuose straipsniuose.5
Velionis nuo pat 1945 metų - Vilniaus pedagoginio ins
tituto (dabar Pedagoginio universiteto) dėstytojas, 194650 Rusų literatūros katedros vedėjas, 1946-54 Rusų kal
bos ir literatūros fakulteto dekanas; 1949 docentas, 1964
istorijos mokslų daktaras. Tautosaka ir muzikinis folkloras
- jo antroji profesija, kuriai atiduotas visas gyvenimas.
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Pats stambiausias ir reikšmingiausias Sta
sio Paliulio darbas yra jo sudaryta ir pareng
ta knyga „Lietuvių liaudies instrumentinė mu
zika“ (1959), kur atspausdinta labai vertinga
autoriaus medžiaga apie pučiamuosius tau
tinius muzikos instrumentus, jų atlikėjus ir pa
teikta 400 būdingų tradicinių šios muzikos kū
rinių. Tai išties didelė vertybė, tarsi liaudies
instrumentinės kultūros enciklopedija toles
niems liaudies kultūros tyrinėjimams, svarbi
medžiaga bendrajai muzikos istorijai ir prak
tiniam tradiciniam muzikavimui.
1996 m. rugsėjo 19 d. Stasys Paliulis at
sisveikino su šiuo pasauliu. Kuklus, taktiš
kas, kruopštus, visiems mums be galo ge
ranoriškas vyresnės kartos inteligentas! Sa
vo praktine ir moksline veikla velionis išlie
ka tarsi tiltu iš praeities į ateitį, tradicinės kul
tūros orientyru ateinančioms kartoms.
Algirdas VYŽINTAS

NUORODOS:
1. Lietuvos studentas. - 1930. - Nr. 4.
2. 10 centų.- 1933.-09 10.
3. Sabaliauskas A. Dėl skudučių ir kanklių // Lietuvos aidas. -1937. Nr. 492.
4. Su A. Sabaliausku polemizavo J. Švedas savo straipsnyje „Kodėl
skudučiuojamos ir kankliuojamos dainos“ (Lietuvos aidas. -1938.
-Nr. 1): neneigdamas senosios sutartiniškos muzikos principų, jis
pasisakė ir už naują harmonijos dėsniais pagrįstą skudučių bei kan
klių muziką.
5. Naudokimės sentėvių palikimu // Vadas. - 1933. - IV-VI t. - Nr. 2;
Skudučių ir giesmių krašte // Jaunoji karta. - 1935. - Nr.37; Kur
siaudė skudučiai ir gaudė ragai // Kultūros barai. - 1972. - Nr. 6;
Tesugaudžia festivalyje ragų muzika // Meno saviveikla. - 1957. Nr. 3; Apaščios polka // Liaudies kūryba. T. 2. - V, 1974; TpaąnUMOHHbie HapOflHbie AyXOBbie MHCTpyMeHTbl / / Tpyflbl VII
MexAyHapoflHoro KOHrpecca aHTpono/iornHecKnx HayK.
T. VII. - MocKBa, 1970.

IN MEMORIAM
And turned into Sėliai culture’s
grains of sand...

Algirdas VYŽINTAS
Obituary note to one of the most prominent collectors of
national music Stasys Paliulis is published. Stasys Paliulis was
born on May 7, 1902 in Savučiai, the district of Biržai. He stu
died the Lithuanian language and literature and Russian litera
ture at Vytautas Magnus University in Kaunas. After the occu
pation of Lithuania by Russia he worked at Vilnius Pedagogical
University.
His native land where he was brought up is known as land
first settled by the tribes of Sėliai. The ancient singing sutartinės
(Lithuanian polyphonic songs), the skudučiai music and horn
music were preserved there. Much of the experience of Paliulis
is from his father Mykolas Paliulis, his neighbour Stanislovas
Valackas and other famous musicians of the country of that ti
me. During the years of his life Paliulis popularized national mu
sic and organized ensembles of skudučiai players and horn pla
yers. The ensembles were under his leadership. As a scholar
he has left not a few valuable works on national music. The bo
ok „Lithuanian instrumental music“ is one of the most signifi
cant books and it is published in 1959. Stasys Paliulis died on
September 19, 1996.

IŠ RANKRAŠČIŲ

Marija Alseikaitė - apie Vilniaus krašto lietuvius
Nijolė LAURINKIENĖ

Šiame žurnalo numeryje pirmą
sodybos. Todėl puikiai
kartą skelbiamas M. Gimbutienėssuprantu M. Gimbu
Alseikaitės darbas „Vilniaus krašto
tienės sentimentus
lietuvių būdo bruožai gyvenime ir
šiam gražiam Vilniaus
tautosakoje“ . Jis buvo parašytas
kampeliui.
1940 m. būsimai įžymiai mokslinin
M. Alseikaitė 1938
kei studijuojant Kaune Vytauto Di
m. baigė Kauno Auš
džiojo universitete. Nors darbas dar
ros gimnaziją. Prieš tai
ji mokėsi Vilniuje, Vy
tik studentiškas, tačiau jis rodo au
torės brandumą, įžvalgumą, orienta
tauto Didžiojo gimna
ciją kultūrinėse bei politinėse aktua
zijoje. Tuomet šioje
lijose. Kyla klausimas, kodėl M. Al
gimnazijoje mokėsi
vaikai ne tik iš Vil
seikaitė ėmėsi šios temos? Galbūt ji
buvo autorei aktuali, įdomi? Kad at
niaus, bet ir iš viso Vil
sakytume į šį klausimą, reikėtų pasi
niaus krašto, ypač iš
gilinti ne tik į jos kūrybą, bet ir į gy
jo pietrytinės dalies.
Tad M. Alseikaitė turė
venimo faktus.
jo progos pažinti įvai
Nuo pat vaikystės M. Gimbutienė
rių šio krašto vietų at
buvo susijusi su Vilniumi. Ji gimė
stovus.
1921 m. Vilniuje, kuris tuomet buvo
Dar jaunystėje atsi
lenkų okupuotas. M. Gimbutienės tė
radęs rūpestis, domė
vas Danielius Alseika, žymus visuo
Marija Alseikaitė - Vytauto Didžiojo universiteto
jimasis Vilniaus kraš
menės veikėjas, gydytojas, aktyviai studentė.
1940 metai. Nuotrauka iš Literatūros ir
tu neišblėso M. Gim
dalyvavo sąjūdyje dėl Vilniaus kraš meno archyvo.
butienei emigravus ir j
to laisvės. 1923-1928 m. jis buvo Vil
niaus Lietuvių komiteto pirmininkas. Šis komitetas JAV. Ji buvo ten 1953 m. įkurtos Vilniaus krašto lie
buvo sukurtas lietuvių teisėms okupuotame krašte tuvių sąjungos valdybos narė. Šios sąjungos tiks
ginti. Komiteto narių buvo kovojama prieš mokyk las buvo suburti emigracijoje esančius Vilniaus
lų ir spaudos persekiojimus, lietuvių trėmimą iš ry krašto lietuvius, rūpintis Vilniaus krašto tautine bei
tų ir pietryčių Lietuvos. 1924 m. D. Alseika gavo len kultūrine padėtimi. Tad turbūt visą gyvenimą
kų valdžios įsakymą išvažiuoti iš Vilniaus krašto, M. Gimbutienei Vilniaus kraštas buvo aktuali pro
blema, o ji pati jautėsi to krašto atstove.
bet jis tam nepakluso.
Minėtąjį darbą apie Vilniaus krašto lietuvių bū
Alseikų šeima buvo įsikūrusi Vilniaus centre (da
bartinėje Jogailos gatvėje). D. Alseika taip pat bu dą M. Alseikaitė parašė studijuodama Kaune Vy
vo įsigijęs Jeruzalėje - Vilniaus pakraštyje - jaukią tauto Didžiojo universitete 1940 m. Tuo laikotarpiu
sodybą. Vėliau toje sodyboje gyveno kitas įžymus - 1939-1940 metais periodikoje („Lietuvos žinio
vilnietis Antanas Krutulis, su kuriuo D. Alseika bu se“, „Naujojoje Romuvoje“, „Vilniaus balse“) pasi
vo geri bičiuliai. M. Gimbutienei tos vietos, matyt, rodė ir jos straipsniai apie Vilniaus krašto žmones,
buvo mielos ir brangios. Atvykusi į Lietuvą iš JAV, ji jų buitį, švietimo problemas, tautosaką.1 Viename
visuomet aplankydavo žalią, sodų, alėjų ir miške iš tų straipsnių autorė rašo, kaip ji su draugais ke
lių apsuptą Jeruzalės sodybą. Įdomus, nors, be liavo po Rytų Lietuvos kaimus: „Šiemet daug kas
abejo, ne itin reikšmingas sutapimas, - kad šių ei iš Lietuvos aplankė Vilnių, bet beveik niekas, iš
lučių autorės vaikystė prabėgo prie pat įžymiosios skyrus porą ekskursijų, pravažiavusių autokarais,
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ką padarė ir tai, kad jis nuolat
buvo slavų apsuptyje. Ta artima
slavų kaimynystė, dažnas jų įsi
skverbimas į lietuvių žemes vei
kęs tautinį vilniečių charakterį.
M. Alseikaitė pastebi, kad
Vilniaus krašto plote yra tam tik
rų čia gyvenančių žmonių cha
rakterio skirtybių. Autorė dife
rencijuoja Vilniaus dzūkus ir Vil
niaus krašto rytų aukštaičius.
Remiantis tautosaka, atsklei
džiama, kas būdinga vienų ir ki
tų charakteriui. Vilniaus dzūkų
esminiais būdo bruožais M. Al
seikaitė laiko karingumą, gud
rumą, ambicingumą, pamėgi
mą girtis, taip pat sumanumą.
Studentai Marija Alseikaitė ir Jurgis Gimbutas Švenčionių apylinkėse 1939 metų vasarą.
Dzūkas labiau orientuotas į dva
Nuotrauka iš Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno.
sinius dalykus. Jam tolimas ma
terializmas bei racionalizmas.
nebuvo Vilniaus krašte, Švenčionių apskrity, kur kai Dzūkas yra kūrybingas, ir dėl to daina ir dainavi
mai 100% lietuviški, kur tūkstančiai širdžių laukia mas jo gyvenime užima reikšmingą vietą. Beje,
laisvų lietuvių. Mes patys pirmieji iš Nepriklauso M. Alseikaitė teigia, kad dzūkai visiškai nemoka juo
mos keliavom per kaimus. Teko keliauti baidare ir kauti. Jie jei ir turi jumoristinių dainų, tai jos perim
pėsčiom. Džiaugiuos, kad pažinau taip mielą kraš tos iš slavų, ir tas jumoras nevykęs, grubokas. Iš
tą.“2 M. Alseikaitė aplankė ir Valkininkų apylinkes. tiesų, galbūt dzūkus šiuo požiūriu galėjo veikti sla
Ten užrašė nemažą pluoštą tautosakos. Ši jos su vų kultūra. Tačiau taip tiesiogiai tvirtinti, kad dzūkai
rinkta ir sutvarkyta tautosakinė medžiaga dabar neturi jumoro jausmo kažin ar galėtume. Ir dabar
saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto dzūkų kaimuose galima išgirsti, kaip šmaikščiai jie
Lietuvių tautosakos rankraštyne (LTR 2375; 178 tau kartais sugeba pajuokauti. Rytų aukštaičių būdo
tosakos kūriniai). Beje, šiame archyve yra ir dar vie bruožais M. Alseikaitė laiko atvirumą, švelnumą,
nas M. Alseikaitės tautosakos rinkinys (LTR 2374; bendruomeniškumą, glaudų sąlytį su gamta. Ir Vil
378 vienetai), kurį sudaro jos surinkta tautosaka iš niaus dzūkams, ir rytų aukštaičiams vilniškiams bū
atbėgėlių nuo Įvairių Vilniaus krašto vietų, atiteku dingas bruožas, ypač išryškėjęs lenkų okupacijos
sių 1939 m. SSRS. Šiais tautosakos užrašymais metais, anot autorės, yra jų patriotizmas. Lenkų
M. Alseikaitė rėmėsi ir savo darbe apie Vilniaus okupacija užgrūdino šio krašto žmones, sustipri
krašto lietuvių būdą. Be savo pačios surinktos tau no jų solidarumą, tautinę savigarbą.
tosakos, M. Alseikaitė čia pasinaudojo Lietuvių tau
M. Alseikaitė taikliai išryškino svarbiausius Vil
tosakos archyvo medžiaga, taip pat spausdintais niaus krašto lietuvio būdo bruožus, gražiai, su meile
šaltiniais: „Vilniaus krašto tautosaka“ , spaudai pa pavaizdavo Vilniaus krašto lietuvį. Šitokio pobūdžio
rengta J. Balio, V. Krėvės „Dainavos krašto liaudies tyrinėjimų ir dabartinėje Lietuvoje mažoka. Reikia
tikėtis, kad jie bus pratęsti.
dainomis“ .3
M. Alseikaitė aptariamame darbe pirmiausia mė
NUORODOS:
gino išsiaiškinti, kas lėmė savitą Vilniaus krašto lie
1. Alseikaitė M. Per Vilniaus krašto sodžius ir žmones //
tuvių būdą. Jos teigimu, pagrindinės šių vietų žmo
Lietuvos žinios. -1939. VIII.14; Alseikaitė M. Naujoji Vil
gaus charakterį suformavusios aplinkybės buvo
niaus krašto lietuvių tautosaka // Naujoji Romuva. gamtinės sąlygos, tam tikras istorinis likimas bei
1940. - Nr. 18-19.; Alseikaitė M. Vilniaus dzūkuose //
geografinė padėtis. Kraštovaizdis čia esąs įvairus,
Vilniaus balsas. - 1940. - Nr. 243-244.
nenuobodus: daug kalnelių, ežerų, miškų. Žemė
2. Alseikaitė M. Per Vilniaus krašto sodžius...
nederlinga. Visa tai, anot autorės, neugdė dvasios
3. Vilniaus krašto tautosaka / Spaudai paruošta J. Balio
ir nervų ramumo, neleido paprastai gyvenimo trak
// Tautosakos darbai. - 1938. - T. 4.; Dainavos krašto
tuoti, o vertė žmones kovoti su pačia gamta, amži
liaudies dainos / Prof. V. Krėvės Mickevičiaus surink
nai rungtis su skurdu. Vilniaus kraštui nemažą įta
tos.-K., 1924.
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Vilniaus krašto lietuvių budo bruožai
gyvenime ir tautosakoje
Marija ALSEIKAITĖ

Tik aiški individualybė gali turėti ryškesnius savo
bruožus. Savo charakterį turi atskiros tautos, atskiros
valstybės ar atskiri žemynai, atskirą charakterį turi ir
smulkesni vienetai - vienos tautos atskiri kraštai irto
krašto žmogus. Kraštą ir jo žmones į aprėžtą vienumą
sujungia ar diferencijuoja daugybė veiksnių. Atskiru
kraštu vadintume tokį, kuris skiriasi nuo kitų savo geo
grafine padėtimi, gamtos skirtybėmis, atsilikusia arba
pakilusia kultūrine padėtimi, ūkine santvarka ir skirtin
gu politiniu likimu.
Įdomu, ar Vilniaus kraštą galime laikyti aiškiai išsi
skiriančiu iš kitų Lietuvos regionų ir kalbėti apie skirtin
gą to krašto žmonių charakterį?
Vilniaus kraštas supa Lietuvą iš rytų ir pietų-rytų.
Jis tęsiasi nuo Dauguvos šiaurėje iki Nemuno pietuo
se, nuo Beržūnos rytuose iki Vokiečių sienos vakaruo
se. „Vilniaus krašto“ terminas apima visą Lietuvos že
mių plotą, 1920 m. okupuotą lenkų. Taigi Vilniaus kraš
tas, kaip atskiras vienetas, dar vos tik 20-ies metų am
žiaus. Telieka pasekti, ar, išskyrus to krašto politinį liki
mą, kokie nors kiti veiksniai jį viduje jungia.
Gamtos atžvilgiu Vilniaus kraštas labai įvairus. Jis
skiriasi nuo kaimyninių Lietuvos dalių, bet žymiai ski
riasi ir savo ribose. Šiek tiek skirtingąjį padarė tie se
nieji paviršiaus keitėjai - ledai. Iš Vilniaus krašto jie
vėliausiai išsikraustė. Ilgiau buvo apsistoję rytinėje
krašto dalyje. Šiandien toji sritis už visas Lietuvos vie
tas kalnuočiausia: vidutinis aukštis 150-170 m. Šven
čionių apskrityje labai gyvas gamtovaizdis: ežeriukai,
ežerai, kalneliai, kalnai, miškai. Panašu į Zarasų ir Ute
nos apskritis, tik truputį aukščiau. Kur ledynas anks
čiau pasitraukė - Lydos apskrityje, turime nebe taip
banguojantį vaizdą. Čia ir lygumos platesnės, ir eže
riukai kitaip spindi. Pietuose, truputį į vakarus, vėl tu
rime kitokį foną - tamsesnį: dideli miškai, o šalia vėl
smėlynai ir nedideli kalneliai. To krašto gamtos skir
tingumas nesutapo su demarklinija. Rytuose daug
bendra su Rytų Lietuva, pietuose - su visais pietiniais
dzūkais. Aiškiai skirtingas gamtovaizdis savaip forma
vo žmones. Pagaliau toks ilgas ruožas ir negali būti
vienalytis. Prieš akis atsistoja skirtingas vilnietis rytie
tis - švenčioniškis, skirtingas dzūkas iš Valkininkų, skir
tinga bobelė iš Gervėčių ar Dieveniškių. Ir jie kiekvie

nas dainuoja taip, kaip gyvenimo tradicija, aplinka nu
statė jausmų reiškimo būdus.
Kartais, kaip mano H. Taine, tautos ar kurio krašto
esminį charakterį - tam tikras ypatybes, iš kurių išplau
kia daugelis kitų ypatybių, - sudaro tam tikros gamti
nės sąlygos. Pvz., olandų tautos esminis charakteris
priklauso nuo to, kad Olandijos paviršius susidaręs iš
sąnašų - iš didelių purios žemės gabalų, kuriuos upė
suneša ir suverčia savo žiotyse. Iš čia išplaukia begali
nė daugybė ypatybių, kurios sudaro viso krašto buitį,
ir ne tik jo fizinę prigimtį, bet ir dvasios struktūrą, gy
ventojų ir jų kūrybos fizines ir moralines ypatybes. Iš
sotaus gyvenimo išaugo flamandų lėtas būdas, pado
rūs papročiai, dvasios ir nervų ramumas, sugebėjimas
paprastai ir protingai gyvenimą traktuoti, nuolatinis sa
vim pasitenkinimas ir gyvenimo patogumų pamėgimas.
O Vilniaus krašte yra visai atvirkščiai - žemė sunki iš
dirbti, smėlis. Žemės paviršius nelygus - kalneliai, eže
rai, miškai. Aplinkuma įvairi, nenuobodi. Ji neugdo dva
sios ir nervų ramumo, ji neleidžia paprastai ir protingai
gyvenimą traktuoti, ji neteikia veltui visokių gyvenimo
patogumų. Pati gamta šio Lietuvos krašto žmones ver
čia labiau su ja kovoti, amžinai rungtis su skurdu. Be
to, ir kalnuotesnė aplinkuma negu kad kitose Lietuvos
srityse galėjo turėti įtakos tam tikriems būdo bruožams
susidaryti. Visuomet kalnų gyventojuose sutinkame už
grūdintus, judrius, mylinčius tėvynę ir laisvę žmones.
Didelės reikšmės šio krašto žmogaus charakteriui
susidaryti turėjo istorinis likimas ir geografinė padė
tis. Atskiras kraštas, kaip ir visa tauta, labiau subręs
ta, susiformuoja tik po tam tikro bendrai išgyvento is
torinio tarpsnio. Vilniaus kraštas skirtas slavų kaimy
nystėje budėti. Ne pro kur kitur, o tik per Vilniaus kraštą
per amžius vyko tas taikusai bendradarbiavimas su
slavais. Ilgame pasienyje tų santykių su kaimynais įvai
rių būta, bet jau iš seno dėl savo teisių kovojama, ypač
kraštinės pietesnės sritys tą kovą labai atjaučia. Vil
niškiai dzūkai sudaro lyg pusiasalį slavų okeane; juo
se ir įtempimas didesnis. Per Vilniaus kraštą buvo su
sisiekiama su tolimomis Rusijos sritimis, su Ukraina,
totoriais. Toji geografinė lemtis duoda tam kraštui sa
vitą atspalvį. Šitoje Lietuvos dalyje slavų įtaka pasi
reiškė ir kalboje. Čia pirmiausia atsirado afrikatos
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(tj, dj). Tik dėl jos turime dzūkus, cieksus, kapcionus
ir kt. Tai vėl svarbus kriterijus šioms sritims sujungti j
vienetą.
Šiandienos akimis žiūrint, turime prieš save aiškiai
aprėžtą vienumą. Tai padarė paskutinysis dvidešimt
metis. Vienoda politinė padėtis, ta pati ūkinė santvar
ka, toks pat kultūrinis likimas jj suformavo.
Dėl bendros geografinės padėties, amžino santy
kiavimo su slavais ir dėl lenkų okupacijos susidarė skir
tinga Lietuvos dalis, o jos žmonės jgavo išsiskiriančius
iš kitų lietuvių būdo bruožus.
„Vilniaus krašto“ sąvoka sykiu apima ir nemažą suslavėjusj plotą, kuris j šiaurę nuo Vilniaus mažne siekia
Dubingius - Giedraičius, o j pietus nuo Vilniaus Ašme
nos kryptimi eina platėjančiu ruožu. Mūsų straipsnyje
nenagrinėsime minėto ploto gyventojų būdo ypatybių,
o tik čia pat truput} apie juos užsiminsime. Šie žmonės
yra suslavėję, bet jie nėra nei lenkai, nei gudai, o save
vadina „Rymo katalikais“. Jų kalba vadinasi „prosta mowa“. Tautybės atžvilgiu dauguma jų visiški indiferentai.
Jie yra tuo, kuo Dievas davė... Apsileidę skurdžiai. O
ten, kur neturtas valdo, žmones pavergia tik kovos dėl
būvio reikalas, materializmas. Kova vyksta dėl pinigo,
dėl degtinės, bet ne dėl kokių nors tautinių idealų. Nors
su gailesčiu einame per kaimus ir žmones, kurių pava
dinimai ir pavardės dar taip lietuviškai kalba, vis tik šių
netvirtųjų prostos mowos atstovų nebegalime vadinti
Vilniaus krašto lietuviais, apie kurių lietuviškuosius bū
do bruožus galėtume lengvai kalbėti, nes tam reikėtų
gilesnių studijų. Sekanti karta gal jau grįš iš dalies sa
vo tautai, ir tada bus nepaprastai įdomu pasekti tų at
gimusių - grįžusių žmonių charakterį.

