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Marija GIMBUTIENĖ

Senoji Europa
VII S KYR I US

Deivės religija
1. Kilmė.
Deivės religija žmonijos istorijoje truko šim
tus tūkstančių metų. Patys seniausi meno pamin
klai yra religiniai simboliai. Tai titnago skulptū
rėlės, randamos nuo ankstyvojo paleolito laikų
—prieš daugelį šimtų tūkstančių metų. Jos vaizdubja įvairius Deivės aspektus ir su ja susijusius
gyvulius. Aptikta labai ankstyvi} trikampio for
mos, moters pavidalo su paukščio galva skulptūrė
lių, taip pat moters, laikančios kūdikį, figūrėlių.
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3 pav. Deivė Paukštė iš Lengjelio
kultūros su snapu, be burnos ir
sparnais vietoj rankų. TešeticėKyjovicė, Moravija, Čekija. Apie
4700 m. pr. Kr. (Bmo archeologijos
muziejus; M. Gimbutas, Goddess,
1989)

2 pav. Deivė Paukštė su anties
kauke ir karūna, sėdinti soste,
puošta būdingais simboliais:
ševronais žemiau pilvo, lygiagre
čiomis linijomis ant rankų ir kojų,
įvijomis ant kelių, ir trimis linijomis
aplink sostą. Terakota, Vinčos
kultūra. Svetozarevas, Vidurio
Serbija. Apie 4700 - 4500 m. pr. Kr.
(Svetozarevo muziejus; M. Gimbu
tas, The Language of the Goddess,
1989)

4 pav. Gimimo Deivė gimdymo
poza. Achilėjonas, Tesalija. Apie
6300 m. pr. Kr. (iš autorės kasinėji
mų 1973 m.; Larisos archeologijos
muziejus; M. Gimbutas et ai., 1989)
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5 pav. Deivė Auklė su meškos kauke ir krepšiu ant nugaros, pakabintu ant diržo ar
virvės. Ant rankų —trys linijos. Vinčos kultūra. Apie 4700—4500 m. pr. Kr. Čuprija,
netoli Supskos, Vidurio Serbija (Belgrado nacionalinis muziejus; M. Gimbutas, The
Gods and Goddess of Old Europe, 1974)

Musteriniu (neanderta
liečio) laikotarpiu - nuo
100 000 iki 40 000 m.
pr. Kr. —simbolių kas
kart daugėjo, rasta rūpes
tingai palaidotų žmonių.
Ant akmenų aptikta tau
rės pavidalo duobučių bei
įvairių geometrinių žen
klų, o kai kurie kapai bu
vo uždengti trikampiu akmeniu. Tie akmenys,
kaip matysime iš vėlyves
nių laikų simbolių apra
šymo, reiškė ne ką kita,
o atgimimo funkciją atlie
kančią Deivę.
Nuo pat pirmųjų sim
bolių atsiradimo uolų
raižiniuose, ant kaulo ar
rago dirbinių galime
įžvelgti jų ryšį su Deive,
kuri pati kuria gyvybę.
Nuo 35 000 - 30 000 m.
pr. Kr. Deivės kūno da
lys, kuriose glūdi jos prokreacijos jėga —krūtys,
vulva, pilvas, - yra vieni
iš būdingiausių simbolių,
ir jie vėliau kartosis
30 000 metų. Paleolito
menas ir simboliai rodo,
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6 pav. Deivė-Meška su meškiuku. Vinčos
kultūra. Apie 4500 m. pr. Kr. Fafos prie
Kosovska Mitrovicos, Kosovas Pietų
Serbijoje. (Kosovska Mitrovicos archeologijos
muziejus; M. Gimbutas GG, 1974)

7 pav. Madona iš maždaug 5000 m. pr. Kr. Vinčos
kultūra. Svetozarevas, ties Drenovacų Serbija
(Zavičajni muzej Svetozarevo)

kad Dievas kūrėjas buvo ne vyras, o mote
ris. Tėvo pavidalo ir vyro vaidmens prokreacijos procese pėdsakų nei paleolito, nei ne
olito mene neaptikta. Gimdymas ir kūdi
kių maitinimas yra suprantamas modelis vi
sa gimdančios dievybės Motinos pavidalui
atsirasti.
Religiniai simboliai atspindi visuomenės
sistemą. Šimtus tūkstančių, gal net ir porą
milijonų metų žmonės gyveno visuotinės ly-

8 pav. Baltoji Deivė
iš kaulo apskritomis
kaip gyvatės akimis.
Duobutės žemiau
burnos vaizduoja
galbūt dantis.
Skylutės kaukės
šonuose —
auskarams.
Didžiulis trikampis
ir trys linijos virš jo
bei per vidurį kojų.
Karanovo VI
kultūra. Apie
4500 m. pr. Kr.
Aukštis 20 cm.
Rasta Kascioarelėje
(Cascioarele),
Dunojaus žemupio
saloje. Pietų
Rumunija (pagal
V. Dumitrescu,
1974, Arta
preistorica in
Romania)

9 pav. Baltoji Mirties Deivė iškaulo.
Sardinijos Ozierio kultūra. IV tūkstantmeaopr. Kr. antroj ipusė. 35 cm
aukščio. Monte Miana urvas, Santadi (Kaljano archeologijos muzie
jus; M. Gimbutas, Goddess, 1989)

gybės (egalitarinėje) sistemoje nedi
delėmis grupėmis, ir motinos bei vai
kų ryšiai buvo labai glaudūs. Senelė
ir motina vadovavo giminei, tvarkė
ir apeiginį bei dvasinį gyvenimą.
Vėlyvojo paleolito menas pasikei
tė staiga. Atsirado uolų piešinių, rai
žinių, skulptūrų. Uolos, kur aptinka
ma nuostabių gyvulių piešinių ir rai
žinių, buvo paleolito laikų šventyk
los. Jose vyko kalendorinės apeigos,
iniciacijos ir daug kitų ritualų, susi
jusių su Deivės religija. Akmeninių,
raginių ir kaulinių jos skulptūrėlių at
sirado tarp 27 000 ir 25 000 m. pr. Kr.
Nuo 25 000 iki 20 000 m. pr. Kr. jų
kaskart daugėjo. Vėlyvojo paleolito
pabaigoje deives vaizdavo ne tik
skulptūrėlių pavidalu, bet ir akmens
ar kaulo raižiniuose. Tarp pietų Pran
cūzijos ir vidurio Sibiro rasta apie
3000 skulptūrėlių ir dar daugiau rai
žinių. Iš šitokio skaičiaus jau galima
apytikriai susidaryti vaizdą, ką jos
simbolizuoja.
Pagal pavidalus, gestus, atributus
skulptūrėles galima suskirstyti į tipus,
kurie žymi tam tikrus Deivės aspek
tus bei funkcijas ir vadinami stereo
tipais. Paleolitinės mamuto kaulo ar
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10 pav. Kikladų salų kapų sustingusios mirties
deivės iš marmuro. III tūkstantmečio pr. Kr.
pirmoji pusė. Būdingi simboliai: V pavidalo
antkaldė ir dideli trikampiai. Per vidurį kūnai
apjuosti lygiagrečiomis linijomis. Galvą sudaro
cilindrinis kaklas be veido (pagal Jūrgen Thimme,
ed., 1977, Art and Culture of the Cyclades)

11 pav. Deivė Gyvatė plačia burna ir su
karūna, gyvatiškomis kojomis, užkeltomis
viena ant kitos. Molinė. Aukštis 14,5 cm.
Kretos neolitas. Apie 6000-5700 m. pr. Kr.
Kato Lerapetra, Pietų Kreta (Herakliono
archeologijos muziejus, Kreta; Goddess,
1989; gal P J. Ucko, 1968)
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12 pav. Deivė Gyvatė gyvatės galva,
rankomis ir kojomis, susinėjusiomis su
kūnu, ir dažyta raudonomis gyvatiško
mis linijomis. Vakarų Tūrkijos neolitas.
6000-5500 m. pr. Kr. Radimo vieta
nežinoma (Goddess, 1989)
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tinos prototipu; visa teikianti ir gausinanti
Deivė Paukštė, vaizduojama su paukščio
galva ir sparnais bei didelėmis krūtimis ir
žymima jai būdingais ženklais —V, meandromis, zigzagais ir kitais su vandens sfera
susijusiais simboliais; ir Mirties Deivė su
stingusia poza. Atgimimo (Regeneracijos)
Deivės aspektų galime įžiūrėti žuvies, ežio
ir varlės simboliuose. Gyvatė, kurios vaiz
davimas kaulo raižiniuose ryškiai susijęs su
pumpurais ir augalo šakelėmis, greičiau
siai simbolizavo kasmet atsinaujinančią gy
0
1cm
vybės energiją. Kaulo, rago raižiniai ir ak
13 pav. Nėščioji Deivė, laikanti rankas ant pilvo ir su dideliu trikampiu. Ant pečių - dvi
meniniai objektai rodo turtingą simboliką,
eilės lygiagrečių linijų. Vėlyvoji Sesklo kultūra. Apie 5500 m. pr. Kr. Nartakionas, 5 km į
kalendorines
apeigas, ženklas, susijusius su
pietus nuo Achilėjono, Tesalija (iš autorės kasinėjimų 1974 m.)
gimimu ir mirtimi, gyvybės užtikrinimu,
materialinių gėrybių gausinimu ir kt.
minkšto akmens skulptūrėlės nebuvo Veneros, kaip jas li
Jau vėlyvajame paleolite gyvavo Deivės ikonografija,
teratūroje paprastai vadina. Tai ne gražuolės vyrų seksua susidedanti iš kelių rūšių simbolių: abstrakčių, arba hie
lumui žadinti (kaip mano kai kurie meno istorikai). Jų funk roglifų, X, V, trikampių, meandrų ir kt.; reprezentacinių,
cijos daug reikšmingesnės: teikti ir saugoti, atimti ir atkur pavyzdžiui, vulvos, krūtų, paukščio kojų; ir zoomorfinių,
ti gyvybę. Apie šitokias Deivės funkcijas galime kalbėti iš kurie yra įvairių Deivės aspektų atributai, jėgos nešėjai.
studijavę stereotipus ir simbolius. Daugelis paleolito ste Panaši ikonografinė sistema kartu su Deivės religija per
reotipų abejonių nekelia, jie žinomi tūkstančius metų. Svar ėjo į žemdirbystės laikus ir prisitaikė prie naujų ūkio są
biausi, dėl kurių gyvavimo autorė neabejoja, yra: Gimimo lygų. Neolito menas vėl staiga pasikeitė. Atsiradus kera
Deivė, vaizduojama gimdymo poza arba su labai pabrėžta mikai, apie 6500 m. pr. Kr. pasirodo tūkstančiai skulp
vulva; Nėščioji, arba Vaisingumo, Deivė, padėjusi ranką tūrėlių ir vazų, šventyklų, freskų, reljefų, šventyklų mo
ant pilvo, kurią galime laikyti vėlyvesnių laikų Žemės Mo delių ir nesuskaičiuojama daugybė apeiginių reikmenų.
Laidojimo apeigos ir kapų tipai kas
kart įvairėjo. Daugiau nei šimtą kartų
pagausėjo simbolių. Atsirado visai re
ali galimybė iššifruoti Deivės ikonog
rafiją. Senosios Europos, 65003500 m. pr. Kr., simbolikos tyrinėjimas
kartu yra raktas ir paleolito religijai
suprasti. Turime pradėti nuo tų laikų,
kai yra daug duomenų simbolikai at
kurti. Autorė tai plačiau yra išdėsčiu
si knygoje Deivės kalba (The Langua
ge of ihe Goddess, 1988)1. Pasinaudo
sime šiuo veikalu ir pateiksime nuro
dytos knygos išvadas.
2. Deivių ir dievų stereotipai

14 pav. Atviros šventyklos modelis. Viduryje sėdi Nėščioji Deivė (Žemė Motina), iš šoniĮ dvi jaunos figūros. Priešais Deivę matyti skylė aukoms. Kukutenio kultūra. Rasta GaleštiNedėja netoli Piatra Niamco, Šiaurės rylų Rumunijoje. 4000 - 3800 m. pr. Kr. (Goddess,
1989)
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Skulptūrų, reljefų ir raižinių ana
lizė leidžia skirti nemaža stereotipų,
kurie kartojasi daugelį tūkstančių me
tų. Pagrindiniai yra paveldėti iš pale
olito laikų, o neolite atsirado naujų ti
pų, naujų aspektij ir detalių. Jau gali
ma kalbėti apie deivių ir dievų „pan
teoną“.
Vizualiai pristatysime pagrindinius
tipus ir trumpai aptarsime kiekvieną.
Daugumos jų pradžia, kaip minėta,
siekia vėlyvąjį paleolitą.

15 pav. Kukutenio kultūros vaza. Apie 4000 m.
pr. Kr. Viduryje —dvigubo trikampio antropo
morfinė Deivė, kuri vietoj rankų turi paukščio
kojas. Vaza dažyta raudona, tamsiai ruda ir balta
spalva. Aukštis apie 50 cm. Trajanas, Katra
Niamco reg., Šiaurės rytų Rumunija. Kukutenio
AB fazė (Jasų archeologijos muziejus; Goddess,
1989; pagal H. Dumilrescu, 1960, Dacia, IV)

17 pav. Kiaušinio
pavidalo Deivė Žuvis
su antropomorfiniais
bruožais ir dekoruota
labirintiniu raštu. Akmens
skulptūrėlė. Apie 50 cm
aukščio. Lepenski Viras,
Šiaurės Serbija. Apie
6000 m. pr. Kr. (Belgrado
universiteto muziejus;
Goddess, 1989; pagal
D. Srejovič, 1969, Lepenski
Vir, Beograd)

16-1 pav. Atgimimo Deivė dviejų
trikampių kūnu ir paukščio kojomis vietoj
rankų. Trys vertikalios linijos vietoj galvos
ir apatiniame trikampyje. Raižinys ant
vieno keturkampės molinės vazos šono.
Ant kito šono buvo V ženklas —vulva.
Tisos kultūra. Szeleveny, Rytų Vengrija.
Apie 4800 m. pr. Kr., (Budapešto
nacionalinis muziejus; Goddess, 1989)

16-2 pav. Smėlio laikrodžio formos figūra,
nupiešta ant olos sienos Retų Ispanijoje.
Paukščio kojos ir rankos, trikampė galva
su trimis linijomis iš abiejų veido pusių,
antenos ir išsprogusios apvalios akys, lyg bitės, - tai būdingi Deivės Paukštės
požymiai. Ispanijos vėlyvasis neolitas,
tikriausiai IV-asis tūkstantmetis pr. Kr.
Aukštis 11,2 cm. (Los Organos,
Despenalerros, Jačn)
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Deivė Paukštė (1—3 pav.). Tai moteris paukščio nosi
mi, be burnos, dažnai didelėmis krūtimis bei atsikišusiu
užpakaliuku, iš profilio primenanti paukščio kūno silue
tą, su dailia šukuosena, turbanu arba karūna. Jos specia
lūs ženklai yra V, ševronas, meandra, lygiagrečių linijų
grupės ir skaičius 3. Ji ir moteris, ir paukštis: kartais mo
teris su paukščio atributais (pavyzdžiui, vietoj rankų turi
sparnus), kartais paukštis su antropomorfiniais bruožais.
Nuo neolito pradžios ši Deivė taip pat vaizduojama va
zos pavidalu su veidu ant kaklo arba su kauke.
Deivė Paukštė yra dualistinės pri
gimties: lemianti gyvenimą ir mirtį. Dėl
to ji yra arba antis, žąsis, gulbė, gegu
tė, zylė, kregždė, arba plėšrusis paukš
tis - grifas, pelikanas, pelėda, varna,
šarka, juodvarnis, vanagas.
Gimimo Deivė (4 pav.). Antropo
morfinė deivė vaizduojama gimdymo
poza, paryškinta vulva. Kaukė turi ant
ropomorfinių bruožų. Ant nugaros
įrėžtos 3 ar 9 linijos. Jos epifanija (pa
kaitalas) —stirna, briedė, elnė.
Auklė ir Madona (5—7 pav.). Mo
teris su meškos kauke ir su juostomis
ar diržais prikabintu ant nugaros krep
šiu kūdikiui nešioti (5 pav.), meška ma
dona su meškiuku (6 pav.) arba ma
dona su kūdikiu ant kelių (7 pav.).
Sustingusi nuoga Baltoji Deivė
Mi r t i s (8-10 pav.). Tai nuoga mo
teris sudėtomis ant krūtinės ar išties
tomis palei šonus rankomis, paprastai
vaizduojama su kauke, kuri turi arba
paukščio (ilgą nosį, bet be burnos), ar
ba gyvatės (plačią burną ir akis, bet be
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nosies) bruožų (8, 9 pav.). Jos
skulptūros iš kaulo, marmuro,
alebastro, šviesaus akmens ar
molio yra mirties (kaulo) spal
vos. Mirtis buvo balta, o ne
juoda kaip indoeuropiečių re
ligijoje. Šis tipas randamas ka
puose arba urvuose, ne šven
tykloje ir ne namie ar kieme.
Garsiausios skulptūros yra gra
cingos ir laibos marmurinės
deivės, rastos III tūkstantme
tyje pr. Kr. Kikladų salų kapi
nynuose (10 pav.). Neolite jos
gerokai stambesnės.
Deivė Gyvatė (11,12 pav.).
Moteris, sėdinti jogos poza, gy
vatės kojomis ir rankomis. Jos
galva su kauke, turi plačią bur
ną ir apskritas akis (11 pav.)
arba su gyvatės galva (12 pav.).
Vaizduojama kaip figūrėlė arba kaip didelė vaza, orna
mentuota vandens (akvatiniu) ir gyvatiniu raštu. Deivė
Gyvatė turi karūną arba ragus. Kretos kultūros Deivė Gy
vatė kartais vaizduojama su labai didele karūna, kurios
viduryje - visas gyvačių lizdas.
Nėščioji Deivė (13, 14 pav.). Tai nuoga nėščioji su di
deliu trikampiu, vaizduojama sėdinti ar stovinti. Neolitinės šio tipo skulptūrėlės turi cilindrinį kaklą su kauke,
visados su antropomorfiniais bruožais. Nėščiosios Dei
vės specialūs ženklai - trikampiai, rombai, įvijos, 2 arba

4 linijos ir keturių kampų simboliai. Nuo ne
olito pradžios kiaulė buvo jos šventas gyvulys
(simbolis).
Atgimimo Deivė (15-23 pav.). Ji vaizduo
jama kaip trikampis arba dvigubas trikampis
(smėlio laikrodis arba drugelis); pavidalai iš
sirutulioję iš moteriško trikampio. Vertika
lus dvigubas trikampis dažnai vaizduojamas
su paukščio kojomis vietoj rankų ir su vabz
džio (bitės, kandies ar kt.) galva (15,16 pav.).
Horizontalus dvigubas trikampis yra druge
lis su žmogaus galva. Dar dažniau Atgimimo
Deivė pasirodo zoomorfiniu pavidalu, sim
bolizuojančiu gimdą. Tai žuvis (17 pav.), var
lė (18, 19 pav.), ežys (20, 21 pav.) ir jaučio
galva (22 pav.). Žuvis, varlė ar rupūžė ir ežys
kartais turi antropomorfinę galvą arba vulvą. Garsiosios akmeninės Lepenski Viro
skulptūros turi moters, žuvies ir plėšriojo
paukščio bruožų. Kadangi jaučio galva pana
ši į moters gimdą su Falopijaus vamzdeliais
(23 pav.), nuo neolito pradžios jaučio galva
pasidarė vienu iš labai dažnai vaizduojamų
atgimimo simbolių.
Vyriškieji dievai (24—27 pav.). Jie gyvavo
ir paleolite, ir neolite, tačiau apie aiškius ste
reotipus kalbėti sunku, nes jų skulptūrų la
bai nedaug. Iš paleolito laikų neturime nė vie
nos vyriško Dievo skulptūros, bet urvų raiži
niuose ir piešiniuose aptinkamas pusiau žmo
gus, pusiau žvėris, dažnai vaizduojamas gre
ta gyvulių. Literatūroje jis vadinamas šama
nu, bet, knygos autorės nuomone, tai žvėrių
ir miškų valdovas, Miškinio prototipas. Ka
dangi Miškinis išliko iki mūsų laikų folkloro,
yra pagrindo manyti, jog jis gyvavo visą proistorę ir iki šių dienų. Iš graikų ir romėnų lai
kų turime Paną ir Silvaną, kurie vaizduojami
su kabliu („vyskupo lazda“) rankoje. Vyriš
kojo Dievo, pagarbiai sėdinčio ant kėdės (ar
soste), su kauke, keliomis apyrankėmis ir ran
koje laikančio kablį, skulptūra rasta pietry
čių Vengrijoje iš Tisos kultūros teritorijos apie
5000- 4800 m. pr. Kr. (24 pav.).
Nuogi vyrai su paukščio kauke, žinomi
nuo vėlyvojo paleolito laikų, greičiausiai yra
ne dievai, o įvairių apeigų ir apeiginių šokių
dalyviai.
Nuo neolito pradžios galime skirti 2 vyriš
kųjų dievų stereotipus: jauną, stiprų ir aistrin
gą, nuogą sėdintį ant kėdės (25 pav.) ir seną,
ramų Rūpintojėlį, liūdną sėdintį ant kėdės ir
rankas laikantį arba ant kelių, arba alkūnėmis
ant kelių ir rankomis parėmusį smakrą (26,
27 pav.). Abu šie tipai greičiausiai yra gims
tančios ir mirštančios gamtos metafora.

3. Deivių figūrėlių, skulptū
rų ir reljefų radimo vietos

20 pav. Alebastrinis kabutis,
vaizduojantis greičiausiai ežj skulptūrėlė dantyta nugara.
Achilėjonas, Tesalija. Apie 6300 m.
pr. Kr. (iš autorės kasinėjimų
1974 m.; M. Gimbutas et ai., 1989)

Deivių funkcijoms suprasti
svarbu žinoti, kur ir kaip skulp
tūrėlių randama archeologijos
paminkluose. Per šimtą archeo
loginių tyrinėjimų metų jų surink
ta labai daug, tačiau informaci
jos apie radimo aplinkybes daž
niausiai nėra jokios. Todėl turi
me pasikliauti paskutiniųjų de
šimtmečių tyrinėjimais. Tuo at
žvilgiu svarbios medžiagos davė
šios senojo neolito vietovės:
Achilėjonas, kaimas su šventyk
lomis Tesalijoje, Šiaurės Graiki
joje, 6400—5600 m. pr. Kr., Čatal Chiujukas, Vidurio Anatoli
jos miestas su daugeliu šventyk
lų, 6500-5500 m pr. Kr., ir Le
penski Viras, 50 šventyklų vieta
ant Dunojaus kranto Šiaurės Ser
bijoje, susijusi su mirties ir atgi
mimo problemomis, nuo 6500 iki

21 pav. Deivė Ežys (vaza su „spygliais“): ežio pasidalo vazos dangtis su Deivės galva.
Karanovo kultūra. Apie 4500 m. pr. Kr. Kascioarelės sala, Dunojaus žemupys, Pietų
Rumunija. Dangčio aukštis 6,1 cm (Bukarešto nacionalinis muziejus; pagal V. Dumitrescu, 1968)
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5500 m. pr. Kr. Kiekviena iš šių trijų vietovių atskleidžia
kiek kitus deivių garbinimo aspektus.
Achilėjonas (Achilleion). Ši 1973 ir 1974 m. autorės
tyrinėta Graikijos gyvenvietė yra netoli Farsalos, Pietų
Tesalijoje. Ji priklauso neolitinei Sesklo kultūrai2. Jos
chronologija nuo VII tūkstantmečio vidurio iki VI tūks
tantmečio pr. Kr. vidurio yra nustatyta, remiantis 42 radiokarbono datomis bei visais kitais stratigrafijos ir ti
pologijos duomenimis. Religijos studijoms labai reikš
mingos Achilėjono šventyklos, 200 skulptūrėlių, apeigi
nės aukojimo pakylos, nuostabi apeiginė keramika ir
daugybė kitų su kultu susijusių daiktų. Achilėjono tyri
nėjimų duomenimis, deivių negarbino visur ir bet kur,
jos turėjo specialias vietas, skirtas tam tikrai Deivei. Čia
pirmiausia pastebėta, kokių deivių skulptūras laikė šven
tyklose ir kokias deives garbino lauke, kieme, prie duon
kepės krosnies.
Achilėjono šventyklos buvo dviejų kambarių namo pa
vidalo. Visiškai yra atkastos 2 šventyklos viena virš kitos
iš paskutinio Achilėjono periodo: pirmoji 6000—5900 m.
pr. Kr., antroji - 5900-5800 m. pr. Kr. (28 pav.). Dides
nis kambarys su altoriumi gale buvo šventykla, mažesny
sis —dirbtuvė, kur buvo rengiamasi religinėms apeigoms:
lipdomos skulptūrėlės ir vazos, dažomaxkeramika ir kt.
Šventykloje ant altoriaus buvo sustatomos Deivės Paukš
tės, Deivės Gyvatės, Gimimo Deivės ir Auklės skulptū
rėlės. Kiekvienoje šventykloje jų rasta iki 30 kartu su iš
mestomis į šiukšlių duobę greta. Šalia altoriaus buvo ge
riausios keramikos ir didelių aukojimo ceremonialo vazų
piltuvėlio pavidalo viršutine dalimi bei miniatiūrinių aukų
puodelių, samčių ir keraminių diskų (greičiausiai staklių
svarelių). Čia aptiktas ir Achilėjono kasinėjimų šedevras
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—nuostabi keraminė žmogaus galvutė atvira burna. Tai,
matyt, didelio aukojimo indo snapelis (29 pav.).
Keraminės skulptūrėlės, ypač didesnės, kurias prieš
8000 metų lipdė aplink akmenukus ar iš molio atskirai
galvai ir kaklui, pilvui ir šlaunims padarytus branduolius,
beveik visada būna sudužusios. Atkurti galima tik ypač
rūpestingai tyrinėjant kiekvieną detalę. Achilėjono šven
tyklose išliko daugiausia cilindrinių galvų su snapu (atsi
kišusia nosim) ir be antropomorfinės burnos (1 pav.).
Kieme, ties duonkepe krosnimi, buvo garbinama Nėš
čioji Deivė—Žemė Motina. Įvairiose Achilėjono gyven
vietės fazėse aptikta net 100 tokių skulptūrėlių. Kai ku
rios sėdėjo soste, kitos stovėjo pasirėmusios smarkiai pa
didintais užpakaliukais, dar kitos turėjo plokščią pagrindą
(30 pav.). Krosnies priekyje arba šone buvo įrengta suolo
pavidalo pakyla, ant kurios laikė skulptūrėles. Achilėjono
III periode, 6100- 6000 m. pr. Kr., šalia krosnies atkasta
nuožulni molio pakyla su aukų duobelėmis kampuose.

Duobelės grįstos akmenėliais ir
sutvirtintos moliu. Anglys rodo,
kad čia degino aukas, galbūt grū
dus sėjos ar derliaus nuėmimo
proga (31 pav.). Šitoje kulto vie
toje, tarp krosnies, akmeninio
suolo, specialios aukojimo paky
los ir didelės laužavietės, aptikta
ypatingų radinių: didelių vazų iš
keltomis rankomis ir daugybė da
žytos keramikos šukių. Rasta ci
lindrinių kaklų su kaukėmis (žmo
gaus, o ne paukščio nosimi ir bur
na), kurios turėjo priklausyti ga
na nemažoms Nėščiosios Deivės
skulptūroms. Taip pat aptikta nui
mamų keraminių kaukių. Tai
ankstyviausi šios rūšies radiniai
Europos proistorėje. Achilėjone
tokių atskirų kaukių pasitaikė
dviejuose perioduose, II ir III,
6300—6000 m. pr. Kr. (32 pav.).
Iš 200 Achilėjdno skulptūrė
lių 2 yra vyriškos lyties dievo.
Viena iš jų aptikta kieme prie ug
niavietės. Radimo vieta sieja
Dievą su Žemės Motinos sfera,
o ne su Deive Paukšte ir kitomis
deivėmis, garbintomis šventyklo
je. Jis vaizduojamas ramus sėdin
tis ant kėdės, rankas pasidėjęs
ant kelių (26 pav.). Šitokio Die
vo prototipo paleolito mene nė
ra. Jis bus susikurtas žemdirbys
tės pradžioje ir greičiausiai sieti
nas su gimstančios ir mirštančios
augalijos Dievu.
Ankstyvajame Achilėjono pe
riode
(Achilėjonas
I b,
6400-6300 m. pr. Kr.) akmeni
mis apdėtoje duobėje rastas Dei
vės Varlės pavidalo amuletas, iš
pjautas išjuodo akmens (19 pav.).
Kaip minėjome, Deivės pakaita
las varlė ar rupūžė reiškia jos at
gimimo funkciją. Norėdami ge
riau suprasti tokį aspektą, turime
persikelti į ČataI Chiujuko šven
tyklas, kur šis pavidalas, kaip vie
nas iš pagrindinių, vaizduojamas
šventyklų sienų reljefuose.
ČataI Chiujukas. Šito ankstyviausio miesto teatkasta maža
dalis, tačiau visa, kas rasta, yra
ypač svarbu neolito religijai at
kurti. Dauguma namų yra ne

24 pav. Dievas su kauke soste. Rankoje laiko
permestą per petj pjautuvo pavidalo kablį. Ant
rankų —apyrankės, per vidurį —platus diržas.
Tisos kultūra. Segvaras-Tiuzkevešas, Pietryčių
Vengrija. Apie 5000 -4800 m. pr. Kr. Molio
skulptūra. 25,6 cm aukščio. (Sentešo (Szentes)
archeologijos muziejus; pagal J. Czalog, Actą
Archaeologica, XI, 1959)

įprasti gyvenamieji namai, o šventyk
los, ir beveik visos susijusios su mir
ties ir atgimimo tema3. Šventyklų fres
kose ir reljefuose vaizduojami du Dei
vės aspektai: Mirties Deivės grifo pa
vidalu ir Atgimimo —varlės pavida
lu. Deivių grifų rasta keliose šventyklų
freskose. Antropomorfinių atributų
turintys grifai labai dideliais sparnais
puola mirusiojo kūną (33 pav.). Mi
rusysis vaizduojamas be galvos turbūt
dėl to, kad galvą saugojo ir pirmiau
sia atskirdavo nuo kūno kaip svar
biausią žmogaus dalį ir sielos buvei
nę. ČataI Chiujuko šventyklose rasta
atskirai po jaučio galva ar skulptūra
padėtų kaukolių. Deivių grifų freskos
rodo gyvavus ekskarnacijos paprotį —
kūnus palikdavo paukščiams sulesti.
Juos Deivė labai greitai „pasiimda
vo“. Toliau atgimimo apeigos vyko to
se šventyklose, kur vyrauja Deivės
Varlės reljefai.
ČataI Chiujuko tyrinėtojas Džeim
sas Mellaartas aptiko moters krūtų rel
jefą, ant šventyklų sienų rado grifų
kaukolių. Be to, daugumoje šventyklų
rasta arba jaučio ragų, arba galvų
skulptūrų ir didelių jaučių freskų. Ką
jaučio galva turi bendra su atgimimu?

25 pav. Aistringas nuogas Dievas, sėdintis soste, greičiausiai vaizduojantis jauną ir stiprų Vegetacijos
Dievą. Molinė skulptūra. Aukštis 16,8 cm. Tisos kultūra. Apie 5000-4800 m. pr. Kr. SegvarasTiuzkevešas, Pietryčių Vengrija (Sentešo archeologijos muziejus; pagal J. Czalog, žr. 24 pav.)
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Kodėl po ja dėjo kau
koles? Jaučio galvos
simboliką iššifravo me
nininkė Dorothy Ca
meron, dirbusi drauge
su D. Mellaartu Čatal
Chiujuke. Ilgai stebėju
si jaučio galvas šven
tyklose, ji priėjo išvadą,
kad tai ne natūralisti
nės galvos: jos daug
plokštesnės už tikrą
sias. Remdamasi medi
cinos knygomis, kurio
se vaizduojami moters
organai, Dorothy Ca
meron jaučio galvą
identifikavo su gimda
{uterus). Ragai yra ne
kas kita kaip Falopijaus
vamzdeliai (žr. 23 pav.). Tad Mirties ir Atgimimo Deivės
bei jaučio galvos ryšys pasidarė aiškus. Jaučio galva arba
kaukolė yra atgimimo simbolis, kurį aptinkame ir Arti
mųjų Rytų, ir Senosios Europos mene. Šis simbolis gali
siekti paleolitą, kai irgi buvo praktikuojama ekskarnacija. Ėmus eksponuoti žmogaus kūno organus, atsirado pro
ga pastebėti, kad moters gimda su Falopijaus vamzde
liais panaši į jaučio kaukolę su ragais. Visi kiti simboliai
- trikampiai, bičių koriai, lėliukės ir drugeliai, šukos, ran
kų atspaudai, —susiję su jaučio galva, Čatal Chiujuko
šventyklose reiškia atgimimą.
Lepcnski Viras. Lepenski Viras yra laidojimo ir šven
tyklų vieta Šiaurės Serbijoje ant Dunojaus kranto ties Ge
ležiniais Vartais, kurią 1965 —1968 m. tyrinėjo archeolo
gai D. Srejovičius ir Z. Letica4. Tai įspūdinga gamtos vie
ta: priešais šventyklas Dunojuje sūkuriuoja milžiniškas
verpetas {vir serbų-kroatų kalboje reiškia sūkurį), o kita
me krante stūkso didžiulės plikos uolos. Trapecinės ar
trikampės šventyklėlės išsidėsčiusios puslankiu ant Du
nojaus kranto, įėjimai į jas nuo upės (34 pav.). Šventyk
los ne vieno laikotarpio - nuo 6500 iki 5500 m. pr. Kr. Į
šitą šventą vietą greičiausiai atgabendavo mirusiuosius ir
palikdavo paukščiams. Vėliau jų kaulus surinkdavo ir lai
dodavo po šventyklų, kuriose vyko atgimimo apeigos, au
kurais.
Atkasta daugiau nei 50 šventyklų. Visos jos trikampio
ar trapecinio (trikampio nukirstu galu) plano ir tokios
pat struktūros. Grindys raudono smiltainio, sumaišyto su
moliu, ir tokios kietos, kad per tūkstančius metų patvi
nęs Dunojaus vanduo jų nenuplovė. Viduryje grindų išli
ko ir keturkampis aukuras, įrengtas iš akmenų ir aplin
kui dekoruotas V pavidalo plokščiais akmenimis (35 pav.).
Jo gale stovėjo viena ar dvi didelės, iki 50—60 cm aukš
čio, raudono smiltainio skulptūros arba akmeniniai au
kojimo dubenėliai. Iš 54 apskritų, ovalių ar kiaušinio pa
vidalo skulptūrų 15 turėjo antropomorfinių ir žuvies bruo-

10

26 pav. Sėdinčio
Dievo, pasidėjusio
rankas ant kelių,
molinė skulptūrėlė.
Sesklo kultūra.
Achilėjonas, Tesalija.
6000-5800 m.
pr. Kr. 1:1 (iš autorės
kasinėjimų 1973 m.;
M. Gimbutas et ai.,
1989)

27 pav. Rūpintojėlis, sėdintis krėsle, parėmęs veidą rankomis.
4700 m. pr. Kr. Molio skulptūra. 12 cm aukščio. Rastas kape drauge
su Deivės skulptūra, laikančia rankas ant dešinio kelio. Hamangijos
kultūra. V tūkstantmečio pr. Kr. pradžia. Černavodės kapinynas
netoli Juodosios jūros, Rumunija (Bukarešto nacionalinis muziejus;
D. Berciu, Hamangia Kullur, Bucure§ti, 1966)

žų: žuvies burną su aki
mis, panašią į žmogaus
galvą, ir kai kada moters
krūtis (17 pav.). Kartais
būna pavaizduotos ran
kos, tik jos ne visai žmo
gaus, o greičiau tripirštės
paukščio kojos. Kai ku
rios skulptūros, atrodo,
yra net trijų Mirties ir At
S___!m
gimimo Deivės aspektų
hibridas: moters, žuvies
28 pav. Namo pavidalo
ir plėšriojo paukščio (žr.
dviejų kambarių šventyklos,
100 pav.). Daugelis
susidedančios iš šventyklos
skulptūrų išskaptuotos
ir dirbtuvės. Sesklo kultūra.
Achilėjonas, Tesalija.
labirintiniais motyvais ir
5900-5700
m. pr. Kr. (iš
visos ar iš dalies nudažy
autorės kasinėjimų 1973 m.;
tos raudona ochra. AišM. Gimbutas et ai., 1989)
kiai vyrauja atgimimo
simboliai: kiaušinis, rau- --------------------------------dona spalva ir žuvis.
Trikampis šventyklų planas reiškia ne ką kita kaip mo
terišką trikampį. Viduryje įrengtas aukuras su atvira an
ga buvo sujungtas dviem akmenų eilėmis tarytum vartais,
vedančiais į Deivės įsčias. Skulptūra aukuro gale simbo
lizavo pačią Deivę arba jos regeneruojančią gimdą. Vie
na ar kita simboliškai reiškė tą patį. Nors kiekviena skulp
tūra skyrėsi —apskrita, ovali, kiaušinio pavidalo, su žmo
gaus ir žuvies bei paukščio kojų atributais, ar be jų, su
labirintiniais, įvijų motyvais ar be jų —visas jas jungė at
gimimo simbolika. Net ir
ant daugelio šventyklose
aptiktų kaulo, rago ir ak
mens dirbinių buvo de
koratyvinių motyvų —la
birintų, įvijų, tinklų, žu
vų, —irgi skirtinų rege
neracijos simbolikos sfe
rai. Aukuruose rasta žuvų, elnių, šunų ir šernų
kaulų. Iš priešistorinių ir
istorinių laikų simbolikos
tyrinėjimų žinoma, kad
šuo ir šernas yra Mirties
Deivės palydovai ir sim
boliai, o elnias ir žuvis
reiškia gimimo ir regene
racijos aspektus. Visai
suprantama, kodėl kaip
tik šiuos gyvūnus aukojo.
Jie kartu įrodo, kad Lepenski Viras buvo nepa
prastas kaimas. Čia ne
gyveno žmonės ir neval
gė paprastai sumedžiotų 29 pav. Žmogaus galvos pavidalo libacijos vazos sna
gyvulių, o rinko tik tam pas. Apie 5800 m. pr. Kr. Iš autorės kasinėjimų Achi-

S - Spėjamas įėjimas
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30 pav. Nėščiosios Deivės
skulptūrėlės iš Achilėjono,
rastos kieme prie altoriaus su
aukų duobutėmis ir prie
duonkepės krosnies. Sesklo
kultūra. 6200 -5800 m.
pr. Kr. (iš autorės kasinėjimų
1973 m.; M. Gimbutas
et ai., 1989)

lėjone, Šiaurės Graikijoje (M. Gimbutas et ai., 1989)
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pestingai, dažnai akmeninėse dėžėse ar apdėtas ak
menimis, po vieną ar po kelias. Vos gimusius, 5-6
dienų, kūdikius laidojo po šventyklos grindimis,
kaulus apiberdavo raudona ochra, kartais didelių
žuvų dantimis. Greta rasta šunų ir šernų žandikau
lių, elnių ragų, kaukolių ir mentikaulių. Vlasaco
šventvietėje aptikta sudegintų kaulų. Tose vietose
buvo praktikuojamas ekskarnacijos paprotys. Tai
rodo plėšriųjų paukščių —erelių, pelėdų, pelikanų,
juodvarnių ir šarkų —kaulai priešais šventyklas.
Kas likdavo paukščių nesulesta, buvo surenkama

31 pav. Neolitinio kaimo kiemas, kuriame buvo garbinama Nėščioji Deivė
(Žemė Motina): 1 —duonkepė krosnis, 2 - akmenų altorius, 3 —nuožulni
platforma su keturiomis aukų duobutėmis, 4 —židinys. Achilėjonas,
Tesalija. 6100—6000 m. pr. Kr. (iš autorės kasinėjimų 1973 m.;
M. Gimbutas et ai., 1989)

tikrus, tinkamus Deivei. Kai kuriuose aukuruose rasta
šunų griaučių, o ne atskirų kaulų (šunų aiškiai nevalgė),
labai didelių žuvų (eršketų, karpių, lydekų, šamų) kaulų.
Elnių dažniausiai pasitaikė kaukolių ir menčių kaulų, ma
tyt, turėjusių ypatingą atgimimo galią.
Panašių į Lepenski Viro šventų vietų, tik ne su tiek
daug radinių, aptikta 14 vietų
abipus Dunojaus. Archeolo
gai jas skiria Lepenski Viro
kultūrai. Kai kurios yra anks
tyvesnės už Lepenski Virą. Pa
vyzdžiui, Vlasacas, 3 km į piet
ryčius nuo jo, priklauso IX
tūkstantmečiui pr. Kr., o Cuina Turculujis, Rumunijos pu
sėje, —XII—XI tūkstantme
čiui pr. Kr. Manoma, kad Le
penski Viro kultūra yra tiesio
ginis paleolitinės gravetinės
(Gravettian) kultūros tęsinys5.
Tūkstančius metų gyvavo pa
našios laidojimo ir aukojimo
tradicijos. Žmonių kaulų daž
niausiai randama antrinėje
padėtyje, ne visuomet sudėlio
tų anatomine tvarka. Ypatin
gas dėmesys buvo skiriamas
kaukolėms. Jas laidojo itin rū-
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32 pav. Atskirai nulipdyta kaukė, uždedama ant cilindrinio
Nėščiosios Deivės kaklo. 6100—6000 m. pr. Kr. 1:1 (iš autorės
kasinėjimų Achilėjonc prie Farsalos, Tesalijoje; M. Gimbutas
et ai, 1989)

33 pav. Čatal Chiujuko
šventyklos sienos su j
freskomis, kuriose vaizduoja
ma Deivė Grifas, puolanti
mirusiųjų kūnus. VII
tūkstantmečio pr. Kr. vidurys
(Čatal Chiujuko VII
sluoksnis; pagal J. Mellaart,
ęatal Hiiyiik, London, 1967)

t__________________ 2»
35 pav. Lepcnski Viro šventyklų trikampio plano grindys su ketur
kampiu akmenų aukuru viduryje. Į aukurą vedė dviejų akmenų eilių
įėjimas. Gale aukuro stovėjo Deivės Žuvies skulptūra ar kelios
skulptūros arba akmeninis aukojimo indas. Kietos kaip cementinės
grindys buvo tamsiai raudonos —iš raudono akmens ir molio mišinio
(pagal D. Srejovič, Lepensią Vir, 1969)

ir laidojama po šventyklomis ar prie jų. Tai darė su auko
jimo apeigomis, būtinomis Mirties ir Atgimimo Deivei.
Aprašytos senojo neolito vietovės rodo, kad šventyk
lų paskirtis buvo nevienoda. Jose, kaip minėta, garbino
ne visas, o tik tam tikras deives, be to, kai kurias garbino
ne namų pavidalo šventyklose, o kieme po atviru dangu
mi. Nuo VII tūkstantmečio pr. Kr. Deivė Paukštė ir Dei
vė Gyvatė buvo šventyklų deivės. Gimimo Deivė ir Auk
lė taip pat susijusi su namų židiniu. Mirties ir Atgimimo
Deivei buvo skiriamos atskiros šventyklos. Nėščiąją Dei
vę —Žemę Motiną ar Duonos Motiną —garbino kieme
prie duonkepės krosnies ar prie specialiai įrengtų auku
rų. Šitoks šventyklų pasiskirstymas pagal deivių funkcijas
truko dar tūkstančius metų.
VI—IV tūkstantmečio pr. Kr. šventyklos ir jų mode
liai. Apie 6000 m. pr. Kr. atsirado pirmieji moliniai šven
tyklų modeliai, kurie duoda daug informacijos apie pa
čias šventyklas ir jų architektūrą6. Tie modeliai atsklei

36 pav. Molinis namo pavidalo šventyklos modelis. Aukštis 17,1 cm.
Stogo viduryje buvo pritvirtintas kaminą primenantis cilindras su
Deivės Paukštės kauke. Aplink jį ant stogo reljefiškai pavaizduota
Deivės antkaklė. Platūs įėjimai iš visų pusių. Porodinas, netoli Bitolos
(Bitolj), Makedonija, prie Graikijos sienos. Apie 6000 m. pr. Kr.
(pagal M. Grbič, Porodin, 1960, Bitolos archeologijos muziejus)

džia šventyklos vaizdą, dažnai iš lauko ir vidaus būna de
koruoti simboliais, o virš įėjimo ar stogo prilipdyta Dei
vės galva su kauke arba jos švento gyvulio —avino —gal
va ar ragai. Geriau ar blogiau išlikusių šventyklų modelių
rasta šimtai. Kodėl juos darė? Galbūt tai auka pačiai Dei
vei, kuriai šventykla skirta, arba tokių modelių gamini
mas reiškė tą patį kaip ir Deivės skulptūros lipdymas,
nes šventykla simbolizavo pačią Deivę. Pirmoji galimybė
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turbūt arčiau tiesos, nes
dauguma modelių rasta
prie altorių ar pakastų po
šventyklos pamatais. Tradi
cija vaizduoti bažnyčių ir
katedrų miniatiūrinius mo
delius truko iki Renesanso
laikų ir vėliau. Juos paveiks
luose dažnai rodo bažnyčios
dignitorių rankose. Stato
moms neolitinėms šventyk
loms pagal anų laikų sąly
gas buvo skiriama ne ma
žiau dėmesio ir energijos.
Kopijavimas pabrėžia šven
tyklų svarbumą to meto vi
suomenės gyvenime. Ligi
šiol šventyklų modelius ar
cheologai traktuoja kaip
namų kopijas. Tačiau ku
riam tikslui reikėtų kopi
juoti paprastus gyvenamuo
sius namus? Kuriam reika
lui dekoruoti tokius namus
simboliais? Šitoks aiškini
mas yra ne kas kita kaip šių
laikų archeologijoje gyvuo
janti tradicija archeologijos
paminkluose nematyti nie
ko, kas siejasi su religija.
Autorės supratimu, visi tie
modeliai (nuo 25 iki 50 cm
ilgio ir apie 20 cm aukščio)
yra šventyklų modeliai ir la
bai svarbus šaltinis religijai
atkurti.
Dauguma šventyklų mo
delių susiję su Deive Paukš
te. Kai kurie turi ne duris,
o apskritas skyles Deivei
paukščio pavidalu įlėkti ir
išlėkti, kiti vaizduoja pačią
Deivę: galva virš stogo, o
namas —jos kūnas. Šiuo at
žvilgiu nepaprastai įdomių
šventyklų modelių rasta Porodino gyvenvietėje netoli
Bitolos, Makedonijoje, ku
rią 1952 m. kasinėjo Jugos
lavijos archeologai7. Čia ap
tikta daug šventyklų mode
lių su „kaminais“, t. y. tuš
čiaviduriais cilindrais su
Deivės Paukštės kauke vir
šuje (36 pav.). Reljefe ap
link „kaminą“ buvo pavaiz-
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37 pav. Molinis
šventyklos modelis.
20 cm aukščio.
Dekoravimas
brūkšn iais
greičiausiai reiškia
paukščio plunksnas,
o apskrita skylė
skirta Deivei
Paukštei įlėkti ir
išlėkti. Virš skylės
schemiškai
pavaizduota galvutė
(turbūt paukščio).
Turda netoli Kiužo,
Vakarų Rumunija.
Apie 5200 m. pr. Kr.
(GG, 1974)

38 pav. Molinis šventyklos modelis iš Vadastros gyvenvietės,
Pietvakarių Rumunijoje. Aukštis 40 cm. Priekis dekoruotas
meandromis, gale —didelė apskrita skylė. Viršuje Deivės Paukštės
galva (iš dalies rekonstruota). Vinčos kultūra. Apie 5200 m. pr. Kr.
(pagal GG, 1974, paimta iš C. N. Mateescu, Studia si cercetati de
Istoria Arte, XVII, 2, Bukareštas, 1979)

duota Deivės antkaklė. Kai
kurie Porodino modeliai tu
rėjo apverstos T raidės ar
ba eglutės pavidalo (laiptelines) angas (įėjimus). Vie
no iš jų viduje buvo altorius
su trikampe anga. Porodinas priklauso VI tūkstant
mečio pr. Kr. pabaigai. Iš
maždaug 5300 —5000 m.
pr. Kr. išlikę Vinčos kultū
ros šventyklų modeliai irgi
turi Deivės Paukštės atribu
tų. Modelis iš Turdos gyven
vietės Vakarų Rumunijoje
puoštas paukščio plunksnų
motyvu (37 pav.). Tos pa
čios kultūros šventyklos mo
delis iš Vadastros, Pietvaka
rių Rumunijoje, visas deko
ruotas meandromis, inkrus
tuotomis balta mase. Viršu
je buvo Deivės galva su antkaklėmis. Meandros sieja ją
su vandens sfera. Šio mode
lio užpakalinėje dalyje bu
vo apskrita skylė Deivei
paukščio pavidalu išskristi
(38 pav.).
Dunojaus saloje, Pietų
Rumunijoje, atkastame
Kascioarelės kaime rastas
vienas didžiausių V tūks
tantmečio pr. Kr. vidurio
šventyklų modelių. Jis
51 cm ilgio ir 24,2 cm aukš
čio. Šventykla dviejų aukš
tų: didžiuliame apatiniame
aukšte buvo kelios eilės ap
skritų langų, o viršutiniame
išrikiuotos 4 nedidelės
šventyklos su apvaliomis
plačiomis angomis. Kiek
viena iš jų puošta arba ra
gų, arba gyvulio galvos mo
tyvu (39 pav.). Šitas mode
lis priklauso pačiam Seno
sios Europos kultūros su
klestėjimui, kai ir architek
tūros, ir keramikos menas
buvo pasiekęs ir tobulumo,
ir rafinuotumo. Šitoks mo
delis yra ne vienos šventyk
los, bet viso komplekso ko
pija. 4 šventyklos galėjo pri
klausyti 4 šeimoms ar ben-

druomenės grupėms arba skirtos įvairiems deivių aspek toriaus įrengta krosnis ir šalia jos išdėlioti puodai. Vie
tams. Apatinis aukštas —didžiulė dirbtuvė, kurioje ga name rasta sudegintų gyvulių kaulų. Šioje šventykloje ap
mino iškilmėms skirtas vazas ir šimtus kitų apeigoms rei tiktos 32 skulptūrėlės, ir visos buvo to paties tipo - Dei
kalingų daiktų.
vės Gyvatės kopijos.
Tai, kad V tūkstantmetyje pr. Kr. gyvavo dviejų aukš
Atgimimo apeigoms skirtos šventyklos buvo nevieno
tų šventyklos, rodo daugelis modelių, rastų įvairiose kul dos. Ylascioarelės gyvenvietės ankstyvesniame sluoksny
tūros grupėse. Čia paminėsime modelį, aptiktą netoli Ki je negu tas, kur aptiktas didelis dviaukštės šventyklos mo
jevo, Rozsochuvatkos vietovėje, kuris priklauso Kukute- delis, maždaug 5000 m. pr. Kr., atkasta šventykla su 2 ko
nio kultūrai. Apačioje tikriausiai buvo dirbtuvė, o viršuje lonomis. Abi buvo medinės, glaistytos moliu ir išdažytos
—svarbiausia dviejų kambarių šventykla. Aplink ją įrengta simboliniu kampuotu gyvatiniu raštu. Sienos dekoruotos
terasa kongregacijai vaikščioti, panašiai kaip ir Kascioa- raudonais kiaušiniais, koncentriniais ratais bei įvijomis.
relės modelyje aplink 4 šventyklas (40 pav.). Dviejų aukštų Visi šitie motyvai siejasi su atgimimu. Kolonos simboli
šventykla (ne modelis) iš maždaug 5000 m. pr. Kr. buvo zavo gyvybės medžius (42 pav.).
atkasta Radingrade netoli
Gyvybės kolona gali bū
Razgrado, Bulgarijoje (tyri
ti augalas, medis ar medis,
nėjo Totju Ivanovas 1974 m.
paverstas kolona, aukštyn
iš Razgrado Archeologijos
kylanti gyvatukė arba falas,
muziejaus; ligi šiol ji dar ne
taip pat paslaptingai susi
paskelbta). Šita šventykla
formuojantis stalagmitas.
įrodė, kad modeliai tikslūs.
Daugelis urvų su stalagmi
Čia, apatiniame aukšte, bu
tais Graikijos, Jugoslavijos
vo visi keramikos dirbtuvės
ir Italijos pakrantėse virto
reikmenys: ant pakylos su
šventyklomis, kur ilgus am
dėti įrankiai keramikai de
žius vyko atgimimo apeigos
koruoti, indeliai ochrai trin
ar misterijos.
ti, paletės dažams ir kt.
Čia norime paminėti
Dirbtuvėje stovėjo didelė
mūsų 1979 ir 1980 m. tyri
krosnis. Viršutiniame aukš
nėtą Skalorijos (Scaloria)
te, šventykloje, įrengtas al
urvą Pietryčių Italijoje ties
torius ir šalia jo —staklės.
Manfredonijos miestu. Jį
Apeiginius drabužius audė
sudaro 2 skirtingi urvai: vir
39 pav. Šventyklų kompleksas: molinis 51 cm ilgio ir 24,2 cm aukščio
pačioje šventykloje. Audi
šutinis aukštas yra plati ha
modelis. Keturios šventyklos su plačiais įėjimais virš didžiulio pastato
mas galėjo turėti sakralinę
lė, tinkama gyvenvietei, čia
su dviem eilėmis apskritų langų. Horizontalios linijos reiškia lentas ar
rąstus. Apačioje turėjo būti apeiginių daiktų dirbtuvė. Kascioarelė,
rasta VII tūkstantmečio
prasmę. Ir klasikinėje Grai
Dunojaus žemupio saloje, į vakarus nuo Oltenicos, Retų Rumunija.
kijoje apeiginius drabužius
pr.
Kr. pabaigos ir VI bei V
Gumelnicos kultūra. Apie 4500 m. pr. Kr. (pagal GG, 1974; paimta iš
tebeaudė šventyklose, o šios
tūkstantmečio
pr. Kr. kera
Hortensia Dumitrescu, Dacia, 12, 1968)
tradicijos pradžia, atrodo,
mikos (būdingų įspaudinės
siekia VII tūkstantmetį
keramikos šukių) ir akme
pr. Kr. Tai rodo Achilėjono šventyklų
ninių įrankių, o apatinis ur
disko pavidalo staklių svareliai.
vas buvo ilgas ir siauras kaip
Kai kurios šventyklos buvo skiria
rankovė, kurio dugne aptik
mos Deivei Gyvatei. Tai rodo Kukutetas šaltinis. Šitame urve ša
nio kultūros, apie 4800 —4600 m.
lia stalagmitų rasta labai
pr. Kr., gerai išlikusi Sabatinivkos šven
daug dažytos keramikos. Iš
tykla Moldovoje. Ji namo pavidalo,
jos bei kelių radiokarbono
apie 70 m2 ploto. Gale buvo suolo pa
datų nustatyta, kad čia VI
vidalo altorius; ant jo rasta 16 figūrė
tūkstantmečio pr. Kr. vidu
lių, pasodintų ant kėdžių, kurių atlošai
ryje bent porą šimtų metų,
puošti ragais. Skulptūrėlės be rankų, o
nuo 5600 m. iki 5300 m.
galvos panašios į gyvatės galvą. Viena
pr. Kr., vyko apeigos. Vie
iš jų, matyt, pati svarbiausioji, gyvatės
tomis prisišliejusios prie
rankomis laikė irgi gyvatės pavidalo kū
stalagmitų suakmenėjusios
40 pav. Dviejų aukštų šventyklos modelis: apačioje dikį (41 pav.). Šalia altoriaus stovėjo
vazos gerai išliko ir niekas
dirbtuvė, viršuje —šventykla su plačiu įėjimu priekyje
taip pat ragais dekoruota žmogaus dy
jų
negalėjo išnešti. Tą urvą
ir apskrita skyle gale. Rozsocliuvatka prie Kijevo.
Kukutenio (Tripolės) kultūra. Apie 4500- 4200 m. pr.
džio kėdė. Ji turbūt priklausė dvasininvietos archeologai aptiko
Kr. (pagal M. Gimbutas, Temples of Old Europe,
kei, kuri vadovavo apeigoms. Netoli al
jau mūsų šimtmečio praKijevo archeologijos institutas, 1980)
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41 pav. Ankstyvosios Kukutenio (Tripolės) kultūros šventykla. Apie
4800-4600 m. pr. Kr. 70 kv. tn pločio: A: 1 - akmeni) grindinys prie
įėjimo, 2 —krosnis, 3 —altorius iš lentų ir molio, 4 —kėdė (sostas)
Deivei ar jos dvasininkei, 5 —molinės skulptūrėlės. B: skulptūrėlės,
rastos ant altoriaus. Viena iš jų laiko gyvatę ar jos pavidalo kūdikį.
Sabatinivka, Moldova (pagal M. Gimbutas, 1980; paimta iš
M. L. Makarevič, 1960)

42 pav. Kascioarelė, Pietų
Rumunija, V tūkstantmečio
pr. Kr. pradžia. Šventyklos
tuščiavidurė kolona, dažyta rudai
raudona spalva ant baltos. Iš
pradžių medis buvo aplipdytas
moliu. Apie 2 m aukščio (pagal
V. Dumitrescu, Dacia, XV, 1970)

džioje, ir jie patys bei kiti senienų mėgėjai išnešė daug
keramikos. Mūsų ekspedicijos dalyviai, rūpestingai su
rinkę viršutinio ir apatinio urvų šukes, suskaičiavo, kad
jos priklausė 1500 vazų. Buvo dekoruotos tik atgimimo
motyvais: trikampiais, gyvatukėmis, augalų motyvais ir
saulės bei pačios Deivės ženklais, ševronais ir dvigubais
trikampiais ar peteliškėmis (43 pav.). Prie įėjimo į siau
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rąjį urvą buvo palaidoti net
137 žmonės. Griaučiai gulė
jo netvarkingai suversti į krū
vą. Laidojimas ties apatinio
siaurojo urvo anga turbūt siejosi su atgimimo apeigomis.
Maltos šventyklų deivių funkcijos (IV—III tūkstant
metis pr. Kr.). Kiaušinio ar inkstų pavidalo Maltos šven
tyklos8 išaugo iš požeminių kapų. Paskirtimi ir simbolika
jos artimos Vakarų Europos megalitiniams kapams. Tai
ne namai, kaip Pietryčių Europoje Deivei Paukštei skir
tos šventyklos, bet pačios Deivės regene mojant is kūnas

(44, 45 pav.). Visų Maltos šventyklų reljefai ir graviūros
ant sienų, akmeninių blokų, altorių, keramikos turi tą pa
čią atgimimo simboliką. Besikartojantys simboliai yra Dei
vės trikampiai, iškalti iš didelių akmenų ir siauruoju galu
pastatyti šventyklos apsidėje ar nišoje kaip altoriai. Be
veik visus Maltos trikampius, altorius, kolonas, akmeni
nius blokus puošė duobutės. Galbūt jos nebuvo dekora
cija, o turėjo panašią simbolinę reikšmę kaip duobutės
(dubenėliai) ant menhyrų ir megalitinių kapų Vakanj Eu
ropoje ir kitur. Gal jos simbolizavo Deivės gyvybės šalti
nį ar įsigręžimą į jos elementą - akmenį. Atgimimo sfe
rai priklauso aukštyn kylančios gyvatukės (tokia reljefiš
kai pavaizduota rasta Džgantijos šventykloje) ir falai, po
du ar tris pastatyti šventyklų nišose. Chadžar Kimo (Hagar Qim) šventykloje netoli įėjimo stovėjo stalelio pavi
dalo akmeninis aukuras; jo priekis dekoruotas gyvybės
medžiu, augančiu iš vazono kaip vijoklis. Aukuras buvo
greta didelio stalo pavidalo altoriaus, virš kurio sienoje
reljefiškai išpjaustinėtos 2 gyvatiškos įvijos, viršuje sujung
tos trikampiu. Lygiai toks pat motyvas rastas ant Taršino
(Tarxien) šventyklos akmens bloko . Ji garsėja dailiai ant
akmenų blokų išskaptuotais įvijų motyvais. Svarbiausia,
tos įvijos (spiralės) —ne vien geometrinis raštas, iš jų

43 pav. Raudonai dažyta keramika iš autorės 1979—1980 m. tyrinėto Skaiorijos urvo ties Manfredonija, Pietryčių Italijoje. Ornamento motyvai
yra arba Deivės Paukštės ženklai (V ir ševronai), arba atgimimo simbo
liai: kiaušiniai, gyvatukės, spindinčios saulutės. 5600-5300 m. pr. Kr.
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išsprogsta ir išsišakoja augalų
atžalos (46 pav.). Čia atsispin
di ne kas kita, o pavasarinis gy
vybės atsinaujinimas ar tiesiog
augalų energijos glorifikacija.
Taršino šventykloje ant akmens
plokščių rasti reljefiškai išpjau
ti 2 jaučiai su dideliais ragais ir
šalia jų kalė su 13 ką tik gimu
sių šuniukų. Ant vienos vazos
šukės reljefiškai pavaizduoti
ragai, o tarp jų - paukštis. Gy
vulių —avinas, kiaulė ir 3 ožiai
—procesija, meistriškai išskap
tuota ant vieno akmens bloko,
nebūtinai turi vaizduoti auko
jamus gyvulius, kaip paprastai
manoma, bet gyvulių energijos
buvimą ar garantavimą
(47 pav.).
Ką simbolizuoja įspūdingos
Maltos akmens skulptūros, ku
rių rasta daugiau kaip 30 nuo
5 cm iki 3 m aukščio? Jos yra
kelių rūšių. Vyrauja nuogos fi-
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gūros be seksualinių atributų ir su kiaušinių pavidalo už
pakaliukais, viena ranka nuleista žemyn, kita - ant krū
tinės. Jų rasta Hal Saflienio kapuose bei Chadžar Kimo
(Hagar Qim) ir Taršino šventyklose. Vienos stovi, kai ku
rios laisvai sėdi, kojas pakreipusios į kairę ar j dešinę
(48 pav.). Keletas skulptūrų aprengtos ilgomis suknelė
mis ir papuoštos antkaklėmis. Šis tipas būdingas tik Mal
tai. Dvigubo kiaušinio motyvas, arba padidinti užpaka
liukai, šitas skulptūras sieja su atgimimo tema. Hal Saf
lienio kapuose rasta užpakaliukų pavidalo kabučių, taip
pat ir visiškai suschemintų kaulinių skulptūrėlių su cilin
drine ar falo pavidalo galvute. Šis tipas yra aiškus sustin
gusios Baltosios Deivės (Mirties) abstraktas. Miniatiūri
nės ir suschemintos figūrėlės bei kabučiai, atrodo, sim
boliškai vaizduoja vieną ir tą patį Deivės aspektą —Mir
ties ir Atgimimo Deivę. Beveik visos Maltos šventyklų
skulptūros buvo be galvų; galvos rastos atskirai. Kai ku
rias galima buvo pritaikyti prie kūno. Visos jos antropo
morfinės, su akimis, nosimi ir gražiai sušukuotais plau
kais.