Vilniaus kraštas įvairus, tiek pat margas ir to krašto
žmonių charakteris. Jis komplikuotas, paliestas įvairių
ir nevienodų įtakų. Charakterio pagrindų tenka ieškoti
gilioje senovėje, nes sąmonės forma yra amžių bėgy
susikūrusi, ji - pirmtakų gyvenimo rezultatas. Todėl, kal
bant apie bendrą šio krašto žmonių charakterį, teks
paliesti ir tuos senuosius bruožus, kurie iš dalies yra
bendri visiems rytų lietuviams ir visiems pietų dzūkams.
Eisime nuo atskirų sričių ryškesnių bruožų prie ben
dresnių visam Vilniaus kraštui.
Vilniaus dzūkai
Vilniaus kraštan jeina gan didelė dalis tų gryniausiojo kraujo pietų dzūkų. Tai - Seinų, Varėnos, Valki
ninkų, Marcinkonių apylinkės ir visa sritis iki Lydos. Su
darytų plotą tarp Valkininkų, Kabelių, Lydos ir Dieveniškio. Šias vietas tikrai būtų sunku atskirti nuo Merki
nės, Alytaus apylinkių. Prieš D. karą V. Krėvės surinktų
to krašto dainų rinkinys mums įrodo tų apylinkių pana
šumą, beveik atrodo, kad tai būtų vieno kurio individu
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alinio poeto eilėraščiai. Tos kelios dabartinės Vilniaus
krašto sritys buvo kartu su likusiais dzūkais išpopulia
rintos. Dzūko vaizdas mumyse gyvas. Jis dažnas lite
ratūroje, o dzūkų tautosaka - tos puikios dainos, mik
lūs priežodžiai ir patarlės - gal daugiausia pažįstama
lietuviams.
Paprastai vaizduojamas!, kad dzūkas - toks žmo
gus, kuris, pasistatęs varganą lūšnelę ant baltų smilčių
kalnelio, tik irtedainuoja. Antrasis ryškus epitetas: dzū
kas - vikrus kariauninkas. Radziukynas taip juos api
būdina: „Apskritai, dzūkai yra vikresni už kitus lietu
vius, būdą turi tvirtą, bet malonų. Ką vieną sykį užma
nys, tai būtinai turės išpildyti, nors kažin kiek kliūčių
būtų priešais“ („Dirva-Žinynas“, 1904 m., p. 81). Daž
nas pastebi, kad dzūkai išmintingi ir gabūs. Tas pats
Radziukynas toliau rašo: „Dzūkai turi nemažai prigimto
išmanymo ir mitrumo. Visur pasiremia logišku sampro
tavimu. Stebėtinos jų proto išgalės ir jų pajamblumas
prie amatų. Be to, darbštūs.“ B. Sruoga pastebi, kad
dzūkai nepraktiški, laukiniai, narsūs, bet nedrausmin
gi, dzūkai - dainuškininkai, menininkai. Iš įvairių paste
bėjimų vis prasimuša ryškiausias tas dzūko laukiniš
kumas, narsumas, dzūkas - dainuškininkas. Kaip tik
šitie bruožai užvis labiausiai prasiskverbia visoje dzū
kų tautosakoje.
Ne veltui dzūkus vadiname dideliais menininkais,
dainuškininkais. Dzūkai vikrūs ir kūryboje. Labai daug
dainų moka. Kiekvienas motyvas išplaukia įvairiausiais
niuansais. Tas lietuvių dainoms charakteringas parale
lizmas už vis gražiausiai klesti dzūkuose.
Gana gerai pastebi B. Sruoga: „Dzūkai savo daino
se, kaip ir dabar gyvenime, biedni artojėliai ir smarkūs
kariauninkai, tai ir sudaro jų poetinės ideologijos pa
grindą. Dzūkai didžiuojas savo varganu neturtu, nes
gyvenimo esmė glūdi ne tokiame pereinamame ele
mente kaip turtai, paviršutinis blizgėjimas“ („Dzūkų po
etika“, p. 169). Karo dainomis ir vargo vargelio išdaina
vimu dzūkas įrodo savo kūrybos genijų.
Dzūkų dainose vyraute vyrauja kariški motyvai. Tai
paaiškinama jų gyvenamosios vietos geografija. Tačiau
tuoj kyla klausimas, kodėl tas likęs ilgasis šiaurės rytų
Vilniaus kraštas, kuris turi tokias pačias geografines
sąlygas, visai nepasižymi tokiu karo dainų gausumu.
Tiesa, Dzūkija labiau stovi kryžkelėje, per ją ėjo ne vien
slavai, o ir vokiečiai. Tas nuolatinis kraustymasis, daž
nos sunkios karo pasekmės labiau atkreipė dzūko akis
į karą. Didžiausias slavų spaudimas vyko kaip tik iš
pietų-rytų, ir didžiausius etnografinius plotus mes nu
statome kaip tik pietų rytuose. Gal kartu dėl šio likimo
dzūkas tapo judriu, vikriu kariauninku. Dzūkas greites
nis ir visų nelaimių išdainavimu. Rytų lietuvis šiuo atve
ju nepanašus.
Karo dainose atsispindi visa dzūko ideologija karo
atžvilgiu. Karas kartais atrodo toks įprastas reiškinys,
kad j jj išjojama visiškai nesijaudinant - vis tiek reikia
atlikti pareigą:

Neverk tėvai ir motina,
Ma dalatė tenai yra.
Iš namelių išeidamas,
Kepurėti pakeldamas,
Sudiev, sudiev, tėvužėli
Ir senoji motynėte.
(Rodūnė, 370)

Kiekviena šeima su vainele susiduria. Liūsta mer
gelė, liūsta seselė, o skaudžiausiai paliečiama motina.
Todėl taip dažnas tas gėla dvelkiantis motyvas:
Oi aš turėjau
Devynis sūnelius,
Dešimtą dukrelę.
Ir visi devyni
Išjojo ant vainos,
Dešimta dukrelė
Galvelei priglausti.
(Krėvės rink., 30, 223, Valkininkai)

Sūnelio ar brolelio rengimasis karužėn paliekančius
skausmingai nuteikia, bet būdinga dzūkui, kad jis daž
nai nori išjoti ir, jei lieka namie, labai nerimauja. Štai
kaip šauniai „mudras žaunierius“ vainelėn joja:
Nulijo lietus per lygus laukus,
Mudras žaunierius vainelėn jojo.
- Oi palauk, sustok, mudras žaunieriau,
Atsisveikinke tėvų motutį,
Tėvų motutį, brolius seseras.
- Negaliu klausyc, žirgelio stabdyc, Mano žirgelis nesustabdomas,
Mano širdelė nenuturima, nenutremdziama.
(T. D., IV t., 42, Eišiškės)

Šio motyvo variantų visuose dzūkuose pilna. Jis tie
siog puikiai parodo, kaip gyvai dzūkas reaguoja j karą.
Nors lietus lyja, mūs dzūkas, žaunierėlis, skuba, ir dar
su kokiu noru, pasiryžimu!
Net ir mergelės, kurių ne vienai prieš karužę tenka
su berneliu amžiams išsiskirti, šiaip nevengia kareivė
lių. Jos - tos pačios dvasios. Kitas vilioja to visų ger
biamo „žaunieriaus“ drabužiai:
Jų aukšti giverėliai,
Mėlyni mundurėliai.
Oi tuoi man pasdabojo
Ciei mandri žaunierėliai.
(Krėvės rink., 196, 49, Valkininkai)

Paskutiniosios epochos kovai dzūką jau paruošė ir
užgrūdino ne vienas per amžius vykęs karas, neramu
mas. Iš gausybės kariškų dainų sprendžiame, kaip
įtemptai jis santykiavo su karu. Visos karo nelaimės
sunkte persisunkusios jautrioje dzūko sieloje.

Stipri karingoji dvasia dzūke giliai šaknis įleidusi. Ji
pasireiškia ir kitomis smulkesnėmis žymėmis. Daug kas
primeta dzūkui gudrumą, ambiciją, pamėgimą girtis. Gal
tai bus irgi karo pėdsakas, nes karo metu lengviau įta
komis keistis. Gyrimasis aukštais dvarais, noras pasiro
dyti didesniu turtuoliu negu esi, pasiskirstymas į „slaunias ir neslaunias“ gimines nėra artimos lietuviams ir tiek
pat dzūkams savybės, o labai kvepia slaviškumu.
Kam gi dzūkui girtis turtais, garbe, jei jis sakosi juo
se palaimos nerandąs. Tuo labiau jis kaip tik nuo savo
vargingos būties visiškai nesistengia nutrūkti. Vargą ap
dainuoja su gėla, o turtus, visus bagočius išpeikia, nuo
jų nusigręžia ir nenori su jais jokių reikalų turėti:
Nes juk turtai be širdies,
Jie manęs nesužavės,
Nei širdingai nemylės.
(Rodūnė, 350)

Visoje Lietuvoje liaudis nusistačius prieš turtinguo
sius, o dzūkuose šis nusistatymas ypač pasireiškia. Iš
dalies tai turi būti dėl to, kad smėlynuose gyvenąs dzū
kas tikrai yra biednas artojėlis. Tarp bagočių dvarinin
kų ir jo labai didelis kontrastas. Be to, bagotas - nutautęs, blogas žmogus, o tai jautriai dzūkui įsminga. Bagočiaus dukrelė ar sūnelis niekam netikę. Ištekant ne
svarbu turtai. Dzūkai - ne karjeristai. Darbas - pinigai,
todėl toks mielas artojėlis.
Oi neduok neduok
Mani, motula,
Už bagoto bernelio,
Laukai krantuoci
Rugiai smilguoci
Parugėm degimai.
Oi aduok, aduok
Mani, motula,
Už artojaus bernelio.
Ty loukai lygūs,
Ty rugiai smagūs,
Parugėmi beržynas.
(Krėvės rink., 234, 25, Marcinkonys)

Arba kaip meniškai valkininkietis išsireiškia:
Sulaužiau žagrį ir pažagrėtį,
Sa širdelės nepalaužiau
An vargelio mergelės,
An jos sunkių darbelių.
Oi cik palaužiau savų širdetį
An bagocio dukrelės,
An jos didžių turtelių.
(T. D., IV t., 98, 247, Valkininkai)

Turtingas ne tik blogas žmogus, jis ir neįdomus, ne
linksmas, jis nemoka dainuoti. Be to, bagočius dažnai
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sujungtas su girtuoklyste, paleistuvavimu. Dzūkas jau
čia gerąsias darbo pasekmes:
Vargo mergelė kalni rugius pjovė Bagočiaus dukrelė karčemoj gėrė.
Vargo mergelė tris kapas supjovė Bagočiaus dukrelė tris dvarus pragėrė.
Vargo mergelė prisipjovus dainuoja,
Bagočiaus dukrelė prasgėrus dejuoja.
(Krėvės rink., 209, 81, Valkininkai)

Irtas didelis dzūkų dainų gausumas jrodo, kad dzū
kas ne tinginys, nes jis labai dainuoja tada, kai dirba,
kai jaučia pasitenkinimą užbaigtu darbu. Kodėl gi šis
darbštusis dzūkas neišsikasa iš savo bėdų? Varge tie
siog paskendęs. Taip dažnai kartojama:
Vargely gimiau, vargely augau,
Už vargo bernelio ir nutekėjau.
(Krėvės rink., 183, 15, Valkininkai)

Smėlio kalneliai neleidžia vargo pamiršti. Kartais tas
vargas dzūko įsivaizduojamas kaip konkretus daiktas,
kurs žmogiškos galios negali būti nuveikiamas. Ir tik
dzūkė mergelė galėjo išdainuoti šitą menišką dainą:
Ėjau kelaliu, ėjau viešuoju Manas vargelis vidury kelio.
Iš šalių jojo pulkas reitelių.
Pulkas reitelių, šimtas žirgelių,
Keturi šimtai žirgų kojelių.
Mano vargelį tai dratavojo, Tai dratavojo, šobliom kapojo,
Manas vargelis nieko nebojo,
Nieko nebojo, buiniai bujojo.
(T. D., IV t., 69,174, Eišiškės).

Vargas persekioja visą gyvenimą. Tik tada vargelis
atsitrauks, kai:
Tave, mergela, žemynon laisia,
Aš pats vargelis in kitų eisiu.
(T. D., IV t., 69, 174, Eišiškės)

Yra net įsigalėjęs priežodis: „Gimė vargui, augo skur
dui, o mirs danguj atsilsėti ir ten gero paregėti.“ (Krė
vės „Pat. ir priež.“, 277, Marcinkonys).
Kai kartais dar įsiklausai į vargo dainos liūdniausią,
kokia tik gali būti, melodiją, kai pajauti, kaip jautriai ji
dainuojama, tik tada suvoki, kaip nuostabiai dzūkas
dainose sukaupė žmogaus silpnumą, bejėgiškumą. Su
gamta dzūkas nekovoja taip, kaip su žmonėmis, ypač
su priešais kaimynais, kur jis savo lakiąsias priemones
- vikrumą, gudrumą panaudoja. Kovoje su savo dalia
jis lieka visiškai pasyvus; prieš pasaulį, prieš dievybę
nemaištauja. Bloga dalia tiktai nusiskundžia: „Gerai bū
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tų sviete, kad visos bėdos išnyktų, visi vargai prapul
tų.“ („Pat. ir priež.“, 147, Marcinkonys). Dzūkas vargo
išdainavimu išsiskiria tiek iš visų lietuvių, tiek iš viso
Vilniaus krašto.
Beveik visos dzūkų dainos liūdnos, nes tik tokias
dzūkas ir tegalėjo kurti. Jis nemoka juoktis, tiesiog vi
siškai nemoka juokauti. Negalime džiaugtis dzūkų pie
menų ar kitokiomis lengvesnio turinio dainomis, jose
nėra nė truputėlio nuoširdaus juoko. Netenka tuo ste
bėtis, nes jie tokių dainų nekuria, o jas pasiskolina iš
kitų Lietuvos vietų ir jas tik apgadina arba - dar liūd
niau - imasi iš slavų. Visa bėda, kad dzūkas perdaug
įsižiūrėjo į pačią silpniausią slavų savybę - nevykusį
jumorą. Visi koliojimaisi, visos brutaliai realistiškos dai
nos perverstos iš slavų. | vientisą dzūkų tautosaką jie
įneša didžiausią disharmoniją. Akivaizdumui štai paci
tuosiu vieną dainą, kurios beveik net nenorėtum cituo
ti, taip jau nevykusi:
Išėj’ boba iš pirkelės,
Nėra ratų nei kumetės,
Kad paėmė bobų strokas,
Net nupuolė andarokas.
(Krėvės rink., 183, 14, Valkininkai)

Prasišiept neverta, tepajunti miesčionišką šiurkštu
mą. Ir visur, kur tik reikia daugiau juoko, dzūkams ne
vyksta. Vestuvėse, kur tik nori labiau išjuokti, tuoj nu
krypsta! koliojimosi lauką. Nevykęs jumoras-silpniau
sioji dzūko pusė. Bet tiesiog nuostabu ir be galo džiu
gu, kad toji nekokia slavų įtaka vilniečiuose dzūkuose
daug mažiau pasireiškė negu Alytaus apskr. dzūkuo
se. Daugiau jos teužtinkame Valkininkų, Varėnos apy
linkėse. Radziukynas, visai nesiremdamas tautosaka,
tiksliai pastebėjo, kad šiauriniai dzūkai daug šiurkštes
ni ir jų dora žemesnė, o pietiniai (vadinas - vilniškiai)
daug švelnesni ir doresni. Tai teigti galėtume vien tik
palygindami priežodžius Alytaus parapijos su, pavyz
džiui, Marcinkonių ar kt. Vilniaus dzūkų vietove. Arba,
pavyzdžiui, Vilkaviškio apskr. alvitiškių priežodžiai vi
siškai neišvengia ciniškumo, o pietesnieji dzūkai visai
neturi panašių priežodžių (sprendžiant iš Krėvės su
rinktų priežodžių). Šitos rūšies tautosaką veikė smarki
slavų įtaka, kuri ir šiandien pasireiškia atskirose dzūkų
salose, kur žmonės doroviškai silpnesni. Vilniškiai pie
tų dzūkai - doresni žmonės, todėl jie ir nesistengia to
kių motyvų ilgiau išlaikyti arba plėsti.
Minėjome, kad dzūkas gyvenime yra išmintingas,
sumanus, gabus. Jis tikrai gabus, nes kitaip nesukurtų
tokios tautosakos, be to, labai muzikalus. Apie dzūko
išmintį iš tautosakos gana sunku spręsti. „Razumas“
dzūko žodyne labai dažnas žodis, o dainose nuolat ir
nuolat susiduriama su „razumėliu“. Tačiau tik minėji
mas šito žodžio dar neišreiškia jo sąvokos. Razumnas
žmogus labai gerbiamas. Berneliai ieško sau „razumnos mergelės“. Ir tėvai giriasi. „Mano dukrelė - puiki

mergelė: razumniai išmokyta“ (Krėvės rink. 187,25, Val
kininkai). Arba kaip dzūkui malonu, kai jis gali pasigirti:

Janulio skaistaveidė,
0 Mačiulio dar skaistesnė.
(T. D., IV t., 48, 126, Valkininkai)

Aš turėjau brolalį,
Mažų nedzidelj,
Nors jis mažas nedzidelis,
Bet labai procingas.
(Krėvės rink., 224, 5, Marcinkonys)

Razumna mergelė už visas vertesnė:
Nebuvo ir nebus,
Kaip mano mergetė,
Veidelių raudonų,
Kasalių geltonų,
O jos razumėlis
Už visų dzidesnis.
(Krėvės rink., 224, 4, Marcinkonys)

Daugybėje dainų mergelės nusiskundžia kvailu ber
nelio razumėliu. Pavyzdžiui, labai paplitęs motyvas:
Nors tu ir puikus, nors ir bagotas,
Durnas ta razumėlis.
O kai tu jojei viešu kelaliu,
Mušei žirgelį vis per galvetį,
Skaudei mano širdetį.
(Krokšlys, Berštų valsč., 141)

Čia „razumėlis“ nereiškia išmintingumo. „Durnas ta
razumėlis“ tektų pakeisti į „bloga ta širdelė“.
Išvada - dzūkas nesupranta (bent dainose) išmin
tingumo sąvokos. Taigi dzūko išmintingumas ne per
daug aiškus. Bent „razumnumo“ minėjimas dažnai su
sijęs su pasididžiavimo psichologija. Apskritai dzūkuo
se dažnai užtinkamas noras girtis. Drįsčiau vis tik teig
ti, kad su šitomis dzūkų ypatybėmis bus įvykę visai taip,
kaip su nevykusiu humoru. Sausas racionalizmas, girimasis vilniškiuose blankesnis negu dzūkų centre.
Racionalizmas, o ypač materializmas dzūkui tiek pat
tolimas, kaip ir iš viso visiems lietuviams. Pasirinkda
mas mergaitę, težiūri j grožj ir širdį. Dzūko skonis lietu
viškas. veideliai raudoni kaip obuolėlis, rankelės bal
tos kaip popierėlis, geltonos kaselės, mėlynos akelės
kaip rugiagėlės - idealas, nors pačios dzūkės dažnai
juodaplaukės, rudaakės... Juodbruvių ir rudų akių tie
siog nepakenčia: „Tamsios akys - nelaimingos, rudų
akių nekenčiu“ (Krasnavas, 171). Į gražumą labai daug
dėmesio kreipia:
Janulio graži pana,
O Mačiulio dar gražesnė;
Janulio gelsvakasė,
O Mačiulio dar gelsvesnė;
Janulio kresnastogė,
O Mačiulio dar kresnesnė,

Kas eina pas mergelę ne dėl skaistaus veidelio, bet
dėl gražaus pasogėlio, visad išjuokiamas. Svarbiausia
geraširdis. Jau iš anksto moterys mergeles moko, kad
jos Nežiūrėtų ant jo gražumo ir turtų atmintų,
Bet kad širdį visų pirma gerai jo pažintų.
(Rodūnė, 37)

Dzūkų mergelių ir bernelių santykiuose pasireiškia
nepaprastai kilnus prisirišimas, patvari meilė. Jei tik pa
tinkami sueina, labai gražiai mylisi. Dažniausia ištiki
mybė ir prisirišimas: nors ir atjoja pulkas kareivių, vis
tiek tokio nėra kaip mano bernelis:
Kad jų čia
Tai visciek
Kad jų čia
Tai visciek

ciek būtų, kap aguonoj grūdų,
nebūtų, kap mano bernelis.
ciek būtų, kap an medžio lapų,
nerastum, kap mano bernelis.

(Krėvės rink., 218, 202, Valkininkai)

01 mes abu buvom,
Kap du karvelėliu;
Pasilikau viena.
Kai bliūdnoji avelė.
(Krėvės rink., 196, 51, Valkininkai)

Retas prisirišimo pavyzdys. Be galo dažnas moty
vas - mergelė eina bernelio vaduoti. Visa paaukoja,
kad tik mylimąjį išgelbėtų.
Dzūkas - laimingas žmogus, jis myli gyvenimą. Ar
sunkus, ar lengvas gyvenimas, o jis sau dainuoja:
Vargas, bėdos spaudžia,
Bet aš to netboju.
Alkis nors kankina,
Dainuot nenustoju.
(Rodūnė, 338)

Tokia ideologija palengvina gyvenimą. Dzūko akys
nukreiptos į vertingesnius dalykus, į kūrybą. „Giesmė
džiugina ir pavargėlį, ir paliegėlį“. „Giesmė džiaugsmą
teikia, giesmė skausmą nuveikia.“ (Valkininkai, Krėvės
„Pat. ir priež.“, 273).
Tai bene ir bus svarbiausios dzūko būdo skirtybės.
Jomis jis atsiskiria nuo kitų lietuvių ir nuo Vilniaus kraš
to lietuvių.
* * *
Pietiniai ir šiaurės rytiniai Vilniaus krašto lietuviai ne
gali būti tapatūs jau vien dėl to, kad jie geografiškai
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nesueina. Juos skiria nevykęs tautiniu atžvilgiu elemen
tas, kuris sudaro Vilniaus krašto vidurį. Kadangi Vilniaus
krašto lietuviai ištisinio ploto nesudaro, todėl visai aiš
ku, kad jie anksčiau turėjo būti susiję su sau kaimyni
nėmis sritimis - Dzūkais ir Rytų Aukštaičiais.

Vilniaus krašto rytų aukštaičiai
Šiaurės rytuose nuo Vilniaus susiduriame su ste
buklingai lietuviškomis vietovėmis. Tai-Švenčionių, Kal
tanėnų, Ceikinių, Adutiškio, Melagėnų, Tverečiaus, Dau
gėliškio, Rimšės apylinkės. Atsidūręs šiame krašte tik
stebies, susijaudini, virsti sentimentaliu. Kai užlipi ant
aukšto kalno ir žvilgteri į laisvosios Lietuvos miškus,
ežerus, rodos, nepastebi jokio skirtumo ir pripažjsti, kad
Švenčionių apskritis visai tokia kaip Utenos, Zarasų.
Tačiau žmonės kitokie. Šitų vilniečių charakterio pagrin
de glūdi grynai aukštaitiški bruožai: atvirumas, nuošir
dumas, paprastumas, stipresni santykiai su gamta, di
desnis bendruomeniškumas, švelnumas. Visi šitie sim
patingieji bruožai išplaukia iš stiprios rytiečio savybės
- nenutolimo nuo gamtos.
Dzūkus nuo rytiečių lengviausiai atskirtume, jei vie
nus priskirtume gamtiniams, kitus - daugiau civilizuo
tiems žmonėms. Tie gamtos žmonės labiau išlaikė vi
sas etniškąsias pirmines žymes. Kaip Rousseau pasa
kytų, - tai mažiau sugadinti žmonės. Jie mums mieli
todėl, kad labai nuoširdūs, paprasti. Pakliuvęs j šių žmo
nių tarpą, tuojau sueini j glaudų kontaktą, kartu dalinies džiaugsmais, vargais. Prieini prie švenčioniškio per
atdarus vartus. Atviras žvilgnis nutraukia visus varžtus,
pajunti laisvę. Jei žemaitis ar suvalkietis atsidurtų vil
niškių vietoje, savo kevale turbūt dar labiau užsidarytų.
Šie žmonės tuojaus širdį atveria. Juose intelektas dar
nėra nustelbęs emocinio gyvenimo. Jie apsisaugoja,
laviruoja savo puikia intuicija. Jie atviri, nuoširdūs, bet
ir nujaučia, su kuo gali būti tokie. Kai eidavai pavakare
dar tada, kai pikti vėjai siautė Švenčionių krašte, sutik
davai kartais labai keistus žvilgsnius. Minutę sudvejo
davai, ar išdrįsti ir prieiti prie šių žmonių. Tik staiga lyg
viskas nutrūksta: „A, lietuvis!“ Irto anais laikais užteko.
Rytietis bendruomeninės dvasios. Jis bendrauja su
kosmosu, su gamta, su žmonėmis. Ypač su žmonė
mis. Tik tada rytiečio sielą apima džiaugsmas ir ramu
mas, kai jis ne vienas. Niekur kitur turbūt taip glaudžiai
žmonės nebendrauja kaip Vilniaus rytinėje srityje. Čia
kas vakarą renkasi visas sodžius vienon gryčion, skai
to laikraščius, svarsto gyvybinius klausimus. Lietuviš
kos plokštelės pasiklausyti susirenka ne tik visas kai
mas, o dešimt aplinkinių kaimų. Tas būrimasis - ne tik
politinio likimo pasekmė, kaip greičiau yra pietinėse Vil
niaus krašto srityse, - jo šaknys eina iš gilios senovės.
Tai labai natūralu rytiečio būdui. Bendrauti su juo leng
va, nes nėra egoistas. Visad atkreips ir į kitą dėmesį.
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Natūralus ir nuoširdus jis yra todėl, kad bendrauda
mas jaučiasi visiškai laisvas, neturi egoistinių tikslų. Nė
truputėlio nėra ambicijos, puikybės, pasididžiavimo. Į
bendruomeninį gyvenimą rytietis pasineria ir plaukia
kartu jo neardydamas.
Šie bruožai ypač ryškūs švenčioniškių tautosakoje.
Bendruomeniškumą liudija gausybė papročių ir progi
nės giesmės. Kartu dirbama, kartu dainuojama. Kone
visas dainas ir giesmes galime suvesti į atskiras šven
tes ar darbą, kada sueina žmonės linksmintis ar dirbti.
Gimė gausybė vestuvinių, velykinių, Sekminių, Jurgi
nių, rugiapjūtės, linarūčio ir kt. giesmių ir dainų. Indivi
dualinių senesnių dainų net labai reta.
Kai švenčioniškis lietuvis verkia, tai net širdį grau
žia, o juoktis jis taip pat moka. Juokas skambus, skaid
rus. Rytiečių pajuokos dainos jau visiškai netokios kaip
dzūkų. Taip kartais mergelės berniokus gražiai išjuo
kia, kad net gardu. Dainose pajuokai išreikšti jie moka
suteikti tinkamą foną ir duoti labai gyvą vaizdą:
Cyki dienelė be vėjo,
Oi liuli liuli be vėjo.
Pasėjau ropes, derėjo,
Oi liuli liuli, derėjo.
Išej’ berneliai ravėcie,
Oi liuli liuli, ravėcie.
Beravėdami iškrimto,
Oi liuli liuli, iškrimto.
Nat jų danteliai išvirto,
Oi liuli liuli, išvirto.