0
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Didžiausia (beveik 3 m aukščio) akmens skulptūra,
rasta Taršino šventykloje, be abejonės, turėjo vaizduoti
svarbiausią šventyklos dievybę. Išliko jos tik apatinė 1 m
aukščio dalis: kojos iki kelių ir apačia sijono ligi pusės
blauzdų. Basos kojos rėmėsi į pakylą, dekoruotą kiauši
nių tarp kolonėlių motyvu (49 pav.). Tos pačios šventyk
los kitos panašios sėdinčios skulptūros liko dar mažesnis
fragmentas. Prie Deivės kojų sėdėjo reljefiškai pavaiz
duotos 4 to paties tipo stambių moterų figūros. Milžiniš
kos maždaug prieš 5000 m. gamintos skulptūros ligi šiol
yra priešistorinio meno unikumai (kitur didžiulės skulp
tūros galėjo būti molinės, medinės ir, deja, neišliko iki
mūsų laikų). Kas gi ta didžioji Deivė? Kojų liekanos ro
do, kad ji turėjo būti tokia pat kaip ir Chadžar Kimo skulp
tūrose vaizduojama. Kojų blauzdos nenatūraliai storos,
o pėdos mažytės. Gal šitoks vaizdavimas slepia simbolį:
ar tik nebus tai milžiniška bitės karalienės kojų kopija?
Jei iš tikro taip, tai būtų dar vienas argumentas, pade
dantis iššifruoti šios Deivės funkcijas. Tai Deivė Regeneratorė, ji ne Nėščioji Vaisingumo Deivė, kaip ligi šiol in
terpretuojama. Jos
storumas nesimboli
zavo vaisingumo, o
turėjo gilesnę, atgimi
mo, prasmę. Tai ypa
tingas Maltos tipo
Mirties ir Atgimimo
Deivės stereotipas.
Kita skulptūrų
grupė, simboliškai gi
miniška su jau apra
šytomis skulptūromis,
yra ant pakylų (lovo
se) gulinčios stambios

1cm
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48 pav. Skulptūrėlės (i, 3) ir reljefas (2) iš Hal Saflienio požemių Maltoje. IV tūkstantmečio pr. Kr. antroji pusė. Rasta kiaušinio pavidalo
požeminiame kapų kambaryje, kurio lubos ir sienos išdažytos raudonomis įvijomis (pagal D. J. Evans, Malta, 1959)
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moterys kiaušinio pavidalo užpakaliais arba žuvys. Jų rasta
Hal Saflienio kapuose ir Bugibos šventykloje. Kadangi ir
žuvys gulėjo tokiose pat lovose, galima spėti, jog ir mote
ris, ir žuvis galėjo turėti panašią simbolinę reikšmę. Žu
vis yra viena iš pačių ryškiausių Deivės gimdos ir pačios
Deivės inkamacijų (žr. Lepenski Viro skulptūras 17 pav.).
Lovoje paguldytos ir žuvis, ir moteris (Deivė) gali simbo
lizuoti inkubaciją kape ir po jos ateinantį atgimimą.
Maltos šventyklos statytos po dvi (geriausi pavyzdžiai
yra Džgantijos ir Mnajdros šventyklos: žr. 44, 45 pav.).
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50 pav. „Maltos Venera“, rasta prie Chadžiar Kimo
šventyklos, Maltoje. IV tūkstantmečio pr. Kr. antroji
pusė (Valetos archeologijos muziejus)

Vakarinė šventykla šiek tiek didesnė už rytinę. Galime
spėti, kad kiekviena jų atstovavo kitiems Deivės aspek
tams, vyko skirtingos apeigos: vakarinėje —mirties ir at
gimimo, rytinėje - gimimo ir gamtos atbudimo. Apeigos
galėjo būti susijusios tiek su žmogaus, tiek gamtos mirti
mi ir atsinaujinimu. Vakarinių šventyklų apsidėse dau
giau kulto objektų ir baldų. Be to, vakarinės šventyklos iš
tamsesnio, mdai raudono,
smiltainio ir dažytos raudo
nai, o rytinės —iš kiek švie
sesnio akmens ir erdves
nės. Dvigubos šventyklos
galbūt lygintinos su dvigu
bomis deivėmis, vaizduoja
mos kaip Siamo dvynės —
su vienu kūnu ir dviem gal
vom. Tokių dvigubų deivių
apstu įvairių laikotarpių
(nuo VII iki III tūkstant
mečio pr. Kr.) ir Europo
je, ir Anatolijoje. Jos galė
jo simbolizuoti skirtingus
tos pačios Deivės aspektus,
pavyzdžiui, žiemos ir pava
sario ar vasaros; panašu į

mėnesius. Tokios figūrėlės galėjo būti au
ka, malda, skirta Gimimo Deivei, tikintis
laimingo gimdymo. Galime spėti, kad mo
terys apskritai gimdė arba tam tikrais sun
kiais atvejais rytinėje šventyklos pusėje, kur
aptikta šio tipo figūrėlių. Mnajdroje rasta
susuktų molio figūrėlių, primenančių po
ros mėnesių gemalą. Šitokie objektai irgi
atspindi su gimdymu susijusias apeigas.
Prie Chadžar Kimo šventyklos aptik
tas išskirtinai gražiai iš molio nulipdytas
nedeformuotas nuogos moters su didelė
mis krūtimis 12,5 cm aukščio torsas
(50 pav.). Jos galva neišliko. Savo natūra
liu grožiu, artimesniu XX a. idealui, ši
skulptūra patraukė archeologų dėmesį: ją
pavadino Maltos Venera. Kita normalios
nuogos sėdinčios pariestomis kojomis mo
ters skulptūrėlė, tik gerokai mažesnė, ras
ta Taršino šventykloje (51 pav.). Didelės
krūtys simbolizuoja vėl kitą aspektą. To
kių stovinčių ar sėdinčių figūrų pažįsta
me iš Sesklo kultūros Graikijoje ir Vinčos - Serbijoje. Jų galvos su stambia no
sim ir be antropomorfinės burnos. Mes jas
skiriame Deivės Paukštės kategorijai.
Maltos šventyklos ir skulptūros labai
savitos, bet deivių tipai pagal jų funkcijas
buvo tie patys kaip ir kitur Europoje ar
Anatolijoje.
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čio nėščiosios su krūtimis ir ištinusia vulva molio figūrė
lių, kurios vaizduoja galbūt miniatiūrinę Gimimo Deivę.
Grožiu jos nepasižymi. J. D. Evansas šias figūrėles pava
dino deformuotomis ir patologiškomis. Mums jos keistos
ir negražios, bet priešistoriniame mene reikia ieškoti ne
grožio, o simbolinės reikšmės. Pirmiausia turime atkreipti
dėmesį į tai, kad figūrėlės nėščios, jų pilvas atrodo kaip
prieš pat gimdymą, ištinusi vulva. Ant skulptūrėlių nuga
rų įrėžtos 9 horizontalios linijos gali reikšti 9 nėštumo

Fragments from the chapter „The religion of the
Goddess“ in the book prepared for the press in the
Lithuanian language „Old Europe“ (the English ver
sion „The Civilization of the Goddess“, published in
1991 by Harper San Francisco Publishers) by the fa
mous Lithuanian scholar archaeomythologist professor
Marija Gimbutienė (Gimbutas) are being published.
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itas ir e k o l o g ija
Česlovas KALENDA

Žmonės tam tikroje gamtinėje aplinkoje, kurią jie dirb
dami keičia, egzistuoja ne tik fiziškai. Jie ir dvasiškai išgy
vena aplinkinį pasaulį. Todėl jau gilioje senovėje ėmė ras
tis mitai, pasakos, legendos, padavimai bei kiti kūriniai,
kurie tikrovę sužmogindavo ir įprasmindavo. Šitaip gam
tos ir sociumo sankirtoje brendo mįslinga žmogaus būtis
su savais medžiaginiais ir dvasiniais komponentais.
Žmonės seniai suvokė ir nepaprastą savo ryšių su įvai
riais natūralios aplinkos reiškiniais reikšmę, priklausomy
bę nuo jų. Mitologinėje sąmonėje gamta egzistavo gyvos
bei sudvasintos būtybės pavidalu, dėl to į gamtos reiški
nius, augalus ir gyvūnus žmonės žiūrėjo taip, kaip ir į pa
čius save, taikydami vienodus kriterijus, matydami gam
toje geras ir piktas jėgas. Iš tokio santykio su gamta ir kilo
jos garbinimas.
Gamtos garbinimas įkūnijo žmonių siekimą praktiškai
bei dvasiškai apvaldyti pasaulį. Kultai buvo sudaryti iš tam
tikrų veiksmų - ritualų, apeigų, orientuotų užmegzti har
moningus ryšius su išorės jėgomis, suderinti socialinį ir
gamtinį pasaulius.
Esant sakraliniam santykiui su aplinka, poveikis gam
tai buvo tam tikra prasme ir jos saugojimas, branginimas.
Žmonės siekė savo elgesiu nepakenkti vieniems ar kitiems
natūraliems objektams, kad nesulauktų atsakomųjų keršto
veiksmų, žalingų genčiai. O už gamtos dosnumą, žemės,
miškų ir vandenų gėrybes buvo dėkojama, nemedžiojama daugiau negu reikėjo prasimaitinti, nukautų žvėrių at
siprašoma, jų akivaizdoje teisinamasi, jog taip elgtis pri
vertusi būtinybė. Tokius ritualus mitologijos tyrinėtojas Ulrichas Mannas pavadino „atgailos papročiais".1
Harmonijai su aplinka palaikyti pirmykščiai žmonės bu
vo sukūrę griežtų draudimų (tabu) sistemą. Tų draudimų
pažeidimas (pavyzdžiui, medžiojimas žvėrių veisimosi me
tu ar žuvų gaudymas neršto vietose, paukščių lizdų dras
kymas ar žvėrių olų ardymas, tyčiojimasis iš gyvūnų) bu
vo laikomas dideliu nusikaltimu. Šitaip draudimai saugo
jo ir gynė vienas ar kitas gyvūnijos bei augalijos rūšis,
įvairius gamtos objektus.
Žaliosios karalijos apsaugos idėja glūdi gausiuose se
novės žmonių tikėjimuose bei pasakojimuose. Pavyzdžiui,
senovėje ypač gerbti medžiai. Daugelis tautų gražius ir
didelius medžius laikė šventais ir draudė juos kirsti. Anologiška nuostata būdinga ir žmogaus santykiams su gy
vūnais, kurie taip pat dažnai tapdavo garbinimo objektu.
Senovės Egipte šventais buvo laikomi jautis, katė, kroko
dilas, sakalas, ožys, šuo, liūtas, ežys, varlė, žuvis, gyvatė,
vabzdžiai ir kt. Pagal senovės buriatų įsitikinimus žmonės
ir gyvuliai nesiskiria vieni nuo kitų, nes visi yra žmonės:
žmogus - žemės žmogus, gulbė - dangaus žmogus,
meška - kalnų žmogus. Žmonės virsta gyvuliais ir prie
šingai.2 Kai buriatai nukaudavo mešką, tai su ja sveikin
davosi, galvą šventindavo pienu ir gailiai verkdami dėl žvė
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ries mirties sakydavo: „Nepažinę užmušėme savo sene
lį". Arba apsimesdavo, kad ne jie nužudė, ir klausdavo:
„Kas tave nukovė?“ Vilką irgi vadino miško seneliu.3
Lokio kujtas ainų (Šiaurės Japonija), nivchų (Amūro
žemupys ir Šiaurės Sachalinas)4 gentyse, briedžio kultas
akmens amžiuje Lietuvoje5, daugybė kitų zoomorfinių kultų
įvairiose gentyse bei tautose iškalbingai liudija pagarbos
tarp žmogaus ir gyvūnų buvimą.
Animizmas, hilozoizmas, kaip mitinės sąmonės ele
mentai, buvo tarsi skydas, saugojęs nuo neapgalvotų žmo
gaus veiksmų ištisas ekosistemas: ežerą, mišką, kalną ar
akmenį.
Pagoniškų gamtos globos pėdsakų išliko net iki mū
sų dienų. Rytų Afrikos masajų gentis turi paprotį nesmeigti
ieties į žemę, kad jos nesužeistų, Yra dar genčių, kurios
mišką suvokia kaip gyvą organizmą ir vengia pažeisti jo
vientisumą.6
Kai kurie tyrinėtojai senovės žmonių ir gyvūnų vieny
bę, įprasminamą tikėjimais bei konkrečiais veiksmais, va
dina „totemistine morale“.7 Mūsų mitologo Gintaro Beres
nevičiaus manymu, totemizmo reiškinys kilęs iš mirusiųjų
protėvių, persikūnijusių į vieną ar kitą gyvūną, kulto.8 Ir
lietuvių tautosaka byloja apie mirusių žmonių vėlių apsi
gyvenimą medžiuose bei kituose augaluose, todėl drausta
tuos medžius, ypač vaismedžius, kirsti.
Mūsų protėvių baltų ir senovės lietuvių prisirišimas prie
įvairių gamtos objektų, jų garbinimas jau seniai tapo chres
tomatiniais pavyzdžiais. Mokslininkai pateikia vis naujų
„pagoniškosios gamtosaugos“ įrodymų. Kaip pažymi ge
ologas Augustinas Linčius, „ypač pagarbiai žiūrėta (su
nemaža doze savisaugos ir instinktyvios baimės) į kai ku
riuos negyvosios gamtos elementus, pavyzdžiui, į aukš
tas pavienes kalvas, skardingus, retkarčiais nugriūvan
čius šlaitus giliuose upių slėniuose, gūdžias pelkes, di
delius ir keistos formos akmenis, kurie buvo laikomi arba
pagoniškųjų gerų ar piktų dievų buveinėmis, arba neliestinais dievybių apsireiškimo dalykais“.9
Etnologės Angelės Vyšniauskaitės tyrinėjimuose skai
tome, kad dar mūsų amžiaus pradžioje kai kuriose Lietu
vos vietovėse užfiksuota faktų, liudijančių apie žemės bei
kitų gamtos pavidalų ir padarų senovinio garbinimo pa
pročių išlikimą.10 Apėmusi plačią lietuvių liaudies kultū
ros skalę, pradedant tikėjimais ir baigiant materialinės kul
tūros dalykais, ir pasigilinusi, kur ir kaip gamtos ir žmo
gaus santykiuose reiškiasi etinė idėja, t.y. žemdirbio pa
garba medžiams, kitiems augalams, gyvuliams ir paukš
čiams, žemei, vandeniui, ugniai, akmenims ir dangaus
kūnams, autorė „vienu labiausiai vertinamų lietuvių etni
nės kultūros bruožų“ laiko žmogaus susitapatinimą su sa
vo aplinka, su gyvosios ir negyvosios gamtos reiškiniais,
pagarbų santykį su jais buityje.

Informacija apie praeities žmonių bendravimo su gam
ta tradicijas bei papročius, be jokios abejonės, šiandien,
globalinės ekologinės krizės akivaizdoje, yra aktuali ir pa
traukli. Tačiau nereikėtų tokių žinių reikšmės pervertinti ir
manyti, kad ikiindustrinių tautų ūkinėje patirtyje, jų tikėji
muose ir pasaulėžiūroje galime rasti atsakymus į daugy
bę klausimų, kaip mums spręsti ekologines problemas.
Iš vienos pusės, neteisinga būtų pernelyg idealizuoti
pirmykščių bei vėlesnių laikų žmonių elgesį, rožinėmis
spalvomis piešti jų santykį su gamta. Vargu ar tie žmonės
giliai suprato savo vietą gamtoje ir visais atvejais pasirink
davo ekologiškai optimalų veiksmą. Išmokę išgauti ugnį
ir įgūdę medžioti stambius žvėris, pirmykščiai žmonės iš
naikino kai kurias faunos rūšis. Tai įrodo archeologų iška
sami - kartu su pirmykščių medžiotojų ginklais - kaulai
gyvūnų, kurių rūšys kaip tik tuo metu visai išnyko. Pavyz
džiui, Siaurės Amerikoje 9000-7000 m.pr. Kristų išnyko
apie 200 gyvūnų rūšių.11 Tiesa, mokslininkai dar nėra vie
nos nuomonės, kodėl taip įvyko: aršias medžiojamos fau
nos rūšis išnaikino medžiotojai, ar jos išmirė pačios dėl
aplinkos pokyčių. Viduriniame akmens amžiuje (mezoli
te) taip ištobulėjo medžioklės technika ir būdai, kad buvo
suniokotos ištisos ekonišos, o patys žmonės būtų atsidū
rę ant išnykimo slenksčio, jei nebūtų perėję į gyvulinin
kystę ir žemdirbystę. Faktai taip pat rodo, kad ankstyvo
sios tautos, medžioklės tikslams sukeldamos didžiulius
gaisrus, išnaikino daug miškų. Pavyzdžiui, Australijos abo
rigenai dar iki kolonizatorių atėjimo degino miškus, kad
būtų pievų kengūroms. Gaisrai keitė augaliją, žemę, pra
sidėjo dirvų erozija.12
Archeologai Sacharos dykumoje rado daugybę uolų
piešiniuose pavaizduotų bei akmenyse iškaltų žmonių ir
gyvūnų figūrų. Stebina didžiulė gyvūnijos rūšių įvairovė.
Vadinasi, ir augalija tuomet buvo įvairesnė. Ištyrus auga
lų dulkes, paaiškėjo, kad ten augo ąžuolai, kiparisai, alyv
medžiai, liepos ir kt. Piešiniuose pavaizduoti buivolai, ra
ganosiai, begemotai, žirafos, antilopės, muflonai, liūtai ir
kiti žvėrys. Tai liudija, kad tuomet Sacharoje buvo pakan
kamai drėgna, gamta klestėjo. Deja, vėliau dėl žmonių
intensyviai plėtojamos gyvulininkystės bei žemdirbystės
ir klimato pokyčių šis „rojus“ virto dykuma.13
„Aukso amžiaus“, t.y. idealios taikos bei harmonijos
žmonių santykiuose su aplinka Žemėje niekada nebuvo.
Pradiniais istorijos tarpsniais ypač didelės žalos gamtai
nebūdavo padaroma, bet tokią padėtį lėmė ne tiek žmo
nių įsitikinimai, kiek objektyvūs, nuo jų valios nepriklau
somi veiksniai, ribotos galimybės veikti gamtą (mažas gy
ventojų tankis bei prieaugis, paprasti poreikiai, neefekty
vūs ginklai ar įrankiai ir pan.). Kai tik žmonės įgydavo na
šesnių įrankių, galingesnių (distancinių) ginklų, padėtis
smarkiai keisdavosi: prasidėdavo didžiulė gamtos gėry
bių eksploatacija, nepaisanti jokių natūralios pusiausvy
ros dėsnių. Pusė planetos miškų buvo išdeginta vien dėl
to, kad būtų galima plėtoti lydiminę žemdirbystę. Ir tai da
rė etninės bendrijos, kurios, atrodo, vadovavosi ta pačia
mitologine sąmone, paveldėta iš protėvių. Taigi yra pa
grindas manyti, kad senovės žmonių ekologinis elgesys
yra kur kas prieštaringesnis negu atrodo iš kai kurių išli
kusių kultūros fragmentų.

Antra vertus, šiandieninė tikrovės samprata remiasi ki
tokiomis prielaidomis negu mito ontologija. Mitinis mąs
tymas neskyrė dvasios nuo gamtos, dalies nuo visumos,
subjekto nuo objekto. Mitas kalba apie pasaulio reiškinių
ryšius, žmonių, dievų ir gamtos vienovę bei kilmę.
Vokiečių kultūrologo Wernerio Mūllerio tyrimai paro
dė, kad net Viduramžiai dar neturėjo gamtos jausmo mū
siškąja prasme. Tas jausmas atsirado tada, kai tarp žmo
gaus ir gamtos atsirado tam tikra distancija. Tai įvyko plė
tojantis pramoninei revoliucijai. Tada gamta ekonominiu
atžvilgiu iškilo kaip vartojimo resursas, o dvasiniu, esteti
niu - kaip į save orientuoto individo prieglobstis, jo svei
katos šaltinis. Gamtos jausmas, pasireiškiantis natūralių
objektų stebėjimu, gerėjimus! jais ir pan., suponuoja at
stumą gamtos atžvilgiu. Su šiuo atstumu gimsta ir žodis,
kuris išreiškia jausmą.14
Remdamasis šiomis išvadomis, kultūros ekologijos15
specialistas Thomas Bargatzky’s daro prielaidą, kad se
novės tautos neturėjo nei gamtos jausmo, nei gamtos są
vokos kaip savarankiškos mąstymo figūros.16Tos tautos
gyveno vientisos būties pasaulyje.
Šiuolaikinio žmogaus sąmonė probleminė, pasižyminti
subjekto ir objekto dichotomija, ir šis dualizmas greit ar
savaime neišnyks. Todėl sinkretinė sąmonės būsena ne
gali būti iš pirmykštės epochos mechaniškai perkelta į
mūsų dienas. Beje, to ir nereikia daryti. Senovėje taip pat
neišvengta ekologiškai negatyvių reiškinių, nors žmogaus
galimybės veikti gamtą tuo metu buvo kuklios. Šiuolaiki
nė technologinė veikla tiek įsiskverbia į gamtos struktūrą,
kad be kompetentingų mokslo rekomendacijų gamtosau
gai beveik neįmanoma ko nors nuveikti. Šuprantama,
mokslas ne panacėja, bet ir be jo - nėr išeities.Trumpai
kalbant, šiandien reikia naujos ontologijos, kuri pagrįstų
ekologinį gamtos vientisumą atitinkantį žmogaus statusą
pasaulyje, neturintį nei egoistinių antropocentrizmo pre
tenzijų, nei nehumaniško žmogiškosios būtybės savas
ties ignoravimo (pavyzdžiui, ištirpdant ją gamtoje pagal
kai kuriuos Senovės Rytų idealus).
Žmogaus būties specifiką sudaro kultūra, tad į har
moniją su natūraliąja aplinka žmogus turi eiti per kultūros
ekologiją. Ši sąvoka suponuoja visų žmogaus dvasios kū
rinių bei klodų išsaugojimą, įvairių kultūros dalių ir sričių
darną bei puoselėjimą, subalansuotą ir suderintą su bios
feros galimybėmis žmogaus veiklą pasaulyje, ekologinės
etikos plėtojimą.
Šiuolaikinė ekologinė krizė yra žmogaus santykio su
gamta, kaip „atkerėtų“ (desakralizuotų) objektų pasauliu,
išraiška. Gamta „atkerėta“, t.y. jos atžvilgiu neliko šventų
jausmų. Juos pakeitė mokslinis požiūris su eksperimenti
niais tyrimo metodais ir principu „skaldyk ir valdyk“. Do
rovės eliminavimas iš žmogaus sąveikos su natūraliąja
aplinka smarkiai pažeidė kultūros pusiausvyrą. Prasidėjo
beatodairiškas puolimas prieš gamtą.
Pažiūra, jog gamta egzistuoja tik tam, kad patenkintų
žmogaus poreikius, morališkai pateisina jos žalojimą. Anaip
tol ne būtinybė, o primityvūs savanaudiški įgeidžiai skatina
daugelį griebti viską, kas gamtoje savaime auga ir veisiasi.
Štai kodėl medžiotojų ir žvejų mėgėjų gretos, kurios dau
giausia tik žodžiais skelbiasi gamtos mylėtojomis, auga.
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O kur dar brakonieriai?! Po grybautojų antplūdžio miškas
neretai atrodo lyg išartas. O kiek teršalų bei šiukšlių išpi
lama kur papuola - tiesiai j motinos Gamtos įsčias. Kaip
gamtai atsilaikyti prieš tokią niokotojų ir teršėjų armiją?!
Kaip tas retėjantis ozono sluoksnis, silpnėja žmogaus
sielos galia išsaugoti savastį, tikrųjų vertybių ilgesį. Neli
ko noro derintis prie natūralios aplinkos, puoselėti amžių
tėkmėje susiformavusį kraštovaizdį. Tik apsidairykime ap
link ir pamatysime, kaip paskutiniaisiais metais Lietuvoje
statomų privačių namų architektūra kontrastuoja su ap
linka. Šios blogybės - tai tikros „skylės" mūsų kultūros
panoramoje. Nenuostabu, kad tokiomis sąlygomis švie
sesnioji visuomenės dalis ieško radikalių sprendimų, ne
vieno sąmonėje nubunda praeities nostalgija.
Deja, grįžti į praeitį neįmanoma. Bet galima iš jos mo
kytis. Šiuo aspektu domėjimasis pagoniškaisiais tikėjimais
yra teigiamas reiškinys. Jis rodo stiprėjantį žmogaus sie
kimą labiau priartėti prie gamtos, giliau pajusti ir išgyventi
savo ryšį su ja. O tai, be abejonės, stiprina dvasinį visuo
menės potencialą keisti save, įtvirtinti ekologinę nuostatą
tiek moksle, tiek dorovėje, tiek visoje žmogaus veikloje.
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M yth and ecology

Česlovas KALENDA
In mythical consciousness the nature has existed as
spiritual and living being. Such relationship between the
nature and the man was the reason for its veneration and
holiness, also protection and admiration. Animism, hylosoism, taboo as the elements of mythical consciousness
were as if a shield for the protection of thoughtless human
acts against the ecosystem. First of all animate and inani
mate nature has inevitably suffered from the intensity of
human way of life and improvement of technology. Today
we need a new well-grounded ontology for ecological
integrity of nature corresponding to a human state in the
world having neither egoistic claims of anthropocentrism
nor disregarding the origin of human being.
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Žmonės, pavirtę
akmenimis
Vykintas VAITKEVIČIUS
Lietuvoje nemaža žinoma apie akmenis, laikomus su
akmenėjusiais žmonėmis. Deja, daug šių akmenų - su
skaldyti, pamiršti. Be to, nors tas (iš esmės pasaulėjau
tos) paveikslas žmonių atmintyje gyvas ir kartas nuo kar
to prisimenamas, dažnai jie nebežino, kur yra akmenys,
apie kuriuos girdėjo minimus padavimus pasakojant. Šie
akmenys - tai viena iš šventųjų Lietuvos akmenų grupių,
ir kai kur jiems dar ir šiandien reiškiama pagarba. Pirma
sis apie tokius akmenis Lietuvoje 1933 m. prašneko ar
cheologas RTarasenka1, vėliau savo darbe, skirtame Lie
tuvos šventiesiems akmenims aptarti, jis išskyrė juos j at
skirą - toteminių akmenų - grupę.2
Daug kur pasaulyje, taip pat ir baltų žemėse, kai kurie
akmenys (šventi) laikyti gyvais: tikėta juos judant3sukantis
vietoje4 ar vien krutant5, manyta, kad jie rodo oro permai
nas,6 „prakaituoja“7, leidžia garsus ar tiesiog šneka,8vai
toja,9 be to, žmonės bendravo su akmenimis per sapnus.10
Pasakojami vaizdingi padavimai apie tai, kad, metus į ak
menį („suakmenėjusius jaunuosius“) akmeniu, iš jo bėga
kraujas. Kartą taip pasielgė mergaitė, ir iš akmens ėmė
bėgti kraujas. Mergaitė meldėsi, tada jai tie jaunieji pasi
rodę.11 Arba: „Buvau jaunas, prisapnojau: sakė, jeigu nori
ženytes, tu neapsiženik. Ten yra toki i toki akmenis (akmuo
- aut.), i ten užkeikta karalienė mergaitė. Tai, sakė, nu
veik, ten šone yra šulinys, (...) paimk vandens ir patepk.
Sukalbėk poterius, tai atgis (...) karalaitė, tai o - apsižany-

si (..J.“12 Apie Geidukonių (Varėnos r.) akmenį „Mergą*
buvo pasakojama, kad tai esanti suakmenėjusi merga,
kuri dar vaikščiojanti po laukus, sauganti javus, paskui
sugrįžtanti į kapus (stovėti akmeniu).13
Daugelio šventųjų akmenų sąsajos su mirusiaisiais,
jų sielomis („dūšiomis“) bus turėjusios daug reikšmės plė
tojantis paminėtiems, taip pat ir kitiems vaizdiniams bei
tikėjimams (įdomu, jog akmuo per lietuvių Vėlines ir su
kasi14; prakaituodamas šventasis akmuo rodo artėjančią
giminės žmogaus mirtį15ir pan.). Šiandien tikėjimuose ryš
kiausia, kad akmenyse buvoja tik nelaimingųjų, (per) anks
ti žuvusiųjų, prasižengusiųjų sielos („dūšios“). Galima ma
nyti, kad būta tikėjimų ir visas sielas, tam tikrą laiką pasi
liekant žemėje, keliaujant „po“ medžius, gyvulius, akme
nis ir pan. Savo ruožtu tai jokiu būdu neneigia šventųjų
akmenų kitų mitinio įprasminimo rekonstrukcijos gairių (jų
sąsajų su konkrečiais dievais, dievybėmis, - tiesiog apie
tai nebus kalbama).
Akmenų, laikomų suakmenėjusiais žmonėmis, išvaiz
da iš esmės dvejopa: tai „paprasti“ akmenys ir „stovintys,
stulpo pavidalo akmenys“ (vakarų šalyse - menhirai). Pir-

čių padavimų bei tikėjimų mo
tyvų - tai žmonės, pavirtę ak
menimis), nepriklausomai nuo
to, kokia jų topografinė padė
tis, geografinė situacija, kokie
kiti vietovės ypatumai (pavyz
džiui, šalimais - kapinynas,
ežeras, jūra ar kt.), iš esmės bu
vo saistomi su pomirtinės sielų
buveinės ar panašiais vaizdi
niais. Ryškiausiai tai iliustruoja
pavieniai menhirai kapinynų
aplinkoje (plg. Dieveniškių ak
muo „Generolas Mokus“ buvo
V I- XII a. pilkapyne, Kaštaunalių „Stabakūlis“ - kapinyne, iš
kurio žinomi III-IV a., V, IX—XII
a. radiniai, buvo tyrinėjami
V II- VIII a. kapai).
Lietuvių tautosakoje galima
rasti daug nuorodų į akmeny
se buvojančių sielų („dūšių“)
vaizdinį, nors dažniausias - mi
nėtas - nelaimingų mirusiųjų
skaistykla, „čysčius“ akmeny
se. Sakoma: „Jei einant žmo
gus suklumpa ant akmens ar
šiaip ant ko nors, tai turi sukal
bėti „amžiną atilsį“, nes šioje
vietoje palaidotas kūnas, kurio
siela kenčia čysčiuje.”24 (Kiek

mieji dažniausiai niekuo neišsiskiria (žr. 1 pav.), gi menhirai (pirmiausia kalbant apie lietuviškuosius) ir šiandien sto
vi, guli (nuvirtę), turi ryškesnį ar mažiau ryškų stulpo pavi
dalą (žr. 2 pav.).
Apie galimą menhirų paskirtį, naudojimą ar įprasmini
mą išsakyta įvairių nuomonių. Svarstoma apie jų vaidme
nį kulte (pirmiausia apie prosenovinį stulpų kultą).16 Tyri
nėtojams neaišku, ar menhiras reiškė („atstovavo“) kon
krečią dievybę, ar žymėjo kažkokią ribą kaip kad vėlesni
hermen Graikijoje, ar buvo skirti atminti religiniams įvy
kiams (kokie buvę bibliniai akmeniniai stulpai), ar turėjo
priminti herojus.17 Galbūt jie buvo įkūniję numų galias ir
todėl vaidino vaidmenį vaisingumo kulte.18 V.J.Bagdanavičius savo studijoje, skirtoje pasakų tyrinėjimams, pažy
mėjo, kad akmeniniai stulpai, vadinami menhirais, buvo
suprantami kaip tam tikros pakopos nusileisti iš dangaus
mirusiųjų dvasioms.19 {vairiose vietovėse menhirų staty
mo tradicija buvo įgijusi įvairių atmainų: egiptiečių, graikų
obeliskai,20 Skandinavijos Bauta-steinen,2i kt. Bet kaip ir
pirmieji yra iš antkapių kilę garbės stulpai,22 taip ir Bauta-steinen buvo statomi mirusiųjų garbei.23
Atrodytų, kad stulpo pavidalo akmenys (taip pat ir nie
kuo neišsiskiriantys akmenys, dažniausiai siejami tų pa

vėliau toks tikėjimas, atrodytų,
primityvėjo ar buvo ironizuotas
- užkliuvimas už akmens rodo,
kad Joje vietoje yra užkastas
muzikantas - (nes) šoki.“25 Be
to, kai kurios detalės nurodo
tam tikrą tokių tikėjimų aspektą, nes manoma dūšias buvojant, kenčiant po akmeniu: „Kenčiančios sietos apsigy
vena po akmenimis f...).“25 (O vėliau - po kryžiumi.27) Be
je, Vakarų Europoje jau XVI—XVIII a. suklestėjo ir akmeni
nių kryžių, koplytstulpių Betsaule, Marterl statymo tragiš
ko žmonių žuvimo vietose tradicija, aiškiai suvokiant ar
vien numanant, kad tai „prieglobstis“ to nelaimingojo sie
lai28 (neretai tokią tradiciją mini istoriniai šaltiniai apie Baž
nyčios padėtį Latvijoje ir XVIII a.29).
Prie šių, taip pat nepaminėtų akmenimis paverstų žmo
nių mitinio įprasminimo bruožų dar bus progų grįžti kal
bant apie konkrečius šventus akmenis. Lietuvoje aptaria
mo pobūdžio akmenų žinoma apie pusšimtj. Jie netoly
giai aptinkami įvairiose Lietuvos vietose (žr. 3 pav.), nors,
suprantama, tai gali būti ir jų paieškų spragos. Prasmin
giausia straipsnyje aptarti pietryčių Lietuvos (Dzūkijos) ak
menis, laikomus suakmenėjusiais žmonėmis, ir atskirai
- likusius (vėliau paaiškės, kodėl).

Akmeninės... nuotakos
Akmeninės nuotakos - tai viena iš didžiausių šiandie
ninės Dzūkijos įdomybių. Akmenys, laikomi suakmenėju-
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siais žmonėmis, čia dažniausiai vadinami „Nuotakų“, „Mer
gų“ (važiavusių tuoktis) akmenimis. Tokių akmenų spie
čių yra Užuguosčio (Prienų r.), Aukštadvario (Trakų r.), Dau
gų (Alytaus r.), Dieveniškių (Šalčininkų r.) apylinkėse. At
rodo, kad galima minėti ir Merkinės (Varėnos r.), Nemu
naičio (Alytaus r.) apylinkes. Pietrytinėje Uetuvos dalyje
toliausiai vakaruose žinomi Mergalaukio (Alytaus r.) suak
menėję žmonės, šiaurėje tokie akmenys paplitę iki Žiež
marių (Kaišiadorių r.) apylinkių, rytuose - Dieveniškių apy
linkėse (žr. 3 pav.). Kol kas neaišku, ar šių Dzūkijos šven
tųjų akmenų ribą šiaurės rytuose galima nukelti iki Neries
(Vilniaus rajone ir Vilniaus m. teritorijoje žinoma apie 5
tokius akmenis). Toks akmenų, laikomų suakmenėjusiais
žmonėmis, paplitimas pietryčių Lietuvoje, atrodytų, sutam
pa su I tūkst. vidurio laidojimo paminklų (pilkapių su sam
pilais iš akmenų ir žemių) paplitimu tame pačiame krašte,
be to, įdomios tuo požiūriu ir kalbininkų išvados apie šio
krašto kalbą, žemės, upių vardyną.

Pietryčių Lietuvoje žinoma daug brūkšniuotosios ke
ramikos kultūros piliakalnių, gi apie IV-V a. (kada ši kultū
ra nyksta, ją keičia Rytų Lietuvos pilkapių kultūra) vietoje
lipdytinės keramikos brūkšniuotu paviršiumi čia imama
naudoti lipdyta keramika grublėtu paviršiumi (nors daug
kur ji ir pereinamo pobūdžio). Tuo metu plečiasi gyven
vietės piliakalnių papėdėse, daugėja atviro tipo gyvenvie
čių. Kaip manoma, maždaug IV a. pab. iki Strėvos upės
šiaurėje, Elektrėnų - šiaurės rytuose šiame krašte ima
plisti minėti pilkapiai su sampilais iš akmenų bei žemių,
su griautiniais, degintiniais palaidojimais. VII-VIII a. - jau
Rytų Lietuvos pilkapių kultūros pilkapiai su smėlio sampi
lais. 30 IV a. pab.- VI a. pilkapiai su sampilais iš akmenų
ir žemių skiriasi nuo toliau j pietus, vakarus gyvenusių jot
vingių genčių tokios rūšies laidojimo paminklų, turi nemaža
bendrų bruožų su Rytų Lietuvos pilkapių kultūros pilka
piais, 31 spėjama, kad jie - dainavių palikimas.32 Panašu,
kad I tūkst. I pusės viduryje į brūkšniuotosios keramikos
kultūros sritį vyko migracija iš pie
tų, pietvakarių (jotvingių gyventų
plotų), ilgainiui, apie VII a. ateiviai
su senaisiais vietos gyventojais
susiliejo arba pasitraukė atgal.33
Kalbininkai nurodo, kad pietinės
Lietuvos dalies viduryje aptinkami
vandenvardžiai su galūne -us, ga
limas dalykas, susiję su jotvingiš
ka hidronimija.34 Taip pat čia ap
tinkami vakarų baltams būdingos
fonetikos vietovardžiai, jotvingiški
požymiai dialektologijoje.35
Savo ruožtu, Dieveniškių miš
ko menhiras „Generolas Mokus“
stovėjo prie apardyto pilkapio su
sampilu iš akmenų ( po archeolo
ginių pilkapio tyrinėjimų tikslesnių
duomenų jo datavimui nerasta36,
jį reiktų skirti I tūkst. viduriui). Pa
našiam laikotarpiui galima skirti ir
du Noreikiškių (Prienų r.) archeo
logijos paminklų komplekso menhirus „Laumių akmenis“, Migliniš1. Karliškės (I akmuo), Alytaus r.; 2. Vilnius (Verkių vietovė); 3. Vilnius (Ukmergės g ); 4. Rasytė
(Kaliningrado sr.), Nerija; 5. Daugai (Sala), Alytaus r.; 6. Noreikiškės (2 akmenys), Prienų r.; 7. Karliš kių „Nuotakos“ akmenį, netoliese
kės (II akmuo), Alytaus r.; 8. Einorai (3 akmenys?), Alytaus r.; 9. Pivašiūnai, Alytaus r.; 10. Jociūnai pilkapyno, kur buvę 3 pilkapiai su
(Balkasodis), Alytaus r.; 11. Mergalaukis (keli akmenys), Alytaus r.; 12.Mackeliškės, Anykščių r.; 13. sampilais iš akmenų, Jociūnų „Bo
Geidukonys, Varėnos r.; 14*. Nedzingė, Varėnos r.; 15. Marcinkonių apyl. (keli akmenys), Varė
nos r.; 16*. Masališkės, Varėnos r.; 17. Akmuo, Varėnos r.; 18*. Jakėnai, Varėnos r.; 19. šiauliškės, bos“ akmenį, kur panemunėse
Vilniaus r.; 20. Pylimai, Vilniaus r.; 21 *. Lepšiai, Ignalinos r.; 22. Varkaliai, Kaišiadorių r.; 23. Kulautuva buvo tyrinėjamos priešistorinės
(Jučionys), Kauno r.; 24. Petrikaičiai (12 akmenų), Kelmės r; 25. Kražiai (keli akmenys), Kelmės r.; gyvenvietės (gausiausiai jose ras
26. Benaičiai, Kretingos r.; 27*. Kluonaliai, Kretingos r.; 28. Repšiai, Mažeikių r.; 29*. Pušalotai, ta keramikos brūkšniuotu bei
Molėtų r.; 30. Levaniškės, Molėtų r.; 31. Suodžiai (2 akmenys), Panevėžio r.; 32*. Vadaktai, Panevė
žio r.; 33. Naurašiliai (3 akmenys), Panevėžio r.; 34*. Moliūnai, Pasvalio r.; 35. Antaveršis, Prienų r.; grublėtu paviršiumi) ir pan. Šian
36. Intuponys, Prienų r.; 37*. Geišiai, Raseinių r.; 38. Kamajai (keli akmenys), Rokiškio r.; 39. Mikniū dieninės Baltarusijos menhirus,
nai, Rokiškio r.; 40. Junkūnai, Rokiškio r.; 41. Krakės (Nevočiai), Skuodo r.; 42*. Varniai, Telšių r.; dažniausiai vadinamus Cųenan,
43*. Stabinė, Telšių r.; 44. Jurgionys, Trakų r.; 45. Dūkštų apyl. (Neryje), Trakų r.; 46.Grendavė,
Cųen KaMeHb norima skirti laiko
Trakų r.; 47*. Gudžionys, Trakų r.; 48*. Beižionys, Trakų r.; 49. Migliniškės, Trakų r.; 50. Sukiniai (3
tarpiui
iki ryškesnės slavų įtakos
akmenys), Ukmergės r.; 51. Taujėnų apyl. (2 akmenys), Ukmergės r.; 52. šeimatis (3 akmenys?),
Utenos r.; 53. Dieveniškės, Šalčininkų r.; 54. Ramoškai, Šalčininkų r.; 55. Žižmai, Šalčininkų r.; 56. tame krašte, kuri matyti VI-VII a.
Didžiuliai (2 akmenys), Šalčininkų r.; 57. Žiedava (Baltarusija); 58. Lempinių miškas (Baltarusija);
(pažymima, be to, kad apskritai
59. Ivoniškės (2 akmenys), Šilalės r.; 60. Kuliškiai, Šilalės r.; 61. Kaštaunaliai, Šilalės r.; 62. Padievyslavai
turėję kitą - medinių stul
tis, Šilalės r.; 63. Bijotai (prie Baublių), Šilalės r.; 64. Šereitlaukis, Šilutės r.; 65. Liukonys (2 akmenys),
Širvintų r.; 66. Merkinės apyl., Varėnos r.; 67. Alytaus m. (prie kapinių); 68. Žeimelio apyl., Pakruo pų - dievybių atvaizdų - tradici
jo r.; 69. Bulėtiškio miškas, Pakruojo r.
ją37). Tad yra tam tikras pagrindas
(Žvaigždutė prie numerių žymi vietoves, apie kurias duomenų rūpima tema stinga). manyti, kad stovintieji akmenys
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„Mergos akmuo“ Geidukonių kapinėse. Varėnos r., Varėnos ap.
Fotografuota 1992 m. birželio mėn.

(dažniausiai „Nuotakos“, „Mergos“) pietryčių Lietuvoje su
siję su savitų laidojimo paminklų pasirodymu, vykstant po
kyčiams materialinėje kultūroje, su vakarų baltams būdin
gų vietovardžių, vandenvardžių atsiradimu I tūkst. viduryje.
Jau iš pradžių pastebėjome, kad „suakmenėję žmo
nės“ būna arba tarsi niekuo neišsiskiriantys akmenys, ar
ba raiškaus ar mažiau raiškaus stulpo pavidalo („pana
šūs j žmones“). Galbūt ateityje paaiškės ir chronologinis
abiejų šių grupių pasirodymo pietryčių Lietuvoje skirtu
mas. Bet jau šiandien nesunku pastebėti, kad Aukšta
dvario - Užuguosčio „suakmenėję žmonės“ - vien menhirai, o, pavyzdžiui, Daugų apylinkėse - paprasti, galbūt
tik dydžiu pasižymintys rieduliai. Tokie ir Dieveniškių spie
čiaus akmenys (išimtis - Dieveniškių miško „Generolas
Mokus“, nors jis prie pilkapių su sampilais iš akmenų ir
žemių, o Dieveniškių apylinkėse dominuoja gana saviti
pilkapiai su smėlio sampilais, su dviejų, trijų aukštų ak
menų vainikais; šie pilkapiai paprastai datuojami kaip vė
lesni - I tūkst. II pusės.). Jeigu ateityje platesni archeolo
gijos paminklų tyrinėjimai Daugų krašte parodys, kad „su
akmenėjusius žmones“ čia reikia sieti su vietovės apgy
vendinimu I tūkst. viduryje bei antroje pusėje, kaip iš es
mės galima kalbėti apie Dieveniškių apylinkių „suakme
nėjusius žmones“, tuomet tikrai kol kas spėjamas tų aukš
čiau minėtų menhirų bei paprastų akmenų chronologinis
skirtumas būtų ryškesnis (galbūt tai net paremtų spėjimą
apie dalies jotvingiškai artimos kultūros nešėjų traukimą
iš vidurinės pietų Lietuvos dalies pietų, taip pat pietryčių
kryptimi).
Apie visus akmenis, laikomus „suakmenėjusiais žmo
nėmis“, nesvarbu, kokia šiandieninė jų išvaizda (taip pat
po skaldymų, niokojimų), kalbama, kad jie panašūs j žmo
nes, ant jų žymios aprangos detalės, kūno dalys: „Mūs
mama sakydavo, kad, sako, nat karoliai žymūs jai buvo“
(apie Intu ponių akmenį, Prienų r.). „Sako, panašus (į mer
gą - aut.). Kaip seniau, tai ir pečiai matytis būva, lyg gal
va“ (Intuponys). „O ty tas akmenas tai buvo panašus (...)
nu, kad nuotaka - galva gi va, smaila tep, va, šita“ (Migliniškės, Trakų r.) ir t.t. Žinoma, toli gražu ne visada tokie tų
akmenų bruožai matomi. Įdomus tuo požiūriu Geiduko
nių kapinių (Varėnos r.) akmuo, kur „Mergos“ akmens „gal
vos“ plote tikrai yra „akių“ duobutės, „nosies“ linija bei
„burnos“ brūkšnelis (taigi tokių akmenų statymo tradicija
turi panašumų su prūsiškomis VII-X a. datuojamomis ak
meninėmis žmonių statulomis, kurios visada gana tikro
viškai vaizduoja žmones38).
Kyla klausimas, kodėl Dzūkijoje „suakmenėję žmonės“
veik išvien - „užkeiktosios“ mergos, nuotakos. Labai daž
nas padavimas, aiškinantis tų akmenų atsiradimą, kalba
apie tai, jog vestuvinio amžiaus dukra, mergina, j „šliūbą“
važiuojanti nuotaka buvo tėvų prakeikta, pati iš sielvarto
dėl nemylimo jaunikio ištarė lemtingus žodžius ar pan. („Ty
užkeikta mergaitė. Sako, važiavo šliūban, o motka prakei
kė “. „Sakydavo, kad duktė važiavo in šliūbų, o motina keikė “.
Dieveniškių miško akmuo „Generolas Mokus.“ Šalčininkų r.
Fotografuota 1995 m. rugpjūčio mėn.
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bingą su jais sietų vaizdinių kom
pleksą apie mirusiuosius, sielas,
mirtį, arba apie jų tiesiog kaip šven
tų įvaizdį. Tai liudija faktas, kad prie
tų akmenų XIX-XX a. imti laidoti mi
rusieji, įrengtos kapinės (tai patvir
tina vietiniai žmonės Geidukonyse,
Intuponyse). Jurgionių akmeniu
galima iliustruoti, jog gal jau ir su
užmirštais antkapiais - akmenė
liais buvo susieti tradiciniai ir pla
čiai žmonėms žinomi padavimai
apie suakmenėjusius žmones,
apie tai, kad seniau „tėvai vaikus
prakeikdavo“ ir pan. Be abejonės,
tas kaskart kartotas - tikėjimuose
sutinkamas „čysčiaus“ medžiuo
se, vandenyje, taip pat akmenyse
vaizdinys - tik vienas iš ryškiau
siai tautosakinėje medžiagoje iš
skiriamų ir matomų „suakmenėju
sių žmonių“ atvejų, jokiu būdu ak
mens ir mirusiųjų mitinės sąsajos
rekonstrukcija negali juo apsiribo
„Laumių akmenys“ Noreikiškių k. Prienų r., Stakliškių ap. Fotografuota 1993 m. rugpjūčio mėn.
ti, vien juo remtis. Minimą sąsają
nagrinėjant nepakanka vien „suak
menėjusių žmonių“ aptarimo, o kitų šventųjų akmenų gru
Ir kt.) Kartais jau manoma, kad ta mergina ar vestuvės
pių nagrinėjimas toli išeina už šio straipsnio ribų.
toje vietoje užsimušė - iš esmės to paties padavimo va
riavimas laikui bėgant (nebetikint, kad „anksčiau žmones
Kitame straipsnyje aprašysim konkrečius Dzūkijos „su
į akmenis paversdavo“). Tad grįžtant prie „užkeiktų“ nuo akmenėjusius žmones“, gausius apie juos žinomus pa
takų ir turint omenyje tą dažniausiai žinomą akmenyse davimus, jų motyvus, su tais akmenimis susijusius tikėji
kenčiančių nelaimingų, nelaiku žuvusių žmonių sielų vaiz mus ir papročius. Žinoma, ne visada pakaks tikslių duo
dinį, matyt, reikia svarstyti, kada socialinė, ekonominė
menų kalbėti apie tai, kur tie akmenys yra, kokia jų išvaiz
krašto bei žmonių padėtis buvo lėmusi visišką merginos da, tad teks minėti ir nuotrupas, trumpas informacijas.
beteisiškumą sprendžiant vestuvių, santuokos klausimą,
NUORODOS:
kada tai reikalavo iš jos besąlyginio klusnumo tėvams,
1.
Tarasenka
P. Akmenys vaikus moko. Stabakūliai - mengyrai II Jauno
tėvų valiai (pavyzdžiui, merginai ieškoti jaunikio būtų reiš
ji
karta.
1993.-Nr.32.-P.539-540;
Tarasenka P. Akmeniniai būstai
kę laužyti griežčiausius papročius, grėsę didžiausia pa
vėlėms. Stabakūliai - mengyrai/ / Jaunoji karta. - 1993.-Nr.33.juoka; juk tai ir daugelio vadinamųjų meilės burtų ar tokio
P.552.
pobūdžio maginių veiksmų kilmė36). Tas bendras betei
2. P.Tarasenka čia pažymėjo, kad: „Toteminių akmenų grupei priklauso
įvairūs akmenys, kurie, nors ir skiriasi savo išvaizda, bet yra vienodai
siškumas vertė minimas merginas, dukras tapti vienu iš
įprasminti liaudies padavimais, kurie pasakoja, kad šie akmenys anks
nelaimingiausio, likimo nuskriausto žmogaus ar dar ko
čiau buvę žmonėmis. Pavirtę akmenimis, jie dar buvę gyvi, keliauda
kiu kitu panašiu įvaizdžiu. Tai atitiko nelaimingų, tragiško
vę iš vietos j vietą, kalbėdavę vienas su kitu, verkdavę ar kitaip rodę
likimo, sunkios dalios žmonių pavirtimo akmenimis iš siel
savo gyvybę. Toteminius akmenis galima taip suskirstyti: 1) užkeik
tos mergos ir bobos, 2) užkeiktos vestuvės, 3) stabakūliai, 4) mo
varto ar jų sielų buvojimo akmenyse po mirties jvaizdj.
kai.“ (Tarasenka P. Pėdos akmeny.-V., 1958.-P.5).
Savo ruožtu „vestuvinius“ „suakmenėjusių žmonių“ mo
3. Plg. „(...) užkliuvo už to akmens. Ir tas akmuo pradėjo smarkiai rie
tyvus galėjo lemti ir dažnai artima keliui, bažnyčiai tokių
dėti iš paskos. Ir tiek bėga, kad net su arkliu, matos, kad neišbėgs.
Tas piemenukas šokęs iš ratų ir bėgti! Tuomet tas akmuo jj gynusys
akmenų padėtis (vietovėse toliau nuo kelių labai retai tie
gynusys, vis tiek sugavęs ir užmušęs. Užmušė - ir vėl sugrįžo j savo
vestuviniai motyvai sutinkami).
vietą (...)“ (Sužeistas vėjas. Lietuvių liaudies mitologinės sakmės.-V.,
Į skaistyklos („čysčiaus“) akmenyse vaizdinį gal kiek
1987.-P.86). Arba: „(...) buvo nepaprastai didelis akmuo(...) Pasi
netiesiogiai nurodo tai, kad Intuponių, Jurgionių, Geidužiūri - gi tas akmuo seka paskui ją. Ji dar pažiūrės, pažiūrės - eina
akmuo paskui ją, ir tiek! Ji dar rožančium šmesėliavo - vis tiek eina!
konių „užkeiktosios“ mergos atsidūrę kapinėse. Turima
Užlipo net ant kalno tas akmuo! (...)“ (ten pat.-P.86-87). „(...) pasa
nuorodų j tokius akmenis ir Pivašiūnų, Nedingės kapinė
koja apie tuos akmenis, kad jie vienas prie antro ėjo. Kai žmonės
se, žinoma du suakmenėjusius jaunuosius buvus prie Aly
įdėjo jiems vardus, (...) akmenys sustojo ėję. Tų akmenų ėjimo liko
taus kapinių. Tokių akmenų aptinkama ir priešistorinių ka
žymė: grioviai veik metrą gilumo per mišką“ (Lietuvių tautosaka.-V.,
1967.-T.4.—P.602).
pinynų aplinkoje ar jų teritorijoje (nekart minėtas Dieve
4.
Plačiai žinomas tikėjimas, jog akmenys vidurnaktį sukasi. (Handniškių „Generolas Mokus“ - pilkapyne, Migliniškių „Nuo
worterbuch dės deutschen Aberglaubens. - Berlin-New York, 1987. takos“ akmuo - maždaug už 250 m nuo Migliniškių pil
Bd.6.-S.81; taip pat: ten pat, Bd.8.-S.394-395).
kapių, juos skiria tik pelkė), menhirų padėtis šiandieninių
5. Ten pat.-Bd.8.-S.397.
kaimų kapinėse taip pat liudytų visai neseną, bet gyvy
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6. Plg.: .Akmenys gerai rodo oro pasikeitimus; vieni prieš lietų būna
sausi, kiti - tamsėja, dar kiti - kaista (...)" (Trinkūnas J. Senieji tikė
jimai // Gervėčiai. Monografija. - V., 1989.-P.367). Arba: apie Antakmenės mitologinį akmenį (Ignalinos r.) būdavo sakoma, kad jis visa
da šlapias, niekada neišdžiūva (LMD 1184/47). Ir pan.
7. Handworterbuch..., Bd.8.-S.390.
8. Plg. Akmuo Gervėčių apylinkėje, kaip manoma, .vienu metu, kažku
rią dieną prakalba" (Trinkūnas J. Senieji tikėjimai... - P.367). Vakarų
Europoje valstiečiai, pabučiavę šventus akmenis, netgi glausdavo
prie jų ausis, kad galėtų išgirsti balsą (Handworterbuch...
Bd.6.-S.83;taip pat - Ten pat.-Bd.6.-S.88) ir pan.
9. Plg. Mokas (akmuo) plaukė per ežerą, jis buvo įspėjęs žmoną, kad ši
neatsigręžtų atgal. Toji atsigręžė ir nuskendo. Pusantrų metų po to
žmonės sutemus girdėdavo vaitojant (LTR 5063/55). Arba: .Dažnai
akmuo sualsuodavo, o per jo šonus stambios ašaros varvėdavo". (Ak
mens k., Varėnos r. //Tarasenka R Akmenys vaikus moko... P.539-540).
10. Neretai sapne akmuo žmogui kažką nurodo, įsako. Plg.: žmogus,
kuris skaldė .Užkeiktos svotbos" akmenį, .priilsęs atsiguli pas tą
akmenį ir užmigo. Jam per sapną prisidavė ta pati svotba (paversta
akmeniu - aut.): Daugiau neruš (...)". (Lempinių miškas, dabar Baltarusijos lietuviškos žemės; LTR 3799/117). Arba: moteris su
sapnuoja, kad ji nueitų prie švento akmens ir nurautų nuo jo visas
samanas (Zgmantiškės, Pakruojo r.; LTR 260/323). Žinoma ir spe
ciali apeiga prie šventųjų akmenų pamiegoti (Handworterbuch...
Bd.8.-S.397), ir vienas lietuviškų padavimų sako, jog viena senutė
(lyg tyčia - aut.) sėdėjo prie švento akmens, užmigo, ir jai tada
prisisapnavo (Zigmantiškės, Pakruojo r.; LTR 619/48a).
11. Toks akmuo, laikytas suakmenėjusiais jaunaisiais, buvo Vilniuje (LMD
I 271/16a). Plg..(...) malūnininkas.norėjo tą akmenį sunaudoti gir
noms. Pakasę degėsius, radę žalvarinį kaušą, kuriame pamatė te
kantį kraują (...)" (Sukiniai, Ukmergės r.//Lietuvių tautosa
ka.-T.4.-P.603).
12. Pasak. J.PIonis, Miko, g.1908 m. Jačionių k., Onuškio ap. (Trakų r.).
Įr. V.Vaitkevičius 1993 09.
13. Tarasenka P. Pėdos akmeny.-V., 1958.-P.7-8.
14. Handworterbuch... Bd.8.-S.395.
15. Ten pat. Bd.8.-S.390.
16. Ten pat. Bd.6.-S.78.
17. Sibylle von Reden. Die Megalith-Kulturen. Zeugnisse einer verschollenen Urreligion.-Koln, 1989.-S.232.
18. Tenpat.-S.232.
19. Bagdanavičius V.J. Kultūrinės gelmės pasakose.-V , 1992.-D .1.P.26; plg. žr.: Die Megalith-Kulturen... S.291.
20. Plg. Konstatuojama, jog plintantys menhirai (t.y. jų statymo tradicija)
iš mažai teapdorotų natūralių akmenų įgijo .civilizuotas" obeliskų,
stulpų ar kolonų formas, be to, dažnai jie daryti mažesni, kartais ir
visai maži (Schuchhardt C. Alteuropa.-Stuttgart, 1926.-S.90); Ar
ba teigiama, kad obeliskas atsiradęs iš natūralaus neapdoroto ak
mens; pradžioje jis buvęs antkapinis akmuo, vėliau - garbės ar
atminimo stulpas (MūllerS. Nordische Altertumskunde.-Strassburg,
1898.-Bd.2.—S.262).
21. Nordische Altertumskunde.-Bd.1.-S.462,463-464; taip patžr.: Der
grosse Brockhaus in 12. Banden.-Wiesbaden, 1977.-Bd.1.S.625; tiesa, kalbant apie obeliskus paprastai į pirmą vietą iškelia
ma jų sąsaja su Saulės kultu, nors ir tai nevienareikšmiška (plg. žr.
Biedermann H. Knaurs Lexikon der Symbole.-Mūnchen, 1989.S.286-287). Panašu Į Egipto piramidžių interpretaciją: jos ir .sauli
nės", ir mirusiųjų būstas (plg.: Alteuropa.-S.91-92).
22. Nordische Altertumskunde.- Bd.1.-S.463-464.
23. Ten pat.-Bd.1.-S.463-464; plg. žr.: Hahne H. Toten ehre im alten
Norden.-Jena, 1929.-S.137.
24. Balys J. Mirtis ir Laidotuvės.-Silver Spring, MD, 1981.-P. 103
(Nr.973); arba .Dūšios pakūtavoja ant žemės: vienų dūšios pakūtavoja akmenyse, kitų medžiuose, skenduolių - vandenyje“ (Ten
pat.-P. 100 (Nr.922).
25. Ten pat.-P.103 (Nr.972); plg. analogiški tikėjimai Vakarų Europoje
(Handworterbuch... Bd.8. - S.388-389).
26. Mirtis ir laidotuvės. -P. 100 (Nr.926), taip pat žr. P.103 (Nr.974);
Handworterbuch... Bd.8.-S.396; panašūs ir priežodžiai: akmuo sle
gia - t.y. rūpesčiai vargina; arba: akmenį nuristi nuo širdies - t.y.
pašalinti rūpesčius (Paulauskas J. Lietuvių kalbos frazeologijos žo
dynas.-V., 1977.-P.30). Tai susieta ir su konkrečiais šventais ak
menimis: akmenskaldžiui, nuskaldžiusiam .Užkeiktos svotbos" ak
menį ligi žemės paviršiaus ir norėjusiam dar giliau jį skelti, per sap
ną .svotba" įsako: .Daugiau nerušink, tik sulig žeme!" (Lempinių
miškas; LTR 3799/117). Atrodo, kad kaip tik su tuo susijęs ir šventų

akmenų .nejudinamumas". Juos judinti draudžiama, vengiama, už
tai ir nukenčiama. Plg.:.(...) kūlia dideliausia. Un ja nieks negal pa
judint^..)“ (Genčų Velnio akmuo (1); aut. archyvas). Akmenų - su
akmenėjusių žmonių neįmanoma pajudinti dėl jų svorio (Handworter
buch... Bd.6.-S.424), nustumti šventi akmenys grįžtą j savo senąją
vietą (ten pat, Bd.6.-S.88) ir pan.
27. .(...) kai mirusiajam nepastato kryžiaus (...) sako: .Tai tadu dūšia
neturi daikto kur prisiglaust. Išeina dūšia, neturi kur stotis! O kap
yra kryžius, tai po kryžium pasilsi (...)“ (Dieveniškės: Monografija.-V,
1968.—P.282-283).
28. Der grosse Brockhaus... Bd.2.- S.125; ten pat Bd.11.-S.50.
29. Kurtz Ed. Verzeichnis alter Kultstatten in Lettland // Mitteilungen aus
der livlandischenGeschichte.-RIga, 1924.-Bd.XXII.H12.-S.62,66;
įdomu, jog XVIII a. minima prie tokių kryžių konkrečios šventės me
tu aukojus vilną (dažną auką ant senųjų šventų akmenų) (Mannhardt
W. Letto-Preussische Gotterlehre.-RTga, 1936.-S.507).
30. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Piliakalniai.-V., 1975.-T.2.-R23;
Lietuvių etnogenezė.-V, 1987.-P.139.
31. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. I-XIII a. pilkapynai ir senka
piai. -V, 1977.-T.3.-P.15; TayraBiraoc A.3. BajrrcKue ruieMeHa
na TeppHTOpitHJIhtbli b I TucHH.H.e. // M3flpcBHefmieft Hcropim
6ajrrcKHX HapoflOB.—Pitra, 1980.—C.84.
32. Lietuvių etnogenezė.-P. 140.
33. Ten pat.-P. 139; Luchtanas A. Rytų Lietuva I tūkst. pr. m. e. // Lietu
vos archeologija-V, 1992.-T.8.-P.78; Tautavičius A. Jotvingiai, dainaviai, sūduviai, poleksėnai ir... // Lietuvos mokslas.-19 9 4 .T.2.Kn.1.-P.9-10.
34. BaHarac A.n. K Bonpocy o .zmajieKTHOii ;m<|xi>epeHmiam{H GajrroB
na TeppHTopmt JIhtbm (no flaimuM nwpOHHMHKn) / / Lietuvos
TSR Mokslų Akademijos darbai. Ser. A. - 1968. - T.1. - P.152.
35. CeflOB B.B. ilTBJDKCKMe flpeBHOCTu b Jlifrae (no noBoay cT<rn>H
A.B.TayraBHHioca “K Bonpocy o rpammax Meayjy otbjdkckhmh
ii jiiitobckhmh ruieMCHa\oi”)// Lietuvos TSR Mokslų Akademijos
darbai. Ser.A.-1968.-T.1.-P.184; kalbininkas B.Savukynas jotvin
giškos fonetikos vietovardžių ribą vedė aprašomame krašte per Jiez
ną - Daugus - Zervynas (CaByjamac B. K npo6jie\fe 3anajmo6ajrmHccKoro cy6cipaTa b Joro3ananHOHJlnTBe / / Baltistica.—1966.
-T . 1 —C. 173). Dabar nurodoma, kad jotvingių kalbos pėdsakų pietų
Lietuvos vietovardžiuose sutinkama maždaug iki Kauno - Žiežma
rių - Vievio - Šalčininkų linijos (Lietuvių etnogenezė. - P.228).
36. Tautavičius A. Dieveniškės, Poškai, Barovka ir Stakai, Šalčininkų
rajone. 1952 m. kasinėjimų ataskaita (mašinr.). Saug. Lietuvos isto
rijos instituto Archeologijos skyriaus archyve (Nr. 19.-P. 16). A.Tautavičius pilkapį Nr.3 (šalia .Mokaus" akmens), kaip ir pilkapį Nr.4,
spręsdamas iš akmenų vainiko, struktūros, taip pat ir iš kapo įrengi
mo, datavo maždaug VI-VII a.
37. JlafiKoy 3 A. MayKJiiBbie cbcakh MiHyyiMiihli.—M ihck, 1992.-C.140.
38. Žulkus V. Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiū
roje. // Vakarų baltų istorija ir archeologija-Klaipėda, 1989.-R113.
39. ToKapeB A.C. IlpifMCTu n ranaHue.-KajieHZiapHLie oGbihoh h
o6p*mw b CTpanax 3apy6eaaioit EBponu.-MocKBa, 1983.-C.64-65.
Vykinto VAITKEVIČIAUS nuotraukos