(Adutiškis, 177)
Kitur vykusiai operuoja palyginimais. Mergaitės ber
niokus pajuokia:
Sermėgom apsvilkį, kaip ubagėliai,
Punteliais susjuosį, kaip čigonėliai,
Ilgos kudlos, kaip čigonų,
Nosys, kaip ūsėtų zbonų Ilgos ir linktos.
(Adutiškis, 182)

Rytiečio juokas darniai išplaukia iš jo švelniųjų bruožų.
Kai rytietis liūdi, kartais net sunku klausyti. Į dainos
meniškumą nebekreipi dėmesio, iš karto priverčia įsi
jausti. Klausant liūdnųjų dzūkiškų dainų, sužavi dažnai
ne tiek skaudus turinys, kiek labai meniškos poetinės
priemonės, o Rytiečiuose visai atvirkščiai. Jie išsireiškia visų paprasčiausiai, bet labai graudžiai. Ypač gai
lios siratų ir martelių vestuvinės ir kt. giesmės.
Štai linarūčio daina:
Kas už girių
Kas už girių
Anksti anksti
Už tamsiųjų?

Siratėlė,
Siratėlė,
Anksti, anksti,
Linelius rovė.
Tu žemele,
Tu žemele,
Anksti, anksti,
Tu juodoji.
Paėmei mamą,
Paėmei mamą,
Anksti, anksti,
Paim’ ir mane.
(T. D. V t., Liet. liaudies melodijos, 87 nr., Melagėnai)

Melodija, nuostabus ritmo su žodžiais suderinimas,
fonas, ryto spalvos sudaro nepaprastai skausmingą
nuotaiką. Tiksliu gamtos, aplinkumos pajautimu rytie
čiai kartais pataiko j jautriausiąją vietą. Kaipgi skirtin
gos švenčioniškių dainos apie karužę ir kareivėlius! Nors
jų ir nedaug tėra, tačiau visose tik liūdnas nusiskundi
mas. Dėl negerovių sentimentaliai dejuoja tėveliai sū
nų vainon leisdami, o sūnelis, svetimoj šalelėj vajavodamas, baisiausiai išsiilgsta tėviškės ir tik apie grįžimą
tesvajoja. O jei kareivėlis - našlaitis, jo daina labai liūd
nai nuskamba. Prisimena aukštąjį smilčių kalnelį, pra
šo vėjelį, kad smiltis nupūstų, gal tada tėvulis prisikeltų
ir jj nuo vainelės atimtų.
Dažnai rytietis atrodo net perdaug sentimentalus,
švelnus. Jo švelnumas tačiau labai mielas ir išreiškia
nuoširdų gerumą. Tarp tėvų ir vaikų nepaprastai švel
nūs santykiai. Štai, pavyzdžiui, kaip simpatingai tėvelis
sūnų bara:
Barė barė tėvukėlis
Savo sūniukėlį:
- Kodėl tavo, sūniukėli,
Žirgelis sušilęs?
- Nebar’ nebar’, tėvukėli,
Mano mylimiausias, Aš turėjau šią naktelę
Vargelį didžiausią.
(T. D. t. IV, 1,2, Ceikiniai)

Arba, kaip švelniai rytietis stengiasi perkalbėti pik
tąją anytą:
Nekalke, geneli, žalioj girefėj,
Nesbarke, anyta, čiužas dukreles,
Čiužaji dukrete, čiuža bedela,
Pasbarke, anyta, savų dukretį,
Savoja dukrela, sava bedela.
(Melagėnai, 372)

Švelnumas žymu ir formoje. Švenčioniškiai ypač
mėgsta žodžius švelninti, mažybinti. Jiems būdingas
kreipimasis su -u-: motut, tėvuli, tėvukėli, sesiul, broliukeli, egliut, Marceliūt, Adeliūt ir 1.1. Dzūkų daugiau
mėgstamas -ė-: bernužėlis, dobilėlis... Apie Rodūnę,
Kabelius dažnai vartojamas -ai-, pavyzdžiui, gegužaite
mano, mergužaite mano... „Ė“ rytiečiai pavertė j „e“,
pavyzdžiui, Kaziukelis, panaitele. Girdime švelnesnius,
ne taip aštrius garsus. Dzūkų „darželį“ pamaino rytie
čių dažnas „daržiukelis“, „mylimą mergelę“ - „mieliutė“. Argi nenuoširdus kreipimasis: „Broliukas žiedžiukas, tu gi mieluoji!“ Arba: „Paprašysiu Dievulį, kad pa
keltų vėjulį“. Lengva pastebėti, kaip rytietis pataiko j
klausą. Tai įrodo didelį muzikalumą. Jis švelnus tiek
viduje, tiek išorėje.
Švenčioniškių tautosakos žavingumą sudaro nuo
latinis gamtos akompanimentas arba išreiškimas labai
glaudaus žmogaus santykio su gamta. Kiekvienas ver
kimas dažniausiai rišamas su kokiu nors dangaus kū
no, augalo ar gyvulėlio judesiu. Pavyzdžiui, būdingi ry
tiečiams lyginimai su gamta:
Aukštai gi mėnuo eina.
A tali gi tėvulis važiuoja?
Ne aukštai gi šviesus mėnuo eina,
Ne tali gi tėvulis važiuoja.
(T. D. t. IV, 64, 160, Tverečius)

Arba, toks įsižiūrėjimas į medžio lapelį:
Ai aukštai aukštai
Klevo lapeliai.
Nors anys aukštai,
Žemelėn puola.
Ai nuduos nuduos
Toli močiutė.
Nors toli nuduos,
Vis aš ateisiu.
(Liet. liaudies dainų melodijos, 28, Paringis)
Tie palyginimai nepuošnūs, jie kasdieniški ir gyvi, o
gamtos ritmas puikiai pagaunamas. Štai dar, koks pui
kus sugretinimas:
Apėjo saulutė
Aplinkui zarią,
Apjojo bernelis
Aplinkui dvarą.
(Liet. liaudies dainų melodijos, 1, Ceikiniai)
Įdomu, kad švenčioniškių priežodžiai taip pat labai
„gamtiški“. Jie tuoj, matyt, gauna vaizdo asociaciją su
žvėrelių ar augalų gyvenimu. Išdygo daugybė tokių prie
žodžių: „Eina kaip ežys, dyglius pastatęs“ (Pat. ir priež.,
p. 19, Švenčionys) arba: „Eina kaip ožys nekaustytas
per ledą“ (Pat. ir priež., p. 19, Tverečius). Koks nors
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alitiškis turbūt visai kitaip nušnekėtų supykęs, o ne taip,
kaip švenčioniškis: „Eik tu, Baltrau, pipirų rodyti, kad
nieko nemokėdamas giriesi“ (Pat. ir priež., p. 9). (...)
Glaudus santykis su gamta veda mus dar toliau.
Šis gamtos žmogus rišasi ne tik judesiais, garsais, bet
ir spalvomis, šviesa. Pavyzdžiui, turime tokią patarlę:
„Kad tau tumsu, išsišiepk - bus šviesiau“ (Liet. Tauta,
III t., p. 461). Džiaugsmas, laimė, gera nuotaika nuda
žoma šviesiomis spalvomis. Štai būdinga dainelė:

Dai nubėgęs, bareli,
Pastovėke,
Pastovėjęs, bareli,
Paklausyke.
- Kuriam šone, bareli,
Gailiai verkia?
- Per anytos jau martelę
Gailiai verkia.
(T. D., t. IV, 91,227, Kaltanėnai)

Lengva paimt, bet liūdna gyventi Vis tamsi naktelė, tamsūs debesėliai.
Sunku paimti, bet linksma gyventi Šviečia saulelė, vis šviesi dienelė.

Švenčioniškiai graudų vaizdą duoda rugiapjūtės dai
na, priversdami barelį prašnekti, o dzūkai savo parale
lizmais, kaip šitoje dainoje:

(T. D., t. IV, 60, 153, Kaltanėnai)

Mylimas žmogus - visad šviesus žmogus. Todėl toks
dažnas kreipimasis: „Tėveli mano, šviesus mėnesėli.“
Mergelė labai mėgstama sugretinti su dienele:
Pasakyki, mergele,
Pasakyki, dienele,
Ar neregėj’ žirgelio?
Net vidines giliausiąsias žmogaus savybes - geru
mą, švelnumą, vidinį linksmą ar liūdną nusiteikimą ry
tietis pajėgia įlieti į pasaulio spalvų harmoniją.
Rytietis tiek suaugęs su gamta, kad jame dar te
beglūdi pulsuojančios, gaivališkos gamtos jėgos. Jis dinaminės dvasios.
* * *
(...) Iš senovės dzūkai ir rytiečiai vieni kitiems artimi.
Tarp šių dviejų sričių daug glaudesnis ryšys negu jų
atskirai su kitomis Lietuvos sritimis. Jei palygintume ry
tiečius su žemaičiais arba dzūkus su suvalkiečiais, be
matant iškiltų ryškūs kontrastai. Rytietis už žemaitį daug
atviresnis. Taip pat ir dzūkas, palyginti su žemaičiu,
daug atviresnis. Sakome - suvalkietis gudrus, net gud
riai piktas; dzūkas taip pat gudrus, bet jis nuoširdžiai
gudrus ir tuo artimesnis rytiečiui. Ir dzūkų melodijos
bendresnės rytų aukštaičiams negu kitiems. Nagrinė
dami tautosaką, ypač daug skirtybių randame formo
je, bet ne turinyje. Bendras vilniečių dainų turinys toks
pat kaip ir visų kitų Lietuvos kraštų. Ta pati liūdnoji mar
telės būklė, sunki materialinė padėtis, neišbrendamas
vargas, ponų neapykanta.
Ištekėjusios moters likimas visur tas pats, tik vargo
nupasakojimas skirtingas. Kaip tik vilniečių tautosakoje
jis išreikštas visų liūdniausiai, bet kartu ir meniškiausiai.
Bėke, bėke, bareli,
Galan lauko.
Veja tave, bareli,
Mergos, marčvos.
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Mergužėla, lelijėla,
Kuom prausei galvetį.
Ar šalcinio vandenėliu,
Ar žaliu vyneliu?
Nei šalcinio vandenėliu,
Nei žaliu vyneliu,
Cik iš savo dzidų vargų,
Gailiom ašarėlėm.
(T. D. t. IV, 41, 102, Valkininkai)

Vargas, neturtas šį kraštą labiau užgrūdino negu
kitus. Čia vyko atvirkščias procesas. Stiprių vilniečių
neturtas nenugalėjo. Amžinos bėdos - ne iš žmonių
apsileidimo, doroviško nusmukimo, kaip pasitaiko že
maičiuose. Susiduriam su tragiškesniu dalyku - žmo
gaus nepajėgumu įveikti gamtą. Vilnietis desperacijon
neįpuola. Jis ieško kelių gražesnėn ateitin. Jis darbš
tus, doras ir negirtuoklis. Tai atsako ir dažnos patarlės
ir priežodžiai:
„Girk mergą ne šokant, bet rugius pjaunant.“
(Pat. ir priež., 308, Marcinkonys)

„Gatava duona žmogų bjaurina.“
(Ten pat, 119)

„Geriaus į bėdas ne kaip į griekus“.
(Ten pat, 216)

Girtavimas, girtuokliai visų labiausiai Vilniaus krašte
neapkenčiami. Sakoma: „Gedo, kaip arielka pieštoje,
berno ragaunama“ (Švenčionys, Rodūnė). Šiandien,
skersai išilgai klaidžiodamas Vilniaus kraštu, retai už
tiktum chronišką girtuoklį. Didžiausias visų žmonių pa
sipiktinimas, izoliavimas girtuoklio iš visuomenės išva
lė kraštą. Tiesiog įdomiai vilniškiai kovojo. Adutišky, pa
sakoja, vieną girtuoklį uždarė su kiaulėmis. Visas so
džius ant jo užsėdo. Privertė eiti išpažinties, o per mi
šias liepė kryžium vidury bažnyčios gulėti. Iš visų ap
linkinių kaimų rinkosi žmonės girtuoklio pasižiūrėti. Ši

tokia priemonė - visų didžiausia bausmė. Kas gi gali
būt vilniečiui skaudžiau kaip visiškas atskyrimas nuo
žmonių be kelio atgalios. Po tokio nuotykio lieka ne
bent šventuoju tapti. Jei jau vilnietis nors trupučiuką
prasigeria, ima graužtis:
Tu arelkela, juodabruvela,
Kam mani jauna neželavojai,
Iš purvynelia neratavojai?
(Adutiškis, 445)

Toji vargšo girtuoklėlio daina mums vaizdžiai paro
do, kaip jis dar skaidriai pajėgia galvoti. Pavadinda
mas „juodabruvėle“ išreiškė savo nepasitenkinimą ir
gailestį. Girtuoklis vyras martelei didžiausia nelaimė. Ir
toks vyras dažniausiai gaivališkai nepakenčiamas:
Kad
Kap
Kad
Kap

anas ažušaltų,
šaltojoj’ gelažėtė,
anas tep siūbuotų,
in marių vandenėlis.
(T. D., t. IV, 66, 167, Tverečius)

Mažiau girtuoklių, mažiau ir vagių. Kai paklausiau
vienos bobelės iš Dieveniškių, ar pas juos žmonės
nevagia, atsakė: „Man atrodo, kad iš lietuvių ir negali
būt vagių.“ Vagiai, reiškia, nelietuviai. O iš lenkų ir gu
dų jokio amato neverta mokytis. Taip vilniškiai ir išsi
saugojo.
Vilnietis griežtai atskiria gera nuo bloga, dora nuo
nedora. Pasmerkdamas visas žemiausiąsias žmonių
ydas, jis tiesus ir stiprus kyla j viršų, veržias į šviesesnį
rytojų. Vilniečiuose gimė daina, kuri sukaupė žmogaus
linkimą gražesnėn ateitin:
Stakau’ - staklau’ būreles
Sėsiuos čelnasun,
Plauksiu mariasun,
Mažgi priplauksiu
Saulės dieneles.
(Daugėliškis)

Kiek Vilniaus krašto lietuvis laisvas savo viduje, tiek
jį varžo išorinė aplinkuma, įvairios įtakos, o ypač žmo
nių uždėti pančiai. Jis priverstas kovoti. Ir nuo amžių
vilnietis kovoja su ponais, su priešais kaimynais, su įvai
riausiomis pašalinėmis įtakomis.
Jau baudžiavos laikais vilniečiui pritrūko kantrybės
ir išsiliejo:
Vakar par panų,
Šiundzie par panų Tegul un pana
Kvaraba užpulsta.
(T. D., t. IV, 94, 237, Melagėnai)

Neapykanta prieš ponus daugiau ar mažiau reiškė
si visą laiką. Vilniaus krašte paskutiniojoje epochoje
ypač stipriai pasireiškė, nes dar prisidėjo vienas nepakentimo akstinas - tautybės skirtumas. Sykiu su są
moningu nusistatymu prieš lenkybę ėjo nusistatymas
prieš poną, prieš tą luominį ir socialinį skirtumą, kuris
buvęs atgabentas iš lenkų. Lietuvaitės mergelės į ba
jorėlį nieks ir žvilgterėti nepriverstų. Bajoras tiek išjuok
tas ir paniekintas, kad neverta ir dėmesio į jį kreipti. Jo
išlepęs gyvenimas nieku dėtas:
Kaip tie ponai garsiai kalba,
Kaip tie ponai gardžiai valgo,
O aš biednas savo stono,
Nemainyčiau nei su pono.
(Rodūnė, 206)

Ypač atjaučia vargšus ubagėlius ir stengias juos iš
bėdų ištraukti. Visame Vilniaus krašte nerastume na
mų, iš kurių vargšas nepasotintas išeitų. Tai geros šir
dies ir dosnūs žmonės. Patys pasisako: „Mūs’ krašti
ubagams duoda paskutinį.“ Vargšas, kas jis būtų lenkas ar gudas, vis tiek neišvaromas. Tiek humaniš
ki žmonės!
Vienas žymiausiųjų bendrų Vilniaus kraštui bruožų
- nusigręžimas nuo kaimynų (kitataučių). Jokių santy
kių nei su gudais, nei su prūsais, nei su totoriais ar
kazokais. Svetima padangė nevilioja. Vilnietis baidosi
svetimos šalelės. Tik savo krašte ramu, gražu ir gera, o

Gudų tų šalatė
Tai ne cikra žemetė,
Oi gudų berneliai Ne Lietuvos raiteliai.
(Krėvės rink., 238, 34, Marcinkonys)

Maži piemenukai, ir tie debesėlį, viesulėlį varo nuo
savo žemelės į prūsus, ir dar kaip:
Debesėli, pro šalį, pro šalį!
Viesulėli, pro šalį, pro šalį,
Nešk gudo paršelį, paršelį!
Ne paršelį - avytį, avytį!
Soulala, an mūsų an mūsų,
Debesėli, an prūsų an prūsų!
(Krėvės rink., 212, 88, Valkininkai)

Už gudo ištekėti - liūdniausias mergelės likimas, nes
ji ir mylėti jo negali.
Aš toj gudų šalelėj ilgai nebūsiu Dvejis, trejis metelius martele būsiu,
An ketvirtų metelių gegule skrisiu.
(T. D„ t. IV, 144, 366, Striūnaitis)
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O motinos net šitaip paklausiama:
Gal aš močiai ne dukrelė buvau,
Kad tu, močia, užu gudo nudavei?
(T. D., t. IV, 59, 150, Paringis)

Iš gudo galima pasityčioti, pasijuokti, ir jo negaila:
Man negaila, kad tą gudą surišę,
Tik man gaila, ka nekietai suveržė.
(T. D., t. IV, 59, 149, Švenčionys)

Šitoks motyvas labai smarkiai paplitęs visame Vil
niaus krašte. Tokie pat santykiai ir su totorėliais ir ka
zokėliais. Geriausia su „geriausiais“ kaimynais visiš
kai jokių reikalų neturėti. Vykusiai švenčioniškiai var
toja priežodį: „Gink, Dieve, su latviu reikalą turėti, su
gudu pyktis, su lenku bylinėtis.“ (Pat. ir priež., 287)
Pasmerkimas viso to, kas nelietuviška, kas nesa
va, ypač būdinga Vilniaus kraštui. Toji ypatybė natū
raliai išplaukė dėl susidariusios politinės padėties. Tik
dėl griežto nusistatymo kaimynų atžvilgiu išliko tas
kraštas toks savas, lietuviškas. Jau tai įrodo visa Vil
niaus krašto tautosaka. Ji tokia pat stipri kaip pats
vilnietis, ir svetimi stiliai negalėjo jos nustelbti.

Ir štai prieš dvidešimtį su viršum metų šiuos žmo
nes užlieja nauja banga. Gyvenimo sąlygos virsta taip
nepanašiomis į buvusias! Sakoma: kiti laikai, kitokie
žmonės, kitokios sąvokos, kitokios dainuotės! Tačiau
Vilniaus krašto lietuvis nepasikeitė, o smarkiai smar
kiai užsigrūdino. Dabar vilnietis dzūkiškuosius ir aukš
taitiškuosius bruožus kultyvavo epochos dvasia.
Politinis likimas, arba lenkų okupacija, ekonominį
ir kultūrinį gyvenimą nukreipė kita linkme. Tie veiks
niai daugiausia ir atskyrė vilnietį nuo visų lietuvių. Ir
tik Vilniaus krašte šiandien susiduriam su tokiomis se
nojo gyvenimo liekanomis, kurių visoje Lietuvoje jau
seniai nebėra, susiduriam ir su stebėtinomis naujovė
mis, svetimomis laisvajai Lietuvai.
Beklajodamas po mūsų Vilniaus kraštą, stebi tuos
didžiulius, susigūžusius į krūvas sodžius. Jie tave vi
liote įvilioja vidun. Neretai užtinki tokį užkampį, kur
dar kasdieniniame gyvenime vyrai nešioja dvigubai
papinėtas liepos ar karklų karnų vyžas. Kur šventoji
ugnelė išimtinai skiltuvo ir pinties skeliama, kur dū
minės pirkios, matyt, tik pernai metais įsigijo pirmąjį
plytinį dūmtraukį. Bet tame pačiame sodžiuje, kita
me trobos gale - jaunimas rengia knygų ar atskirų
straipsnių recenzinius diskusinius vakarus, vaidini
mus. Tame pačiame namo gale įrengiamos skaityk
los, kur randa vietos kiekvienas lietuviškas dalykė
lis, kur visas sodžius renkas lietuviškos knygos pa
sižiūrėti.
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Tas dvylipumas tiesiog stebina. Vilnietis mokėjo pa
sirinkti aukso kelią. Buvo suprastas švietimo reikalas,
kultūrėjimo tempas.
Visi žinome, kad niekur kitur taip neišlaikyta senovė
kaip Vilniaus krašte. Tokia pat ir tautosaka. Pasižymi
dideliu primityvumu, senųjų ir kartu vertingųjų tautosa
kos duomenų gausumu. Net ir jauni žmonės dainuoja
labai senoviškas dainas. Kad ir, pavyzdžiui, šitą:
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Rūta žalia,

gensime, sesės, namolia, rūta žalia,
už žaliųjų girelių, rūta žalia,
už giliųjų marelių, rūta žalia,
mes žiedelį parisme, rūta žalia,
kur žiedelis nurietės, rūta žalia,
ti sesutė nutekės, rūta žalia,
rietą žiedas rūdzymnuosun, rūta žalia,
teka sesuo vargeliuosun, rūta žalia.
(LTA 1924 (8), Tverečius)

Senųjų dainų išlaikymui kaip tik ir turėjo reikšmės
tos ypatingos naujos aplinkybės. Šioje epochoje mes
tos naujosios gudų dainos ir visu nuoširdumu imtos
dainuoti senosios lietuviškos. Kartu su lietuviškumu
suprastas dainų grožis, jų meniškumas. Taip pasako
ja bolševikų okupacijos meto atbėgėlis iš lietuviškiausiojo krašto: „Pas mus, Adutišky ir aplink, turbūt až
vis senobiškiausios dainos. Mes jas už tai labai dai
nuodavom, nes senoviškos dainos linkam nepatikda
vo.“ Antras veiksnys savitumui išlaikyti - labai stipriai
įsigalėję seni papročiai. Dar šiandien Vilniaus krašto
lietuviai turi įvairiausių papročių, kokių kitose Lietuvos
vietose seniai nebėra. Per vestuves, Velykas, Užga
vėnes ar Sekmines iš tradicijos paprastai dainuoja
mos tik senos dainos. Ypač Švenčionių apskritis išlai
kė didelį archaiškumą, kur žmonės dar labai susirišę
su papročiais, o daina su tradicija.
Atsilikimas ekonominėje srityje paliko žymių pėd
sakų. Čia klestėte klesti liaudies medicina, burtai. Pri
siminkime, kad šis kraštas dar paskutiniaisiais metais
buvo nežmoniškoje sanitarinėje padėtyje. Ir žmonės
elgėsi pagal savo išmintį. „Higieniškaisiais“ prietarais
tikėjo net jaunimas. Kaipgi netikėsi, kad sergantį gelt
lige vaiką reikia būtinai nabaščiko (numirėlio) muilu
nuprausti? Arba kartais, tikint gydomąja galia, suku
riami fantastiškai meniški burtai. Pavyzdžiui: „Kai nu
eini medzian (miškan) ir pamatai paziemkų (žemuo
gę), reikia susiimt užpakalin runkas, tadu susilinki ir
paimi su bumu tų uogytį, - tai per pusiaujį neskau
dės.“ (Gervėčiai, 394). Ir maži, ir seni tokį simpatingą
gydjmosi būdą išbando.
Ūkio srityje palikimo dar daugiau. Minėtas neturtas
nenutildė dainų, o tas atsilikimas ir primityvumas ypač
palaikė burtus, susijusius su ūkiu. Sėjama, auginama,
pjaunama vis su burtų pagalba. „Jei susiedka parodys
špygą kopūstus sodinant, tai kopūstai niekam verti bus
- neis į galvas, o tik į šaknis.“ (Melagėnai).