People turned to stones
Vykintas VAITKEVIČIUS
Here in Lithuania one of the ancient holy stones are
the ones considered to be human beings in earlier times.
Simple rubles and stones in the shape of poles that are
usually called menhirs in Western Europe are attached to
the group. It becomes clear from the investigated Lithua
nian material that in Lithuania as well as in other regions
such stones are related to the images of the soul from the
after world and the residence of the dead (they were also
erected in graveyards as well). It is difficult to decide when
such tradition occurred in Lithuania, however, we may firm
ly state that the appearance of „stony people" (they are
usually considered to be bridges and maids) in southeas
tern Lithuania is related to the culture of the middle the 1st
millennium having been close to the yotving culture and
left identic burial monuments, i.e. mounds laying in sup
plies of stones and earth.
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Vinkšnupių kaimas
(Šakių raj.)
X IX a. pabaigoje - X X a.pradžioje
Valentinas GUSTAINIS
Etnografo Vacio Miliaus paragintas, pasiryžau ir aš savo
išgalėmis prisidėti prie taip reikalingo ir naudingo kraštotyros
darbo, tuo labiau, kad kaip tik esu gyvas liudytojas to laikotar
pio, kurį aprašyti pageidauja mokslininkai. Pirmiausia pasiry
žau aprašyti savo gimtąjį Vinkšnupių kaimą, kuriame atėjau į
šį pasaulį 1896 metų vasarą ir kuriame užaugau, dirbau įvai
riausius ano meto kaime pasitaikančius darbus ir gerai paži
nojau visus jo gyventojus, senius ir vaikus. Dar puikiai atsime
nu visas jo buvusias sodybas, net stambesnius įdomesnius jų
medžius, pastatus, tvoras, šulinius, prūdus, įvairius anų metų
žemdirbio padargus, rakandus. Dar viena aplinkybė paskati
no mane aprašyti Vinkšnupius: tai buvo vienas iš paskutinių,
jei ne pats paskutinis kaimas Zanavykuose, išėjęs į viensėdžius,
tuo tarpu kai kiti Zanavykų krašto kaimai jau seniai buvo išsi
kėlę į kolionijasjų vienkiemiai buvo gražiai apaugę dideliais
medžiais ir sodais. Taigi Vinkšnupių kaimas tuo požiūriu bu
vo tarsi atsilikęs, ilgiausiai išlaikęs senovines tradicijas.
Kada šis kaimas įsikūrė, tikrų istorinių žinių nėra. Aišku,
kad jis čia įsikūrė giriose, kuriomis buvo apaugusi ši Sūduvos
dalis po baisiojo maro2, nusiaubusio šias žemes. Kaip ir kiti
aplinkiniai kaimai, jis kūrėsi gyventojams atsikraustant iš ana
pus Nemuno ir iš buvusių prūsų žemių. Neabejotina, kad šis
kaimas ir jo kaimynai buvo įsikūrę dar prieš 1795 metus. Isto
rikas Jonas Totoraitis veikale „Sūduvos - Suvalkijos istorija“
(p.651) mini Vinkšnupių kaimą Griškabūdžio parapijos kai
mų sąrašuose po 1773 metų. Tada Vinkšnupiuose buvę septy
niolika ūkių. Kaimas buvo ir liko Griškabūdžio parapijoje, Jan
kų apylinkėje, apie 40 km į vakarus nuo Kauno. Taigi anų lai
kų Vinkšnupių kaimas buvo tipiškas Lietuvos žemdirbių už
kampio kaimelis, toli nuo gerų kelių, nuo didesnių miestų. Kai
mas turėjo 550 margų3žemės. XIX a. pabaigoje jame gyveno
penkiolika atskirų šeimų-ūkių. Penki ūkininkai turėjo po 50
margų, aštuoni - po 35, vienas - 17, o vienas amatininkas savamokslis stalius ir mūrininkas —žemės visai neturėjo.
Ūkininkavimo sistema buvo tradicinis trilaukis: viename
lauke pūdymas, antrame žiemkenčiai, daugiausia rugiai, tre
čiame vasarojus - avižos, miežiai, linai, bulvės. Visi trys kai
mo laukai buvo vienas nuo kito atskirti grioviais su aukščiau
supiltais krantais, tada vadintais volais. Atskiri] savininkų že
mės rėžiai buvo vadinami stukais. Jie ėjo per visą kaimo teri
toriją nuo šiaurės į pietus. Kadangi kaimo teritorija nebuvo
griežtai keturkampė, kai kur prireikė ir trumpesnių, kita lin
kme surėžytų stukų, kurie vadinti skerstukiais. Viename kai
mo gale, buvusioje daržų žemėje, buvo keletas visai siaurų ir
trumpų stukų, vadintų laibikiais. Tarp stukų visur driekėsi siau
ros ežios. Jos turėjo būti tiesios, visada toje pat vietoje, kad
neįartum į svetimą žemę. Tiesią ežią palikti būdavo nelengvas
darbas, ypač kol buvo ariama medinėmis žagrėmis ir jaučiais.
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Vinkšnupių kaimo žemės buvo lengvos šilainėlės, nelabai
derlios. Tik protarpiais pasitaikydavo sunkesnių - priemolio
lopinėlių, kur galėjai pasisėti ir kviečių. Nederlingos šilainės
neleido vietos žemdirbiams pasiturinčiai gyventi. Kaip tik ši
aplinkybė ir lėmė tai, kad kaimas taip ilgai nesiskirstė į vien
kiemius. Pamenu, kaip ne kartą supykę gaspadoriai keiksno
davo vieną ar kitą savo kaimyną, kuris vis dar nesutikdavo bal
suoti už skirstymąsi į viensėdžius. O nutarimas turėjo būti tik
visiems už jį krivūlėje4 vieningai balsuojant. Viensėdžių pra
našumą prieš ūkininkavimą siauruose stukuose tarp svetimų
ežių matė visi. Visiems jis buvo ir nusibodęs.
Pagaliau, berods, 1901 metais visas kaimas susitarė „eiti į
kolionijas“. Parsivežė iš Naumiesčio matininką, kuris laukus ap
žiūrėjo ir pažadėjo ateinantį pavasarį juos permatuoti. Kai ki
tais metais matininkas atvyko laukų matuoti, iškilojo apgyven
dinimo ir maitinimo problema. Maisto produktų, nors ne įvai
rių, kaime buvo. Bet kaip tokiam ponui valgį paniošti ir kaip
jam į stalą paduoti, tai kaimo gaspadinėms atrodė nelengvas
dalykas. Pamenu, matininkui maitinti produktus - kiaušinius,
dešras ir kitką —po kiek nešė visos gaspadinės, nes tai buvo
visų reikalas. Ir už savo darbą matininkas gerokai nulupo - per
100 rublių. Tada tai buvo labai dideli pinigai, nes vidutinė karvė
kainavo 20, o didelis penėtas jautis apie 40 rublių.
Matininko išparceliuotas atskiromis kolionijomis kaimo že
mes, maždaug po 35 margus, visi ūkininkai pasidalijo tarp sa
vęs. Vidutiniokai paėmė po vieną parcelę, stambesniems teko
po pusantros, o pusininkui liko tik pusė. Išsidalijo nesipykda
mi, varžytynių būdu, už geresnes parceles po kiek įkėlę. Tad
atsiradusios sumos teko ėjusiems į blogesnes žemes. Kai ku
rias blogesnių žemių parceles gyventojams reikalaujant mati
ninkas buvo šiek tiek padidinęs derlingesniųjų sąskaita. Seną
sias kaime buvusias sodybas kiekvienas pasiliko sau. Jos buvo
vertinamos ne tik dėl to, kad čia per kokį pusantro šimto metų
žemė buvo įtręšta, derlingesnė, bet ir todėl, kad čia liko vais
medžių ir kitokių medžių. Tose sodybvietėse keliasdešimt me
tų labai vešliai augdavo pašarinės žolės, iš kurių šeimininkai
pasigamindavo gero „sodybinio“ šieno.
Taigi 1903-1904 metais Vinkšnupių kaimas neskubėda
mas išėjo į savo kolionijas. Nors persikėlimas pareikalavo daug
vargo ir nemažai lėšų, visi buvo labai patenkinti. Ypač paten
kintos liko viso kaimo šeimininkės: joms palengvėjo gyveni
mas - nereikėjo dirbantiesiems keletą kartų per dieną nešti
toli į laukus valgius ir gėralą. Dirbantieji dabar pašaukti par
eidavo pusryčių ar pietų pavalgyti į namus. Nebuvo vargo ir su
naminiais paukščiais: jau nereikėjo žiūrėti, kad nenulįstų į kai
mynų pasėlius ar daržus. Palengvėjo gyvulių liuoba ir priežiū
ra. Ežias išarus, reikiamose vietose dirvas išvagojus taip, kad
vanduo nuo jų galėtų nutekėti, labai sumažėjo šlapmečių pa
vojus. Daug geriau ėmė užaugti bulvės, kurios seniau dažnai
„prigerdavo“. Žodžiu, vienkiemių naudą visi pajuto ir sakė:
„Kokie kvailiai buvome, kad taip ilgai prie kaimo vargome !“
Kaip at rodė senasis Vinkšnupių kaimas? Kaimo sodybos bu
vo pačiame jo teritorijos viduryje, išsidėsčiusios palei upelį pie
tinėje jo pusėje. Lygiagrečiai su upeliu, iš rytų į vakarus ėjo siaura
gatvė - ūlyčia. Maždaug ties jos viduriu atsišakojusi trumpa
ūlyčaitė vedė šiaurėn per upelį. Čia buvo tiltukas, nes upelis
dažnai patvindavo, o per jį reikėjo važiuoti šiaurėn į laukus. So
dybos buvo apžėlusios įvairiais lapuočiais medžiais, tarp kurių
dominavo vinkšnos. Didelių stori] vinkšnų po keletą augo kiek
vienoje sodyboje. Matyt ir kaimas dėl to gavo Vinkšnupių var
dą. Augo ir ąžuolų, uosių, beržų, jovarų, gluosnių, alksnių, šiek
tiek liepų, vienas kitas ožekšnis. Kiekvienoje sodyboje buvo ir

vaismedžių —obelų, kriaušių, slyvų, bliūmų, vyšnių. Ypač daug gė ir vadinamuosius zelikius, arba šalipečius, kai kur dar pra
buvo labai senų, išsišakojusių laukinių kriaušių, kurių mažyčiai, mintus šprydais. Buvo tai iš viryklės einantiems karštiems dū
kieti, sprangūs vaisiai valgyti tiko tik išvirti ar sudžiovinti. Bet mams ištraukti dvieiliai liukai, primūryti prie kambaryje esan
augdavo ir po keletą skanių kriaušių - cukrinių, pančekinių, čio pečiaus. Iš viryklės einanti šiluma tuos liukus įkaitindavo
bobinių, dūlių, apvalainių arba kaduginių, milčių. Vaikai labiau ir tuo pačiu įkaitindavo zelikį, kuris buvo ypač patogus pasė
siai mėgdavo saldinius ar saldrūgsčius obuolius - dryžinius, opor- dėti ir sušilti atėjusiam žiemą iš lauko. Ant zelikio naktį mie
tus. Vyšnių buvo daug. Taip pat ir slyvų - kryklių, kultūrinių godavo ką nors pasiklojęs piemenukas ar šiaip mažieji.
slyvų - venęerkų, kurias vadino bliūmais (iš vokiečių k. žodžio
Atsiradus viryklėms mašinoms, savaime išnyko ligtol priePflaumen). Seimininkės, kiek spėdamos, stengdavosi žiemai pa meniose buvę moliniai ugniakurai, vadinti mūreliais, arba kursidžiovinti bliūmų, obuolių, kriaušių ir vyšnių. Cukrus buvo bran mentais. Juos paprastai nusilipdydavo pačios moterys. Jie bū
gus, tad uogienių žiemai nevirdavo.
davo maždaug 70 cm aukščio ir gero metro pločio, kad išsitektų
Kaimiečių sodybų pastatai šliejosi daugiausia iš vienos pu kartu virti du nemaži puodai. Didįjį puodą pakabindavo ant vaš
sės prie ūlyčios. Tik vienos pastatai stovėjo abipus gatvės. So kams kablio, o mažesnįjį pastatydavo greta ant specialaus gele
dybos sudarė pailgą keturkampį. Jose trobesiai buvo beveik žinio trikojo arba ant trijų vienas nuo kito atokiai padėtų akme
vienaip išdėstyti: stuba5šonu ar galu, čia pat klėtis galu į gatvę. nų taip, kad tarp jų galėtų kūrentis ugnis. Vaškara būdavo pri
Toliau dveji tvartai - didesnieji galvijams ir arkliams, mažes taisyta prie sienos, sukiodavosi, o jos vąšas galėjo būti pakelia
nieji —kiaulėms ir žąsims. Toliausiai, paprastai lygiagrečiai su mas ir nuleidžiamas priklausomai nuo puodo dydžio bei reika
stuba būdavo klojimas. Kai kas dar turėjo ir lentinę malkiny- lo padidinti ar pamažinti pakurą. Iš priemenios ar iš virtuvės
čią ar dengtąpašiopą vežimams ir kitiems ūkio padargams nuo kuriamo pečiaus priekinė dalis vadinosi kakta, o pats prieangis
pryžada. Atsiradus viryklėms ir uždaroms virtuvėms, dūmai
lietaus padėti.
Visi kaimo trobesiai buvo mediniai, šiaudų stogais. Tai ir išeidavo trumpu kaminuku, išvestu per virtuvės lubas. Tik po
suprantama, nes arti niekur nebuvo nei akmenų, nei žvyro, keleto metų pradėta dūmtraukius išvesti per stogą. Tada ant
nei plytų. Prireikus akmens tekdavo važiuoti jo ieškoti už 30 lubų nukrėsdavo iš molio gana erdvius kaminus, juose padaly
km, kur nors prie Nemuno. Taip pat ir plytos buvo labai toli: davo karteles, ir lašinių paltis bei kitus mėsos gaminius rūkyti
artimiausia plytinė - Kataučių dvare prie Naumiesčio. Užtat pakabindavo ant jų. Įeiti į kaminą būdavo padarytos mažos du
visai arti žaliavo senos didžiulės girios, iš kur medienos parsi relės. Jau bent pusė Vinkšnupių kaimo gyventojų dar prieš Pir
vežti nebuvo sunku.
mąjį pasaulinį karą taip išsivedė kaminus dūmams išeiti per sto
Dauguma kaimo stubų buvo abygalės, t.y. dviejų galų, ku gą. Nepriklausomos Lietuvos laikais ant savo stubų jau dauge
riuos po vienu stogu jungė didelėpriemenia. Tose stubose fak lis turėjo ir po du kaminus, nes ir antrajame stubos gale buvo
tiškai gyvendavo tik viename gale, buvusiame su krosnimi ir įrengtos apšildomos stubelės, arba seklyčios.
langais, o antrasis galas dar būdavo perdalytas pusiau. Viena
Stubos grinčias ir padėjimus perdirbus į stubeles arba sek
jo pusė vadinosi grinčia. Joje laikydavo bulves, kitas daržoves lyčias, būtinai reikėjo atskirų bulvinių bulvėms ir daržovėms
ir girnas. Kad žiemą bulvės čia nesušaltų, grinčią „apšildyda- laikyti. Taigi sodyboje padaugėjo dar vienu trobesiu, nes jokie
vo“ degindami malkas kokiame palaikiame metaliniame puo primityvūs rūsiai čia netiko - gruntinis vanduo buvo visai že
de, ir todėl ji būdavo aprūkusiomis, suodinomis sienomis.Ant mės paviršiuje.
roji „šaltojo galo“ pusė buvo padėjimas. Vasarą, o kartais ir
Ir stambesnieji, ir vidutiniai ūkiai turėjo savito stiliaus klė
žiemą joje kai kurie šeimos nariai miegodavo. Nors nepame tis. Nuo kitų pastatų jos skyrėsi tuo, kad sąsparos buvo ne už
nu, kad bent kuri kaimo stubų būtų buvusi su kaminu dūmams pjautos, o sukirptos „į spyną“. Klėties ūkinė paskirtis buvo lai
išleisti, bet Vinkšnupių stubos jokiu būdu nebuvo „dūminės“, kyti čia grūdus, rūkytą mėsą, miltus, lydytus taukus, kiauši
kadangi jų pečius kurdavo iš priemenios, ir dūmai į kambarį nius, duonos kepalus. Bet joje laikė ir skrynias su audiniais bei
neįeidavo. Užtat tarp abiejų stubos galų buvusi didžioji prie drabužiais, lovas su atsargine patalyne, kitus nenaudojamus
menia buvo iš tikrųjų dūminė, baisiai suodina. Ji nebuvo netgi daiktus. Vasarą ir rudenį klėtyje miegodavo šeimininkai ir kiti
užlubota, tik ties ugnies židiniu užgrįsta lentpalaikėmis, kad šeimos nariai, ypač vaikai. Visos klėtys turėjo kapitalinę sie
kibirkštys nepasiektų šiaudinio stogo ir nesukeltų gaisro. Įėjęs ną, dalijusią pastatą į dvi dalis: didesnę - klėtį ir mažesnę į priemenią iš kiemo, tuojau pamatydavai ugniakurą, labai suo klėtelę, arba klėtaitę. Paprastai klėtaitėje apgyvendindavo sam
dinas sienas ir suodžiais apkrekėjusią pastogę, kur po panto- dines merginas ir piemenaites, kurios dažnai ten ir per žiemą
m/V5galėjai pamatyti pakabintas rūkytų lašinių paltis, dešras, miegodavo. Saviems vaikams paaugus, kai nebereikėdavo sam
skilandžius. Kitame gale ant tokių pat pantų tupėjo vištos ir dinių, klėtelėje miegodavo dukterys ar sūnūs. Kad per šalčius
nebūtų taip vangu į šaltą patalą gulti, ten nakvojantieji iš va
gaidys - tais laikais svarbus laikrodžio pakaitalas.
Taigi didžioji priemenia faktiškai buvo virtuvė. Per didžiuo karo stūboje ant pečiaus pasišildydavo vieną pagalvę ar užsi
sius šalčius tokiose „virtuvėse“ šeimininkės ugnį kurdavo pirš kloti naudotą dvikartę. Vaikas būdamas keletą žiemų esu mie
tinėtos, kad panagės neužtekėtų... Žiemą čia užšaldavo ne tik gojęs klėtyje ir niekad po patalais nesušalau.
vanduo, bet ir drangoje1supiltas kiaulėms jovalas. Per šalčius
Iškultus grūdus supildavo ant sandarių klėties lubų —už
tekdavo drangą įnešti į kambarį. Statinę su raugintais kopūs lų. Tiesą sakant, visa klėties patalpa nuo lubų iki stogo vadin
tais laikydavo grinčioje, kuri būdavo šiaip taip apšildoma.
ta ūžiais. Klėčių stogus pakeldavo aukščiau, kad būtų daugiau
Kai išėjo į vienkiemius, Vinkšnupių kaimo gyventojai, nu vietos grūdų aruodams. Prieklėčiai nebuvo jokiais drožtiniais
sižiūrėję į kaimynus, savo priemenias perdarė - atskyrė dalį papuošalais pagražinti, tik turėjo abipus durų plonas kolonė
virtuvėms, kurias užlubojo ir atitvėrė šalčio nepraleidžiančio les. Kadangi klėtys būdavo pakeltos ant kaladžių kiek aukš
mis sienomis. Taip greitai atsirado šiltos virtuvės. Reikėjo dar čiau nuo žemės paviršiaus, tai ties kiekvienomis jų durimis
keleto metų, kol visi įsirengė tada ką tik atsiradusias geležines būdavo laipteliai - lipynės.
virykles, imtas vadinti mašinomis. Tai buvo didelis patogumas
Pastatams rąstus daugiausia supjaustydavo po keturis sieks
šeimininkėms. Kaimynų pavyzdžiu Vinkšnupiai greitai įsiren nius8ilgio tad iš jų statomos stubos ir tvartai būdavo maždaug
-
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vienodo ilgio ir pločio —iš vidaus keturi sieksniai iš keturių, at
metus maždaug po 80 colių sąsparoms užpjauti ir galams palikti.
Didieji tvartai būdavo ketursieksniai, per vidurį perskirti
prietvarčiu, kuriame žiemą laikydavo ratus, vasarą - roges bei
šlajas. Per prietvartį į tvarto anttvartes9sukimšdavo šieną ar
pašarui skirtus vasarojaus šiaudus. Ilgainiui kai kurie ūkinin
kai tvartuose įsirengė futerkas10, kuriose laikė akselį ir pra
dus; jose miegodavo vyrai tam, kad anksčiau pašertų arklius ir
išgirstų, jeigu tvarte gyvuliai „pasileistų“ nuo saito, imtų ba
dytis ir griauti gardus.
Klojimai būdavo dviem ir trimis šalinėmis iš laukų suvež
tiems javams krauti. Pro aukštas ir plačias (paprastai dvivė
res) klojimų duris lengvai galėjo įvažiuoti javų prikrautas ve
žimas. Praktiškesnių ūkininkų klojimų užpakalinėje sienoje taip
pat būdavo tokio dydžio durys kiaurai per trobesį pervažiuoti.
Jeigu užpakalinių durų nebuvo, iškrautą vežimą tekdavo iš
grendymo išstumti atbulą.
Senojo Vinkšnupių kaimo pastatų stogai buvo labai aukš
ti. Išsikeldami į vienkiemius, trobesius perstatydami, visi sto
gus gerokai pažemino, bent pusmetrį sutrumpindami jų geg
nes —sparus. Senųjų aukštų stogų kraigus užtaisydavo spa
liais, kad vidun neįlytų ir sniego neįpustytų, kai kraigo šiaudai
po kiek laiko pasmunka žemyn. Kraigui sustiprinti nuo vėtrų
gana dažnai apžargstydavogeveZ/tf/s - rankos storio metro il
gio vienas per kitą pernertais pagaliais - taip, kad maždaug
pėdos ilgumo jų galai lyg savotiški žaibolaidžiai eidavo per
visą stogo ilgį. Skirstantis į vienkiemius tie gėveliai nuo stogų
išnyko: kraigas iš abiejų jo pusių imtas sustiprinti lotomisn,
jas pririšant karklais, vėlesniais laikais viela.
Šiaudinius stogus stiegti mokėjo bemaž kiekvienas gaspadorius, kaip ir pasidaryti kūlių iš ruginių blaškų. Seni ūkinin
kai tvirtindavo, kad geras šiaudinis stogas, po truputį pare
montuojant jo kraigą, laiko daugiau kaip keturiasdešimt me
tų. Net ir samanomis apaugęs, jis negreit supūdavo. Stogui
stiegti pirmiausia reikėjo keleto metrų ilgio buomo12. Juo stog
dengiai vaikščiodavo ir pagal jį tvarkydavo stogo lygumą. Ki
tas labai jau primityvus stiegėjo įrankis buvo kumelys - sieks
ninis strypas smailu galu su karbu ir panašiu karbu maždaug
per vidurį priešingame šone. Ties kumelio karbu stiegėjas pri
spausdavo šatrą13, o antrąjį karbą perkišęs per šiaudus ir už
kabinęs už lotos, galėdavo stogą uždengti labai vienodo storio
šiaudų sluoksniu. Šatras prie lotų pririšdavo karklais, padary
damas iš jų tam tikrą kilpą, kurią įsprausdavo po tuo pačiu
raiščiu. Naujam stogui nušukuoti ir šiaudų kurčgaliams nutapenti naudodavo stieglentę - pusmetrinę keturkampę lentelę
su rankena viršuje. Jos apačia būdavo dailiai išvagota trikam
piais pagal stogo nuožulnumą, o viename šone pridantyta bent
tuzinas vinučių stogui šukuoti.
Senojo Vinkšnupių kaimo ūlyčia buvo labai siaura, šiek
tiek susikreivinusi taikantis prie upelio. Joje vos prasilenkda
vo du vežimai. Beje, į sodybos gale buvusius klojimus iš laukų
su pilnais javų prikrautais vežimais galėjai įvažiuoti pro kitus
vartus. Stebėtina, kaip šitokiame kaime nebuvo gaisrų. Tik
1900 m. vasarą vienoje sodyboje bežaisdami maži vaikai pa
degė tvartą, bet tuo visi gaisrai ir pasibaigė.
Sodybų tvoros prie ūlyčios buvo „štakietinės“14, o visur ki
tur —iš karčių. Storesnės kartys būdavo perpjautos per pusę,
plonesnės iš dviejų pusių aptašytos. Kai kur gėlių darželius ap
tverdavo pinučiais, kad vištos neįlįstų. Ūlyčios gale buvo ilgi
lentiniai vartai, kad ir didelis vežimas galėtų lengvai įvažiuoti.
Iškaltuoti galiniai vartų strampai vadinosi vartykščiai. Vienas
vartykštis turėjo ilgesnę kojytę, pastatytą ant kaladėlės. Atke

32

liami ar užkeliami vartai lengvai sukiojosi ant tos kojytės. Kad
paukščiai ar paršiukai neišbėgtų iš sodybos į ūlyčią, po vartais
paprastai dar pamesdavo lentgalį - pavartę. Tbrbūt tai rodytų,
kad klojimų durys senovėje vadintos vartais, nes po tikromis
namų durimis visur buvo tik slenksčiai, o ne pavartės.
Siaura buvo ta vienintelė kaimo gatvė - ūlyčia, bet kiek
daug nuo pavasario iki rudens ja vaikščiota ir važinėta! Ga
niavos metu ja kasdien ganyklon varydavo viso kaimo gyvu
lius. Galvijų ir avių piemenims vadovaudavo senas kerdžius.Rytais jis sutrimituodavo savo senovišku iš beržo tošies susuktu
ilgu trimitu, kad jau laikas gyvulius ginti. Išgirdę trimito gar
sus, visų sodybų gaspadoriai ar gaspadinės tuojau atkeldavo
vartus į ūlyčią ir paleisdavo iš tvartų galvijus bei avis. Ker
džiaus prižiūrimi piemenukai viso kaimo gyvulių kaimenę iš
sivarydavo į pažėlusį pūdymą ir priėjo esančias pievaites. Kiau
les išgindavo kiek vėliau, jau be trimito. Ir ganydavo viso kai
mo kiaules visai pakaimėje tik trys piemenukai. Vakare jas na
mo parvarydavo anksčiau už galvijus ir avis. Žąsis taipgi gany
davo skyrium nuo kitų gyvulių tik du piemenukai.
Įdomu būdavo, kad dauguma galvijų ir kiaulės vakare pa
prastai pataikydavo į savo kiemus, kurių vartai būdavo vėl at
kelti. Bėdžiau buvo su žąsimis, ypač jaunais žąsiukais. Šie, atsi
skyrę nuo savo pulkų, nueidavo į svetimus kiemus. Paklydėlius
šeimininkės tuojau bėgdavo susigrąžinti. Mažus žąsiukus būda
vo sunku atskirti, todėl tekdavo juos ženklinti - {kirpdavo į ko
jytes, tarpupirščius. O žąsų ir avių nemaža augindavo: drabu
žiams reikėjo vilnų, patalynei - plunksnų. Plunksniniai patalai
ypač praversdavo nekūrenamose patalpose ar žiemą miegant
klėtyse. Nenuostabu todėl, kad turtingesnė marti atsinešdavo
kraičio net po trejus patalus ir po keliolika pagalvių. Pasitaiky
davo, kad ir samdinės atsiveždavo pas šeimininkus po keletą
pagalvių ir didelius patalus ir čia jais klojėdavosi. Šimtmečio
pabaigoje žąsys buvo pigios, todėl jų parduodavo tik iš bėdos.
Daugiausia gi sunaudodavo mėsai ir plunksnoms. Tad ir plunks
nų plėšymas rudens ir žiemos vakarais būdavo nemažas darbas
vaikams. Rudens vakarais plunksnų plėšyti ir vilnų kedenti vyrų
nekviesdavo: tai buvo piemenų ir dar mažesnių vaikų darbas.
Pagrindinis moterų ir merginų darbas rudens ir žiemos va
karais buvo verpimas. Kiekvienuose namuose turėjo po kele
tą vokiškos mados ratelių bei lankčių suverptiems siūlams iš
špūlių į tolkas15 išlenkti. Lankčiai buvo dvejopi: vienais len
kiant tekdavo pačiai verpėjai suskaičiuoti po keturiasdešimt
apsisukimų, nes tiek siūlų tilpo į vieną tolkos posmą. Bet dau
guma lankčių mano atminime buvojau su automatiniu įtaisu,
su tam tikrais karbučiais, kurie po keturiasdešimt apsisukimų
pakeldavo įtaisytą balaninę papliaušką, o jos pykštelėjimas sa
kė, kad posmas jau pilnas. Tolkoje būdavo dvidešimt posmų,
pustolkėje —dešimt. Nuo lankčio nuimtas tolkas gražiai sunerdavo per pusę ir pakabindavo toje pačioje stuboje ant kar
telės. Gera verpėja per dieną suverpdavo visą tolką. Ratelius
moterys tepdavo lydytais kiauliniais taukais, kurie būdavo ant
ratelio medinio varžto, reguliavusio siūlo „traukimą“, t.y. siū
lo sukrumą ar išlaidumą, pakabintame avino ragelyje.
Kaimo stubose grindys visur buvo lentinės, bet niekad nemazgojamos, kad nesupūtų! Prieš didžiąsias šventes grindis
gerai iššluodavo, primintą purvą nugramdydavo, nuskusdavo.
Prieš šventes moterys taip pat atsidėjusios nušiūruodavo šiau
dinėmis šiūruoklėmis, jas pasidažydamos ne tik į vandenį, bet
ir į pelenus, stalus ir suolus. Tada gana ilgai jie blizgėdavo kaip
nauji. Stalas visų pirma buvo vieta, kur visa šeima kasdien bent
po tris kartus susėsdavo valgyti. Prie tų pačių stalų dirbdavo ir
kitus darbus - siūdavo, kedendavo vilnas, plunksnas plėšyda

vo. Mano atminime balanomis kambaryje jau nežibino: palu
bėje ties stalu kabojo maža žibalinė lempa su stiklu, o arti du
rų ant mažos lentynėlės stovėdavo spingsulė. Balanomis pasižibindavo tiktai virtuvėje. Suolai kambaryje buvo platūs, daž
nai dvilenčiai, padėti ant medinių ožiukų, ilgi - per visą šoni
nę ir galinę kambario sieną. Ant jų ne tik sėdėdavo, bet daž
nai ir miegodavo piemenys, vaikai, apnakvydinti pakeleiviai.
Paklojimas ant suolų būdavo kietas: koks nors apnešiotas il
gesnis drabužis, pvz., milinė sermėga, po galva pagalvėlė, kar
tais kita po šonu. Užsiklodavo tokie miegotojai dvikarte16.
Kambaryje būdavo tik viena dvivietė lova patiems šeiminin
kams miegoti. Net ir jie vasarą dažniausiai išsikraustydavo į
klėtį, stuboje vasarą miegodavo tik esant mažam vaikui lopšy
je. XIX a. pabaigoje mūsų kaimo lovose nebuvo nei čiužinių,
nei matracų, nei pernotų. Paprastai į lovą įtiesdavo porą pa
leistų stoginių kūlių, juos užtiesdavo paklode, per lovos vidurį
padėdavo vieną pagalvę —pašoninę, galvūgalyje sudėdavo dvi
ar tris pagalves, lovą užklodavo margais patalais, ir viskas. Tik
kiek vėliau pradėta austi specialias raudonmarges šmikines
lovatieses paklotai lovai užtiesti.
xxx

Kad mano Vinkšnupių kaimas XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradžioje buvo skurdokas ir ekonomiškai atsilikęs, tai nereiš
kia, kad jis toks buvo ir šio amžiaus trečiąjį—ketvirtąjį dešimt
metį. Greta su ekonomika kilo ir jo gyventojų kultūra, paplito
knygos, laikraščiai.

Paaiškinimai ir parengėjos žodis:
1. Kolionija - vienkiemiui priklausantis žemės sklypas.
2. Baisusis maras —omenyje turima 1709-1711 metais Lie
tuvos provincijoje Prūsuose ir gretimose srityse siautusi ma
ro epidemija, nusinešusi į kapus tūkstančius gyventojų.
3. Margas —žemės ploto matas: prūsiškasis —0.25 ha, sena
sis Lenkijos —0.59 ha, lietuviškasis —0.71 ha. Autorius
turi galvoje pastarąjį.
4. Krivūlė —seniūno sukviestas, pasiuntus per kaimus savo
valdžios ženklą, tam tikrą kreivą lazdą, vadinamą krive,
krivūle, kaimo bendruomenės susirinkimas svarbiems rei
kalams aptarti.
5. Stuba, dgsk. stūbos - suvalkiečių gyvenamasis namas, tai,
kas kitur vadinama pirkia, troba.
6. Pantos - specialiai įtaisytos pastogėje kartelės.
7. Dranga - statinė, o dažniau didelis medinis kubilas pa
mazgoms, kiaulėms šerti jovalui supilti.
8. Sieksnis —ilgio matas, tolygus maždaug 2 m.
9. Anttvartė, anttvartis - virš pastato sienojų specialiai pa
aukštinta tvarto pastogė šiaudams, šienui sukrauti.
10. Futerka (germanizmas) —pašarinė, improvizuota kama
rėlė tvarto viduje.
11. Lėtos - ant trobesio gegnių (sparų) skersai pritvirtintos
paplokščios kartys viršum jų dedamai stogo dangai (šiau
dams ar kt.) laikyti, taip pat ir šiaudinio stogo pakraigei
sutvirtinti.
12. Buomas —storas tiesus rąstgalys.
13. Šatra - kartis.
14. Štakietai - statiniai; štakietinė tvora - statinių tvora.
15. Tolka- siūlų sruoga.
16. Dvikartė - antklodės pločio ir ilgio storo pakulinio audeklo
maišas, naudotas kam nors supilti, o dažniausiai užsikloti.
XXX

Artėjame į XX amžiaus pabaigą. Daug kas per pastarąjį
šimtmetį, o ypač per sovietmečio penkiasdešimtmetį pasikei
tė Lietuvos kaimo gyvenime. Ne tik jauniausioji žmonių kar
ta, bet ir jos tėvai jau neįsivaizduoja, kaip gyveno, dirbo jų
seneliai ir proseneliai. Anų laikų vaizdui išblėsus, blėsta ir mūsų
istorinė atmintis. O ji svarbi kiekvienam mūsų ne tik prisime
nant iškiliausias tautos istorines asmenybes, bet ir tą paprastą
žemdirbį, kuris per ištisus šimtmečius išsaugojo nuo sunaiki
nimo mūsų kultūros lietuviškąją dvasią - tautos papročius,
tradicijas, išmintį, įprasmintą dainose, patarlėse, mįslėse, pa
sakose, liaudies muzikoje ir šokiuose, išsaugojo pasaulyje ger
biamą mūsų kalbą. Tito svarbiau yra šiandien išgirsti apie tų
pilkųjų kaimo artojų buitį iš pirmųjų lūpų, iš ano meto gyveni
mą gerai pažinusių amžininkų. Tam turėtų pasitarnauti ir šis
žymaus Lietuvos Nepriklausomybės 1918-1940 metais žurna
listo, visuomenės veikėjo, vėliau Sibiro kalėjimų ir lagerių kan
kinio Valentino Gustainio (1896-1971) žiupsnelis prisimini
mų, prisiųstų 1970 m. Lietuvos istorijos instituto Etnografijos
skyriui ir saugomų jo rankraštyne (ES. B.348).
„Liaudies kultūroje“ (1992. —Nr.l. —P.13 —15) jau buvo
spausdinta šio autoriaus užrašyta medžiaga apie zanavykų krai
čius XIX amžiuje. Giliai suvokęs kraštotyros reikšmę ne tik
šiandienos žmonėms, bet ir ateities kartoms, V.Gustainis iki
pat savo mirties, kiek ką beprisimindamas iš savo jaunystės
laikų gyvenimo tėviškėje, rašė, rašė ir po pluoštelį siuntinėjo
Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriui, labai aukštai
vertindamas Lietuvos etnografinių žinių kaupimo ir tyrinėji
mo darbą. 1971 m. gegužės 2 d. laiške šių eilučių autorei jis
rašė: „Labai džiaugiuosi, kad Jūsų vadovaujamas mažas ko
lektyvas taip atsidėjęs dirba tokį tautai svarbų mokslinį darbą
ir kad aš galiu pats jame Jums po kiek patalkininkauti.“ Deja,
negailestinga mirtis jau tada sėlino priėjo ir nelauktai nutrau
kė gražius ateities planus.
Valentino Gustainio ir kitų panašių į jį kraštotyros darbo
entuziastų mums patikėta medžiaga yra kruopščiai suinventorinta ir kuo sąžiningiausiai saugoma. Tai neįkainojamas kul
tūrinis lobis mūsų vaikams ir vaikaičiams.
Spausdindami V.Gustainio ir kitų amžininkų prisiminimus
apie praeities Lietuvos kaimo gyvenimą, jo žmones, jų kasdie
ną ir šventes, jų rūpesčius ir papročius, tikimės atsirasiant dau
giau geranorių tautiečių, kurie nepatingės aprašyti savo gim
tąsias vietas ir jų žmonių gyvenimą. Tokią gyvą medžiagą pa
likti mūsų krašto ateities kartoms būtų pats brangiausias tes
tamentas. Valentino Gustainio atlikta istorinė kultūrinė misi
ja teduoda pavyzdį kitiems.
P.S. Pateikiama V.Gustainio prisiminimų medžiaga
truputį sutrumpinta ir paredaguota, neiškreipiant autoriaus
minties ir pasakojimo stiliaus.
llabil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
T nK COUNTRY OF VlNKŠNUl'IAI
(the Šakiai district)

The end of the 19th and the beginning of the 20lb centuries
Valentinas GUSTAINIS
Fragments on the country life in VinkSnupiai, farming, hou
ses, farm-buildings and other material gathered byregional ethnog
rapher Valentinas Gustainis (1895-1971) are being published.
Valentinas Gustainis has contributed much to the gathering
of ethnographical material. His recollections and testimonies pre
sented by him are especially valued by scholars and capt with con
cern in the manuscript department of the Vilnius History Institute.
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APIE LIETUVIŲ IR LATVIŲ DARBO DAINAS
Saulė MATULEVIČIENĖ

Dairantis lietuvių ir latvių darbo dainų panašumų ir skirtumų,
2) negausios, matyt, paties darbo metu kitados dainuotos dai
atsiremiama įjau anksčiau minėtus (žr. Lietuvių ir latvių kalendo nos, išsaugojusios darbo judesio ritmą - verpimo, skalbimo, šie
rinis folkloras: sąsajos ir skirtumai // Liaudies kultū napjūtės dainos ir kt.; šiai grupei priklauso dainos su priedainiais,
ra.- 1995.-Nr.4- P.10.) bendriausius dviejų tautosakinių tradicijų pasižyminčios aiškiu kapotu ritmu, šūksnio elementais, be to, dar
savitumus, ir sankirtos taškų čia nėra daug. Tai atspindi ir skirtingi bo įrankių garsus pamėgdžiojančiais vaizdagarsiais;
dainų sisteminimo kriterijai. Lietuvių darbo dainęs skiriamos šiam
3) dainos, neturinčios tiesioginio ryšio su kokiu nors konkre
žanrui pagal jų funkcinę priklausomybę ir tik smulkiau grupuoja čiu darbu, bet su įvairiais darbo momentais besisiejančios poeti
mos pagal tematiką. Tad dalis lietuvių darbo dainų net nemini tų niu turiniu. Šios dainos artimos kitų žanrų dainoms, kurioms bū
darbų, su kuriais jos tradiciškai siejamos ir kurių metu jos buvo dinga darbo tematika.2
dainuojamos. Darbo tematiką gali visiškai pakeisti jaunimo - mei
Toks skirstymas nėra labai tikslus, nes dainos priklausomybė
lės bei vestuvinių dainų motyvai, todėl dainą skiriant šiam žanrui vienai ar kitai grupei kartais sunkiai nustatoma, bet jis parankus
visų pirma pasikliaunama pateikėjos atmintyje išlikusia dainos kaip bendriausia žanro raidos schema.
funkcija. Tokios, tarkim, avižapjūtės dainos ir dalis rugiapjūtės dai
Latvių darbo dainų masyve taip pat galima bandyti išskirti teks
nų, kuriose gali nebūti net užuominų apie pat jdarbo procesą, nors tus, susijusius su įvairius darbus lydėjusiomis apeigomis ar papro
jų funkcija yra tvirtai nusistovėjusi.1Latviai laikosi teminio dainų čiais. Iš dainų melodikos galima nustatyti, kurios dainos buvo at
klasifikavimo tradicijos, nes jų darbo dainų tekstai - daugiausia liekamos paties darbo proceso metu ir galėjo imituoti darbo ritmą
tie patys ketureiliai - kur kas nuosekliau ir išsamiau iliustruoja ar motoriką. Latvių dainų melodiką tyrinėjusio muzikologo J.Vivalstiečio darbų eigą, tikslus ar aplinkybes. Taigi latvių dainų žan tolinio žodžiais, su pačiu darbo procesu siejamos gausios, įvairiais
rinė priklausomybė tarsi ir nekelia abejonių. O lietuvių darbo dai šūksniais pertraukiamos piemenų dainos, iš dalies kūlimo ir mali
nų tekstai, nesaistomi dainos paskirties, gali būti suvokiami kaip mo dainos (kūlimo bei malimo motyvai siejami ir dainų tekstuo
dainuojamosios tautosakos žanrinių ribų niveliacijos pasekmė, tra se). Pirmosiose pasitaiko spragilus imituojančių refrenų, antrosios
dicijos užmarštis ar jos natūrali raida, kurios numanoma kryptis pasižymi siauros apimties, dviejų dalių metro deklamacine melo
- nuo archaiškiausių maginės, utilitarinės paskirties su pačiu dar dika be jokių puošmenų, kas liudija jų archaiškumą ir tiesioginį
bo procesu susijusių ar bent jį apdainuojančių dainų - didėjančio ryšį su judesiu. Pastebima, jog, pavyzdžiui, latvių verpimo dainų
emocinio atvirumo ir teminės įvairovės, t.y. jaunimo - meilės, pir melodijos nesilaiko prie monotoniškai dūzgiančio ratelio ritmo.
šlybų, vestuvinės tematikos link.
Didžioji dalis darbus apdainuojančių dainų yra lyrinio pobūdžio.3
Atrodo, kad ilgainiui dainų tekstai, kaimo dainininkės atmmty- Ir dauguma latvių darbo dainų tekstų tiesiog reprezentuoja liau
je iškylantys būtent dirbant vienus ar kitus darbus, paklūstantys tam dies poezijos galimybes, juose apdainuojama supančio pasaulio
tikros ilgiau ir geriau savo funkciją išsaugojusios melodikos diktatui įvairovė, šeimos, jaunimo tarpusavio santykiai, tik atsiremiant į
ir derantys prie emocinės tos akimirkos nuotaikos, galėjo papildyti atskirus darbus, kaip pastovų valstiečio gyvenimo foną. Latvių ke
darbo dainų klodą. Iš pirmo žvilgsnio latvių darbo dainos, kurios tureiliuose darbas „gyvenamas“ - „Saulė rasą paauksavo, / Jau
savo tematikos įvairove pralenkia ir lietuvius, taip pat nuolatos dar stovėjau laukely; / Kai saulelė jūron brido, / Aš darbelį nugyve
bo motyvus sieja su poros žvalgymusi ir vestuviniais lūkesčiais, bet nau.“ (LatvT I 2347), o gyvenimas išdainuojamas - „Dainuoda
šie neįgyja tokio savarankiškumo kaip lietuvių darbo folklore, tad ma gimiau, dainuodama augau, / Dainuodama darbą nudirbau, /
negriauna teminės žanro klasifikavimoschemos. Latvių darbo ir ves Dainuodama darbą nudirbau, / Dainuodama amžių nugyvetuvinės (plačiausia prasme) tematikos sugyvenimas darbo dainose nau.”(LatvT 11017). Ketureiliuose apibendrinama ir dainos pa
mažina abejones ir dėl lietuvių šiožanro daugiasluoksniškumo. Kaip skirtis -„Kai turėjau didžią bėdą, / Dainomis guodžiausi; / Kai
minėta, latvių darbo dainų funkcija yra lengvai atpažįstama iš jos turėjau sunkių darbų / Aš dainele lengvinau”(LatvT 11034). Tokį
teksto, taigi egzistuoja visą žanro įvairovę vienijantis teminis stubu prisipažinimą galima būtų išgirsti ir iš lietuvių kaimo dainininkių
ras: ar apdainuojamas pats darbo procesas, ar jo vertė, darbo išma lūpų, bet jų neatrasime lietuvių dainose - iš esmės įgijusiose dau
nymas ar ne, jo fone besiskleidžiantys šeimos, jaunimo tarpusavio giau teminio ir siužetinio savarankiškumo.
santykiai Latvių dainose nemaža erdvės ir poetinei fantazijai, dar
Kaip minėta, lietuvių darbo dainų paskirtis, ryšys su konkrečiu
bo tematika gali būti sumišusi su mitinio, pasakų pasaulio atšvai darbu, t.y. jos atlikimo laiku, skirtingai nei latvių, ne visada atsispin
tais, bet ir tokiais atvejais atsiremiama į kokią nors konkrečią su di ar bent įspėjama Lšdainos teksto, bet kartais gali būti atpažįstama
vienu ar kitu valstiečio darbu susijusią situaciją. Tai ypatingos latvių melodikos lygmenyje - pasak J.Čiurlionytės, melodijos turinys žy
dainos ištikimybės žanrui požymis ir sykiu vienas Lšryškesnių lietu miai pastovesnis nei teksto, ir dainos žanrą galima nustatyti pagal
vių ir latvių žanrinių tradicijų skirtumų.
nusistovėjusias melodijų grupių ypatybes.4 Si nuostata iliustruoja
J.Čiurlionytė lietuvių darbo dainas pagal jų paskirtį, pobūdį ir ma pavieniais vienai ar kitai dainų grupei būdingi] melodijų pavyz
turinį suskirstė į tris grupes:
džiais, bet tai, deja, nėra išsamiau tyrinėta, ir muzikologai nėra „pa
1)
dainos, kurios senovėje buvo artimai susijusios su apeigotikrinę“ darbo dainų tekstų katalogo. Įdomu, kad lietuvių liaudies
mis - tai rugiapjūtės, senosios linarūčio, avižapjūtės dainos, kai dainų melodijų kataloge, grindžiamame melodijų atramos tonais
kurios sutartinės ir kt.;
bei pradžios intonacijomis, tarp archaiškiausių tercijos, kvartos am
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bitaus melodijų: vestuvinės, kalendorinės ir darbo - Dzūkijos ru
giapjūtės dainos su puošniausiais tekstais - „Bėkit, bareliai”, „Oi
tu, eglele”, „Oi tu, kregždele”, „Vaikštinėjo tėvulis”, „Oi ant kalno,
ant aukštojo”. (Latviai ir muzikinį folklorą sistemina pagal teksto
tematiką, estai - derina žanrinį ir muzikinį principus.)
Lietuvių dainų melodijų katalogo sudarytoja Z.Puteikienė pa
stebi, kad lietuvių darbo dainos yra išlaikiusios savo pastovias, tra
dicines, niekur kitur nedainuojamas melodijas, ir viena melodija
dažnai turi kelis tekstus.5Tai ypač būdinga latvių ketureiliams, ku
rių daugybė gali būti atliekama su viena melodija, bet tarp darbo
dainų esti ir tokių, kurios turi tikjoms skirtą melodiją ar net pluoš
telį jos variantų. Paprastai tai dainos, kurių tekstai iš kitų išsiskiria
savo puošnumu - tarkim, Latgaloje dainuota daina apie žydintį
rugių lauką „Žydėk, žydėk, rugių varpa” turi net keturiolika tikjai
skirtų melodijų su variantais.6
Svarbi J.Vitolinio pastaba, jog ir dauguma latvių darbo dainų
melodijų gyvuoja su tam tikrais pastoviais darbo dainų ciklais, ku
rie taip pat pasižymi daugiau ar mažiau savitomis turinio ir melo
dikos ypatybėmis7.
Kas nulemia atskirų darbo dainų grupių melodines ypatybes
- jų paskirtis, t.y. ryšys su vienu ar kitu darbu, ar atskirų darbo
dainų grupių paplitimo arealai?
Atskiriems darbams skirti] dainų sankaupos skirtinguose are
aluose pastebimos ir Lietuvoje, ir Latvijoje. J.Čiurlionytė pastebi,
kad piemenų raliavimai paplitę tik šiaurinėje ir rytinėje Lietuvos
dalyje, pilniausias rugiapjūtės apeigų ciklas išliko pietrytinėje Lie
tuvoje, grikių rovimo ir avižapjūtės dainos - iš Dzūkijos, bet avižapjūtės sutartinės jų arealą praplečia ir į Aukštaitiją; šienapjūtės
dainos su būdingu priedainiu „Valio“ skambėjo Žemaitijoje ir Siau
rės Aukštaitijoje, bet su savita melodika - Žemaitijos šienapjūtės
dainų melodijos ankstyvesnės kilmės, artimesnės rugiapjūtės dai
noms, o Aukštaitijoje - vėlyvesnės. Plačiau paplitę, todėl su pa
stoviais melodiniais tipais nesiejamos arimo, naktigonės dainos,
bet pastarosioms būdingas jojimo ritmas, dzūkų krašto lokaliniu
reiškiniu laikomas paprotys merginoms ganyti jaučius atsispindi ir
pluošte dainų „giliai lyriškomis melodijomis”. Moterų namų dar
bus lydėjusios verpimo, audimo, skalbimo, malimo dainos neturi
specifinių tradicinių iš kitų žanrinių grupių išsiskiriančių melodi
jų, bet su vienu ar kitu darbu jas gali sieti dainos ritmika - lėtu
tempu, vienodu ritmo judėjimu pasižymi malimo dainos, skalbi
mo dainos gali pamėgdžioti kultuvės ritmą ir garsus.8Šios dainos
taip pat nesiejamos su konkrečiais paplitimo arealais. Taigi dau
giausia išskirtinių bruožų turi lietuvių lauko darbų dainos. Tyrinė
tojos žodžiais, lauko darbų dainoms „būdingos savitos, per ilgus
šimtmečius susikūrusios dainavimo tradicijos ir palyginti nepasto
vus poetinis turinys.”9
Latvių darbo dainos pasiskirstę visoje Latvijos teritorijoje to
lygiau nei lietuvių, bet gali būti siejamos su tam tikrais arealais
pagal melodikos savitumus. Artojų, akėtoji] bei sėjėjų dainos dau
giau paplitę Vidžemėje ir Latgaloje ir turi savitas melodines ypa
tybes. Šienapjūtės dainų ypač daug Latgaloje, čiajos pasižymi itin
turtinga melodika ir ritmika, nors išsitenka tercijos, kvartos, re
čiau kvintos intervalų apimtyje. Plataus ambitaus, mažorinės šie
napjūtės dainos skambėjo ir Vidžemėje, Kurše, Žiemgaloje. Dai
nų apie linų darbus užrašyta visoje Latvijoje, bet daugiausia Lat
galoje ir Liepojos apylinkėse, Ly. Kurše. Talkų dainos taip pat skam
bėjo visoje Latvijoje, bet ypač daug Latgaloje ir mažiausiai - Vi
džemėje, bet čia daugiausia užrašyta kūlėjų dainų. Visoj Latvijoj
būta malimo dainų, taip pat gausu ir piemenų folkloro. Naktigo
nių dainos plačiai paplitę, rečiau sutinkamos tik Latgaloje. Vaka

rojimo, t.y. moterų namų darbų dainų gausu visoje Latvijoje, ypač
Vidžemėje. Negausios ir su konkrečiu arealu nesaistomos medžio
tojų dainos bei dainos apie bites - jos daugiausia mažorinės, pla
taus ambitaus (kas neliudija jų ypatingo archaiškumo - S.M.). Iš
pajūrio - žvejų dainos.10
J.Vitolinis latvių darbo dainų melodikoje išskiria keturis mu
zikinius stilius, kurie atspindi ir viso latvių muzikinio folkloro rai
dos etapus, be to, iš dalies atskleidžia atskirų darbo dainų žanrinių
grupių ypatybes:
1) Rečitatyvinės, siauro tercijos ar kvartos ambitaus melodi
jos, be išdainavimų ir ritminės įvairovės, bet paklūstančios teksto
deklamacijos, kalbos ritmui ir intonacijoms. Šios melodijos bū
dingos daugeliui malimo, verpimo, taip pat talkų ir apdainavimų
dainų. Pasitaiko ir tarp piemenų dainų, bet šios yra išplečiamos
šūksniais. Kitų darbų dainoms tokia rečitatyvinė melodika nėra
būdinga ir suvokiama kaip išimtis.
2) Dainos su gerai išvystyta, bet siauros tercijos ar kvartos ap
imties melodika, kuri pasižymi labai laisva ir įvairia ritmika, gau
siais vingiais ir melizmais, dideliu emocingumu. Tokios Latgalos
šienapjūtės, rugiapjūtės ir linų talkų dainos bei dainos apie gamtą.
3) Plataus ambitaus ir labai įvairių toninių, ritmometrinių struk
tūrų bei muzikinių formų melodinis stilius. Čia dažnos senosios
natūralios dermės su paprastais ir mišriais metrais. Tai labai emo
cionalios, lyrinio pobūdžio melodijos su geriausiai išvystyta melo
dine struktūra. Jos, sykiu su antrąja grupe, latvių muzikiniame fol
klore laikomos pačiomis meniškiausiomis. Šis muzikinis stilius ap
tinkamas visuose darbo dainų cikluose.
4) Naujausios kilmės harmoninio mažoro melodijos, dažniau
siai judrios, šokinio pobūdžio, derančios su humoristiniais teks
tais, dainomis apie žirgą, apinių rinkimą, taip pat socialinio pro
testo dainomis.11
Lyginant lietuvių ir latvių muzikologų išvadas, matyti, kad bū
tent javapjūtės dainos su savita melodika lokalizuojamos konkre
čiuose regionuose - Latgaloje ir Dzūkijoje. Sutartinių arealasjuos
tarsi jungia, tad galima kalbėti apie viso rytinio pakraščio darbo
(daugiausia javapjūtės) dainų tradiciją. Lietuvių ir latvių muziki
nis folkloras nėra išsamiau palygintas, bet teigiama, kad tarp lie
tuvių ir latvių dainų egzistuoja tik lokaliniai melodiniai ryšiai. Lie
tuvių rugiapjūtės dainas su Latgalos darbo dainomis bei Kuršo
pavasario lyrinėmis („gavilešanas”) dainomis bandė palyginti lie
tuvių rugiapjūtės dainas tyrinėjanti etnomuzikologe A.Navasaitytė: nors neaptikta identiškų lietuvių ir latvių rugiapjūtės dainų me
lodijų, bet Latgalos dainų melodiniai tipai, skambantys bet kokio
vasarą dirbamo darbo metu, gali sutapti su dzūkų rugiapjūtės dai
nomis atlikimo maniera, melodijos struktūra, atskiromis detalė
mis, o vieną Kuršo dainų tipą su Dzūkija sieja intonacinis ryšys sumažintos kvartos intonacija.12
Tokio pobūdžio muzikologų tyrinėjimų išvados vis dėlto ne
liudija glaudesnio tradicijų ryšio ar didesnio bendrumo, labiau jas
sieja vidiniai dėsningumai - tai vieno žanro rėmuose atpažįsta
mas melodikos raidos kelias, konstatuojamas darbo dainų regio
ninių melodinių stilių buvimas, kuris tik iš dalies tegali būti sieja
mas su jų žanrine priklausomybe (tam būtini atskiri tyrinėjimai).
Įdomu, kad, tarkim, ir sutartinių arealą pagal stilistines melodines
ypatybes galima padalinti į smulkesnes teritorijas, bet jų melodika
nėra diferencijuojama žanriniu požiūriu.13Tai komplikuoja melo
dikos kaip žanro atminties saugotojos sampratą.
Akivaizdūs yra lietuvių ir latvių darbo dainų teminių grupių
skirtumai: abiem atvejais visi pagrindiniai darbai turi su jais sieja
mų dainų, - tai arimo, šienapjūtės, rugiapjūtės, malimo, verpimo,
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audimo, skalbimo, žvejų ir medžioklės, ganymo ir naktigonės dai
nos. Bet tik latviai apdainuoja ir lydimų kirtimą, ir mėšlavežį (lie
tuvių dainininkų atmintyje išlikę mėšlavežio metu dainuotos dai
nos nėra susiję su pačiu darbu, tai gali būti neutralios tematikos
talkų dainos, o mėšlavežiui skiriama sutartinė „Tu žilvitėli” (SIS
290) savo tekstu natūraliau siejasi su pavasario ir vasaros apeigi
niu folkloru); latviai, greta javapjūtės dainų, išskiria sėjai, lauko
žydėjimui ir brendimui, varpų rinkimui, kūlimui bei Jumiui, pas
kutinio pėdo dievybei (plg. lietuvių ievarą), skirtas dainas. Analo
giškai greta minėtų verpimo, audimo, skalbimo dainų grupių, ku
rias turi ir lietuviai, latviai apdainuoja ir verpalų dažymą, šiam rei
kalui tinkamų žolių rinkimą, rūbų siuvimą ir puošimą, ypač skrais
čių raštavimą, mezgimą, apavo siuvimą. Atskirą teminę grupę su
daro dainos, skirtos būtent kraičio krovimui - nuo kraičio skry
nios daiyrao iki pasididžiavimo jau sukrautu kraičiu (nors kraičio
krovimas nuolat minimas jau tarp ganymo dainų ir visus moterų
namų darbus apdainuojančiuose ketureiliuose). Daug kas, pavyz
džiui, darbo laikas, tikslas, aplinkybės gali būti paminėtos ir lietu
vių darbo dainose, bet kur kas rečiau tai tampa dainos turiniu ir
negali varžytis su kiekvieną situaciją įvairiais rakursais apipinančiais latvių ketureiliais. Kita vertus, latvių darbo dainose apdai
nuojama daugiau atskirų darbo etapų, o lietuvių darbo dainose
kur kas daugiau dėmesio ir erdvės užsikariavusi jaunimo-meilės,
vestuvinė tematika stelbia latvius šių motyvų įvairove. Lietuvių
darbo dainos turi daugiau pastovių siužetų, kurie ir sudaro žanro
branduolį.
Lietuvių ir latvių darbo dainų tematiką išsamiame straipsnyje
yra palyginusi V.Barauskienė. Ji konstatavo atskirų darbo dainų
grupių nevienodą populiarumą ir gausumą, su konkrečiais darbais
siejamų dainų turinio skirtumus, pastebėjo akivaizdesnius bendrus
dainų motyvus ar pasikartojančias situacijas. Tarp visus darbus ly
dinčių dainų autorė pastebėjo lietuviams ir latviams bendrus ar
visiškai artimus siužetus bei 20 tolimesnio panašumo atvejų. Dalis
jų bus paminėti ir šiame straipsnyje. Apibendrindama autorė iš
skiria talkų ir piemenų dainas, kaip turinčias daugiausia bendru
mų - jas sieja funkcija, geografija (Šiaurės Lietuvoje paplitę) ir
net forma - trumpumas. Abiejų tautų piemenų folklorą akivaiz
džiai sieja ir bendra tematika, beveik pažodžiui kartojasi atskiri
motyvai, o gausioms latvių talkų dainoms atitikmenų dairomasi
tarp lietuvių vaišių dainų. (Lietuvių talkų dainos nesudaro darbo
dainų savarankiško poskyrio, o vaišės buvę privaloma talkos dali
mi. - S.M.) Panašios lietuvių ir latvių verpimo dainos. Kitais atve
jais, esant ir artimai tematikai, ryškiausi kaip tik dainos fonuos
skirtumai. (Tai paprastai lemia teksto ir vaizdo struktūrą. - S.M.)
Daug skirtingų siužetų tyrinėtoja pastebi rugiapjūtės, šienapjūtės
ir arimo dainose.14
Lietuvių ir latvių darbo dainų tekstai bendrumų turi mažiau
nei savitumo, išskirtinumo, tad atsiremti bus bandoma į tai, kas
įvairiuose teksto lygmenyse pasirodys bendra, artima ar bent at
pažįstama. Be abejonės nemažai lietuvių ir latvių darbo dainas sie
jančių savybių remiasi į bendriausius tautosakinio pasaulio mode
lio dėsningumus, tam tikrą etinę laikyseną, vertybinius kriterijus.
Be paties žanro objekto nulemtų bendriausių tematikos paralelių,
lietuvių ir latvių darbo dainos dažnai naudoja bendrą įvaizdžių
arsenalą, kurio dėka galima stebėti tam tikrą tradicijų polemiką,
nes net artimiausi motyvai dažnai turi savitą raišką.
Kuo skiriasi ar kuo artimas lietuvių ir latvių liaudies dainos
kūrėjų poetinis pasaulis, apdainuojant tuos pačius visą gyvenimą
valstietį lydinčius darbus? Kiek poetine išmone, išradingumu lie
tuvių darbo dainos gali rungtis su latvių šio žanro ketureiliais, ku
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rių dalies tikslas, rodos, yra nustebinti įžvalga, situacijos netikėtu
mu ar šmaikštumu? Ar įmanoma dainų pasaulėjautos lygmenyje
užčiuopti nujaučiamą abstraktų baltišką bendrumą, kuris ir įgali
na ieškoti lietuvių ir latvių folkloro sąsajų?
Atskiras darbo dainų grupes lyginant galima būtų suminėti vi
sus pasikartojančius motyvus, taip pat tuos, kurie yra visiškai origi
nalūs, taip susipažįstant su spalvingu ir savitu lietuvių ir latvių darbo
dainų pasauliu. Kiekvieną kartą išryškėti]jau minėti bendriausi dviejų
tradicijų skirtumai. Bandant suvokti kiek galima įvairesnių lygme
nų - teksto tematikos, struktūros ar pasaulėjautos nulemtas sąsa
jas ir prieštaravimus, bus tenkinamasi atskirais, visumos neaprėpian
čiais, bet galbūtją reprezentuojančiais pavyzdžiais. Remiantis J.Ciurlionytės klasifikacija, darbo dainose bus dairomasi apeigiškumo žy
mių, paties darbo proceso imitacijos ar iliustravimo bei šeimos, jau
nimo tarpusaviosantykių perteikimo dainose savitumų. Tolesnis tiks
las - apžvelgti daugiausia bendrumo turinčias tekstų detales ar si
tuacijas ir bandyti ieškoti jų ištakų.
Tiek tarp lietuvių, tiek tarp latvių darbo dainų yra išsaugoju
sių apeigiškumo žymių. Galima prisiminti, kad ir kalendorinių šven
čių, ir darbų apeigiškumas dažniausiai nukreipiamas į ūkio darbų
sėkmę, derliaus ir namų skalsą. Pavienių darbo dainų tekstuose
įžvelgiamos žemdirbystės magijos liekanos. Daugiausia apeigiš
kumo žymių - lietuvių rugiapjūtės pabaigtuvių dainose. Darbus
pabaigusiai talkai parėjus iš laukų su rugių vainiku ar paskutiniu
pėdu, skamba linkėjimai namų šeimininkams, paremti analogijos
magija: „Tėvuliui tiek metelių, kiek laukuose varpelių“ (LDK K1
549); „Kiek pristatė pėdelių, teduoda dievas tiek bačkelų.“ (LDK
K1550). Jie tipologiškai siejami su kalendorinių švenčių apeigiš
kumu - persirengėlių namų lankymu su linkėjimais, kurie turį iš
sipildyti. Latvių darbo dainų ketureiliuose, nors kur kas rečiau nei
kalendorinėse dainose, paminimi analogijos magija grindžiami
veiksmai. Pavyzdžiui, dainoje, žirnius sėjant, velkamasi išvirkščiais
motės kailiniais, kad ir žirniai minkšti būtų „kaip motulės kailinė
liai“ (LatvT I 1842), ir tarp kitus darbus apdainuojančių dainų
pasitaiko analogiškai konstruojamas vaizdas, pavyzdžiui, siuvimo
dainos: „Ganyt ėjau, marškinius siuvau, / Ąžuolą matuodama, /
Lai aug mano artojėlis / Ąžuolėlio didumėlio.“ (LatvT II9252) ar
„Aš savo artojui / Ilgus marškinius siuvau, / Lai jam auga miežiai
rugiai / Artojėlio ilgio.“ (LatvT II9239). Nesvarstant, ar kiekvie
nas toks tekstas kadaise yra tarnavęs kaip užkalbėjimas, tikint lin
kėjimo galia, ar jie tik liudija tokio ketureilio struktūros modelio
gyvybingumą ir variavimo galimybes, akivaizdu, jog tai vienas iš
latvių folkloro savitumų. Magiškąjį „Lai“ latvių dainose gali pa
keisti kreipinys „Duok, Dievuli.“ Audinių balinimą mininti daina:
„Saulytėje balinu / Savo linų paklodėlę; / Duok, Dievuli, kad iš
blykštų / Mano stogelio peikėjai.“ (LatvT II9160) - skamba tarsi
užkeikimas, o ganymo dainoje „Aš dėl kraičio vogti neisiu, / Kai
avelės man neauga; / Duok, Dievuli, man avelę / Nors pelės didu
mo.“ (LatvT II6372) situacija grindžiama paradokso logika. Iro
niškas santykis su sava tradicija gali būti įžvelgiamas ir rugiapjūtės
ketureilyje, kuriame konstatuojamas maginio poveikio rezultatas:
„Kodėl tavo, brolužėli, / Gula miežiai lydime? / Kam gulėjai prie
mergelių / Pačiam sėjos laikely.“ (LatvT 12026), bet tai paliudija,
kaip giliai yra įsišaknijęs šis priežasties ir pasekmės lyšiu grindžia
mas dainos struktūros modelis: „Raudonoji gijelė / Miglą meta
kraitely; / Kam kasėt lipikėlius/ Miglotą rytelį?“ (LatvT II 9199)(iš
žolių rinkimo, siūlų dažymo dainų).
Latvių darbo dainose greta „Lai“ konstrukcijos gana dažnas
įsakmus imperatyvas, darbo dainas susiejantis su visų metų agra
rinės magijos ciklu: ,,Aukit grikiai, aukit miežiai, / Aukit didžio