Nors ir visoje Lietuvoje netrūksta prietarų, bet to
kios gyvybinės reikšmės kaip Vilniaus krašte jie jau ne
beturi. Savas kraštas, tėviškė, žemės skiautelė, per am
žius iš rytų ir pietų piktų vėjų pūtinėta, o dar labiau, kai
visiškas viesulas užvaldė, - vilniečiui liko tokia brangi,
kad tik su ašaromis ar džiaugsmu apie ją tegali kalbėti.
Prisirišimas prie savo namų, taip išaugęs paskutiniojo
je epochoje, savo pradus atsinešęs iš senesnių laikų.
Jau Radziukynas 1904 m., apie dzūkus rašydamas, sa
ko: „Dzūkas prisirišęs prie tėviškės krašto. Žemės skiau
telė dzūkui už viską brangesnė. Jei dzūkas apsišvieti
mu pasikelia į garbingesnj laipsnį, neniekina savo kil
mės, bet žodžiu ir darbu rūpinaisi parodyti prie tėviškės
krašto prisirišimą.“ („Dirva-Žinynas“, 1904 m., p. 82).
Tai liudija ir amerikiečiai emigrantai, kurie, kaip pasa
koja žmonės, nepaprastai ilgėdavos tėviškės, siųsda
vo paskutinį pinigėlį ir stengdavosi kuo greičiausiai grįžti
namo. Apie vilniškį inteligentą netenka net kalbėti. Jam,
be to, ir kitokių galimybių nebuvo, kaip tik savo numy
lėtame sodžiuje praleisti visas atostogas. Čia jis su di
džiausia meile ir ardavo, ir pjaudavo.
Pati tautosaka iškalba tėviškės meilę. Turime dau
gybę priežodžių, dainų, kurios apsako, apdainuoja vi
sus gerumus namie ir blogumus svetur. „Gardesnė duo
na savų rugelių negu pirktoji iš baltų kvietelių“ (Pat. ir
priež., p. 110). Kaip būdingas švenčioniškiams priežo
dis: „Gerai naujoj pirkioj gyventi, bet senoje - jaukiau ir
dūšiai geriau“ (Švenčionys, Pat. ir priež., p. 152). Tė
viškės ilgesys kartais net perdaug sentimentaliai išdai
nuojamas:
Oi noriu, aš gi labai noriu
Tėviškėn Lietuvon sugrjžt,
Oi širdis alpsta, labai noriu
Tėvynėj kaulus paguldyt.
Lietuvių duobės daug gilesnės,
Katroj numirus reiks gulėt,
Lietuvių dainos daug gražesnės,
Katros numirus reiks girdėt.
(Adutiškis, 175)

Žmonės, kurie per visą Lietuvos gyvenimą ėjo visų
sunkiausias pareigas - budėjo pasieniais ir saugojo
tėvynę nuo blogųjų įtakų, staiga atkertami. Jie šaukia
balsu, rauda laisvės - jiems užkemšamos burnos, jie
tiesia laisvėn rankas - jos užlaužiamos. Šis žmogus
virto dabar laisvės dainium ir stoja žūtbūtinėn kovon.
Vilnietis išvysto savo karingąją dvasią, kovoje rodo ste
buklus. Šioje epochoje ypač išryškėja vienais bruožas
- visiškas nepakentimas slavų. O jo patriotizmas per
viršija net įprastąją sąvoką.
Kas nebuvo šitame krašte, tas niekad ir nesupras
tų tėvynės meile degančių širdžių, tas nepajus to ryto
nuotaikos, kada žibančiomis akimis mergytės tautiš
kais drabužiais, tautiškomis kepuraitėmis dainuodamos

sėdos į ratus, apkaišytus tautiškų spalvų žolynais ir gė
lėmis, važiuoti bažnyčion. Tas nesupras to džiaugsmo
ekstazės, kai toli, aukštam aukštam beržely nors aki
mirkai suplevėsuodavo trispalvė, tas nepatikės, kad mū
sų lietuvė moteris, spardoma, spjaudoma, koliojama,
vis tiek nenutraukė lietuviškos dainos. Vilnietis lietuvis
pasiekė tokį heroinio patriotizmo laipsnį, kuriam apsa
kyti tikrai nėra žodžių.
Ir dabar daina lydėjo kiekvieną vilniečio žingsnį. Ji
liūdnai praskambėjo iš didžiausio laisvės pasiilgimo,
ji pro sukąstus dantis išsiveržė prieš persekiotojus,
galų gale ji virto kovos maršu kovai dėl laisvo ryto
jaus. Šiandien turime susikūrusį naujos epochos pa
triotinės tautosakos lobyną, kuriame įamžinta to kraš
to dvidešimtmečio istorija, o kartu atsispindi didvyriš
koji lietuvio dvasia.
Vilnietis laisvės troško kaip saulės, kaip dienos. Tie
siog tragiškai suskamba dainos:
Lietuva, tėvyne, glausk mane prie savęs,
O aš nesitrauksiu niekados nuo tavęs.
Kodėl mus apleidai Lietuva, tėvyne,
Kad mus lenkai spaudžia ranka geležine?
(Rodūnė, 133)

Gaila savęs, gaila Lietuvos:
Lietuva, Lietuva, man gaila tavęs,
Suspaudė man širdį nelaimės, vargai.
(Tverečius, 71)

Arba:
Verkiu naktį, šaukiu dieną,
Tu, Lietuva, mano miela,
Koks padėjimas šiandien tavo,
Kad jau lenkai viršų gavo!?
(Rodūnė, 130)

Terorizuojamas kraštas sukilo. Pyktis, neapykanta
išsiliejo prieš okupantus. Vilniečiai, kaip tie maži vaikai,
darė visa, kas tik buvo negalima. Už vestuvinius šo
kius ir dainas dvidešimt rodūniečių moterų buvo su
mestos į kalėjimą, o grįždamos jos visu keliu plėšė ger
kles ir grįžusios dar labiau šoko, dar labiau dainavo.
Mušė, kankino, o visur tik skambėjo, skambėjo. Tie
slavai, dabar virtę okupantais, vilniečiams rodės lyg ir
ne žmonės, o žemiausios rūšies gyvuliai. Lietuvis jautė
visa galva už juos aukštesnis esąs. Todėl jis taip drą
siai ir paniekinančiai į juos žiūrėjo. Tiesiog gaivališkai
kratėsi peršamos lenkiškos kultūros.
Prieš didįjį karą, kai gudų tautinis judėjimas ėmė
smarkiai reikštis, ir Vilniaus krašto lietuviškąsias salas
buvo užplūdusios gudiškos dainos, gudiški papročiai.
Daug kur lietuviai nebežinojo, kuria kalba jie kalba. Šian
dien tose pačiose vietose neišgirsi nė vienos gudiškos
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dainos. Šitaip pasisako mergaitės: „Dabar jau mes gu
diškai nedainuojam. Anksčiau patikdavo gudiškai, o
kai lenkai pradėjo spaust, tai ir gudiškos dainos išny
ko.“ Vilnietis dar labiau jnyko į tai, kas sava. Slaviškumo pėdsakai išliko, bet jie reiškės nesąmoningai, visai
nekaltai. Lietuviai gabūs kalboms. Vilnietis puikiai mo
ka ir gudiškai, ir lenkiškai. Šiame laikotarpyje kalbinius
gabumus lietuvis mokėjo ir politiškai panaudoti. Tam,
kad lenkai geriau suprastų, vilnietis juos koliojo, išjuo
kė slaviška kalba. Todėl iš senesniųjų slaviškųjų lieka
nų daugiausia užsiliko tos, kurios turėjo reikšti kokią
nors pajuoką ar pan. Pavyzdžiui, Rodūnės vestuviniuo
se papročiuose dažnai įmaišomi visai gudiški elemen
tai. Pajaunys svočiai sako lenkiškai-gudišką pamoks
lą: „Laudasum Jėzus Christus pochuvalony, temų do
mu šwięconemu albo aktu wesotemu, gdzie tut jest
ojciec i maci i staršyja svaci, prosze wianek.“ O svočia
atsikerta: „Kiedy waszy wianek nie z ruty, nie z miaty
ale z ščyry sataty. Dotožy cibuli, smiatany, byto by dla
brata swiatany.“ Lietuviukai vaikai lenkams erzinti pylė
visokiausius mėgdžiojimus gudiškai. Taip j mūsų tau
tosaką didele dalimi neįnešta jai nedarni medžiaga. At
sikratyta visiškai nuo bet kokios lenkų įtakos, tačiau
vilnietis neapsižiūrėjo, kad jis pats labai pavojingą gin
klą vartojo. Vis tik turime pripažinti, kad, nors nesmar
kiai, bet slavėjimas vystėsi toliau. Jis reiškėsi nesąmo
ningai. Beveik dėsnis lietuviams, kad jie turi išmokti sla
vų kalbą, kad galėtų su jais santykiauti. Nors lietuvis
sąmoningai spiriasi ir gudų įtakai, jis nepastebi, kaip
įsibrauna į dainas daugybė gudiškųjų melodijų.
Kartais prieini išvadą, kad lenkų okupacija lietuviams
davė labai teigiamų bruožų. Ji nepaprastai sustiprino
tautiniu atžvilgiu. Kalėjimas gydo, jis priverčia labiau
gerbti savo vertybes. Visa Lietuva ištisus metus žiau
riai kalėjo, ir ji labiau užsigrūdino kovai. Vilniaus kraš
tas dar prieš tai kalėjo 20 metų. Slavėjimas didele dali
mi sustabdytas. Adutiškiečiams turbūt didesnio pyk
čio nėra, kai užgirsta taip kaimynus kalbant: „Ii, Vandziutka, priniesi za skiedryną šipulion, bendzim kindziuka gatuic.“ Arba: „Nekumšai rukutki po plyšius, bo otsieknie.“ Taip kalbančias šeimas - „krašto kultūrintojas“ - kaip mat lietuviai izoliuodavo iš savo tarpo.
Tą atsparėjimą geriausiai įrodo patriotiškoji kūryba.
Ji tiek intensyvi, kad nemaža senųjų dainų paverčiama
grynai patriotiškomis. Diedukas, pilkas karvelis, būda
mas Vilniuje, pamato Želigovskį ir nupasakoja bobu
tei, kad jis kaip tikras velnias atrodąs. Tai daug svar
biau už vyno butelį. Arba: „Siuntė mane motynėlė in
Dunojį vandenėlio“ šitaip užbaigta:
Žiaurus priešas įsibrovęs
Naikin mūsų tėvynėlę,
Bėrą žirgą pabalnosiu,
Gint tėvynės aš išjosiu.
(Krasnavas, 340)
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Sena Vilniaus krašto daina „Kai aš mažas nedide
lis“ dabar baigiasi taip:
Balnok, broli, juodbėrį žirgelį,
Kad išvyčia iš krašta priešelj.
(Adutiškis, 440)
Dainos visos jungia ir kviečia kovai.
Ginkim, ginkim mes tėvynę
Už ją dirbkim visados!
Mūsų laisvė tenežūva,
Mums nereik lenkų valdžios!
Tam baltam lenkų ereliui
Kirskim galvą ir sparnus!
O mums Vilnius tikrai bus!
(Adutiškis, 167)
Išsivysto didžiausias heroizmas. Drąsiai iš vilniečių
lūpų išsiveržia tokie posmai kaip šis:
Už Lietuvą, už tėvynę
Duosim šaudyt sau krūtinę.
(Rodūnė)

Vilniečių iš seno paveldėtas bendruomeniškumas
šitame laikotarpyje dar labiau išsivystė. Visus jungė
didelis tautinis susipratimas. Solidarumas pasireiškė
platesniu mastu. Bendradarbiauja ne tik atskiri sodžiai
tarp savęs, o sustiprėja ryšiai su didesniais centrais.
Kaimas santykiauja su inteligentais - moksleiviais, ku
nigais. Šitas liaudies glaudus bendradarbiavimas su
jaunimu žymu dainyne. Vilniečiai per studentus iš
moksta daugybę senų ir naujų dainų - tokių, kurias
anoje pusėje dainuoja. Jaunimas išbarsto plačiai po
kraštą smarkiausias patriotines dainas. Tos pačios dai
nos, kurios taip artimos kiekvienam Vilniaus krašto
lietuviui, žinomos ir rytiniame, ir pietiniame Vilniaus
krašte.
Kartu su tautiniu susipratimu sustiprėja kultūrinis
gyvenimas. Lietuviai noriai šviečiasi. Mokosi labiau
tada, kai uždaryta mokykla. Slapta plaukia knygos,
sekama spauda. Prenumeruojami visi Vilniuje leidžia
mieji lietuviškieji laikraščiai. Vilniaus krašte beveik
daugiau viešųjų skaityklų negu nepriklausomosios
Lietuvos kaime.
Po ilgų kovų ir gražiausiųjų svajonių didžiajai vil
niečių daliai neteko patirti laisvės jausmo. Atsirado
sunki problema - ar skirtis su taip neatskiriamai su
augusia tėviške ir Lietuvai visą save paaukoti, ar vis
tik palikti, nors su neapsakoma širdgėla, bet savo kam
pely. Baisiausiai ištroškę laisvės bėgo: bėgo seni, jau
ni, maži - visi į laisvę, tik į laisvę, nors realiu atžvilgiu į
visišką nežinią, be mažiausio supratimo, kur reiks pa
sidėti, iš ko pragyventi. Ir tik vienintelė mintis guodė dirbsiu Lietuvai! Dabar, kai kartais kasdieninis gyveni-

mas priverčia susidurti su margomis scenomis, vilnie
čio sieloje iškyla nenumaldomas tėviškės ilgesys. Die
ną ašaros lyja, naktimis sapnai kankina. „Koks gi mūs’
gyvenimas - tik kūnas cianai, o sielos ty skrajoja.“
„Jei ataduot’, tai kaip iš numirusiųjų atsikeltumėm, ne
žinotumėm kas ir daryt!“ Tačiau toji siela perdaug stipri,
kad desperacijoje užlūžtų. Nusiraminimui šie bendro
jo likimo žmonės susiburia draugėn ir sugyvena kaip
viena šeima: „Kai pamatai savo žmogų, tai ir širdis
apmiršta. Ir meilumas savo žmogaus!“
* * *

Epochos dvasia kultyvavo dzūkiškuosius ir rytietiš
kuosius bruožus. Dzūkas ir rytietis susiliejo ir sukūrė
savo charakterį. Dzūkas šiek tiek sušvelnėjo, o rytietis
įgavo daugiau kariškos dvasios.
Vilniaus krašto lietuviai turi savo tautinius drabužius.
Kai j juos įsižiūri, pajunti, kaip juose nuostabiai išausti
vilniečio bruožai. Sužavi baltos, melsvos ir raudonos
spalvos darna. Išaustas skaidrumas, aiškumas, atviru
mas, švelnumas. Žvaigždinis ir trikampinis raštas dar
kartą kartoja, kad šis žmogus ieško grožio.
Vilniečio būde žymus dvilypumas: prisirišimas prie
žemės ir kilimas j viršų, primityvūs kampeliai ir laikraš
čių užversti stalai. Vilniaus krašto lietuviai už vis labiau
siai suaugę su gamta, su tėviške, su visa Lietuva ir jos
laisve. Jie išlaikė pačias pirmines lietuviškąsias etni
nes žymes, antra vertus, pradėjo jas stipriai kultyvuoti
aukštesnėmis idėjomis.
Kartais vilnietis atrodo toks panašus į tą senąjį „Ba
lanos“ ar „Aušros“ gadynės lietuvį, kada budo lietuvio
dvasia ir buvo tada visų tvirčiausia. Kai 1864 m. rusų
valdžia paėmė mokymą į savo rankas, tada panaikino
daraktorius, švietimas sumažėjo, bet nuo to laiko lietu
viška mokykla susispietė prie ratelio. Viešas mokslas
buvo svetimas, rusiškas, ir dėmesys nukrypdavo j sa
vo pasaulėlį. Ir Vilniaus krašte sodžiaus gryčia įgijo to
kią pat reikšmę kaip ir prieš šimtą metų, ypač tada, kai
beveik nebeliko savų mokyklų. Senosios tradicijos bu
vo palaikomos, nes suprasta, kad, kas sena, tai tikrai
lietuviška.
Vilniaus krašto lietuviams teko pergyventi antrasis
tautinio susipratimo budimo etapas. Laisvieji lietuviai
savo valstybėje nukreipė dėmesį labiau j ekonominį stiprinimąsi; o Vilniaus krašto lietuvis ir toliau ideologiškai
stiprėjo. Prieškarinius, bendrus visiems lietuviams, bruo
žus - krašto meilę, šviesų idealizmą, linkimą kilti ir kul
tūrėti vilnietis lig šiol išlaikė. Šiandien vilnietis ekono
miškai negali lygintis, bet savo dvasine puse visus lie
tuvius prašoka.

1940 metai
Rankraštis saugomas Literatūros ir meno archyve

PANAUDOTI RINKINIAI:
Tautosakos darbai. —IV t. -1938.
Dainavos krašto liaudies dainos, prof. V. Krėvės-Mickevičiaus su
rinktos. -1924.
Tautosakos darbai. - V t. -1939.
Patarlės ir priežodžiai, prof. V. Krėvės surinkti. -1935.
M. Alseikaitės dainų, burtų ir kt. rinkinėlis, surinktas 1940 m. ba
landžio mėn. iš atbėgėlių nuo įvairių Vilniaus krašto vietų.
SUTRUMPINIMAI:
T. D. - Tautosakos darbai.
Krėvės rink. - Dainavos krašto liaudies dainos.
Pat. ir priež. - Patarlės ir priežodžiai.
Pavyzdžiui, Adutiškis, 71 - mano surinktų dalykų numeracija (nie
kur nespausdinta!).

Character traits of the Lithuanians
of the Vilnius region
Marija ALSEI KAITĖ
In Kaunas Marija Alseikaitė-Gimbutienė being a
student of Vytautas Magnus University wrote a scho
larly work in 1940. The work of the prominent scho
lar is published for the first time. Alseikaitė attemp
ted to identify the reasons for character traits cha
racteristic of the Lithuanians of the Vilnius region.
According to her statement the main circumstances
which formed local man’s character were natural con
ditions, the certain historic period and geographical
situation.
The landscape is very nice and diverse but
grounds are barren here. That was the reason for
fighting with nature by people and for their continuo
us contests with poverty. So, this did not add up to
the forming of calm in their character. Besides, Vil
nius was in frequent incirclement of the Slavs. The
national character of the Lithuanians of the Vilnius
region was greatly influenced by frequent interven
tion of the Slavs.
The Lithuanians of the Vilnius region are devided
into Vilnius Dzūkai and Eastern Aukštaičiai of the Vil
nius region. On the basis of folklore the author reveals
the peculiarities of their character.
Distinguishing features of the character of Vilnius
Dzūkai are bellicosity, slyness, boasting and quic
kness of wit. Dzūkai are creative and aimed at spiri
tual things.
According to Marija Alseikaitė frankness, tender
ness, communicative skills and contact with nature
are characteristic of the nature of Eastern Aukštai
čiai. High patriotism is peculiar to both Vilnius Dzū
kai and Eastern Aukštaičiai and it was exposed du
ring the occupation of the Vilnius region by Poles.
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LATVIJOS PUSLAPIAI

Apie ką pasakoja latvių ornamentas
Guntis ŽEMYTIS

Latvių ornamentas. Kas tai protėvių tikėjimų atspindys ar puošybos elementas?