sios ropelės, / Kai ateis rudenėlis, / Karsim gaidį ąžuole“ (LatvT I
2184) arba „Aukit mano geri linai, / Linelis lino galely, / Iš vieno
linelio- / Devyni pluoštai; / Iš vieno pluoštelio- / Devynios ritės;
/ Iš vienos ritelės- / Devynios sienos; / Iš vienos sienelės- / Devy
ni rankšluosčiai.“ (LatvT I 3435). Panašūs linkėjimai skamba ir
lietuvių sutartinėse, kuriose fiksuojama ir „užkalbėjimo“ situaci
ja, laikas: „Lylioj, sesė linų / Sesė linų, lylio /Lylioj, sadindama,(....)
/ Lylioj, laistydama,(....), / Lylioj, kalbėdama, (...).“ (SIS 210a) ir
variante: „Aukit linai, / Stuomenykai; / Rieskit šaknis, / Kas iš šak
nų, / Abrūsėliai....“ (SIS 210b), „Siajė linelius sodydama, / Varsni
gale stovėdama: / - Auget, lineliai, ką beveiket, / Riesket galveles
kamaliuose, / Patys, lineliai, - stamenuose, / Lina gijelė - abrūsuose. / (...)“ (SIS 215). Ir palyginimui, latvių: „Aukit, linai, šiuos
namuos / Kanapėlių ilgumėlio, / Baltos nendrės baltumėlio, / Lai
aus mergės audeklėlį / Ežerėlio platumėlio, / Ledužėlio tankumėlio, / Gaujos upės ilgumėlio“ (LatvT II8861).
Galima paminėti ir papročių paraleles, pastebimas lietuvių ir
latvių darbo dainų tekstuose. Pavyzdžiui, pabaigus lauko darbus,
ir tarp lietuvių, ir latvių talkų dainų šmėkšteli vaišėms pjaunamo
ožio motyvas: „Pjaukit, mano pjovėjėlės, / Ožį pjausiu vakare. /
Tu, oželi, nebėdok, / Aš pjovėjoms melavau.“ (LatvT I 2652) ir
lietuvių: „Ko negieda, neryliuoja Kamarausko talka, / Gal nepjo
vė žilo ožio? / Gal nekepė gaidžio dešrų (kad ir kepė, bet jiems
nedavė)“ (LDK K1246). Vienam lietuvių dainos tipui galima prie
šinti kur kas daugiau latviškųjųvariantų, čia galima prisiminti ir
gausias gaidžioauką mininčias, Ūsiniui, žirgų patronui, skirtas dai
nas. Šie motyvai turi archaiškas ištakas ir skirtingą likimą - dai
nos apie ragais dangų remiantį ožį bei galbūt kadaise aukai pjauto
oželio dalybas yra tapusios lietuvių vaikų folkloro dalimi, o latvių
kalendoriniam, darbo folklore gausiau varijuojami ožio, gaidžio
aukos motyvai gali būti suvokiami kaip pažodinis etnografinis liu
dijimas (prisimenant ir kalendorines dainas, dažnai iliustruojan
čias švenčių papročius).
Latvių pjūties pabaigtuvių metu minima ir gamtos vegetaci
nes galias įkūnijanti vaisingumo dievybė - Jumis. Kaip minėta, jis
siejamas su paskutiniu įvairių javų pėdu, kurį latvių valstiečiai, kaip
ir lietuviai, palikdavo lauke, supynę į kasą ir jos galą paslėgę su
aukomis po akmeniu: „Kur, Jumyti, tu gulėjai / Šią ilgąją vasarė
lę? / - Laukelio vidurėly / Po pillaioju akmenėliu“ (Bb 21,1921,
Virane). Alba pindavo į vainiką, juostą, kurią su apeigomis įteik
davo šeimininkams, o šie laikydavo garbingoj sodybos vietoj iki
kito derliaus.15Taip pagerbiamas ir lietuvių rugiapjūtės pabaigtu
vių ievaras arba plonis. Taip pat Jumiu vadinamos iš vieno stiebo
išaugę dvi varpos ( lietuvių keimario atitikmuo) - „Štai, tėveli,
Jumio varpa / Kirsk sidabro aruodėlį, / Dievas davė dvi varpeles /
Turtingaisiais meteliais“ (LatvT 12657). Dainose jis antropomorfizuotas, minima Jumio žmona su vaikais, Jumio vestuvės, pats
Jumis dainose apibūdinamas kaip senis su miežių švarku, rugių
marškiniais, apinių kepure - taigi įsiterpia į personifikuotų latvių
kalendorinių švenčių dievybių tarpą, bet turi daugiau už šias funk
cijų ir net platesnį veiklos lauką. Savo Jumį turi kiekvienas valstie
čio sėjamas augalas. Taigi dainose - linų, miežių, avižų, rugių JumiaL Lietuvių rugiapjūtės sutartinėse ar dainose „vejamas“ bare
lis: „Bėk, bare, bėki, / bėk, bareli, bėki, / Skersai laukelį / Ir aplin
kui /Vyk, sese, vyki, / Vyk, sesele, vyki, / Giedodama, / Riliuodama.“(SlS51), o latviai gena Jumį: „Bėk, Jumyti, bėk, Jumyti, / Mer
gos vejas išpaskos, / Jei negali kitur bėgti, / Bėk įgubos viršūnėlę.“
(LatvT II 2622); „Ginkit, mergos, ginkit, mergos / Jumytį baro
galelin, / Suimsime rugių Jumį / Su sidabro grėbleliais.“ (LatvT I
2624). Latvių dainose Jumiui skiriami patys įvairiausi tekstai: kur

atrandamas, kaip suimamas, parvežamas, kas pasitinka, kur laiko
mas, kaip kitąmet vėl laukan vežamas. Lietuviai varijuoja vieną bėgančio - vejamo barelio motyvą, bet jį apgaubia ypatinga šilu
ma - pabėgėjęs galan lauko barelis tepastovi, pjovėjų tepalaukia;
pabėgęs tepažiūri, ar daug dienos darbelio, ar daug pristatė kape
lių. Iš šio motyvo išauga ir ilgesni siužetai - pratęsiami piršlybų
tematika.
Dainose apie Jumį atsispindi ir lietuvių paskutinio pėdo pa
gerbimo papročiai, Jumio dainos dera prie lietuvių rugiapjūtės pa
baigtuvių dainų. Toks universalus lietuvių ir kitų tautų folldore ap
tinkamas dirvos užkalbėjimas, kad grąžintų jėgas: „Dirva dirva,
atduok mano sylų, unt kitų dim], dirva dirva.“ (jo funkcija atpa
žįstama irmelodikoje)16(LDKKL500). Ir latviškas variantas: „Čia,
Jumyti, tu palik, / O ne mano nugaroj; / Nei tu mano našta buvai,
/ Nei aš tavo nešėjėlė“ (FS 555,775, Mčdzūla). Lietuvių dainose
minimas pabaigtuvių vainikas - „Ačiū Dievui, kad rugius nupjo
vė, vainikėlį nupynė, ant galvelės užsidėjo, savo ponui nunešė (...)“
(LDK K1556) - latvių dainose gali būti teikiamas mitinei Talkos
motinai: „ Eikš artyn, Talkos mote, / Tai aš tave išpuošiu, / Tai aš
tave išpuošiu, / Linų jumužėliais.“ (LD 28553, Lielvircava); „Eikš
artyn, Talkos mote, / Kur reiks dėt Jumio vainiką: / Ar prie sienos
klėtelėn, / Ar ant tavo galvelės.“ (LD 28552, Iecava.)
Taigi latvių dainose įprastesnį papročių apdainavimą galima
lyginti su daugiausia apeigiškumo bruožų išsaugojusiomis lietuvių
rugiapjūtės pabaigtuvių dainomis, konstatuojant pačių papročių
bendrumą - pavyzdžiui, paskutinio pėdo ar iš jo nupinto vainiko
pagerbimą. Dainose tik atpažįstami artimi pabaigtuvių papročiai,
ojų tekstai jau atspindi skirtingas dainų tradicijas. Lietuvių daino
se bėgantis barelis išlieka lakia metafora, suteikiančia darbo dai
nai daugiau poetinio polėkio, gyvybės nei latvių dainų Jumis, tu
rintis paskutinio pėdo dievybės statusą, apdainuojamas ir šlovi
nančio pobūdžio dainose: „Kas pririšo Saulės žirgą / Prie tų mano
klėties durį]? / Dievo sūnūs prisirišę, / Jumiui vežti klėtelėn.“ (FS
1544,36, Nica). Lietuvių dainų ievaras turi savą simboliką, besire
miančią į trinario pasaulio medžio įvaizdį: „(...) Iš ievaro pašaknė
lių - skambančios kanklelės, per vidurį - dūzgiančios bitelės, vir
šūnėlėj - sakalo vaikeliai(...)“ (LDK K1 521)), ir tai universales
nės, gal ir archaiškesnės simbolikos klodas. Jam atitikmenų reiktų
dairytis tarp latvių mitologinių dainų, nors ir čia neatrasim bent
kiek artimesnio.
Jumio dainas latviai paprastai skiria ne prie darbo, o prie ka
lendorinio folkloro, prie darbo dainų palikdami visas kitas rugiap
jūtės tematikos dainas. Su kalendorinių švenčių apeigiškumu sie
jasi ir lietuvių rugiapjūtės pabaigtuvės, bet tradiciškaijų metu skam
bėjusios dainos paliekamos prie darbo dainų ir su piemenų folklo
ru sudaro archaiškiausią darbo dainų klodą. Galima būtų bandyti
ir lietuvių rugiapjūtės dainas skirti į derančias prie darbo dainų ir
įsiterpiančias į kalendorinį folklorą: tekstų lygmeny pietryčių Lie
tuvos dviejų šakų struktūros nigiapjūtės dainos artimiausios bū
tent paruginėms ir kalėdinėms dainoms. Bet jas skiria savita me
lodika. Kita vertus - įdomi rusų muzikologo I.Zemcovskio17 iš
kelta ir lietuviška medžiaga A.Bareikytės-Nakienės18patikrinta
hipotezė apie rugiapjūtės dainas kaip apskritai visus metus vaini
kuojančias ir pakartojančias pagrindinius kalendorinių švenčių dai
nų melodikos denninius darinius rodo jų archaišką kilmę ir ypa
tingą svarbą visų metų kontekste. Tradicinis ir galbūt esamą žanri
nę nigiapjūtės dainų priklausomybę nulėmęs yra J.Čiurlionytės
argumentas - vasaros kalendoriuje vyrauja ne apeigiškumas ir ne
šventės, o pats darbas19, dauguma rugiapjūtės dainų skambėju
sios paties darbo metu (lietuvių - ryto, dienos, vakaro dainos),
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taigi dainininkių atmintyje gerai išlikusi jų funkcija. Visa tai vis
dėlto leidžia pasikliauti nusistovėjusia žanrinio skirstymo tradici
ja, neužmirštant jos problematikos.
Latvių darbo ketureiliuose, taip pat kaip ir kalendorinių šven
čių dainose, gamtoje įžvelgiamas ne tik žmogaus, bet ir dangiškų
dievybiųveikimas, pavyzdžiui: “Kokie žiedai rugelių? / Melsvieji žie
deliai; /Tai nebuvo rugių žiedai, /Tai Dievulio pakabėliai“ (LatvT I
1956). Taip pat, kaip ir kalendorinėse dainose, darbo dainų laukuo
se lankosi ir visuose darbuose talkina Dievas - „Kas ten spindi, kas
ten žėri / Jojo kalno viršūnėlėj? / Mielas Dievulis miežius sėja / Sidabrėlio sietuvėle.“ (LatvT 11821); arba „Dievulisjojo rugių lauku
/ Su pilkuoju žirgužėliu, / Pilkas buvo rugių laukas, / Pilkas Dievo
žirgužėlis.“ (LatvT I 2063); arba „Kai aš ėjau laukelin, / Dievulis
lauko kraštely; / Kai nuvariau pirmą barą, / Dievulis iš paskos ėjo“
(LatvT I 2264), taip pat Mara - „Miela Mara man pasakė / Eiki
drąsiai, pjovėjėle, / Aš pakelsiu aukso varpą / Iki tavųjų rankelių“
(LatvT 12266). Latvių dainose ypatingą mitinį statusą turi Saulė,
kuri rugiapjūtės dainose veikia kaip ir kitos dangiškojo panteono
dievybės - „Saulė brido rugių lauką / Prijuostėlę pasikaišius; / Kur
nuleidoprijuostėlę,/Ten nulinko rugiųvarpa.“ (LatvT 12055). „Sau
lelės motulės“ šaukiamasi piemenų dainose, tik lietuviškuose va
riantuose šie kreipiniai gali skambėti ir kaip užkalbėjimai - „saulė
motulė - mūs šonan, debesėlisjuodulėlis - gudų šonan“ (LDK K1
956), o latvių dažniau siejami su fizine saule19- „Šaulyt, balta mo
tinėle, / Pasirodyk piemenėliams: / Piemenėliams ilga diena, / Kai
saulytės neregi.“ (LatvT II7394). Bet latvių piemenų dainose gali
talkinti Dievas, miela Mara, atskiros mitinės Motės. Lietuvių darbo
dainose tokių dangiškų ar žemiški] dievybių nėra, ir dažniau įsižiū
rima į pačios gamtos pasaulį, kuris gali tapti žmogiškų santykių mo
deliu ir atspindžiu. Vis dėlto ir lietuvių rugiapjūtės dainose ypač daug
dėmesio skiriama saulei, kuri leisdamos atsigręžia - ardaug,armažai šios dienos darbelių (...); vaikštinėja tėvulis pabarėmis, prašinėja
saulelės be kepurės - tegul nusileidžia vakaruosna, pailso dukrelė,
gerus rugius bepjaudama, tankiai kapeles statydama, (kitoj dainos
šakoj šešurėlis negaili martelės) (LDK K1422); saulė ypač pager
biama rugiapjūtės sutartinėmis - „Kas tar taka par dvarelį“ (SIS
150), kurioje susiejamas saulės ir marčios „tekėjimas“, bei ypatin
gai, saulei nusilenkiant, po darbų atliekama - „Saulala sadina“ (SIS
92b). Ir latvių, ir lietuvių dainose su fizine saule tradiciškai siejama
valstiečio darbų pradžia ir pabaiga: „Dirvoj man saulelė teka, / Dir
voj saulė nusileido. / Ar man buvo Dievo likta / Visas amžius dirve
lėj?“ (LatvT II 2346). Ir lietuvių sutartinėje „Mart martele, mart
rožele“ - „kur martelė buvo, kur ją aušo, kur ją temo? Tėvelio lau
ke rugelius pjovė, uliojo, nieko nebijojo (šešuro lauke neuliojo, še
šuro bijojo)“ (SIS50). Tokio pobūdžio teminės paralelės liudija ar
timą pasaulėjautą ir remiasi į tą pačią valstiečio gyvenimo realybę.
Įdomu, kad dangiškos dievybės kur kas rečiau paminimos lat
vių moterų namų darbus ar kraičio krovimą lydinčiose dainose,
pavyzdžiui, „Tyliai, ramiai gyvenu, / Tyliai, ramiai Dievas padeda,
/Tyliai, ramiai Dievas padeda, / Didį kraitį susikraut.“ (LatvT II
9721), kartais čia šmėsteli atskiros Motės.
Prie ritmika grindžiamų ir archaiškiausių skirtinos dainos su
atskirų darbų „operaciniais“ tekstais. Lietuvių linarūtės dainose ir
sutartinėse labai dažnas „lino kančios“ išskaičiavimas kaip daina-ratelis yra paplitęs ir pas latvius (viename variante suminimi
net 32 lino darbai), bet trumpesniame - 6 eilučių tekstelyje fik
suojamas būtent latviškos lino kančios variantas, grindžiamas jų
pamėgta personifikavimo tradicija: „Neduok, Dieve, tokios dalios,
/ Kokią turi linelis: / Rauna plaukus, kerta galvą, / Dar įmerkia
vandenin, / Dar ir kaulelius sulaužo / Trijų medžių vidury.“21 Tai
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linų Jumio kančios. Patį darbo procesą fiksuojančių tekstų pasi
taiko tarp lietuvių rugiapjūtės, avižapjūtės dainų ir sutartinių, o
latviai, iš esmės kur kas nuosekliau apdainuojantys visus valstie
čio veiksmus ir jiems skiriantys po visą ketureilį, nėra linkę pasi
tenkinti vien darbo proceso įvardijimu. Galbūt toks konkretumas
įmanomas tik ankstyviausiose darbo dainos raidos stadijose, kai
minėtas darbų eigos konstatavimas galėjo turėti maginę paskirtį,
darbo ritmas buvo imituojamas žaidimo - ratelio forma, pagaliau
dainos tekstas telkė infomaciją apie visas darbo grandis. Vėliau
tokiu išvardyjimu jau nebepasitenkinama, atsiranda dainos veikė
jai, epitetai, darbas tampa šeimos ar bendruomenės santykių atsi
skleidimo vieta ir laiku, t.y. etinių vertinimų fonu (ypač lietuvių
dainose) arba yra estetizuojamas - tampa pakylėto nuo kasdie
nybės poetinio pasaulio objektu.
Galima bandyti lietuvių ir latvių dainų tradicijų skirtingumą
aiškinti pirmosios akivaizdesnių etiniu pamatu, o antrosios vyrau
jančia pastanga dainų pasaulį estetizuoti. Nors tarp jų esama ir
sankirtos taškų. Latvių dainose pasigėrėjimo daugiausia nusipel
no pats žydintis, bręstantis, vilnijantis laukas, ir latvių ketureiliuo
se itin daug dėmesio skiriama nuostabos, kylančios stebint gam
tos permainas, fiksavimui - „Labai toli aš regėjau / Sidabruota
migla krito; / Kas, žmoneliai, nežinojo: / Rugių laukai nužydėjo“
(LatvT I 1951). Tai iš esmės būdinga būtent lauko darbų metu
skambėjusioms dainoms, kai visus metus puoselėtas, derlių subran
dinęs javų laukas dainų masyve užsikariauja tiek pat erdvės kaip ir
paties darbo vaizdai, pavyzdžiui: „Avižėlei baltaskarei,/Saulė klojo
patalėlį, / Aš paklojau skraistelę, / Man pribiro sidabrėlio.“ (LatvT
11922). Tokio pobūdžio tekstų yra gana daug, o teksto archaišku
mą liudytų ir dažnai čia pasirodančios dievybės. Ir kitose latvių
liaudies dainose sidabras žarstomas labai dosniai ir su nujaučiamu
pasimėgavimu (net mėšlavežio dainose dirbama su sidabro šakė
mis). Latviai išsiskiria situacijų įvairove: jie poetizuoja kiekvieną
judesį, kuria reginį, kartais grindžiamą mini intriga: „Kas spindė
jo, kas mirgėjo / Jo laukelio galely? / Jaunos mergos šieną grėbia /
Su sidabro grėbleliais.“ (LatvT I 3098). Arba „Kas spindėjo, kas
tviskėjo / Rugių lauko kraštely? / Čia seselė rugius sėja / Spindi
smilgų vainikėlis.“ (LatvT 12305); „Būtų mano nuotakėlė / Gera
šieno grėbėjėlė, / Ašjai duočiau grėblelį / Iš roželių lapelių.“ (LatvT
13071) ir kt. Net paprastame tekstelyje - „Graži pieva nupjauta, /
Dar gražesnė sugrėbta, / Dar gražesnė sukrauta / Į krūveles su
mesta“ (LatvT I 3128) - svarbus yra estetinis įspūdis.
Pakylėtas ir idealizuotas gali būti abiejų tautų liaudies dainos
pasaulis, bet skirtinga jo raiška. Kiek kitaip, kukliau estetizuojamos
lietuvių darbo dainos. Dažniausiai tik pora dainos pradžios eilučių
konstatuojamas vaizdas - „Gražiai rugiai žydėjo, net laukai mirgė
jo“ (LDK K1222) ar,,Nuo rugių aukso rasa krito“ (LDK K1227), ar
„Anoj pusėj vieškelėlio rugeliai žaliavo. / Ant rugių želmenėlių lakš
tutė čiulbavo.“ (LDK K1334), toliau pereinant prie darbo temati
kos. Kitu atveju, priešingai, visa daina skiriama pasigėrėjimui „gra
žiai“ jojančiu, ariančiu berneliu - rugiapjūtės dainos visas tekstas
ruošia „tėvelio sūnelio, rugių pjovėjėlio“ pasirodymą ir iliustruoja
jo šaunumą: jojo per žalią girelę, krito rasa ant žirgelio, švytėjo šoblelė, žvingavo žirgelis. Kas taip gražuli atjoja? Tai tėvelio sūnelis,
rugių pjovėjėlis (LDK K1 228). Mergelė išsistatytų vidur dvaro klė
telę, iškirstų langelius, įdėtų zerkolinius stiklelius, kad pažiūrėtų „Ar gražiai aria bernelis laukelį, / Ar gražiai eina šėmieji jauteliai“
lietuvių arimo dainoje „Kad aš turėčiau“ (LDK K12). Lietuvių darbo
dainose labiau įprasta į darbą ar jo rezultatus žvelgti per tradicinės
liaudies etikos prizmę, jos dėka akcentuojamas ne pats darbo pro
cesas, o darbo išmanymas, mokėjimas dirbti, tampantis svarbiausiu

žmogaus vertės kriterijumi, keliantis pasigėrėjimą. (Todėl „gražiai
aria bernelis: gerai eina jo palšieji jauteliai,(...), tiesiai varo žagre
lė“- ten pat.) Bet beveik nėra artimesnių latviškiesiems variantų,
kuriuose ir darbo vaizdai persmelkti poetinės fantazijos. Kiek ne
įprastai ir paslaptingai skamba tokio pobūdžio lietuvių rugiapjūtės
daina, teturinti vieną variantą iš Marijampolės: „Lėkė gulbės per
dvarelį, žali šilkai pjovėjėlėms. Baltos gulbės - tai seselės, žali šilkai
-jų kaselės.“ (LDK K1273).
Latvių ketureilyje sugebėjimas dirbti kur kas dažniau konsta
tuojamas pasitelkiant poetinę išmonę, be kurios dainos tekstas at
rodytų blankus: čia pirmenybė teikiama šmaikščiam sugretinimui,
pastebėjimui, kuriame gali būti ir autoironijos, o šios neribotos
galimybės atsiskleidžia iš savęs ar kito pasišaipant: „Man pražuvo
nuotakėlė / Šieno pradalgę bekratant; / Imk, sesele, grėblužėlį, /
Ieškok mano nuotakėlės.“ (LatvT I 3072) arba “Kokia ten ruda
ožka / Braido mano linų lauką? / Tai nebuvo ruda ožka, / Tai bro
lelio nuotakėlė.“ (LatvT 13772). Lietuviai iš kaimynų pasišaipo, o
savuosius pagiria per talkas: „Ramūs laukeliai Juršėniškių: baltais
rugiais sėti, širmais žirgais užakėti. Neramūs laukeliai Aidukėlių:
avižėlėm užbarstyti, deglom kiaulėm užakėti“ ir t.t.(LDK K1256).
Dar tradiciškai šienapjūtės dainose - „pjovėjėliai tinginėliai“„trijų dienų jų pjovimo neprigrėbsi nė vežimo“ir pan., kaip ir lat
vių - grėbėjos su trimis kailiniais - „nesugrėbė gaidžiui naštos, /
nei ožkai kąsnelio“ (LatvT 13103). Vis dėlto sąmoju sunku būtų
su latviais rungtis, nes beveik kiekvienas darbas ketureiliuose gali
būti ir apgaubiamas stebuklais, ir priartinamas prie „tikrovės“, ku
rioje apstu įvairiausių komiški] situacijų, dainininko pastabumo ir
žodžio taiklumo dėka galinčių tapti dainos turiniu: „Dainuoda
mas arti ėjau / Su geruoju žirgeliu; / Raudodamas laukeliu / Su
tinginėle žmonele.“ (LatvT 12260); „Tykiai, tykiai, pamažu / Ve
du tingią dirvelėn; / Su duonelės kąsneliu / Su maloniu žodeliu.“
<LatvT 12261).
Kompaktiškam latvių ketureiliui atitikmenų dairantis tarp il
gesnių lietuvių darbo dainų su geriau išvystytais siužetais, akivaiz
du, kad lietuviai neprilygsta latviams darbo dainų tematikos įvai
rove, bet turi nusistovėjusius, klasikinius darbo dainų tipus, tarsi
sudarančius žanro tradicijos šerdį. Tokios dainos: „Kad aš turė
čiau pas tėvulį valelę“, „Oi, skauda skauda mano galvelę“ etc. Jo
se gausiai varijuojamas vienas siužetas, grindžiamas tradicine sim
bolika, telkiančia savy tam tikrą dainų pasaulio kodą. Tarp jų ir
dviejų šakų - bernelio / mergelės ar javapjūtės dainų - gamtos /
žmonių paralele grindžiami tekstai. Tokioje lietuvių darbo daino
je tarsi ir daugiau erdvės atviram, kartais naiviam nuoširdumui,
kuris galėtų būti priešstata latvių dainų tekstų šmaikštumui, regi
niams ir apibendrinimams. Pavyzdžiui, dzūkų rugiapjūtės dainoj:
„Vaikštinėjo mergelė pabarėmis, parugėmis / Ir paleido alasėlį per
girelę, per žaliąją. / Ir užgirdo bernelis jos alasą alasėlį. / Graži
mano mergelė, jos alasas alasėlis.“ (LT I 34) (pirmojoje dainos
pusėje - kiškutis ir laputė). Gamtos - šeimos paralelėmis kartais
gali būti grindžiamas ir latvių dainos tekstas: „Mirgėt mirga brolio
kiemas / Mažosiomis seselėmis; / Mirga brolio rugių laukas / Kup
liosiomis varpelėmis“ (LatvT 11996), bet jame gretinami reginiai,
o lietuvių išplėtotos žmogaus ir gamtos paralelės dainose grindžia
mos emociniu santykiu, ir gamtos pasaulis modeliuojamas pagal
žmonių tarpusavio santykių logiką.
Dar derėtų nors trumpai aptarti lietuvių darbo dainas persmel
kusią piršlybų ir vestuvinę tematiką. Tuomet lietuvių darbo dai
nos funkcija, t.y. priklausomybė žanrui, teksto lygmenyje tegali
būti atpažįstama iš šmėkštelėjančių detalių ar dainos įvadinės for
mulės, t.y. tik užuominų, kurios įsiterpia į gana savarankišką dai

nos siužetą arba dainos tekstas su darbo tematika apskritai neturi
nieko bendra. Smulkiaujau pagal tematiką grupuojant lietuvių su
atskirais darbais siejamas dainas, kartojasi panašūs poskyriai, pa
vyzdžiui: ,Artojėliui parūpo mergelės jaunos dienelės“, „Vargas
berneliui su valios mergele“- arimo dainose; „Bernelis renkasi
mergelę, mergelė - bernelį“ - šienapjūtės; ypač įvairuoja rugiap
jūtės dainų tematika - „Berneliai pabarėmisjodo, mergeles vilio
ja“, „Pjovėjėlė neboja bajorėlio“, „Mergelei mielas jaunas berne
lis, nemielas - senas“, „Peršasi bernelis mergelei“, „Paėmė ber
nelis mergelę“, „Nelengva martelės dalelė“, „Mieli tėvas motutė,
pikti šešuras anyta“ etc. Ši tematika darbo dainų cikle nėra atsitik
tinė, tai patvirtina ir latvių tradicijos patirtis. Visiškai savarankiš
kų tekstų su sava problematika įterpimas tarp darbo dainų, le
miantis žanro ribų plėtimąsi ir niveliaciją, gali būti pateisinamas
bendriausia žmogaus gyvenimo ir gamtos ciklo paralele - lauko
darbų dainose paminimi visi augalo vegetacijos etapai: sėja, augi
mas, žydėjimas, derlius, jo nuėmimas ir apdorojimas. Taip pat ak
tualizuojami visi pagrindiniai dainininką supančio sociumo įvykiai:
idealizuojami šeimos santykiai, viliojama, renkamasi pora, dera
masi dėl vainiko ir martaujama. Lietuvių darbo dainų tematiką
praplečia ne vien vestuvinių dainų motyvai - ypatingas kompen
sacinis dėmesys skiriamas našlaitei, atsiranda ir karinių dainų rea
lijų. Tai nebūdinga teminiu pagrindu klasifikuojamoms dainoms.
Nors darbas gali būti tik jaunimo, šeimos tarpusavio santykių
fonas, tiek lietuvių, tiek latvių dainose analogiškų situacijų nėra
tiek daug. Lietuvių dainose kartojasi daugmaž nusistovėję, klasi
kiniai tautosakiniai tarpusavio santykių modeliai: pavyzdžiui, vie
noje dainoje derantys artojo ir audėjėlės įvaizdžiai ir yra išsvajoti
dainų bernelio ar mergelės idealai; tėvų namus lyginant su mar
čios dalia gali stebinti tik itin vaizdžiai reiškiamas nepalankumas
šešurui ir anytai. (Rugiapjūtės dainų skyrius „Martelė nelinki ge
ro piktam šešurui ir anytėlei.“) Latvių dainose daug dažniau nei
lietuvių „žvalgytuves“ ir šeimos santykius lydi ironiškos gaidelės
- „Tai kalne rugius sėju, / Tai sodinu ąžuolėlius, / Lai eis dailios
mergužėlės / Manęs žvalgytis.“(LatvT 11828). „Derėk mane, ber
nužėli, /Jau seniai tavęs viliuosi, / Jau aš tavo linų lauką /Ganyda
ma išravėjau.“ (LatvT I 3639). Latvių dainose atsiranda ir „eko
nominis“ interesas - „Kieno šie rugių laukai / Kaip ežeras ban
guoja? / Kad man būtų ši žemelė / Šios žemelės artojėlis.“ (LatvT
I 2187) ar „Aš regėjau bernelio / Kaip vanduo rugių laukas, / Jei
man bus taip Dievo likta, / Aš tą valgysiu duonelę.“ (LatvT 12198),
iki kurio taip toli lietuvių dainų klasikai. Lietuvių dainininkei dar
bas savo tėvų namuose visuomet mielesnis, lengvesnis nei anytos
su šešuru: „Geriau pas tėvą rugius pjauti nei pas šešurą už skobnių
sėdėti; / Geriau pas motulę drobeles austi nei pas anytą vyną ger
ti^...)“ („Kad aš būtau žinojus savo dalią negerą“ (LDK K1450).
Latvių dainose tokio prisirišimo kur kas mažiau: „Tegul grėbia,
kam reik grėbti, / O man grėbti nereikėjo; / Aš išeisiu žmoneliuosna / Su visomis karvelėmis“ (LatvT 13121).
Lietuvių dainų tekstai dažniau grindžiami tradicine simbolika
ir jos siūlomomis situacijomis, kurios, savo ruožtu, neteikia indivi
dualesnio išsisakymogalimybės (nėra individuali ir raudų - paties
intymiausio liaudies poezijos žanro - poetika). Simbolika - kaip
tradicijos sankcionuotas apibendrinimas atrodo kur kas mažiau
patraukli latvių dainos kūrėjui, siekiančiamvaizdo šviežumo, sugre
tinimo netikėtumo. Simbolių pastovumas ir universalumas - lie
tuvių dainų puošmena. Ar iš tiesų taip? Žirgelis, vainikas ir latvių
dainose populiarūs įvaizdžiai, bet tarsi ir nesaistomi jokio išanks
tinio prasminio krūvio. Krintantys į akis nendrės (pavyzdžiui, nen
drinis spragilėlis, nendrių stogelis, plg. lietuvių nendrių skietelis),