kias nelemtas pasekmes gali sukelti nepagrįsti teiginiai ir
dogmatizmas. Tai verčia į labai įdomią ornamento pro
blematiką žiūrėti ypač atsargiai, rūpestingai naudojant
Ar senuosius ornamento ženklus galima laikyti tam gausios lyginamosios medžiagos analizę.
tikrais mitologiniais simboliais? Šia tema prirašyta ne
Tam tikrų senųjų žymių tyrinėjimo tradicijų yra ir Lat
mažas pluoštas mokslinės ir mokslo populiarinimo lite vijoje bei užsienyje gyvenančių latvių mokslininkų dar
ratūros. Europoje ypač daug apie tai rašyta XIX a. pa buose. 4 Dauguma tyrinėjusiųjų senuosius raštus autorių
baigoje ir XX a. pradžioje. Ornamento tyrinėjimai buvo įžiūri juose simbolius. XX a. 20-aisiais metais, kai Latvi
logiškas plačių archeologinių tyrinėjimų, atliekamų Eu joje, susikaupus archeologinei medžiagai, prasidėjo ak
ropos senosios kultūros centruose - Kretoje, Mikėnuo tyvi senovės tyrinėjimo veikla, išaugo susidomėjimas ir
se, Italijoje - tęsinys. Mokslininkus nustebino ir įkvėpė senaisiais simboliais.
senųjų žymių - apskritimų, koncentrinių ratų, spiralių mo
Tokioje, galima sakyti, nacionaliniu romantizmu dvel
tyvų, dalyto rombo ir ypač svastikos - paplitimas ir nau kiančioje atmosferoje atsirado teorija apie seruįjų žymių
dojimas įvairiais periodais skirtingose ir geografijos at ryšį su senosiomis latvių dievybėmis, kitaip sakant, susikū
žvilgiu dažnai tolimose kultūrose. Dauguma tyrinėtojų1 rė vadinamoji mitologinė mokykla. Šios mokyklos pradi
vieningai pripažino, kad didžioji šių senųjų simbolių da ninku paprastai laikomas senovės tyrinėtojas, meninin
lis yra soliariniai ženklai, plačiai paplitę Europoje žalva kas ir dievturių judėjimo pirmtakas, vėliau - didysis va
rio ir geležies laikmečių kultūrose. Pripažinta, kad orna das (dižvadonis - dievturių lyderio titulas - R. M.) Er
nestas Brastinis. Panašiai manė ir Janis Sudmalis5, o Jemento žymė yra simbolis.
Soliarinės simbolikos argumentacija daugeliu atvejų kabas Bynė6 E. Brastinio teoriją pagilino ir išplėtė.
Po antrojo pasaulinio karo panašaus turinio mintys
buvo įtikinama ir šiandien, apskritai, taip pat neginčyti
na, ypač jei kalbama apie apskritimų, spiralių, ratų ir svas reiškėsi tremties latvių tyrinėtojų darbuose.7 Latvių or
tikos motyvus. Tačiau reikia pasakyti, kad apskritai tei namentinių ženklų ryšį su mitologija šie autoriai apibū
singai definuojanl svastiką kaip soliarinį simbolį per daug dina kaip svarbią latviškosios kultūros dalį. Jaunąją kar
išryškinamajos indoeuropietiška kilmė, nors jau tada buvo tą auklėdami tautiškumo dvasia, paprastai supažindin
žinoma, kadji aptinkama ir Kinijoje, ikikolumbinėjc Ame davo ir su senaisiais simboliais bei jų aiškinimais. Tokio
rikoje, Japonijoje ir kitur. Kaip būdingą pavyzdį galima se publikacijose reiškiamos mitologinės žinios giliai įsi
būtų paminėti Ernsto Krauzės2 veikalą, kuriame, aiški šaknijo didelės latvių visuomenės dalies sąmonėje.
Nuo 70-80-ųjų metų susidomėjimas senaisiais ženklais
nant svastikos simbolinę reikšmę, ji vertinama kaip ari
jams (t. y. indoeuropiečiams) būdinga žymė, būdinga taip žymiai išaugo ir Latvijoje, ypač tarp senovės tyrinėtojų ir
pat irarijų įtakojamoms sritims. Tolimesnieji Krauzės įro tautosakininkų. Tačiau daugumoje bendrojo lavinimo mo
dymai rodo, kad jis žino ir tai, jog indėnai svastiką suvo kyklų, kuriose yra vadinamosios Baltosios pamokos (tau
kė kaip saulės riedėjimo simbolį. Sunku įsivaizduoti, kad tosakos pamokos), arba mokyklose, kur vaikai auklėjami
ikikolumbinės Amerikos gyventojai būtų buvę įtakojami latviškųjų tradicijų dvasia, mitologiškai interpretuojant
arijų kultūros. XIX a. pabaigoje vokiečių ir austrų moks senųjų žymių pavadinimus neretai naudojamasi nepagrįs
lininkai terminą „arijai“ naudojo kiek spekuliatyviai, vi tais teiginiais ir išvadomis.
Neneigiant pozityvaus mitologinės mokyklos indėlio
sų pirma galvoje turėdami germanų protėvius. Dėl to jie
vietoj termino „indoeuropiečiai“ dažnai naudojo sąvoką ugdant tautos susidomėjimą tradicine kultūra ir įsisavi
„indogermanai“. Taip pat buvo pabrėžiama, kad svastika nant latvių praeities paveldą, vis tik reiktų išryškinti dau
nežinoma semitų apgyvendintose teritorijose.3Šiuose ap gelį diskutuotinų klausimų ir objektyvių keblumų, išky
skritai teisinguose - kol kalbėta apie svastiką kaip solia lančių pažinimo procese: su jais susiduria kiekvienas, no
rinį simbolį - teiginiuose buvo ir dalis nacionalistinio po rintis išsiaiškinti simbolių prasmę, tyrinėtojas. Mitologi
būdžio spekuliacijų, kurios vėliau nuvedė prie nacional nės mokyklos atstovai savo išvadas paprastai grindžia sun
socialistinės svastikos interpretacijos. Šis nukrypimas tam kiai datuojama latvių tautosaka - ypač latvių dainomis,
tikra dalimi apibūdina simbolikos problemas ir rodo, ko užtat mažiau naudojasi tarp žmonių paplitusiais šių raštų
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pavadinimais. Tuo metu, kai prasidėjo sąmoningas pra
eities paveldo rinkimas ir sisteminimas, senoji žymių pras
mė bei suvokimas apie ornamento simbolinę reikšmę buvo
jau beveik užmirštas, bet dėl ornamento tiesioginio ryšio
su tradicija ir lėto jo kompozicijos kitimo žmonių sąmo
nėje išliko nuojauta apie ypač palankias žymes.8
Archeologai ornamento simbolinės prasmės aiškini
mus vertina gana atsargiai - arba visai nekalba šiuo klau
simu, arba nukrypsta j objektyvių sunkumų, kylančių nag
rinėjant šią problemą, skaidymą. Šiame kontekste svar
bus tremtyje išleistas V. Ginterio veikalas9: „Archeologų
šaltiniai nebylūs. Per lengvai gaunami atsakymai j klausi
mus apie mūsų senosios kultūros dvasinę struktūrą klau
siančiojo įteigtąja kryptimi. Reikia pripažinti taip pat ir
nesugebėjimą išsilaisvinti nuo šiuolaikinių, reikia many
ti, visiškai kitokių suvokimo ir mąstymo kategorijų. Ar
cheologo žinioje - konkretūs objektai ir tikslūs stebėji
mai, bet vos lik jis ima konstruoti kokio nors kulto ben
drą vaizdą, tenka išsiversti lyginamojoje archeologijoje
atrastomis analogijomis bei dažnokai mažai pagrįstomis
spėlionėmis.“ Rimtas tyrinėjimas, svarbus ir Latvijai - lai
lietuvės archeologės Marijos Gimbutienės (JAV) darbas
apie lietuvių simboliką.10 Apskritai archeologai, ieškoda
mi simbolinės prasmės, remiasi ne vien tik tautosakos liu
dijimais, bet naudojasi irkitokiais laikmečiui būdingais duo
menimis, kurie apima ūkinės veiklos vystymosi charakte
ristiką (kaip žinia, medžiotojai - žvejai savo ideologija iš
esmės skiriasi nuo gyvulių augintojų - žemdirbių. Paly
ginti su gamintojų ūkiu rankiotojų ūkyje vyrauja visiškai
kitokie įvaizdžiai ir sąvokos), laidojimo tradicijas kaip dva
sinės kultūros atspindį, paraleles kitose kultūrose ir 1.1.
Naudojant visus šiuos minėtuosius mokslinius duomenis
kartu, jau galima atskirti ir palyginti aukštu tikimybės ly
giu kalbėti apie soliarinės ir lunarinės (Saulės ir Mėnu
lio) simbolikos pasirodymą tik pradedant vėlyvuoju ne
olitu. Iš naujausiųjų tyrinėjimų matyti, kad ankstyvojoje
visuomenės vystymosi stadijoje soliariniai kultai nėra svar
būs.11 Latvijoje soliarinės simbolikos įsigalėjimas sutam
pa su perėjimu iš rankiojimo į gaminimo ūkį12ir su virve
linės keramikos kultūros paplitimu. Kaip žinoma, virve
linės keramikos kultūra tradiciškai siejama su senaisiais
indoeuropiečiais.
Europos žalvario ir ankstyvasis geležies amžius - tai
soliarinės simbolikos klestėjimo epocha. Vidurio ir šiau
rės Europoje ši simbolika pasireiškia įvairiai - aptinkami
tiek kulto ratai su saulės disku, tiek ir grafiniai ženklai koncentrinių apskritimų, spiralių atvaizdai. Latvijos ir Lie
tuvos archeologinėje medžiagoje soliarinės ir lunarinės
simbolikos apraiškos ypač ryškios ankstyvajame geležies
amžiuje. Pavyzdžiui, pusmėnulio motyvas lunulu pakabu
čių pavidalu taip nuosekliai ir gausiai kaip Latvijoje ir
Lietuvoje II—
IVa. 13nenaudotas niekur kitur. Būtent šiose
teritorijose ir soliariniai simboliai naudoti ilgiausiai - iki
pal XIX-XX a. liaudies meno dirbinių. Kartu su senai
siais simboliais išliko ir liaudies tradicijos - žiemos ir va
saros saulėgrįžos šventės su atitinkamais ritualais, liau
dies dainos apie Saulę ir Mėnulį, jų tarpusavio santykius.

Tokiu būdu baltai išlaikė daug daugiau archainių tradici
nės kultūros elementų negu kitos Europos tautos. Tai ga
lima paaiškinti ir reliatyviai nedidele krikščionybės įtaka
lietuvių ir latvių tradicijoms iki pat naujausiųjų laikų.
Kol kalbama apie soliarinių ir lunarinių simbolių definavimą, esminių ginčų nekyla. Apskritimai, rozetės, įvai
rūs ugnies kryžiaus variantai, be abejo, tiesiogiai susiję
su soliarine simbolika. Galima diskutuoti apie įvairias so
liarinių ir lunarinių simbolių variacijas, taip pat ir apie
tai, ar šios žymės išlaikė savo pirminę reikšme iki nau
jausių laikų, tačiau minėtųjų simbolių užuomazgų ryšį su
vėlyvojo neolito kulto tradicijomis sunku paneigti.
Vis dėlto restauruoti pilną kulto reginį, kuriame kiek
vieną dievybę atitiktų tam tikras simbolis, beveik neįma
noma. Visų pirma tai labai sudėtinga chronologijos pras
me. Kalbant apie simbolius, kurie atitinka latvių dievy
bes Dievą, Marą, Laimą, Jumį (šiame straipsnyje neaptarinėsime, kiek pagrįstos nuomonės apie šių dievybių
atsiradimo ir egzistavimo laiką), kyla klausimas, kada gi
ištikrųjų buvo tas „aukso amžius“, kuriame kiekviena iš
jų turėjo savo atitinkamą simbolį? Soliarinės simbolikos
įsigalėjimas siejasi su perėjimu į gamybinį ūkį, ir jos įsi
tvirtinimą galėjo užtikrinti žemdirbiams būdingas pasto
vus gyvenimo būdas, tačiau kitų mitologinių įvaizdžių ir
jų įmanomų simbolių kilmė sunkiai nusakoma. Senųjų
simbolių tyrinėtojai iš viso vengia apie tai kalbėti. Paci
tuosiu V. Ancytį: Senųjų (kursyvas - autoriaus) laikų lat
viai Dievą irDangų suprato kaip vieną bendrą sąvoką...“14
D. Kraukle rašo: „Senovėje (kursyvas - autoriaus) dau
gelis grafinių ženklų turėjo simbolinę prasmę. Latvis raš
tų ženklais neretai pasitikėjo nemažiau kaip burtažo
džiais.“15Panašiai rašoma ir kitų tyrinėtojų darbuose. At
sargiai į šiuos klausimus žiūrėjo E. Brastinis. „Žinoma,
ne visad galima kalbėli apie šių žymių sąmoningą pritai
kymą, nes, panašiai kaip ir visos kitos žmonijos idėjos,
tikėjimas pamažu išgyvena įvairias stadijas, kuriose prieš
tai buvusiųjų simbolių reikšmė užsimiršta. Tada šie sim
boliai ornamente gyvuoja kaip tradiciniai, pamėgti arba
paprasti elementai, jie rašomi nuo pavyzdžio pavyzdin.“16
Be abejo, dauguma latvių dievybių vardų paveldėti iš
indoeuropiečių bendruomenės. Visų pirma tai aukščiau
siosios dievybės vardas Dievas. Palyginimui - latvių
Dievs, prūsų Deiwas, lotynų Deus, graikų Theos ir Zeus,
senvokiečių Thivaz, sanskrito Dj aus pita, lotynų Dies Pi
ter ( = Jupiter). Kaip labai seną, su indoeuropiečių ben
druomene susijusį reiškinį, Dievą pripažįsta ir L. Adamovičius.17Taip pat neabejotinas Dievo ryšys su dangumi
- Dangaus tėvas. Iš to išplaukia tarsi logiška išvada, kad
vadinamoji Dievo žymė (Dievazlme) yra Dievo simbolis.
Dievo žyme (D. Krauklei - Dievas) paprastai vadinamas
trikampis su priešais smaigalį esančiu apskritimu, o kla
sikiniame variante trimis mažais apskritimais. Ši žymė
kartais vadinama dar ir stogeliu. X-XII a. ji buvo labai
populiari visoje Latvijos teritorijoje, taip pat ir finougriškosiose srityse. Tai viena iš gražiausių ir savo variacijo
mis turtingiausių žymių. Ypač puošnūs Dievo variantai
aptinkami kuršių vėlyvojo geležies amžiaus apyrankėse.
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Yra ir lokalinių skirtumų. Lyvių apgyventoje teritorijoje
paprastai naudotas taisyklingas lygiašonis trikampis, ku
rio pagrindas gali būti ir prailgintas; šio trikampio vidi
nėje pusėje - antras mažesnis trikampis, o jam priklau
santys maži apskritimai - saulytės - dėl vietos trūkumo
nėra išdėstyti priešais smaigalį, bet trikampio viduje. Tei
ginį, kad šis ženklas galėtų būti ir dangaus skliauto sim
boliu, patvirtina tai, kad dažniausiai jis užbaigia rašto
kompoziciją, o savo smaigaliu nukrypsta į tuštumą. Ta
čiau yra dar nemažai neaiškumų.
Aiškinant simboliką, trikampiui, taip pat kaip ir kitiems
ženklams, priskiriamos įvairios reikšmės: trikampis viršū
ne aukštyn - soliarinis simbolis, reiškiantis gyvybę, ugnį,
šilumą, vyriškąjį pradą; trikampis viršūne į apačią - lunarinis simbolis, reiškiantis moteriškąjį pradą, įsčias, tai motina
žemė, vanduo.18Tačiau tai dar nėra svarbiausia. Daugiausia
abejonių sukelia tai, kad ši žymė palyginti nauja. Tiesa, pa
našūs atvaizdai su trikampiu ir taškų kombinacijomis sutin
kami jau viduriniajame neolite (3 tūksl. pr. Kr.) šukinėjeduobelinėje keramikoje. Tačiau tai kitokie motyvai, matyt,
neturintys tiesioginio ryšio su vėlesniaisiais šio ženklo va
riantais.
Galimas daiktas, kad pirmieji vadinamieji Dievo žy
mės paprastieji variantai - trikampis su prie viršūnės
prigludusiu mažu apskritimu - Latvijoje pradėti naudo
ti ankstyvojo geležies amžiaus antrojoje pusėje - maž
daug III-IV a. Šiek tiek ji pasirodo ir viduriniajame ge
ležies amžiuje (Piltenės depozito paauksuota antkaklė
V a., Ceraukstės Puodžių depozito sidabrinė antkaklė
VI-VII a.). Daug plačiau ji aptinkama X-XII a., o kur
šių ir lyvių teritorijoje - iki XIII ir XIV a. sandūros.
Senumu ši žymė negali prilygti tokiems archaiškiems raš
tams kaip laužtas zigzagas (mitologinės mokyklos atsto
vų teigimu - Mara), sutinkamas jau mezolite (8-5 tūkst.
pr. Kr.) arba įvairiems eglutės rašto variantams (mito
loginės mokyklos požiūriu - Laima), taip pat tiesiam
arba įstrižam kryžiui. Šie ženklai naudoti visais laikais
ir visose kultūrose. Pripažįstant juos esant dievybių sim
boliais, reikėtų pripažinti ir tai, kad Mara bei Laima
yra daug senesnės nei Dievas. Mezolito ir viduriniojo
neolito kultūrų vaidmuo baltų genezėje labai neaiškus.
Jei Dievo sąvokos atsiradimą siejame su indoeuropie
čių bendruomenės laikotarpiu, tai matome, kad Euro
pos bronzos ir ankstyvajame geležies amžiuje, su kuriuo
baltus sieja bendra soliarinė simbolika, žymių, laikomų
Dievo simboliu, nedaug, ir tai tik savo paprastaisiais va
riantais. Galbūt ši žymė priklauso bendrajai soliarinių
simbolių grupei. Bet kuriuo atveju, ji nenaudota pakan
kamai plačiai, kaip derėtų centrinės dievybės simboliui.
Lygiai taip pat sunku paaiškinti šio simbolio pasireiški
mą vėlyvajame geležies amžiuje baltų, finougrų ir šiau
rės germanų (Gotlande) teritorijoje.19 Likusioje Skan
dinavijoje Dievo žymė beveik neaptinkama. Arba mes
turime pripažinti, kad baltai, finougrai ir šiaurės ger
manai (konkrečiai gotlandiečiai) Dievą ženklino vienu
ir tuo pačiu simboliu, arba tai, kad jis buvo perimtas
kultūrinių ryšių keliu.
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Savo ruožtu ugnies arba kablių kryžius (mitologinės
mokyklos supratimu tai Perkūno arba Laimos žymė) Lat
vijoje ir apskritai baltų kultūros srityje nuo III a. išgyve
na esminę evoliuciją. Iš pradžių pastebimi paprastieji
šio simbolio variantai - dažnai suapvalintais galais, reiš
kiančiais dinamiką, sukimąsi (Saukos Razbukų IV a. ant
kaklė, Palangos IV a. ažūrinė diskinė segė), tačiau jau
nuo viduriniojo geležies amžiaus antrosios pusės (VII VIII a.) jis ima apaugti įvairiais papildymais ir savo su
dėtingiausius variantus pasiekia XII a. Stamerienos
skraistėje.
Ši žymė nėra vienodai paplitusi tarp visų Latvijos te
ritorijoje gyvenančių gentinių junginių, vėliau tautybių.
Aiškiausiai jos evoliucija matyti žiemgalių teritorijoje nuo
VII-XI a., tačiau latgalių teritorijoje viduriniajame gele
žies amžiuje ji neaptikta. Tyrinėjimai liudija, kad ugnies
kryžius iš pradžių galėjo būti suvokiamas kaip soliarinis
simbolis, apibrėžiantis keturias dangaus puses ir rodan
tis saulės sukimąsi. Tai atitiktų Europos ankstyvojo gele
žies amžiaus tradicijas. Savo ruožtu vėlyvesnieji ugnies
kryžiaus variantai ne tik kad vizualiai neliudija apie to
kią šio simbolio reikšmę, bet prie jo galų pridėti įvairūs
papildymai rodo, kad į piimąją vietų iškyla tiktai ženklo
estetinė vertė, arba jis susilieja su kitais simboliais.
Daiktuose, kuriuose ugnies kryžiaus išsidėstymui skir
ta mažai vietos, pavyzdžiui, ant pasaginių segių nuskeltų
galų, suformuoti jo paprastesnieji variantai, primenantys
ankstyvojo geležies amžiaus žymes. Kaip pavyzdžius gali
ma paminėti Abelių Priednickų X a., Jaunsvirlauko Ciemaldės ir Bauskos Drengerų-Čiunkanų XI a. pasagines
seges, taip pat panašias seges Gotlande. Visa tai rodo.
kad ugnies kryžius, kaip ir kiti ženklai ir simboliai, galėjo
evoliucionuoti, jo simbolinės reikšmės suvokimas įvairiu
laiku ir skirtingose kraštuose galėjo būti kitoks. Negali
ma užmiršti ir šių žymių grynai estetinės funkcijos.
Visa, kas pasakyta, verčia dar kartą sugrįžti prie chro
nologijos klausimo. Ši nedidelė apžvalga liudija, kaip su
dėtinga įrodyti, kad tam tikru laiku vienoje ar kitoje te
ritorijoje būtų egzistavusi ženklų visuma, atitinkanti kon
krečias dievybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad baltų
religiniai vaizdiniai formavosi tam tikros indoeuropie
čių bendruomenės atšakoje (tai matyli jau iš minėtojo
Dievo apibrėžimo), kur vyravo soliarinių (saulės) ir ag
rarinių (vaisingumo) kultų temos. Šie pagrindiniai mo
tyvai ryškiausiai ir ilgiausiai išsilaikė būtent baltų, ypač
latvių tradicijose. Nevalia užmiršti ir to, kad baltų gen
tys visai nekūrė vieningo etninio vieneto. Dalijimasis į
rytų ir vakarų baltus, apimantis daugelį gentinių jungi
nių, laiko tėkmėj privedė tiek prie nutolimo nuo gali
mos baltų bendruomenės, tiek prie atskirų genčių kon
solidacijos. Šis procesas baigėsi tik XVII a., latvių tau
tybės susiformavimu. Todėl diskutuoti apie bet kokią vie
ningą senlatvią religiją tiesiog neįmanoma. Geriausiu at
veju galima kalbėti apie indoeuropiečių senąją bendruo
menę, kaip pagrindą, nors taip pat nevienalytį. Kaip ki
tą, po jos einantį, sluoksnį galima minėti baltų branduolį
su jam būdingais lokaliniais skirtumais. Dar vėlesniais

amžiais reikėtų kalbėti apie tuos genčių susivienijimus,
kurie formavo senlatvių tautybių religiją. Daugelis la
bai archaiškų elementų apskritai patvirtina ryškų baltų
aplinkos konservatyvumą, bet tai dar nieko nesako apie
vieningos išbaigtos religinės sistemos egzistavimą. Dva
sinių vaizdinių įvairovė matyti kad ir iš skirtingo įvairių
gentinių junginių X-XII a. laidojimo būdų. Kuršių lai
dojimo vietose dominuoja degiminiai kapai, tuo tarpu
likusioje Latvijos teritorijoje vyrauja plokštiniai griau
tiniai kapai. X-XII a. latgaliams būdinga R-V mirusių
jų padėties orientacija - galbūt tai soliarinių kultų at
spindys, sielos išėjimas saulės keliu.
Iš turimos archeologinės medžiagos matyti, kad dar
vėlyvajame geležies amžiuje kulto tradicijos nebuvo to
bulai išbaigtos sistemos. Finougrams būdingus paukštu
kų ir gyvūnų figūrėlių pakabučius mėgo nešioti ir baltai,
ypač žiemgaliai. Savo ruožtu lyvių ir estų raštuose atran
dami tokie patys ženklai kaip ir kuršių, latgalių, sėlių bei
žiemgalių raštuose. Taip pat mėgti miniatiūriniai kirve
liai. kurie paprastai laikomi skandinavų dievo Toro atri
butika. XI-XII a. populiarūs tiek įvežtiniai, liek vietinės
gamybos kryželiai. Visa tai liudija, kad, išsaugodamos sa
vo pagrindines temas - soliarinę ir agrarinę, senlatvių re
liginės sistemos vis tik buvo atviros ir svetimoms įtakoms.
Jos negalėjo likti abejingos ir vyraujančioms mados ten
dencijoms - matyti baltams apskritai svetimo žvėrių sti
liaus suklestėjimas, ypač XI a. Panašiai dėl skandinavų
juostos pynimo rašto įtakos atsirado pynimo motyvas, ku
ris, būdamas daug lakoniškesnis ir atitikdamas vietinį sko
nį, įsigalėjo ir tarp baltų.
Taigi į klausimą apie tai, kas gi galų gale yra latvių
ornamentas - protėvių pasaulėžiūros atšvaitas ar puošy
bos elementas, šiame rašinyje pilnai ir neatsakyta. Tai tik
dar kartą parodo kulto vaizdo konkrečiu laiku ir konkre
čioje teritorijoje rekonstravimo sudėtingumą. Bandymai
išaiškinti šią sudėtingą ir įdomią problemą reikalauja rim
tų tyrinėjimų. Be abejo, ornamentų ir raštų studijos turi
remtis gilia lyginamąja pirminių šaltinių analize ir pajėg
ti atlaikyti argumentuotą, pagrįstą mokslinę kritiką.
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What does Latvian ornament speak about?
Guntis ZEMITIS
The Latvian ornament. What is it? Is it the rellection of ancestors’ beliefs or the element of decora
tion? The Latvian archaeologist Zemitis states that
the problem of the ornament must be explained with
great care by using a lot of comparative material. In
Latvia the symbolics of the ornament became of gre
at interest in the 20’s of the 20,hcentury. There appe
ared a mythological school according to which there
was a close connection between the signs of the or
nament and mythology.
In Latvia the interest in ancient signs became ve
ry great in the 70’s and 80’s again. But unfounded
conclusions and statements are not rarely made whi
le using mythological interpretation of the names of
ancient signs.
The author agrees with statements about the ma
jority of ornamental symbols being of solar and lunar
origin (in Europe the Bronze Age and The Early Iron
Age are considered to be the epoch of the nouris
hing of solar symbolics). But the reconstruction of
the complete image of the former Latvian cult based
on the symbolics of the ornament is almost impossib
le for many reasons. One of the reasons is that those
symbols had already had long evolution before the
present time.
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KITOS KULTŪROS

Pirmieji japonų apsilankymai Lietuvoje
Rio KODŽIMA

Pirmieji dėmesio ženklai per Rusiją

kada Japonija pripažino Lietuvą. 1639 m. nutraukusi
santykius su Europa (išskyrus Olandiją), Japonija už
kirto kelią galimiems santykiams ir su Rusija. Vis dėlto
japonų Siogūnalas gaudavo plačią informaciją apie Eu

Kadajaponai pirmą kartą susidomėjo Lietuva ir lietu
viais? Atsakymas gana paprastas. Prieš Rusijos-Japonijos karą 1904-1906 metais, skatina
ma karinių tikslų, Japonijos saugu
mo valdyba sukūrė specialų skyrių
tautoms, esančioms Rusijos impe
rijos priespaudoje, stebėti. Karo
metu speciali tarnyba „Akashi Kikan“ (Akaši tarnyba), palaikydama
ryšius tarp japonų karinių tarnybų
ir revoliucingai nusiteikusių Rusi
jos prispaustų tautų (tokių kaip
Suomija), sėkmingai kurstėjas prie
šintis Rusijai. Vėlesni istorikai abe
joja tarnybos „didele įtaka“,1tačiau
faktas, kad karo metujaponai ėmėsi
ieškoti tiesioginių ryšių su Lietuva,
nepaneigiamas. Kita vertus, karo
metu nemažai lietuvių kovojo prieš
japonus kaip „rusų kareiviai“. Kai
kurie gal net buvo kaip karo belais 1862-ųjų misija // Ia: monde illustrc. - 186204 26. - Paryžius.
viai nusiųsti į Japoniją, į Ehime pre
fektūros Matsuyama kalėjimą. To
limesni lietuvių irjaponų atliekami tyrinėjimai galėtų at ropą iš olandų pranešimų (Oranda Husetsusho). Šiuos
skleisti daug dramatiškų abi tautas siejančių istorijos mo pranešimus pradėta siųsti japonų vyriausybei 1649 m.,
mentų. Karo metujaponų laikraščiai minėdavo ir Rusijos juose Rusija minima vardu „Mosukobien“. Prabėgus
imperijos priespaudoje buvusias tautas. Keliuose pagrin penkeriems metams, po Šiaurės karo, 1705 m., olandų
diniuose laikraščiuose pasirodė straipsniai apie Lietuvą, pranešimuose rašyta apie Baltijos šalių konfliktą tarp
ją vadino „Risunia“ (šiuolaikinėje japonų kalboje Lietu „Musukaubeya“ (Rusija), „Suheide“ (Švedija), „Pouru“
(Lenkija) ir „Deinumaroka“ (Danija).4
va - Ritoania).2
Atsižvelgdami j tai, kad Lietuva Japonija pradėjo la
Tiesioginius ryšius su Rusijos imperija Japonija už
biau domėtis taip pat per Rusijos-Japonijos karą3, gali mezgė XIX a. viduryje, prireikus nustatyti sieną Sacha
me teigti, kad tada ir prasidėjo tiesioginiai abiejų tautų lino saloje. Iki to laiko į Rusijos teritoriją patekdavo tik
atsitiktiniai keliautojai jūra ar žvejai. Manoma, kad pir
ryšiai.
Tačiau ryšių priešistorės beieškodamas drįsau pa masis japonas, atsidūręs Rusijoje, buvo pirklys Denbei.
klausti: o kada Lietuvą aplankė pirmieji japonai? Kas Minimasis Denbei 1695 m. nuvyko į Sankt Peterburgą ir
buvo tas asmuo? Šis istorinis faktas Japonijoje dar nety tapo pirmuoju japonu, mokiusiu japonų kalbos. Po ta
rinėtas, o daugelio kitų šalių analogiški atvejai jau išsa istoriniai dokumentai mini daugiau nenustatytos kilmės
japonų keliautojų - daugiausia žvejų ir smulkių pirklių.
miai išnagrinėti.
Pamėginsiu atsakyti į šį klausimą remdamasis savo Tarp tokių japonų keliautojų paminėtini Gonzo, 1729
mėgėjiškais tyrinėjimais. Iš pradžių reikėtų prisiminti, m. sudaręs ir išleidęs pirmąjį rusų-japonų kalbų žody-
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ną, irJukichi Oguri, 1815 m.
išleidęs pirmąjį japonų-rusų
kalbų žodyną. (Feodalinėje
Japonijoje nekilmingi žmonės neturėjo šeimos pavar
džių, taigi galėjo likti ir ne
žinomų. Beveik 80%japonų
XVIII a. mokėjo skaityti ir
rašyti, ,todėl natūralu, kad
tais laikais iržemas kilmėsja
ponas galėjo išleisti žodyną.)
Tačiau nė vienas iš jų Lietu
vos nemini. Reikėtų paminė
ti ir Kodayu Daikokuya, at
keliavusį į Rusiją 1783 m. ir
gyvenusį Sankt Peterburge.
Jis buvo pirmasis keliautojas,
saugiai grįžęs į namus. 1793
m. jam grįžus į Japoniją, siogūnas Iyenari Tokugawa įsa
kė olandologui Hoshu Katsuragawa paimti iš jo išsamų
interviu. 1794 m. Katsuragawa, tuo interviu remdamasis,
parašė labai informatyvią
knygą apie Rusiją „Hokusa

jo atsidurti ir Lietuvoje, bet
jokie istoriniai šaltiniai to ne
patvirtina. Negalėčiau pa
M
neigti ir Kosai Tachibana at
vejo. 1855 m. šis ištremtas sa
murajus slapta pabėgo į Ru
J ^ Įfy g 'i
siją ir įstojo į Rusijos diplo
tf
matinę tarnybą.6 Vėliau jis
z m
apsigyveno Sankt Peterbur
č*į l it f
ge, dėstytojavo Sankt Peter
burgo universitete, priėmė
° m
ii
pravoslavų tikėjimą ir dirbo
biurokratinį darbą. Deja,
*
I
v
*
*
niekur neminimas jo apsilan
^
y 'P
kymas Lietuvoje.
Taigi lokių asmenų rei
kėtų ieškoti tarp diplomatų,
į
oficialiai apsilankiusių Ru
sijos imperijoje. Čia ir glūdi
atsakymas. Tai buvo ne vie
nas asmuo, o 38 dalyvių mi
y
sija, kurią atsiuntė Siogūna
I'uku/.awa’os pastabos apie Kauni) iš atsiminimų apie kelione i
to vyriausybė.* Jie atvyko
Europi) 1862 m. (žr. 1]-i) pastabą). „Per naktį keliavę, į Kauną
1862 m. rugsėjo 18 d. 7 va
atvykome septintą valandą ryto. Pusryčiavome. Čia nepaprastai
gražu. Jaučiamas skirtumas nuo Peterburgo... Čia yra geležinis
landą ryto pagal Grigaliaus
tiltas per upę. NuostabuI..“
kalendorių.7 Diena buvo
puiki. Pakelyje iš Sankt Pe
terburgo į Karaliaučių jie sustojo Kaune pa
pusryčiauti. Štai jų pavardės ir amžius:
Ypatingasis pasiuntinys ir įgaliotasis mi
nistras Yasunori Takeuchi (56), taip pat Yasunao Matsudaira (31). Diplomatai (14 asme
nų): Takaaki Kyogoku (38), Jotaro Shibata
(39), Keizaburo Hidaka (25), Rakutaro Mizushina (31), Tozacmon Okazaki (27), Shunjiro Mashizu (33), Yusuke Ueda (44), Hachitaro Mori (28), Dainoshin Saito (40), Sakularo Fukuda (29), Hikosaburo Takamatsu
(43), Flachiro Yamada (40), Tokuzo Fuehibe
Yukichi Fukuzawa’os portretas ant 10 000 jenų banknoto.
(45), Takichiro Moriyama (42). Vertėjai (4 as
menys): Genichiro Fukuchi (21), Gensaburo
Monryaku“ (Pasakojimų apie šiaurės šalį paklausius). Ota (27), Yukichi Fukuzawa (27), Flirosaku Tachi (17).
Šioje knygoje galbūt pirmą kartą Japonijoje paminėtas Gydytojai (4 asmenys): Shuho Mitsukuri (37), Koan
Matsumoto (30), Yukei Takashima (38), Domin Ka
Lietuvos vardas - Ritouchi, (iš „litovcy“).-'1
wasaki (31). Palydovai (14 asmenų): Osuke Takama
Pirmasis japonų apsilankymas ir jo aprašymai (48), Josuke Nagao (32), Ikuta Nozawa (42), Walaru
Ichikawa (39), Shinzaemon Kurosawa (53), Bundayu
Dabar atėjo laikas atsakyti į klausimą, kas buvo pir Iwasaki (35), Goroji Nagamochi (16), Kanae Sano (33),
mieji Lietuvą aplankę japonai ir kokie istoriniai šalti Kanji Ishiguro (40), Shikanosuke Oka (30), Tokusuke
niai lai patvirtina. Kaip aukščiau minėta, kai kurie ke Sugi (27), Kakuzo Hara (24), Tsunezo Sato (41), Jubei
liautojai, pasilikę Rusijos imperijoje ir vedę ruses, galė (26, šeimos pavardė neužrašyta).
Aš išvardijau visą personalą todėl, kad kai kurie iš jų
po Meidži restauracijos 1868 m. tapo žymiais asmeni
* Siogūnato vyriausybė - Samurajų vyriausybė, kuriai vadovavo siogūnas
mis. Vertėjas Yukichi Fukuzawa tapo žymiu XIX a. JaEdo miestas.
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Wataru Ichikawa apie Kauną 1862 metais (žr. 10-ą pastabą): „Mes
pravažiavome pro tunelį ir atvykome i Kauną. Nuvykome į viešbutį
pavalgyti ir vėl keliavome traukiniu. Kaune pamatėme, kad ne tik
klimatas, bet ir žmonės skiriasi nuo Rusijoje gyvenančiųjų...“

ponijos švietėju. 1868 m. jis įkūrė privalų pasaulinio
garso Keio universitetą. Dabar jo portretas spausdi
namas ant 10 000 jenų banknoto kaip šiuolaikinės Ja
ponijos simbolis. Genichiro Fukuchi lapo žymiu XIX
a. žurnalistu. O dviejų ministrų, atvirkščiai, likimas
buvo nelaimingas.
Norėčiau paminėti priežastį, kodėl delegacija bu
vo pasiųsta į Europą prieš Meidži restauraciją, kai
Japonijoje vis dar tebegyvavo feodalinė sistema. 1858
m. Siogūnato vyriausybė pasirašė sutartį atverti Edo
(Tokijo) ir Osaką JAV, Britanijai, Prancūzijai, Olan
dijai ir Rusijai iki 1863 metų, taip pat ir karinėms
tarnyboms. Tačiau dėl nelygiavertės sutarties ir pi
gių importinių prekių antplūdžio sukeltos ekonomi
nės krizės kilo antivakarietiškas judėjimas. Norėda
mi išvengti tikėtinos vyriausybės krizės ir sparčiai
plintančio pasipriešinimo vakariečių įtakai, Siogū
nato vyriausybė pamėgino praplėsti ribas atverda
ma šioms penkioms šalims ir kilus pagrindinius
miestus bei uostus.
Iš pradžių, 1860 m., Siogūnato vyriausybė nusiun
tė savo misiją į JAV. Misija savo užduotį atliko sėk

mingai. Po šios pirmos misijos į JAV užsienio patarėjai
pasiūlė nusiųsti panašias misijas į pagrindines Euro
pos šalis. Tad Siogūnato vyriausybė ir nusprendė pa
siųsti pirmą tautinę misiją į Europą. 1862 m. sausio 22
d. laivas išplaukė iš Shinagawa uosto. Per Honkongą,
Singapūrą, Adeną ir Aleksandriją balandžio 3 dieną
jie atvyko į Marselį. Misija aplankė Lioną, Paryžių (čia
susitiko su Napoleonu Trečiuoju), Londoną, Nju Kastlą, Birmingemą, Hagą, Amsterdamą, Kelną, Berlyną
(čia susitiko su Vilhelmu Pirmuoju), Sankt Peterburgą
(susitiko su Aleksandru Antruoju) ir per Vakarų Euro
pą iš Lisabonos grįžo į Japoniją. Kai 1863 m. sausio 29
dieną jie atvyko į Yokohamą, jų laukė sudėtinga politi
nė krizė. 1863 m. dėl vis didėjančio antivakarietiško
judėjimo, kuris peraugo į pasipriešinimą Siogūnatui,
Japonija buvo ant pilietinio karo slenksčio. Kelios žy
mesnės prefektūros, sudariusios anlisiogūnalo aljansą,
prarado įstatymo galią. Kad išvengtų krizės, Siogūnato
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Kunitakc Kūme apie Vilnių 1873 m. (žr. 9-ą pastabi}): „Periferinė
Rusijos imperijos dalis čia ribojasi su Vokietijos Prūsija, lai neturtin
giausia Vokietijos dalis, bet Rusijos imperijoje - turtingiausia. Žemė lygumos, sąlygos žemdirbystei ne ypač palankios. Iš pradžių šią
teritoriją valdė vokiečiai, vėliau ją buvo užkariavusi Švedija, o dabar
valdo Rusija. Senbuviai vokiečių kilmės. Ilgalaikis gyvenimas pavertė
gyventojus į „vietine“ šių žemių tautą. Keliaudami traukiniu toliau,
naktį atvykome į Vilnių. C'ia gėrėme arbatą. Mieste gyvena maždaug 78
900 gyventojų, lai septintas pagal didumą Rusijos imperijos miestas...“
Pastaba: jis Latviją sumaišė su Lietuva.

)
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vyriausybė turėjo parodyti antivakarietišką gestą, taigi
delegacija, simbolizavusi provakarietišką Siogūnato
veikios^pobūdį, buvo visiškai ignoruojama, o dviejų mi
nistrų iš misijos, pralaužusios ledus į Europą, laukė ne
palankus likimas.
Tarp dviejų misijų
Istorijos procese dažnai būna ironijos. 1868 m. pilie
tinio karo metu antivakarietiškos jėgos galų gale paėmė
valdžią. Jos atkūrė „senąją“ imperatoriaus sistemą, su
teikiančią galias naujai vyriausybei. Likimo ironija - ši
„senoji“ vyriausybė greit persitvarkė į provakarietiškas
jėgas, kurios pastūmėjo Japoniją į intensyvios vestcrnizacijos glėbį... Jos greitai išstūmė feodalinę sistemą ir
ėmė intensyviai kurti šiuolaikinį kapitalizmą.
1871 m. naujoji vyriausybė pasiuntė 48 atstovų mi
siją į JAV ir Europą dvejiems metams studijuoti Vaka
rųpolitinių ir ekonominių institucijų. Istoriškai ši ant
roji misija į Europą suvaidino svarbų vaidmenį kuriant
šiuolaikines Japonijos institucijas. Pirma - antrąją mi
siją sudarė įtakingi biurokratai, kurie faktiškai valdė
valstybę. Antra - jie atidžiai išstudijavo pagrindinius
skirtumus tarp atitinkamų integracinių sistemų, atsira
dusių po 1848 m. Europos revoliucijos. 1880 m. Japo
nija atidavė pirmenybę Vokietijos modernizavimuisi, o
antroji misija jau buvo pradėjusi diegti naujas idėjas.
Dabar, pasidavę Vokietijos pertvarkymų įtakai, jie ga
na skeptiškai vertino Rusijos, kaip alternatyvios mo
dernios valstybės, visuomenę.
Taigi antroji misija atvyko į Vilnių 1873 m. balan
džio 15 dieną, vakare. Yra dokumentas, kuriame apra
šomas jų buvimas Vilniuje.9
Abi misijos, 1861-62 m. ir 1871-73 m., buvo labai
šiltai sutiktos. Jas supo entuziastingai nusiteikusios mi
nios. Ypač paminėtina pirmoji misija, kurios nariai vil
kėjo egzotiškais japoniškais apdarais su dviem kardais,
plaukai buvo surišti į arklio uodegą. Pirmos misijos pa
lydovas Wataru Ichikawa pranešime „Obae Oukou Manroku“ (Bendrais bruožais apie kelionę į Europą: kaip
musė ant arklio uodegos) aprašo, kaip jie 1862 m. rug
sėjo 18 d. pusryčiavo Kauno stoties restorane.10Yukichi
Fukuzawa žavisi ilgu nauju Kauno tiltu ir skirtinga negu
Rusijoje atmosfera.11Manau, juos stebėjo susidomėję lie
tuviai. Kas buvo tas žmogus, kuris juos aptarnavo? Ką
jie valgė Kaune? Ar Lietuvos laikraščiai rašė apie pir
mąją Japonijos misiją?
Jšiuos klausimus būtų galima atsakyti patyrinėjus
Lietuvos spaudą. Aš tik pateikiu istorinį faktą apie dvi
japonų misijas XIX a. viduryje. Amžiaus prireikė, kad
prisimintume pirmuosius abiejų tautų suartėjimo žings
nius. Po 30-ies metų abi tautos susitiko Rusijos-Japonijos karo lauke.

Iš anglų kalbos vertė Gražina CIJŪNELYTE.
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Šį tyrimą finansiškai parėmė Suntoryfondas, Japonija

OTHER CULTURES

E arly J apanese visits to Lithuania
Rio KOJIMA
The Japanese historian and sociologist Rio Kojima analyses how and when the Japanese became
interested in Lithuania.
He asserts that it was in the 19,h century when
the Japanese Government became interested in the
modernization of European states and sent two mis
sions (in 1861-62 and 1871-73) to Europe. While
travelling in Europe the two missions visited Vilnius
and Kaunas. At that lime Japan was interested in
Lithuania as a subjugated state capable of resisting
the Russian occupation. The Russian-Japanese war
was approaching.
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SKAITYMAI

Šventoji širdis ir Gralio taurės legenda
Rene GUENON

Monsinjoras Charbonneau-Lassay savo straipsny
je „Senovinė Jėzaus širdies ikonografija“ atkreipia dė
mesį j Šventojo Gralio legendą kaip į savotišką Eu
charistinės Jėzaus Širdies priešistorę. Gralio legenda
užrašyta XII amžiuje, tačiau jos kilmė daug senesnė,
iš tiesų - tai itin senos keltų tradicijos krikščioniškas
pritaikymas. Tokia mintis gim ė atsitiktinai aptikus
straipsnį „Žmogaus širdies ir Dievo Širdies samprata
senovės Egipto religijoje“, iš kurio cituojame: „Senų
jų šventraščių hieroglifuose, kur žodį dažnai pakeičia
pats daikto vaizdinys, širdį atstoja vazos emblema. Iš
tiesų, argi žmogaus širdis nėra vaza, kur krauju palai
koma jo gyvybė?“
Šioje vazoje kaip senovės Egipto ideografiniame
širdies simbolyje, kuris mums iškart primena Šventąjį
Gralį, peržengdami bendrąją simbolio prasmę (tiek
dievišku, tiek ir žmogišku jo aspektu) mes taip pat
matome ypatingą, tiesioginį ryšį su Kristaus Širdimi.
Iš tikrųjų Šventasis Gralis - tai taurė, sauganti bran
gųjį Kristaus kraują, buvojusį joje netgi dusyk - pir
miausia Paskutinės Vakarienės metu; antrą kartą kai Juozapas iš Arimatėjos surinko į ją kraują ir van
denį, ištekėjusį iš žaizdos Išganytojo šone, persmeig
tame centuriono ietimi. Todėl ši taurė simbolizuoja
Kristaus Širdį kaip jo kraujo indą; ji atstoja širdį ir
netgi yra jos simbolinis atitikmuo. Argi ne nuostabu,
kad ir senovėje vaza simbolizavo širdį?
Vienokios ar kitokios formos taurė drauge su širdi
mi vaidino reikšmingą vaidmenį daugelyje senųjų tra
dicijų, tarp jų ir senovės keltų, nes būtent iš jų mus
pasiekė Gralio legendos branduolys ar bent jau ap
matai. Labai gaila, kad apie šios prieškrikščioniškos
tradicijos konkrečias formas žinoma visai nedaug, kaip
ir apie keltų mokymus apskritai, kur žodis buvo pa
grindinis tradicijos perdavimo būdas. Kita vertus, yra
pakankamai atitikmenų kitose religijose, kurie leidžia
mums įvertinti pagrindinius keltų tradicijos simbolius,
o tai ir yra svarbiausia.
Tačiau sugrįžkime prie mus pasiekusio padavimo.
Dėmesio verta pati Gralio atsiradimo legenda, pasak
kurios, angelai suteikė taurės formą smaragdui, iškri
tusiam iš Liuciferio kaktos jo nuopuolio metu. Šis sma
ragdas stulbinančiai panašus į urna, perlą kaktoje, ku
ris indų ikonografijoje dažnai atstoja „amžinybės jaus
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mą“ menančią trečiąją Šivos akį. Šis palyginimas, sie
kiant tobuliau paaiškinti Gralio simboliką, atrodo itin
reikšmingas. Jis atskleidžia dar vieną sąsają su širdi
mi, kuri indų tradicijoje, kaip ir daugelyje kitų (nors,
ko gero, hinduizme ypač), yra integralios būties cen
tras ir, galiausiai, organas, kuris tiesiogiai atstovauja
„amžinybės jausmui“.
Toliau legenda pasakoja apie tai, kad Gralis buvo
patikėtas Adomui Rojuje, tačiau nupuolęs ir išvarytas
iš Edemo šis savo ruožtu irgi jį prarado; tai tik patvir
tina ką tik minėtą Gralio prasmę. Nuopuolio atskirtas
nuo pirmapradžio centro, žmogus pasijunta įkalintas
laikinybėje, jis nebepajėgia susigrąžinti to ypatingo
taško, iš kur visi daiktai kontempliuojami amžinybės
aspektu. Iš tiesų žemės Rojus buvo tikras „Pasaulio
Centras“, kuris daug kur simboliškai siejamas su Die
viškąja Širdimi. Argi negalime sakyti, kad Edemo
sode Adomas iš tiesų gyveno Dievo Širdyje?
Toliau dar mįslingiau: Setas sugebėjo sugrįžti į že
miškąjį Rojų ir taip atgauti brangiąją vazą. Todėl Se
tas irgi yra Išvaduotojas, juoba ir jo vardas mena fun
damentalumą, stabilumą ir šitaip skelbia žmogaus
nuopuolio sugriautos pirmapradės darnos atstatymą.
Bent jau dalinį atstatymą, kadangi Setas ir visi kiti,
kurie po jo turėjo Gralį, buvo įgiję galią kurioje nors
žemės vietoje įkurti dvasinį centrą, prarastojo Rojaus
atspindį. Legenda toliau nemini, nei kas ir kur saugo
jo Gralį ligi Kristaus laikų, nei kaip jis buvo perduotas,
tačiau keltiška legendos kilmė sako, jog čia prisidėjo
druidai, kuriuos privalu paminėti greta kitų atsidavu
sių Pirmapradės Tradicijos puoselėtojų. Bet kuriuo at
veju, neabejojama, jog toks dvasinis centras ar net
keli centrai - vienu metu ar paeiliui - iš tikrųjų egzista
vo, kad ir ką manytume apie geografinę jų vietą. Svar
bu pažymėti, jog greta įvairių šių centrų pavadinimų
visur ir visada sutinkamas apibūdinimas „Pasaulio Šir
dis“ ir beveik visose tradicijoje šis apibūdinimas yra
grindžiamas bemaž tapačių simbolizmu. Argi tai ne
patvirtina Gralį (ar tai, ką jis simbolizuoja) jau prieš
krikščionybę ir visais amžiais buvus glaudžiai susijusį
su Dievo Širdimi ir Emmanueliu („dievas su mumis“),
t. y. su Amžinojo Žodžio apraiška žemiškosios žmoni
jos sieloje, manifestacija, kuri, priklausomai nuo laiko
tarpio, gali būti virtuali arba reali, bet visuomet esanti.

Pasak legendos, Šventąją Gralio taurę po Kristaus
mirties į Britaniją atgabeno Juozapas iš Arimatėjos
su Nikodemu. Tuomet prasideda ir Apskritojo stalo
riterių istorija, kurios plačiau dabar neliesime. Apskri
tojo stalo riteriamas buvo lemta gauti Gralį, vienam iš
jų laimėjus kovą ir pargabenus jį iš Britanijos j Armorikę (senovinis Bretanės pavadinimas). Apskritas sta
las, ko gero, irgi labai senas simbolis, susijęs su mi
nėtų dvasinių centrų idėja. Apskrita stalo forma pri
mena „Zodiako ciklą“ (šis simbolis vertas atskiros stu
dijos), apsuptą dvylikos nepaprastų būtybių, o tokia
struktūra kaip tik ir būdinga visiems šiems centrams.
Argi dvylikos apaštalų skaičius - ne vienas iš dauge
lio ženklų, patvirtinančių krikščionybę esant sander
mėje su Pirmaprade Tradicija, kuriai taip puikiai tinka
„prieškrikščionybės“ pavadinimas? Kita vertus, minė
dami Apskritą stalą, atkreipiame dėmesį j keistą suta
pimą su XVII a. prancūzų vienuolės regėtojos (inspi
ravusios viešą Šventųjų Jėzaus ir Marijos širdžių gar
binimą) Marie dės Valles simbolišku apreiškimu, ku
riame „apskritas jaspio stalas atstovauja mūsų Vieš
paties širdžiai ir yra šventas altoriaus sakramentas“.
Be to, drauge „su keturiais gyvojo vandens šaltiniais“
jis kaip tik tapatinamas su žemiškuoju Rojumi.
Žinoma, šiomis skubotomis sąsajomis negalime
pretenduoti į išsamią menkai težinomo klausimo stu
diją, todėl apsiribosime keletu pastebėjimų. Gerai su
prantame, kad nesusipažinusiam su senosiomis tra
dicijomis ir jų simbolinės išraiškos būdais visi šie sam
protavimai gali pasirodyti keistoki. Tikimės ateityje šias
temas plačiau išskleisti kituose straipsniuose.
O dabar atkreipsime dėmesį į kitą, dar neminėtą
su Gralio legenda susijusią įdom ią detalę. Dėl žo
džių asimiliacijos, simbolizme vaidinančios ne tokj
jau menką vaidmenį, Gralis tuo pat metu yra ir vaza
(igrasale), ir knyga (gradate ar graduate). Kai kurie
legendos variantai šias dvi prasmes susieja itin glau
džiai, ir tuomet knyga virsta Kristaus ar angelo raš
menimis ant pačios taurės. Neskubėkime daryti ko
kių nors išvadų, kad ir regėdami akivaizdžias sąsa
jas tarp „Gyvenimo knygos“ ir kai kurių apokaliptinio simbolizmo elementų.
Galėtume pridurti, kad legenda su Graliu sieja dar
ir kitų daiktų, būtent, anot krikščioniškos tradicijos,
centuriono Liongino ietį. Įdomu pastebėti, kad seno
siose tradicijose ietis ar jos atitikmuo buvo dažnas
taurę lydintis simbolis. Graikai tikėjo, kad Achilo ietis
išgydo jos padarytas žaizdas, o viduramžių legendos
analogišką galią teikė Pasijos (Dievo kančios) iečiai.
Tai primena ir kitas sąsajas: pasak Adonio mito (kurio
vardas reiškia „Viešpats“), kai herojų mirtinai persmei
gė šerno iltys (iltis = ietis), iš žemėn nukritusių jo kraujo
lašų pražysdavo gėlės. Monsinjoras Charbonneau žur
nale „Regnabit“ atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad „al
toriaus duonai skirtuose XII a. liejiniuose (ar įspau

duose) lašeliais vaizduojamas Nukryžiuotojo žaizdų
kraujas palaipsniui transformuojasi į rožes. Ir XIII a.
Angers katedros langų vitražuose upeliais srūvantis
dieviškasis kraujas sklisdamas įgauna rožių pavida
lą.“ Neseniai esame kalbėję apie gėlių simbolizmą
kitu aspektu, tačiau kad ir kokią daugybę prasmių
mums pateiktų šie simboliai, visi jų elementai tobu
lai vienas su kitu dera ir vienas kitą papildo. Tokia
prasmių gausa ne tik kad nekliudo, bet priešingai suprantančiam simbolių kalbos pranašumą duoda
kur kas daugiau nei ribota kasdienė kalba.
Baigdami šias pastabas, paminėsime dar kelis sim
bolius, kurie įvairiose tradicijose pavaduoja taurę ar
bent jau yra jai tapatūs. Mes nė kiek netolstame nuo
mūsų temos, nes pats Gralis (tai patvirtina ankstesni
pastebėjimai) iš pradžių turėjo tik bendrinę švento
sios vazos prasmę - kad ir kur šis simbolis būtų sutin
kamas, juolab Rytuose. Aukojimo taurė su Vedų So
ma (ar mazdeistų Haoma) - tai tarsi eucharistijos „prefigūracija“. Soma kaip tik yra „amžinybės gėrimas“
(indų Amrita ir graikų Ambrosia - šiedu žodžiai netgi
panašūs), kuris tam, kas jj priima deramai pasiruo
šęs, suteikia ar sugrąžina minėtą „amžinybės jausmą“.
Kitas simbolis, apie kurį norėtume užsiminti, - že
myn nukreiptas trikampis. Tai savotiškas schematiš
kas aukojimo taurės įvaizdis, aptinkamas įvairiose
Indijos yantrose ar geometriniuose simboliuose. Ki
ta vertus, - ir tai, mūsų požiūriu, visiškai priimtina ši figūra kartu yra širdies simbolis, supaprastintas jos
pavidalas. „Širdies trikampis“ dažnai minimas Rytų
tradicijose, be to, ir šiaip jau įprasta širdį vaizduoti
trikampyje, ar tai būtų žmogaus, ar Dievo širdis. Ne
mažiau reikšminga atrodo visa tai susieti su kai ku
rių hermetiškų krikščionių grupių viduramžiais nau
dotomis emblemomis, kurios visada išliko ortodoksalios. Jei kas naujaisiais laikais ir siekia suteikti
šioms figūroms šventvagišką reikšmę, tai tik todėl,
kad - sąmoningai ar ne - pakito pirminė simbolių
reikšmė, įgaudama visai priešingą įprastinei prasmę.
Šiam reiškiniui galima būtų pateikti daugybę pavyz
džių, o paaiškinti jį galima tuo, kad kai kuriuos sim
bolius įmanoma interpretuoti dvejopai, jie tarsi turi
du priešingus veidus. Pavyzdžiui, žaltys arba liūtas:
argi negali jie, priklausomai nuo konkretaus atvejo,
reikšti ir Kristaus, ir Šėtono? Nesiimdami čia išrutu
lioti ištisos teorijos šia tema, vis dėlto tikimės, kad
skaitytojui darosi aišku, jog manipuliacija simboliais
yra itin delikatus dalykas, reikalaujantis ypatingo dė
mesio, juolab norint atskleisti tikrąją kai kurių em 
blemų prasmę ir jas teisingai interpretuoti.
Kitas dažnai taurės vietoje naudojamas simbolis gėlė. Argi nesakome „gėlės taurelė“? Rytuose gėlės
simbolis par excellence yra lotosas, o Vakaruose šj
vaidmenį dažniausiai vaidina rožė. Anaiptol netvirti
name, jog tai vienintelė lotoso ar rožės prasmė;
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priešingai, jau esame minėję ir kitą. Rožę kaip taurės
simbolį matėme Fontevrault abatijos altoriaus puošy
boje, kur rožės žydi po kruvina ietimi. Čia rožę, kaip ir
taurę, vėl matome drauge su ietimi, ir panašu, kad ji
čia būtent surenka kraujo lašus, o ne pati yra jų trans
formacija. Tačiau šios dvi reikšmės veikiau papildo vie
na kitą nei prieštarauja, nes nukritusių ant rožės kraujo
lašų dėka ji kaip tik ir pražysta. Labai dažnai „dangiš
kosios rožės“ simbolis mena Atpirkimo idėją arba sie
jamas su Atgimimu bei Prisikėlimu. (Prisiminkime kad
ir lietuvių rožinį, kurio simbolinės sąsajos atsispindi
pačiame pavadinime. - Vert.)
Kita vertus, nors Rožė bei Kryžius vaizduojami ir
Liuterio antspaude, mes manome, kad ši hermetinė
emblema iš pradžių buvo grynai krikščioniška, o nuo
XVIII a. jai suteikiamos interpretacijos yra daugiau ar
mažiau „natūralistinės“ ir klaidingos. Argi ne nuosta
bu, kad šiame pavyzdyje Šventosios Širdies vietą ro
žės centre vėlgi užima rožė? Šalia žydinčiomis rožė
mis pavaizduotų penkių Kristaus žaizdų, centrinė ro
žė, kai ji vaizduojama viena, gali būti tapatinama tie
siog su pačia Širdimi ar kraują saugančia vaza, kuri
yra pasaulio ir apskritai būties centras.
Yra dar vienas simbolinis taurės atitikmuo - pus
mėnulis, tačiau išsamus jo paaiškinimas pranoktų šios
studijos ribas, ir jj čia paminime tik norėdami neap
lenkti nė vieno šio klausimo aspekto.
Kokios išvados peršasi iš čia suminėtų sąsajų? Ar
gi tokia visa apimanti sandermė - ne Pirmapradės Tra
dicijos įrodymas? Kita vertus, kaipgi paaiškinsime tą
faktą, jog netgi tie, kas iš principo pripažįsta egzista
vus Pirmapradę Tradiciją, mąsto taip, tarsi jos niekad
nebūtų buvę ar bent jau nieko iš jos nebūtų išlikę?
Kas suvokia, koks nenormalus yra toks požiūris, to ir
nestebins kai kurie mūsų samprotavimai. Čia, ko ge
ro, tik vienas dalykas yra iš tikrųjų keistas: tai mūsų
laikus charakterizuojančių mąstymo įpročių vertė. Pa
kaktų nedidelių, tačiau be priešiško nusistatymo at
liktų tyrinėjimų, kad pastebėtume iš esmės vieningos
doktrinos ženklus. Jos suvokimas žmonėse jau apte
męs, tačiau visiškai ji nebuvo išnykusi niekuomet. O
pažengus kiek j priekį šiuose tyrimuose, kaskart tik
plečiasi palyginimų spektras ir daugėja naujų vienin
gos doktrinos įrodymų. Išties ne beprasmiai Evange
lijos žodžiai: querite et invenietis (ieškokite ir rasite).
Dar keletas žodžių, atsakant į galimus prieštara
vimus dėl mūsų nuomonės apie sąsajas tarp Šv. Gra
lio ir Šv. Širdies. Nesvarbu, ar Chrestien de Troyes ir
Robert de Boron šioje senoje legendoje (kurią jiedu
tik adaptavo) įžvelgė, ar neįžvelgė visos gelmės, ku
rią mes tik išryškinome, neįtraukdami į interpretaciją
jokių „modernių“ elementų. Juk išties sunku tiksliai
pasakyti, ką matė šioje legendoje ar ko joje nematė
dvylikto am žiaus rašytojai. Sakydam i, kad jie tik
„perdavė“ ją, mes nejučia tvirtintume esą jie ne

įžiūrėjo viso to, ką regėjo jų įkvėpėjai, tikrieji tradici
nės doktrinos puoselėtojai.
O norintiems daug kalbėti apie keltus tik priminsi
me, jog, trūkstant rašytinių šaltinių, reikia būti labai
atsargiems. Kita vertus, kodėl turėtume manyti keltus
buvus žemesnius už kitas senąsias tautas? Visur, ne
tik Egipte, regime sąsajas tarp širdies ir taurės ar va
zos. Visose tautose širdis suvokiama kaip būties cen
tras, dieviškas ir žmogiškas sykiu, su ištisa gausybe
šio vaizdinio atmainų. Taip pat ir Aukojimo taurė visur
atstoja Pasaulio Širdį ar Centrą, „nemirtingumo bu
veinę“. Galėtume prisiminti kad ir hermetiškąjį athanor, vazą, kurioje vyksta alcheminis „Didysis darbas“
ir kurios pavadinimas, kaip manoma, kilęs iš graikų
athanatos - „nemirtingumas“. Neregima amžinai lieps
nojanti taurėje ugnis mena širdies šilumą. Taip pat tu
rėkime galvoje sąsają su kitu plačiai paplitusiu sim
boliu - kiaušiniu, simbolizuojančiu prisikėlimą ir ne
mirtingumą. Kita vertus, atkreipkime dėmesį ir į Tarot
kortų kaladės (kurios kilmė gana mįslinga) taurę, ku
rią paprastose žaidimų kortose pakeičia širdis - tai
itin įdomus šių dviejų simbolių tapatumo žymuo. Ko
gi dar reikia? Puikiai suprantame, jog taurė, ietis ar
kiti jų atitikmenys turi dar ir kitokių, mūsų nepaminė
tų, reikšmių. Bet, nesustodami prie jų, pasakysime tik,
kad visos šios reikšmės, kad ir kokios keistos jos at
rodytų šiuolaikiniam žmogui, kuo puikiausiai dera tar
pusavyje ir, remiantis atitikimo dėsniu, kuriuo grindžia
ma simbolizmui išvien būdinga darni prasmių įvairo
vė, tik išreiškia to paties principo skirtingą pritaikymą.
Kitose studijose dar parodysime ne tik tai, kad
pasaulio Centras yra tapatus Kristaus širdžiai, bet ir
tai, kad ši tapatybė itin plačiai atsispindėjo senosio
se doktrinose. Akivaizdu, kad šiuo atveju sąvoką
„Kristaus Širdis“ derėtų vartoti tik jau ne vadinamąja
istorine prasme. Vėl primename, jog istoriniai faktai
patys tam tikru būdu tik išreiškia aukštesnes tiesas ir
šitaip dera su minėtu sąveikos dėsniu, paaiškinan
čiu konkrečias transformacijas. O dėl Kristaus kaip
principo, tai Jis esąs visatos centre apsireiškęs Žo
dis. Tačiau kas išdrįs tvirtinti, kad amžinasis Žodis ir
Jo žemiškoji manifestacija nėra tikri ir substancionalūs vieno ir to paties Kristaus skirtingi aspektai?
Mes čia palytėjome laikinumo ir antlaikiškumo san
tykį, o tai vėl temos, kurias deramai išreikšti gali tik
simbolizmas. Šiaip ar taip, pakanka mokėti skaityti
simbolius, kad aptiktume juose jau glūdint visa tai,
ką patys sau dar tik atrandame. Tačiau, deja, ne kiek
vienas, ypač mūsų amžiuje, tai sugeba.

Iš anglų kalbos vertė Audrius BEINORIUS
Guenon R. Fundamental Symbols:
The Universal Language of Sacred Science. Cambridge: Quinta Essentia, 1995. - P 17-24.

ŽMONES PASAKOJA

Vaikystė
Gerdašių kaime

nutekėjusi j gudus, gal todėl, kad buvo podukra, nes j
gudus savo vaikų mūsų žmonės nelabai norėjo leisti. O
Anė ištekėjo už turtingo Bolesiaus Jurčenkos ir visai ge
rai gyveno - ir vyras, ir jo giminė Anę mylėjo, nors ir „litouka“ pravardžiuodavo. Ji pati buvo visai negabi sveti
mai kalbai. Neklausė liežuvis ir gudų kalbai nepasidavė.
Bet blogiausia, kad ir lietuviškai Anė užmiršo. Taip ir šne
kėjo kažkokia tarpine kalba - nei gudų, nei mūsų.
- Ar paršuki pardavali?
- Juziula, lakiu do chaty. Mano čaika many čaka.

Juozas PRAPIESTIS
„Savo buvimu jie palieka pėdsaką žemėje,
kaip ir miestų kultūra ar didžiųjų žmonių gyveni
mai. Tik šios, tyliosios, kultūros visai kita esmė.
Jai tarsi kitas tikslas žemėje duotas - ne skleis
tis, bet gilėti“, - rašo vilnietis inžinierius Juozas
PRAPIESTIS, atsigręžęs į savo kaimo žmones,
matytus vaikystės akimis, bandydamas jų gy
venime, mąstyme, žvilgsnyje j pasaulį, jų kalbo
je, bendravime, kasdieniniame kantriame triūse
įžvelgti senosios pasaulėjautos atspindžius. Ger
dašius, kur patvinę Nemuno vandenys išplovė
kažkada buvusį didelį kaimą - daugybės pasta
tų liekanas, krosniavietes, apanglėjusių pirtelių
sienojus, kur laukuose radęs akmeninį kirvuką
tarsi prisilieti prie pačios tolimiausios savo pra
eities pėdsakų, tarytum gaubia kažkokia paslap
tis, kuri dar labiau sustiprėja kiek tolėliau: ten
trykšta Kunigo šalcinis su gydančiu vandeniu, bėgančiu
iš mitinės bažnyčios pamatų. Nemunu žemyn, vos už ke
lių kilometrų - Raigardo slėnis. Tenai nuskendęs Rojaus
miestas. Šios vietos sakrališkumą nusako žodžiai „Rojus,
Švendubrė“. Čia ir paslaptingas Švendubrės Velnio akmuo.
Nemunu aukštyn - už kelių kilometrų - Periamas su pra
smegusia Perles pilimi. Ši vieta savo sakrališkumą išlaikė
beveik iki šių dienų - šeštajame dešimtmetyje čia dar bu
vo kapucinų vienuolynas. Sekmadienio vidurdieniais vai
kai priglaudžia ausį prie žemės ir tarsi jau išgirsta nuskendusios bažnyčios varpų skambėjimą, o su tuo išgirstu
skambėjimu viskas aplink tampa svarbu ir reikšminga. Vai
kas įsiklauso j paukščio čiulbesį, į žodžių skambesį, į šalti
nių skubėjimą ir pajunta - tai tavo gyvenimas. Gal todėl
tas vaikystėje pamatytas gyvenimas Gerdašių kaime, prie
Nemuno, ir šiandien atrodo reikšmingas ir svarbus. Ne
vien tiems, kurie ten gimė ir augo, bet ir mums visiems.
Gaila, kad tik keletą fragmentų dėl vietos stokos tegalime
pasiūlyti paskaityti.
Autoriaus pasakojimai iliustruoti dailininkės Gražinos
Didelytės.
TETAIŠTONPUSĖS
Už Nemuno, Pervalke, jau gudų žemėje, gyveno mū
sų teta Anė. Tai buvo netikra tėvo sesuo, pati vyriausia,

- Rytoj aisim siena pakasyc.
Ne kiekvienas supras, kad teta eis šienauti, o ne ka
syti kažkokios sienos. Visi iš jos tik juokdavosi.
Pamažu teta Anė virto tikra gude - gobdavosi gudiš
ka gėlėta skara, sijonus ir prijuostes nešiojo ilgus, tulpė
mis ir rožėmis išsiuvinėtus. Net paltas buvo smarkiai
įgnybtas per liemenį. Tuo iš karto skyrėsi nuo mūsų kranto
moterų, nors savo giminės ji labai laikėsi ir mus dažnai
lankė. Plaukdavo šion pusėn, jeigu kas gero jai nutikda
vo, plaukdavo seseriai ir broliui pasiguost, kai jos dukterį
Manią vokiečiai išvežė, kai sūnų Stasį už partizanavimą
rusai Sibiran nutrėmė, tik kruvinus marškinius Anė iš Ašužos parsinešė. Tokie kentėjimai ją visai iš vėžių išmušė dar labiau abi kalbos susimaišė.
Bet vieną kartą teta šnekėjo gražiai lietuviškai ir nė
vieno svetimo žodžio nepasakė.
Užėjo Anė pas Mizarus, greičiausiai paršų pirkti. O
tamsioj priemenėj prie durų visada gulėdavo sena kalė.
Taip ir vadindavo ją - tiesiog Kalė. Mes, vaikai, bijoda
vom eiti į Mizaro priemenę, o jeigu būdavo reikalas, tai
stengdavomės dar kieme atkreipti dėmesį, kad šeiminin
kai išeitų ir pro Kalę praleistų. O teta to nežinojo. Kai tik
žengė tamsion priemenėn, taip ir šoko ant jos Kalė. Šo
ko ir griebė už kojos dantimis. Iš pasalų, staigiai. Niekas
iš trobos neišėjo, nes nieko ir nebuvo, viena Kalė namus
saugojo. Užtai ant jos ir pykti negali. Teta atskubėjo pas
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mus. Koja kruvina, žaizda didelė ir negraži. Mama puola
šen, puola ten - ir nuplaut, ir aprišt - kad nors kraujas
mažiau bėgtų.
Teta Anė sėdi ant gonkų ir pro skausmus kalba gra
žiausia gimtąja kalba - kaip ėjo priemenėn, kaip Kalė iš
pasalų griebė, kaip ji išsigando. Mama davė druskos su
vandeniu, dar kažkokių lašų, o ji vis pasakoja, vis lietu
viškai, vis be gudiškų žodžių.
Ir tik vėliau, kai aprimo, atsigavo nuo išgąsčio ir skaus
mo, kai koja jau buvo aprišta, ji vėl savo šnektą atsiminė
ir susirūpinusi tarė:
- Jak dabar do chaty aisiu?
SAULĖS UŽTEMIMAS
1954-ųjų vasara. Visi laukiam saulės užtemimo. Pats
liepos vidurdienis, karšta. Nesuprantam - kaip čia gali
būti saulės užtemimas tokią skaisčią dieną, bet, matyt,
bus - mes tuo tikime ir kruopščiai rūkinam stiklų šukes
žibalinių lempų dūmuose. Ir dideli, ir maži - visi išeina į
lauką ir žiūri j dangų. Iš tikrųjų, netrukus ant saulės pra
deda slinkti tamsus šešėlis, ir kaitrus vasaros vidurdienis
pamažu virsta vakaru.
Pirmiausia paniką paskleidžia gaidys. Pajutęs vakaro
šešėlius, jis užgieda ir pradeda šaukti vištas ant laktų.
Anos nelabai supranta, kas čia vyksta, neramiai kuda
kuoja, žiūri čia į dangų, čia į gaidį ir buriasi pulkan. Pie
voje baubia karvės.
Mes, prisidengę vieną akį, o prie kitos pridėję tamsų
stiklą, žiūrim aukštyn. Danguje dedasi keisti dalykai, ir
nejučiom darosi net baisu. O dar kalbos apie kažko
kius Dievo ženklus ir stebuklus... Tamsu kaip vakare.
Bet labai trumpai - gal kokią minutę dvi mus gaubia
vakaras, ir jau pradeda brėkšti. Šešėlis nuo saulės trau
kiasi šalin, ir pamažu sugrįžta diena. Visi atsidūsta nuo
neaiškios įtampos, gyvai aptarinėja matytą vaizdą - gal
pirmą ir vienintelį kartą gyvenime. Staiga visi pamato
Valerkąsu pilna rezgine šieno. Ji meta nešulį, pati kren
ta į bulves, keliasi ir bėga dairydamasi namo. Vargšė
buvo popiečio prigulus, o atsibudusi kaip tik prieš sau
lės užtemimą, kurį palaikė tikru vakaru - pats laikas šie
neliu pasirūpinti. Ne svetimu, iš nuosavos pievos, nors
dabar jau ir kolūkinės. Bet iš savos pievos - ne nuodė
mė, tik kad valdžia nematytų. Prisikrovė patamsy pilną
rezginę šieno, užsimetė ant pečių ir - namo. Bet tuo
metu kažin kaip staiga nušvito visa žemė. Tik ką buvo
vakaras, o dabar vėl saulė danguje! Stebuklas! Valerka
nejuokais persigando, metė nešulį lyg nusideginus - ne
šienas jau dabar galvoj - iš pradžių bandė bulvėse pa
sislėpt, bet paskui pašoko ir ristele pasileido namo. Ji
nieko nežinojo apie jokį saulės užtemimą, girdėt negir
dėjo, kad tokie dalykai žemėje būna.
O vaikai kaip niekur nieko pasakoja, kad čia nieko
baisaus, kad viso labo tik mėnulio šešėlis saulę aptem
dė. Valerkai dar ilgai neramu ir negera. O čia dar visas
kaimas iš jos šaiposi, tarsi visiems svarbiau ne saulės
užtemimas, o Valerkos nuotykis su šieno rezgine.
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DIDYSIS POTVYNIS
1958-ųjų metų pavasaris.Nemuno vanduo kyla ir ky
la. Ryte dar buvo tik Upelės krantuose, per pietus jau
užtvindė kelią, o vakare pasiekė ir mūsų namo pamatus.
Jie akmeniniai, tiesiog ant smėlio pastatyti. Vanduo skver
biasi tarp akmenų, lenda po namu. Mes laipiojam išsiki
šusiais akmenimis ir dar labiau išjudinam pamatus. Moti
na išeina pažiūrėti grėsmingai kylančio vandens, pama
to iškrypusius pamatų akmenis ir išsigąsta - ar tik na
mas nepersikreips, nesugrius, jeigu vanduo šitaip pama
tus ardo. Mes tylim ir nedrįstam prisipažinti, kad labiau
siai pamatus išjudinom mes.
O vanduo tebekyla. Neramus vakaras namuose, ma
ma susirūpinus žiūri į užraugtos duonos kubilą - „dziešką“. Tik mes visai nejaučiam baimės, o tik kažkokį atei
nančio nepatirto nuotykio virpulį. Naktį ateina kaimynas
Antanėlis su liktarnia ir praneša, kad vanduo kyla ir iš
kitos pusės, nuo Kunigo šalcinio. Kai susijungs, tada tai
bus! Jau niekas negali užmigti, net vaikai - visi laukia
ryto. Mama ryžtasi žūtbūt iškepti duoną ir kuria duonke
pę krosnį. Išaušta rytas, ir mes pamatom, jog mūsų na
mas tarsi sala vandenų apsuptas. Iš namų jau neišeisi.
Susėdam į luotą ir plaukiam dar neapsemto kalniuko link.
Tik motina apsiauna aulinius batus ir šauna krosnin ke
palus. O iš krosnies jau tiesiai į luotą teko dėti, nes po
poros valandų vanduo jau siekė mūsų namo palanges.
Gyvuliai iš tvarto nenori eiti - baubia, spyriojasi, žviegia.
Net vištos ir tos nenori kraustytis ant aukšto. Beje, jos
ten ilgai ir nepabuvo. Iškišo gaidys galvą pro langelį pa
stogėje, kad sugiedos, kad suplasnos sparnais ir jau
skrenda. Tik labai netoli - vos iki vandens. Vištos iš pas
kos, iš paskos ir viena po kitos vandeny prapuolė.
Kiaulės, karvės, kad ir labai nenoriai iš tvartų ėjo, plaukt
neatsisakė ir sėkmingai pasiekė kalniuką. Tik Antanėlio
bekonas prieš pat krantą iš luoto iššoko ir atgal į namus
pasuko, vos neišversdamas iš luoto mirtinai persigandusios savo šeimininkės Onos. Bet buvo už ausų nutvertas ir
žviegiantis į krantą išvilktas. Mūsų paršams plaukimas irgi
kėlė nerimą, bet mama ėdalu penėjo, ir šie, baimę trum
pam pamiršę, sėkmingai pasiekė krantą. Mūsų laivelis viso labo tik senovinis skobtinis luotas - keblus ir nedidu
kas. Valčių mūsų kaime niekas neturėjo. Bet užtat su siau
ru vikriu luoteliu galėjom net į kambarį įplaukti.
Apsigyvenom pas Leventiną ant kalnelio. Miegam ant
grindų. Už langų tyvuliuoja vandenai, kyšo namų stogai,
langų beveik nesimato. Namai aprišti virvėmis, grandi
nėmis ir kaip kokie belaisviai pririšti prie medžių, nes visi
jie patupdyti tiesiai ant akmenų, vanduo gali pakelti ir nu
plukdyti dievai žino kur. Kaip Jasiaus tvartą - pakilo nuo
žemės ir pradėjo plaukti. Vyrai supuolė, spėjo virvėmis
aprišti, atitempė atgal ir prie kriaušės pririšo. Taip ir plū
duriavo iki potvynio pabaigos. Paskui „atsisėdo“ ant že
mės, tik ne visai tiesiai. Bet šitaip ir tebestovi jau beveik
keturiasdešimt metų.
Išplaukiam su broliu į kaimą, nors tiksliau būtų sakyti
- į marias. Laikydamiesi radijo linijos laidų priplaukiame

tasai pamatė vandenį - tą pačią akimirką liuoktelėjo iš
Zalatoriaus rankų ir plojosi į purvyną, paskui keliais
žaibiškais šuoliais pasiekė vandenį - dar kartą galin
gai uodega suplojo ir dingo po vandeniu. Tik pakilęs
vandens ir dumblo fontanas mus visus nuo galvos iki
kojų purvais aptaškė. Visi juokėsi, ir niekas bebro ne
keiksnojo. Kažin ar teks dar kartą kada nors jį iš arčiau
pamatyti.
Sugrįžome ir mes namo. Išmirkusi asla, iš lubų ply
šių spalių barzdos kyšo, stalai, lovos išklypę. Visur tvyro
drėgmės ir nuodėgulių kvapas, sklindantis iš krosnių.
Po truputį apsitvarkėm, lubas stulpais paramstėm. Bul
ves tik birželio pradžioje pasodinom, o derlius buvo
niekad neregėtas. Visą vasarą po langais vanduo ty
vuliavo. Mes plaukiojom vonelėse, kubiluose kartu su
žąsimis ir antimis. Žvejoti plaukdavome į pamiškį. Į tin
klus dažniausiai lydekos pakliūdavo.
Vaikams tai buvo pati gražiausia vasara. O varlių
kokia daugybė! Visos balos balutės knibždėjo didžiu
lių buožgalvių, kokių niekas čia neregėjo, o vakarais
tokie koncertai prasidėdavo, kad, rodės, visos Nemu
no varlės į mūsų kaimą suplaukė.
PASLAPTINGOJI UGNUKĖ

prie savo namų, bet net pro langą negalime pažvelgti vandeny net stogas mirksta. Nuplaukiam tolėliau - link
Nemuno vagos. Platumėlis! Vanduo iki pat Pervalko, iki
Pereselcų, Raigardo pusėje net krašto nesimato - tik pa
dūmavusi toluma horizonte ištirpsta. Nemunu plaukia ir
plaukia medžiai, pastatų nuolaužos arba ištisi trobesiai.
Viena pirtelė ir j mūsų kaimą įplaukė. Pasisukiojo, pasi
sukiojo ir, suradusi nuošalią vietelę pamišky, apsistojo.
Tik vidurvasarį ją susirado žmogus iš Bugiedos ir su trak
torium atgal parsitempė.
Vanduo laikėsi apie dvi savaites. Pamažu traukėsi nuo
pamiškių, kaimo pakraščių, ir jau buvo galima užeiti j kai
kuriuos ūkinius pastatus. Pirmiausia įėjo Panarkos Kazia. Ir kaip mat išlėkė, išsigandus ir rėkdama - jos kluone
žvėris! Šalinėje, iššiepęs baltus dantis, tupėjo persigan
dęs bebras. įplaukė, o vandeniui atslūgus nesurado ke
lio išplaukti.
Subėgom visi to žvėries pažiūrėti. Tai štai kaip atrodo
tas Nemuno slapukas! Uodega kaip čebato aulas, galva
kaip didžiulio paco, o kailis tik žvilga, tik žaižaruoja. Ar
tyn baisu prieiti - tuoj dantis iššiepia. Drąsiausias buvo
zootechnikas, Zalatorium vadintas. Jis gal kažką meilaus
žvėreliui pasakė, ar pats žvėrelis nesitikėjo, gal trumpam
pasimetė, nes Zalatorius priėjęs paėmė jj ant rankų ir ste
bint sužavėtiems žiūrovams išnešė bebrą iš kluono. Vos

Pavakary, kai pamiškio pievas užkloja ilgi pušų še
šėliai, prie senosios kalkinės Pamėžymėje užsidega ka
žin koks žiburys - lyg kas nedidelę ugnį kūrentų. Mirk
čioja, tai aukštyn, tai žemyn pasišokinėdamas, tai į šo
nus pasislinkdamas. Už ugnelės pro miško kampą ma
tosi Bukyno toluma ir kartais rodosi, kad ta ugnelė lyg
ir ten kūrentųsi. Iš pradžių niekas perdaug ja nesido
mėjo - maža kas gali ugnį kūrenti - gal šakas degina,
gal šildosi, greičiausiai gudų pusėje, o mūsų pusėje tik
pro miško kraštą prasišviečia. Bet ugnelė užsidegdavo
kas vakarą, o kai kada ir anksti rytą ji sužimba, pašokinėja, pasišlaisto pamiškiais ir prapuola. Vos pradėjus tem
ti, visų akys sužiūra Pamėžymėn - ar dega, ar ne? Net
tamsų rytmetį užsikėlus motina pirmiausia pro langą ug
nelės pasižiūri.
Visiems smalsu ir truputį neramu. Bobutei Agotai ro
dosi, kad tai kažkoks stebuklas ar ženklas iš aukščiau, ir
greitai pamatysim, ką jisai reiškia. O tokie ženklai niekada
nieko gero nežada. Taip nuo senovės buvę. Tėvas prisi
mena karą ir iš lėktuvų mėtomus kažin kokius „fanarus“.
- Nu, tokia liktarnia, - paaiškina man motina.
Bet dabar nei karų, nei stebuklų metas.
- Ca kas ne tep, - sako Garbus.
Gerai dar, kad ta ugnelė tik degtų. Bet kai prie jos
prisiartini, ji pranyksta. Nueini j tą vietą - o jokio ženklo,
jokios ugniavietės. Jau visai menkas juokas, jau baisu juk vaidenasi.
- Be pašvencinimo ca nieko nebus, - kaip viską žino
dama šneka bobutė.
Bet kas ten pamiškius šventins.
Taip ir žibėjo ta ugnelė žiemą, pavasarį. O vasarą ėmė
ir pranyko. Net nepastebėjom iš karto, nes jau buvom
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beveik įpratę prie to neįprasto žiburėlio - savo kaimo
mažo stebuklo. Užmetam akį vakare - aha, dega - tai ir
gerai. Užgeso, tai ir kalbos greitai išblėso - kaip nieko
nebūta.
Tik vieną kartą Garbus, praeidama pro mūsų namus
ir apie šį bei tą bešnekėdama, žvilgtelėjo Pamėžymėn ir
apie ugnelę kalbą pradėjo:
- Tai jau nedega? Žinot, moteros, man toj ugnukė irgi
ramybės nedavė. Aš irtep, ir tep mislinau, o an galo Dzievas man protų apšvietė: ca viskuoj kalta melioracija. Mūs
Upelė nuo Pamėžymės po žamėm teka ir viskų vilgo. O
kap iškasė grabes, vandenį in jas nukraipė, tai ty, po tuoj
žami ir išdžiūvo visoki kaulai. Už tai ir švieca. Zūrėkit,
dabar Upelė vėl po žami prapuolė - argi jų suturėsi? Ca
gi Dzievas tep viskų kieravoja - vandenį, ugnį - viskų.
Ca, braca, kitaip nebus.
- Gerai tu sakai, Aniu. Cik šitep ir bus. Iš kur gi toj
ugnukė daugiau bus. O kaulai tai švieca, pači matiau nakcu, - sako Marė.
Tuo ir baigėsi istorija su ugnele. Ji daugiau neįsižie
bė, ir visi ją užmiršo. Ir Upelės niekas daugiau į paviršių
per prievartą neiškėlė. Bėga taip, kaip ir turi bėgti - iš
pradžių per pievas, per kaimą, pamiškį, o paskui po že
mėmis Nemuno link sruvena. Pro seną kalkinę ir gal kaž
kokius kaulus. Galbūt.
BAUTRUKAS
Bautrukas gerai žino, kad plaukti Nemunu sieliais tai ne visai tas pats, kaip plaukti kokiu plaustu ar manev
ruoti tarp atvajų lengvu skobtiniu luoteliu. Sieliai, broleli,
tai beveik laivas. Ilgas, platus-su vairais, stabdžiais, pa
stoge ir net ugniakuru, padarytu iš velėnų. Tas laivas bus
paklusnus, jeigu rąstai surišti tvirtai ir jeigu plaukiantieji
žino kiekvieną upės vingį ir akmenį.
- Strykas, barbora, lova, ožys, vinduga, troptas, kozikas, - visus šiuos žodžius taria Bautrukas, kai pasako
ja apie sielius. Jau retai kas šiuos žodžius supranta, bet
iš to, kaip jis kalba apie barborą, darosi aišku, kad tai ne
moteriškė, o kažkoks trosas. Ir lova tai visai ne lova, pa
statyta ant sielių miegui, bet tik surišti rąstai. Iš lovų jau ir
ožys išeina.
Bautruką geriausiai supranta mano tėvas, Ignotas taip pat sielininkas. Užtai abu ir kalbasi, pasakoja ir pa
sakoja, mini tik sau žinomus žodžius, Nemuno akmenis,
vingius ir rėvas - Meška, Kraučius, Šiaučius, Kiaulė, Kui
lys, Velnio ciltas. Tik jie vieni dabar žino visus tuos akme
nis nuo Gerdašių iki paties Kauno.
O Bautruką panemuniuose visi pažįsta. Jis tiek pri
kalbės, tiek pripasakos - ilgai nepamirši. Todėl jam gauti
nakvynę - vieni juokai. Ir šeimininkas mielai išeina pasi
tikti, kai ištolo pamato ateinantį Bautruką, apsiavusį rau
donais auliniais batais, kuriuos sielininkams duoda žy
das - miško pirklys.
Turi apie ką pakalbėt Bautrukas su Ignotu. Kur ten,
viso to nemačiusiam, suprasti, kur ten pajusti nors kruo
pelę tų nuotykių ir pavojų. Tiek naktų po žvaigždėtu Ne
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muno dangum! Net parausta, net pajaunėja abudu, pri
siminę visa tai - praėjusią jaunystę ant sielių.
Paskui viskas baigėsi.
Karas. Aplinkui sumaištis, frontai, vežimai, vokiečiai,
rusai. Ir vieni, ir kiti Bautruką išsirinko iš kaimiečių tarpo
lyg atstovu, lyg seniūnu, kad šie būtų sukalbamesni ir
neštų jiems savo gerą, duotų arklius jų patrankoms per
vežti ir šiaip visu kuo padėtų šitame nepažįstamam ir sve
timam krašte.
Eina Bautrukas per žmones ir kalbasi, tariasi - ką čia
su tom duoklėm daryti. Jei neduosi - jėga atims ir grū
dus, ir arklius. Gerai dar, kad be kulkų apsieitų. Vardan
ramybės žmonės ir duoda - tegu tik greičiau atsikabina.
Vokiečius kažkaip būdavo lengviau apgauti. Su ru
sais sunkiau. Jautė šie, kad Bautrukas kažką nuo jų su
ka, ne viską surenka iš žmonių, viską žino apie miškan
išėjusius vyrus, bet nieko nepraneša, nieko nesako. Tik
savo kartoja:
-Nežinau, vyraliai,nieko. Nematiau. Negirdėjau. Nė
ra. Nebuvo, - ir panašiai.
Rusai mano, kad niekas taip tų nacionalistų nepamo
ko kaip Sibiras. Ir išvažiuoja Bautrukas į šaltus šiaurės
Rosijos tyrus - Vorkuton.
Bet neprapuolė ir ten. Mokėjo kalbėti ir rusiškai, ir vo
kiškai, ir lenkiškai. Draugų susirado, nes toks žmogus
visiems patinka, su juo ir nelaisvė lengvesnė. Neįveikė
Vorkuta Bautruko. Nors sunku buvo - ką čia ir kalbėti.
Džiūvo sudžiūvo - kaip skiedrelė į namus sugrįžo. Bet
vis tiek gyvas, bet vis tiek tas pats žmogus - smagus,
geras, tik jau kažkokia ramybe alsuojantis.
Grįžo išvengęs gal dar baisesnės lemties, klaidžioju
sios visai šalia jo trobesių, šalia vaikų ir žmonos.
Jie pasakojo, o Bautrukas netiki savo ausimis, kad jų
kaime tokie dalykai dėjosi. Kaip kokį baisų sapną vis pa
sakoja jo Marė apie degančius namus ir šaukiančius žmo
nes, apie žado netekusius vaikus, kurie per vieną naktį
pamatė tiek mirčių, kad užteks visam gyvenimui.
...Apie ankstų Žolinių rytą, kai užlipusi ant šieno prie
miegančių vaikų, nežinodama kaip juos nuraminti ir kaip
jiems baisią naujieną pasakyti, šneką pradėjo visai ne
tais žodžiais, kurie ramintų:
- Cik nenusgųskit, vaikucai...
O tuos po šių žodžių iš karto pradėjo krėsti pats tik
riausias drugys. Nors dar visai nieko nežino ir tik į moti
ną žiūri.
...Kitą naktį prieš pat gegužines, kai Aleksandrų kie
me jau stovėjo papuoštas altorėlis, visą baisumą regėjo
patys vaikai, ir dabar drebulys krėtė jau Marę.
Vis pasakoja ir pasakoja Marė - rodos, ir galo nebus
tiems baisiems pasakojimams. Kada gi paliaus? Vis apie
gaisrus, kraujus, šūvius ir aimanas, sumišusias su šauks
mais į vasaros nakties dangų: „Dzieve, Dzieve, pasgailėk!“ -visai kaip ant Aleksandro kryžių parašyta: „Jėzau,
pasigailėk mūsų“ ar “Viešpatie, gelbėk mus“.
Ir dabar Bautrukui rodos, kad toj Vorkutoj jam daug
ramiau buvo negu jo žmonai ir vaikams savo namuose,
šitam pamišky. Čia viskas sumaišyta be proto ir be šir-

dzun. Dažniausiai pas mus - su Ignotu pasišne
kėt apie sielius ir gyvenimą. O kad moterys nesu
prastų, kai kalba pakrypsta apie buteliuką - Baut
rukas su Ignotu šneka vokiškai. Net ir aš, šj tą vo
kiškai nutuokdamas, nepagaunu, apie ką čia kal
ba sukasi - taip greitai jie vokiškai balbatuoja.
BO LESIUS

dies. Visokie bečelės, ratelnykai, macaniai, stribai, miš
kiniai ir dar dievai žino kokie. Ginkluoti ir visada teisūs. O
čia vaikai, moterys, seniai ir visai nekaringi vyrai - sieli
ninkai, medkirčiai ir „žemės kurmiai“.
Už ką tokios baisybės? Matyt, tokie laikai visur atei
na, kai amžių amžius kauptą žiaurumą reikia vienąkart
išlieti. Ir nereikia čia nei klausti - už ką, kodėl? Taip, ma
tyt, būna visur per šitiek daug pasaulio gyvavimo metų.
Visiems kada nors ateina baisūs laikai - kažkas kariau
na, užkariauna. Kiti kovoja, ginasi. O ta kova būtinai pa
sinaudoja ir piktieji, kuriems vis tiek į ką šauti ir vardan
ko šauti.
Užtai tokie ilgi kapai Baltakalnyje, užtai taip nyku Alek
sandrų pakrantėje ar ant Uoslių kalnelio.
Ir Bautruko pamiškyje jau beveik nieko neliko. Tik Juo
zukas - vienintelis viso to liudininkas. Sunkiai, bet vis dėlto
pakilęs iš gilios nevilties duobės. Vienintelė gyvastis šio
je miškų ir Nemuno prieglaudoje.
Čia tiek visko pasakota, tiek išgyventa, tiek matyta ir
jausta, kad, rodos, ir šiandien čia laikas sustojo - maž
daug prieš penkiasdešimt metų. Nes viskas kaip ir tada
- tik miškas, laukai ir dangus. Ir dar Juozuko pasąmonė
je išlikę siaubo naktų miražai.
O žvelgdamas iš kaimo pusės j Šilaicin neriantį Bautru
ko kelią, rodos, išvysi ateinant; atlinguojant tokj tiesų,
liesą ir greitą žmogelį. Tai Bautrukas ateina su žuvimi so-

Bolesius buvo mūsų kaimo vagis. Ir nieko čia
daugiau negali pridėti - nuosavas vagis, ir vis
kas. Jau toks žmogus buvo, kad negalėjo praeit
pro ne vietoje padėtą gerą. Visi tai žinojo, bet
po senovei namų nerakino - Bolesius j trobą nei
davo. Jei prie namo būdavo koks viliojantis daik
tas, kur j akis net ir ne vagiui kristų, Bolesius ne
išlaikydavo.
Po karo jis kuriam laikui dingo - į Vilnių išvažia
vo, pas brolį. Ten išėjo tikrus vagiliavimo mokslus.
Kas tais laikais nuvažiuodavo j Vilnių, galėjo įsiti
kint, kiek ten vagių buvo privisę. O naivų kaimietį
apšvarinti ir mokslo didelio nereikia. | kalėjimą Bo
lesius nenorėjo, todėl grįžo namo, prie žemės. Jis
buvo nepakeičiamas pasakorius, šposininkas,
greitai įgyjantis žmonių pasitikėjimą. Susibičiuliaut
su kaimiečiais jam daug laiko nereikia. Paskui, žiū
rėk, žmogus ima ir pasigenda kokio nors kad ir
nedidelio daikto. Eina tada jis tiesiai pas Bolesių:
- Nu, Boles, baik šposus. Tu pajėmei mano dal
gį, kur anųdzien Leipalingin pirkau.
Bolesius žiūri į žmogų - ar jis iš tikro taip gal
voja, ar dar tik jį įtaria.
- Aaa, - tai ty tavo toj dalgė. Žinai, prie kelio radau.
Ainu, žūrau dalgė guli žolėsa. Pajėmiau. Imk, jeigu tavo.
Cik daugiau nemėcyk. Gerai dar, kad aš radau. Kitas tai
būtų neadavis. Man neraikia, aš savo turiu.
Su Bolesium nepasiginčysi - jis kalbą taip išvingu
riuos, kad tu čia liksi už visą svietą žiopliausias.
Taigi žmogelis ir džiaugiasi lengvai savo turtą susig
rąžinęs, o Bolesius - lyg gerą darbą padaręs.

IT iO P L I: N A R IM T I :

The childhood in the village of Gerdašiai
Juozas PRAPIESTIS
These are stories about country people told by Juozas
Prapiestis, an engineer. The stories tell about the village of
Gerdašiai that is near the river Nemunas and where people's
lives are both simple and unrepeatable; where legends about
the drawned church are told and where the holy Kunigas
spring water is coming out and it is only a few kilometres
from the Raigardas valley in which the heavenly city is said
to have drawned. He remembers the people of his country
through the eyes of a child. The reflection of the ancient world
outlook is perceived by the author in people’s reasoning,
approach to the world; in their personal contacts and hard
daily routines accompanied by a song or prayer.
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