41

bitės geluonies (pavyzdžiui, pjautuvėlis) įvaizdžiai grindžiami ne
tvarumo, neapčiuopiamumo, negalimumo semantika.
Šis epizodinis lietuvių ir latvių darbo dainų tekstų aptarimas,
žinoma, neaprėpia šių dviejų tradicijų visumos ar vidinės įvairo
vės. Tad, vietoj išvadų, norėtųsi pasidalinti dar keliais pastebėji
mais. Iš esmės nutolusių lietuvių ir latvių dainų tradicijų lyginimas
įdomus tiek, kiek tekstų ir požiūrių įvairovėje yra užčiuopiamas jų
kažkoks sunkiai įvardinamas, bet nujaučiamas bendrumas. Jo dė
ka viena daina ar motyvas asociatyviai aplimpa įvairaus pobūdžio
paralelėmis, tiek teigiančiomis motyvo, vaizdo, pagaliau pasaulė
jautos giminystę, tiek atskleidžiančiomis jų skirtumus.
Latvių ketureilių išskirtinis bruožas - tai dainos tekstų „prisi
taikymas“ prie situacijos, tradicijos paslankumas ir sykiu ištikimybė
tam tikriemspastoviems archainiamsvaizdo kūrimomodeliams. L
at
viųketureiliai stebina sustingusios dabarties įspūdžiu, nepaisant daug
griežtesnių formos kanonų. Lietuvių dainose tradicija grindžiama
tarsi bendresne, daug sykių patikrinta patirtimi, kuriai ir ištisinės
dainos forma nesuteikia netikėtesnio rakurso galimybės. Tai įžval
gos konkurencija su patirtimi, kartais - šventės su kasdienybe.
Latvių ketureilių, taikomų vienai situacijai, įvairovė (beje, at
spindinti visos Latvijos palikimą, šiuo atveju neatsižvelgiama į re
gioninius savitumus) liudija, kad pastanga nustebinti netikėtu ra
kursu, apčiuopti skirtingas reiškinio briaunas yra tradicijos dalis.
Tiek nujaučiamomis naujesnėmis realijomis grindžiami latvių dainų
tekstai, tiek su inkrustuotais archainiais mitologiniais įvaizdžiais
- dera į vieną visumą, tą dainų kamuolį, kuriame kiekvienas teks
tukas vienodai svarbus. Lietuvių dainų tradicijoje naujovės išsyk
atpažįstamos (jos liudija liaudies estetikos, skonio pasikeitimą) ir
negali rungtis su tradicijos klasika, kuri varijuojama tik pagal tam
tikras, liaudies dainininko gerai jaučiamas taisykles. Lietuvių dai
nų tradicijoj konkreti situacija neretai siejama su vienu gausiai va
rijuojamu teksto modeliu, tarsi vienu poetiniu kodu, kuris telkia
kanonizuotą liaudies išmintį. Šitam kontekste latvių dainininkas
turi kur kas didesnes pasirinkimo galimybes, ketureiliai tarsi ma
žiau varžomi išankstinių nuostatų, patikrintos patirties ir labiau
pasitiki asociatyvaus santykio su pasauliu galimybėmis. Bet nėra
spontaniškos raiškos vaisius, nes jos būdai ir fonuos semiami iš
tradicijos arsenalo, be to, beveik kiekvienas latvių ketureilis turi ir
savo variantų, t. y. nėra visiškai unikalus. Kaip žinoma, pagrindi
niai lietuvių dainų tipai variantų turi ypač daug.
Dainininkų vaizduotės, kūrybingumo dėka pats darbas ar jo
rezultatai gali būti apdainuojami pasitelkiant stebuklų pasaulio
logiką. Įdomu, kad daugelis savo originalumu dėmesį patraukian
čių tekstų nėra visiškai unikalūs, atvirkščiai, turi nemažai variantų
ir yra paplitę skirtinguose regionuose. Galbūt į akis krintantis ir
taikliu sugretinimu ar netikėtu vaizdu išsiskiriantis ketureilis il
giau nedyla ir iš liaudies dainininkų atminties, ima migruoti. Tai
prieštarauja natūraliai iškylančiai hipotezei apie „netradAiškiau
sius“ ketureilius kaip talentingos improvizacijos pasekmę ir nu
gramzdina juos į kur kas pastovesnės ir archaiškesnės tradicijos
gelmes. O kokia nors iš pirmo žvilgsnio tradiciškesnė, buitiškesnė
situacija gali būti čia pat išradingai sumodeliuota, ją praskaidri
nant vienokia ar kitokia šmaikštesne pabaiga. Taip galbūt galima
paaiškinti gausiai atskirą temą apipinančių ketureilių įvairovę, kurią
sudaro mažiau varijuojantys, skirtinguose regionuose užrašyti teks
tukai. Su lietuviais tarsi ir kitaip. Populiariausi lietuvių darbo dai
nų siužetai yra be galo varijuojami, o iš jų išskiriamas pilniausias,
tobuliausias, dainos tipą reprezentuojantis variantas. Atskiruose
variantuose taip pat gali šmėkštelėti įstabesnis vaizdas, palygini
mas ar metafora - bet jie retai tampa dainon iš dainos keliaujan
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čia puošmena, dažniau tai lieka dainos pateikėjo individualumo
žyme ar bent siauresnio arealo ypatybe (plg. rugiapjūtės dainos
apie bėgantį barelį - Dzūkijoje ir rugį žiemkentei} - Žemaitijoje
ir kitur; taip pat įvairūs originalūs poetikos blyksniai.) Taip ir ta
lentingo dainininko atliekamos dainos melodija gali suskambėti
su ypatingu emociniu įtaigumu.
Nors lietuvių ir latvių dainos grindžiamos iš principo skirtin
gomis poetikos taisyklėmis, jos turi tas pačias apskritai liaudies
poezijai būdingas funkcijas. Numanomas dainos kelias - nuo bū
do ir priemonės bendrauti su pasauliu, jį užkalbėti, įvardinti ir to
kiu būdu sukurti, per to pasaulio norminimą ir suvaržymą, įteisi
nant tarpusavio santykius kaip pakartojančius gamtos modelius ir
tarpstančius gamtos apsuptyje, o kitame lygmenyje - išliekančius
bendruomenės etikos globoje.
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ABOUT LATVIAN AND LITHUANIAN WORK-SONGS
Saulė MATULEVIČIENĖ
Latvian and Lithuanian work-songs are compared in the ar
ticle. Their melodic peculiarities, spreading areas and texts are
discussed. Despite the close destination of this genre of folk-lore
work-songs of neighbour nations differ in their own principles of
the creation of a poetic impression, improvisative possibilities and
subjects.

Mažosios Lietuvos kanklės rašytiniuose šaltiniuose
Marija BALTRĖNIENĖ
Aukštaitijos, Žemaitijos ir Suvalkijos regionų kanklės
jau tyrinėtos įvairiais aspektais,1 o Mažosios Lietuvos in
strumentarijus mažai liestas. Kadangi šios teritorijos in
strumentus taip pat aptarinėjau tik bendrame visos Lietu
vos instrumentarijaus kontekste, su Mažosios Lietuvos
kanklėmis supažindinti norėčiau iš man žinomų rašytinių
šaltinių.
Mažoji Lietuva kaip geografinis vienetas susidarė še
šioliktame šimtmetyje iš tryliktame šimtmetyje kryžiuočių
užgrobtų baltų genčių žemių abipus Priegliaus ir Nemu
no upių: Nodruvos, Pilsoto, Skalvos, Sembos, Šiaurinės
Bartos ir Šiaurinės Notangos. Ten gyvenantys baltai save
vadino lietuvininkais. Mindaugo valdymo laikais šis kraš
tas buvo Lietuvos valstybės įtakoje, bet jo prie Lietuvos
prijungti nespėta. Vėliau šios žemės buvo kryžiuočių, Prū
sijos kunigaikštystės (XVI a.), dar vėliau Prūsijos karalys
tės (XVIII a.) sudėtyje. Katalikiškoji Lenkija su protestan
tiškąja Prūsija nebendravo, ir popiežius Prūsijai nepripa
žino katalikiškų kryžiuočių valdytų žemių. Nors lietuvinin
kai buvo intensyviai vokietinami, Prūsijos valdžia vengė
būti visiškai izoliuota ir stengėsi susieti naujos valstybės
istoriją su vietinių gyventojų praeitimi.
Dėl to bažnyčiose pastoriai pamaldas stengėsi laikyti
lietuvių kalba, pasirodė biblijų, psalmių vertimų, lietu
vių-vokiečių kalbų žodynų, etnografijos studijų, monog
rafijų, parašytų vokiečių pastorių, mokytojų ir kitokių spe
cialybių žmonių, apie lietuvininkų gyvenimą. Čia pirmieji
lietuviški raštai pasirodė maždaug keturiais dešimtmečiais
anksčiau nei Lietuvoje, o etninius muzikos instrumentus
pradėta minėti, nors ir vokiečių kalba, net pora šimtmečių
anksčiau.
Kanklės pirmą kartą paminėtos šalia kitų instrumentų
Jono Bretkūno biblijos vertime (1591 )2 - kanklės - Kewerische Harfe (kuršių arfa - M.B.). 1660 m. Burchaito
bažnytinėje knygoje yra užuomina, kad kankles Nidos
žmonės gaminosi patys.
Būdviečių parapijos pastorius Teodoras Lepneris
(1633-1691), visus savo brandžiausius gyvenimo metus
praleidęs tarp lietuvininkų, jau prieš pat mirtį (1690) baigė
apie šį kraštą rengti monografiją „Der Preusche Littauer“3, kuri paskelbta tik po penkiasdešimt metų (1744).
Mums rūpima tema čia aptinkamas toks sakinys: „Šiaip
jie (lietuvininkai - M.B.) ant vokiečių vadinamos kiaulės
galvos (kanklos) užtempia devynias arba dvylika misingi
nių stygų.“
Knygoje yra piešinys, kuriame, greta lietuvininkų su
tautiniais rūbais, apyvokos daiktais ir muzikos instrumen
tais, nupieštos ir kanklės (1 ii.). Tai pirmas vaizdinis ir iki
šių dienų aptarinėjamas kanklių liudytojas. Tačiau pripa
žindami šio piešinio istorinę svarbą, turime pažymėti, kad

kanklės piešinyje nėra aiškios. Piešinyje greičiausiai at
gamintas apytikris matytų kanklių vaizdas. Kanklių formoje
nematome įprastinės trapecijos. Piešėjas net neapskai
čiavo, kad piešinyje tilptų visas kanklių korpusas, todėl
ilgąją kanklių kraštinę galima tik įsivaizduoti. Be to, nesi
mato, prie ko tvirtinamos stygos. Varžiklių nėra. Stygos
pavaizduotos vienodo ilgio. Vadinasi, kiekviena jų turėtų
būti skirtingo storio - kitaip instrumento nesuderinsi. Re
zonansinė skylė neryški. Neaišku, ar tai ovalinė skylė, ar
pjaustiniais margintas ovalas. F.Gottholdas, perpiešdamas
šį instrumentą, nežymiai kai kurias detales pakeitė.4Nors
kanklių piešinys neaiškus, XIX šimtmetyje atsirado žmo
gus, kuris šias kankles perpiešė. Savo nuožiūra papildy
damas visas neaiškias detales, jis nupiešė jau ne kan
kles, o instrumentą, panašų į citrą (2 ii.). Tas piešinys yra
Bartscho knygoje „Dainų Balsai“. 5 Čia jau aiški ovalinė
rezonansinė skylė ir abi korpuso kraštinės vienodo ilgio,
kas prieštarauja įprastinei kanklių trapecijai. Lepnerio kny-

1 ii. T.Lepnerio pateiktas kanklių piešinys // Lepner T. Der Preusche
Littauer. - Danzig, 1744.

2 ii. Taip Ch.Bartschas pateikė T.Lepnerio kanklių piešinį // Bartsch Ch.
Dainų Balsai. Melodien litauischer Volkslieder.-Heidelberg.-T.2.-1889.

goję antrosios ilgosios kraštinės nėra, tačiau piešinyje ma
tyti visos dešimt stygų. Už jų jau turi būti ši kraštinė. Ma
nyčiau, kad ji turėtų būti ilga, nes pratęsus Lepnerio kan
klių apatinę stygą plačiojo galo link, pamatysime, kad il
goji kraštinė turi užsibaigti su įprastiniu kanklių smailu
mu. O Bartscho pateiktame piešinyje instrumento užbai
gos smailumas yra korpuso vidury. Lepnerio piešinyje sty
gos pakeltos, Bartscho - priglaustos prie korpuso. Iš to,
ką pastebėjome, galime daryti išvadą, kad abu piešiniai
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neatitinka tikrovės: Lepnerio pieši
nys gali turėti tik istorinę vertę, kaip
pirmasis rašytiniame šaltinyje pa
skelbtas kanklių vaizdas, o Ch.Bartscho knygoje - suklastotas, per
pieštas citros pavyzdžiu Lepnerio
piešinys, todėl toliau kankles tyri
nėjant nereikėtų juo remtis.
Kitas dėmesio vertas kanklių
piešinys Ch.Bartscho knygoje in
strumentų lentelėje yra lietuvinin
kų konkrečių kanklių atvaizdas (3
ii.), taip pat jų aprašas. Tai Kara
liaučiaus Prustamuseum ekspo
natas, pažymėtas Nr.63, gautas
Šeidiškiuose. Tačiau pirmas apie
šį eksponatą prašneko ir pateikė
piešinį F.Gottholdas straipsnyje
„Apie kankles ir lietuvių liaudies
melodijas“.6Gottholdas buvo mu
zikas profesionalas. Gavęs užsa
kymą parašyti tokį straipsnj, j pa
galbą pasitelkė būrį lietuvininkų
kankles mačiusių pateikėjų. Šių
pateikėjų pastabos čia ir yra ver
tingiausios. Apie šias kankles, tik
kiek vėliau, rašė ir piešinį kartojo
F. ir H.Tetzneriai. 7 XIX a. šios ne
paprastai gražios kanklės, kaip matome, susilaukė daug
dėmesio. Gaila, kad tai beveik vienintelis konkretus taip
plačiai aptartas tų laikų kankliavimo Mažojoje Lietuvoje
liudytojas. Išstudijavusi F.Gottholdo, Ch.Bartscho ir F. bei
H.Tetznerių žinias apie šį Prustamuseum eksponatą, ir no
rėčiau kiek plačiau jį aptarti.
F.Gottholdo pateikėjas H. atkreipė dėmesį, kokiomis
primityviomis priemonėmis lietuvininkai gamino kankles:
skaptu, kaltu, kirviu, paprasčiausiu peiliu, grąžtu, skries
tuvu. Pateikėjas H. rašo, kad kanklės skaptuotos iš vieno
ąžuolo gabalo. Kanklės juodai dažytos arba pajuodę nuo
senumo. Piešinyje matome suvalkietiško tipo trapeciją.
Šios trapecijos geometrinis brėžinys yra Gottholdo ir Bartscho instrumentų lentelėse, be to, smulkiai aprašytas
F.Gottholdo pateikėjo R. Trapecijos siaurajame gale į spe
cialius įtvirtinimus (vieno įtvirtinimo piešinys pateiktas mi
nėtose lentelėse) įvertas metalinis virbalas. Ant jo užriš
tos devynios žarninės stygos. Įtvirtinimai piešinyje ir brė
žinyje labai siauri. Sunku patikėti, kad jie galėtų išlaikyti
stygų įtampą. Plačiajame trapecijos gale stygos įvertos į
metalinius varžiklius. Apatinėje korpuso dalyje ties pirmu
tiniu varžikliu nupieštas ir skrituliukas, matyt, varžiklio pla
čioji užbaiga. (Lietuvoje metaliniai varžikliai buvo pradėti
vartoti tik XX a. trečiąjį dešimtmetį). Plačioji kanklių dalis
užsibaigia gana masyviu neįprastos formos galu (beje,
masyvus galas ir T.Lepnerio piešinyje), savo forma ir pjaus
tiniais primenančiu Nidos kapinių krikštus. Šis galas iš
pjautas iš to paties medžio gabalo kaip ir kanklės, jis su
tampa su korpuso apačia ir yra lentos storio. Jo šone iš
pjaustyta laužyta juosta. Kiaurai išpjauti rageliai pačioje
lentoje, be abejo, buvo kanklėms ant sienos pakabinti.
Kanklių siaurasis galas yra tekintas, stovo formos. Visa
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4 ii. Mažosios Lietuvos kanklių nuotraukos, pa
skelbtos knygoje//Ostpreussen /K.H.CIasen. —
Mūnchen, 1928.
3 ii. F.Gottholdo aprašytųjų kanklių piešinys,
paskelbtas minėtoje Bartscho knygoje.

viršutinė dalis puošta septyniomis žemaitiško tipo šešialapėmis žvaigždutėmis. Keturios iš jų (visos skirtingų dy
džių) puošia lentelę po stygomis: centrinė - didelė, sie
kianti kanklių šonus, apjuosta dvidešimčia (piešinyje 18)
mažų grąžto skylučių. Gottholdo ir Bartscho piešiniuose
jos lapai nėra išpjaustyti, o F. ir H.Tetznerių piešinyje tam
sūs lapai turėtų žymėti rezonansines skyles. Kita, perpus
mažesnė žvaigždutė telpa tarp virbalo įtvirtinimų. Matyt
viršutinė korpuso lentelė buvo išpjaustyta pirmiau nei įsta
tyti įtvirtinimai, nes jie slepia ornamento šonus. Dar dvi
žvaigždutės puošia viršutinės lentelės smailąjį trapecijos
galą. Kitos, ne tokios puošnios, išpjaustytos: dvi siaurojo
je tekintoje dalyje ir dar viena prisiglaudusi prie trapeci
jos, ragelio šone plačiojo galo pabaigoje (krikšte). Korpu
so šone išpjautos M A raidės, matyt, meistro inicialai. Krikš
to viršuje ir smailajame gale pritvirtinta po nedidelę medi
nę juostelę. Už jų tvirtinamas kaspinas - juo kankles ga
lėjo pasikabinti ant kaklo arba per petj.
Didysis trapecijos kampas - 105 laipsnių. Visas kan
klių ilgis 2 pėdos 8,5 colio, plotis 11,25 colio ir aukštis 1 ir
trys ketvirtadaliai colio. Ilgiausia styga 20 colių, trumpiau
sia - 11 colių ilgio. F. ir H.Tetzneriai nurodo tokius šių
kanklių matmenis: bendras ilgis - 85 cm, varžikliu lente
lės ilgis - 43 cm, rezonansinės skylės gylis - 4 cm; il
giausia styga 57 cm, rezonansinės skylės gylis - 4 cm;
ilgiausia styga 57 cm, trumpiausia 29 cm.
F.Gottholdas, atsižvelgdamas į lietuvininkų dainuoja
mų melodijų aukštį ir stygų ilgį, pamėgino nustatyti šių
kanklių derinimą: c, c1, d1, e1, f1,g1, a1, c1. Bosinė styga
užgaunama pastoviai. Anot F.Gottholdo, ji skamba kaip
Labanoro dūda (Sackpfeife). Šis derinimas neatitinka Gizevijaus nustatyto derinimo minorinėje dermėje (a-moll).

Muzikos instrumentų meistras A.Butkus surado dviejų
Mažosios Lietuvos kanklių nuotrauką K.H.CIaseno kny
goje „Ostpreusen“ (Mūnchen, 1928). Nuotraukoje mato
me mūsų aprašytąsias Karaliaučiaus Prustamuseum kan
kles ir kitas, mūsų lig šiol nematytas. Šioje nuotraukoje
galima atsekti tikresnį kanklių vaizdą. Jeigu nuotrauka pa
daryta 1928 m., tai, praėjus aštuoniems dešimtmečiams,
mūsų eksponatas išsilaikė tikrai puikiai. Nėra tik vienos
stygos, iškritęs jos varžiklis. Nedidelis skilimas jungia abi
kablelio formos išpjovas, čia aiškiai matyti, kad rezonan
sinės žvaigždutės nėra kiauros. Ąžuolinis korpusas laiko
si tvirtai (4 ii.; kanklės iš dešinės).
Retai kanklėms parenkamas ąžuolo medis. Matyt bū
ta labai nagingo meistro, kad iš tokio kietmedžio labai
primityviais įrankiais jis pagamino meno šedevrą. Gal jis
buvo ir krikštų meistras? Nedrįstu tvirtinti, kad tai išimtis
ar netiksli nuoroda. Z.SIaviūnas irgi yra nurodęs vienerias kankles, kurių lovelis ąžuolinis.
Labai įdomus ir unikalus faktas - žarninės stygos. Jei
gu tai būtų senesnės sanklodos kanklių korpusas, sakytu
me, kad taip ir turi būti. Stygos užtemptos iš vietinių me
džiagų ir mena ankstyvąjį laikotarpį. Dabar gi - žarninės
stygos ant tokio išbaigtos formos puošnaus korpuso įtemp
tos metalinių varžiklių. Gal čia panaudotos arfos stygos?
Gottholdo pateikėjas E.Gizevijus aprašo mums ne
įprastą skambinimo kanklėmis būdą. Grojantysis instru
mentą laiko stačią taip, kad atvirkščioji instrumento pusė
remiasi į petį. Dešinės rankos pirštais (išskyrus nykštį) iš
gaunamas diatoninis garsynas a-moll tonacijoje. Skambinant taip pat naudojamasi kairės rankos rodomuoju pirš
tu. Juo mušamas taktas, užgaunant bosinę stygą. Kad
skambintų brauktuku, jam nebuvo žinoma. Atrodytų, kad
Gizevijus aprašo kažką panašaus į skambinimą arfa.8 Ir
aprašomų kanklių smailasis galas pagamintas, rodos, spe
cialiai keliui į jį atremti, kad būtų patogu arfiškai užgauti
stygas. .
Iš F.Gottholdo pateiktos medžiagos būtų galima dary
ti tokią prielaidą: jeigu arfa pritarė psalmėms, kodėl joms
nepritarus kanklėmis? O kad jos primintų arfą, galima
skambinti vertikaliomis žarninėmis stygomis Gizevijaus ap
rašytuoju metodu. Galbūt ir J.Bretkūnas biblijos vertimo
gale pateiktame instrumentų sąraše neatsitiktinai kankles
verčia į Kewerische Harfe (kuršių arfa). Gal jau nuo XVI a.
Bretkūno paskatinti religingi žmonės kankles pastatė ant
kelio ir skambino vertikaliomis stygomis? Šį, vienintelį, Gi
zevijaus kankliavimo aprašymą galbūt galima būtų trak
tuoti kaip užuominą į tradiciją, jei neturėtume mums įprasto
tradicinio kankliavimo.9
Gizevijaus kankliavimas - ne etninis reiškinys, o etni
nio reiškinio pritaikymas tam tikram laikotarpiui. Tai su ben
dra kultūros pažanga susijęs reiškinys, kuri Prūsijoje dau
gelyje sričių reiškėsi gerokai anksčiau nei Lietuvoje.
Kitos kanklės, antros Mažosios Lietuvos kanklių liudy
tojos, palyginti su aprašytomis, atrodo žymiai senesnės
(4 ii.; kanklės iš kairės). Jos taip pat devynstygės, galbūt
iš mažiau patvaraus medžio. Lovelis siauresnis, atrodo,
skaptuotas. Viršutinė lentelė šviesesnė, kito medžio. Ji suskilinėjusi, puošta šešiomis kiauralapėmis žvaigždutėmis.
Pasparos virbalui įverti išvirtę. Varžikliai išlikę visi, stygų
nėra. Tarpai tarp jų yra žymiai siauresni nei Prustamuseum

kanklių. Siaurasis galas taip pat lygiai nupjautas, nors,
atrodo, nėra tekintas. Plačiojo galo užbaigimas su didele
ovaline skyle savo forma artimas Prustamuseum kan
klėms. Šita abejų kanklių kuršių kapų paminklus prime
nanti detalė, kuri užima trečdalį kanklių korpuso, išskiria
Mažosios Lietuvos kankles iš kitų regionų. Taip pat šio
regiono kanklėms, atrodo, būdinga gausi korpuso puo
šyba. Kanklių trapecija artimesnė suvalkietiškam modeliui.
Nors kai kurie pateikti duomenys kelia abejonių, lietu
vininkų kanklės vertos dėmesio: tikrai labai gražios, tobu
los formos, puošnios, ir meistrams kyla noras tokias pa
gaminti. Manau, kad esamų duomenų tam pakanka. Ne
pamirškime, kad meistrai visais laikais instrumente įkū
nydavo ir savo individualybę. Tokią teisę turi ir šių dienų
meistrai. Pasitelkę talkon sukauptą patirtį ir prisilaikydami
bendrų tradicijos reikalavimų, jie gali pagaminti daug dai
lių lietuvininkų kanklių pagal kiekvieno skonį: ir etnografiškesnių, ir šiuolaikiškesnių. Pradžią padarė A.Butkus. Jis
atkūrė visas mūsų aprašytas kankles. Devynstyges kan
kles gamina ir kiti meistrai. Kitų Lietuvos regionų kanklių
gausu muziejų fonduose. Būtų gerai kuriame nors muzie
juje šalia PZorio ar S.Abromavičiaus kanklių matyti ir
K.H.CIaseno pateiktoje nuotraukoje esančias XIX (ar anks
tesnio) šimtmečio Mažosios Lietuvos laikmetį atspindin
čias etnografines kankles.
NUORODOS:
1. Lietuvių tarybinė enciklopedija. - V. - T.2. - 1976. - R598.
2. Bretkūnas J. Postilla, tatai esti trumpas ir prastas išguldymas evangeliu. - Karaliaučius, 1591. - T.6. - R135.
3. Lepner T Der Preusche Littauer. - Danzig, 1744. - R94-95.
4. Gotthold F.A. Ueher die Kanklys und die Volksmelodien der Litthauer. - Neue Preussische Provinzial - Blatter. - Konigsberg,
1847. - Nr.4. - R241-256.
5. Bartsch Ch. Dainų Balsai. Melodien litauischer Volkslieder. - Hei
delberg, 1889. —T.2. - P.11-15.
6. Gotthold...
7. Tetzner F. und H. Dainos. Litauische Volksgesange. - Leipzig,
1897. - R112.
8. Gizevijus nurodo, kad lietuvininkai kankles vadino psalmėmis
(Psalmen) arba Dovydo arfa (Davids harfe). Pagonybės laikais jie
kanklėmis palydėdavo savo religines giesmes, o naujos religijos
vardan jos tapo Dovydo arfa. Čia pat jis sumini, kur kanklės buvo
naudojamos: jomis skambino per derliaus šventes, vestuves, lai
dotuves.
9. Littauische Volksgesang. Neue Preussische Provinsial. - Blatter,
1848. - Nr.5. - P.59-63.
Mokytojas E.Budrius rašo XVIII a. pabaigoje matęs kankles ir pats
skambinęs jomis. Tačiau čia pateiktą E.Budriaus kanklių ir kan
kliavimo aprašymą reikia vertinti atsargiai. Galbūt tuo metu dau
gumą daugiastygių instrumentų lietuvininkai vadino kanklėmis,
nes straipsnyje aprašytosiomis įgudęs muzikantas galėjo išgauti
ir chromatinį garsyną.

The kanklės of Lithuania Minor in the records
Marija BALTRĖNIENĖ
The data available about the kanklės in Lithuania Mi
nor and prevented by the Prussian ethnograpies (T.Lepner, F.Gotthold, Ch.Bartsch, F. and H.Tetzner, K.Ch.Clasen from the 17thto the 20* 0.) are discussed and evalua
ted critically in the article. Yon can see the only known
Lithuanian Kanklės of Lithuania Minor in the illustrations.
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M etalo plastika
K laipėdos krašto paminkluose
Antanas STRAVINSKAS
1995 metų rugsėjo 2-oji buvo reikšminga Klaipėdos kultū
ros, meno, technikos bei pramonės istorijoje: būtent tą dieną
įvyko įspūdingas Gustavo Katckės (G.Katzke) kalvės jubilie
jauspaminėjimas, kuriame dalyvavo G.Katckės vaikaitis H.Katckė, kiti giminaičiai, Respublikos Seimo nariai ir daug klaipė
diškių —kalvystės meno gerbėjų.
Čia, kuklioje Šaltkalvių gazelėje, lygiai prieš šimtą metų
(1895), be daugelio kitų Klaipėdos metalo įmonių, dirbtuvių ir
parduotuvių savininkų, įsikūrė spynininkas ir pramonininkas
G.Katckė (1868-1946), o greta —jo bičiulis Francas Grimas
(F.Grimm). Daugelyje panašaus profdio Klaipėdos dirbtuvių
gamino įvairias žemės ūkio mašinas, padargus, svarstykles ir
kt. Tačiau įstabiausia, kad daugelyje jų, taip pat ir G.Katckės
kalvėje, buvo gaminami tik Klaipėdos kraštui būdingi metali
niai (geležies) memorialiniai paminklai.

G.Katckės kalvės veikla truko nuo 1895 iki 1944 metų, ta
čiau jo vaikaičio U.Katckės žiniomis, minimi paminklai joje
buvo gaminami maždaug iki 1935 metų.
1957 m. pačiame Klaipėdos kapinių ir jų paminklų naiki
nimo įkarštyje „atsirado “restauracinių dirbtuvių restauratorius
Dionyzas Varkalis, kurio iniciatyva ir supratingų to meto Klai
pėdos vadovų bei daugelio klaipėdiškių dėka išlikusioje ir re
konstruotoje G.Katckės kalvėje 1992 m. buvo įrengtas unika
lus ne tik Lietuvoje, bet galbūt ir Europoje Kalvystės muziejus.
Jame (viduje ir kiemeliuose) eksponuojami įvairiausi metalo
dirbiniai - nuo archeologinių radinių, įvairių architektūros
puošybos detalių iki XIX a. pabaigoje —XX pradžioje čia ir
kitur gamintų paminklų. Ypač originaliai ir įspūdingai atrodo
greta Žemaitijos koplytėlių ir koplytstulpių, geležinių kryžių pa
gal D. Varkalioprojektą jo paties sumontuotas Klaipėdos kraš
to „Kryžių kalnelis“ arba „Kryžių
piramidė“.
Tą įsimintiną dieną muzieju
je atidaryta vilniečio „Kalvedos“
firmos Lentvaryje savininko
VAdomavičiaus irjo artimiausių
bičiulių R.Vaitkūno, E.Latėno,
J.Kazlausko ir S.Pirogso kalybos
darbų paroda. Klaipėdos krašto
dainas ir giesmes atliko „Vorusnės“ folkloro ansamblis (vad.
prof, habit, dr. A.Kaukienė), skai
tytos rašytojo K.Kauko knygos
„Rausvospamarių rasos“ištrau
kos.
Antroji šio reikšmingo įvykio
dalis —mokslinė konferencija
„Metalas Klaipėdos krašto archi
tektūroje ir buityje“ —įvyko Ma
žosios Lietuvos istorijos muzieju
je. Pranešimus skaitė Kalvystės
muziejaus įkūrėjas D.Varkalis,
ekonomistas VVareikis ir šių ei
lučių autorius. Pateikiame kiek
Gustavo Katckės kalvei —100-as metų. Jubiliejaus proga Seimo narys St.Malkevičius sveikina Kalvystės
papildytą
pranešimo tekstą.
muziejaus įkūrėją Dionyzą Varkal į.
KDemerecko nuotr.

Kuo panašūs ir kuo skiriasi Didžiosios ir Mažosios Lietu
vos metaliniai (geležiniai) memorialiniai paminklai? Panašūs
tuo, kad nors ir skirtingų tradicijų bei konfesijų įtakoje staly
ti, beveik visi išlaikė ryškią lotyniško kryžiaus formą. O skiria
si —kad Didžiojoje Lietuvoje paprastai geležies paminklai
yra kaltiniai, t.y. karšto geležies kalimo, lankstymo ir sukimo,
o Mažojoje Lietuvoje —dažniau šalto ir tik po to karšto me
talo apdorojimo produktas. Ir drįstame teigti, kad jie yra la
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biau šaltkalviško darbo ir meno gaminiai. Be to, kai kurie Di
džiosios Lietuvos geležiniai kryžiai savo kryžmų centruose tu
ri švino ar kitokio metalo krucifiksus, ko visiškai nėra Mažo
sios Lietuvos paminkluose. Čia krucifiksų vietoj dažniausiai
yra keturkampės arba ovalinės metalinės (kartais emale deng
tos) lentelės svarbiausioms žinioms apie mirusį surašyti.
Greta minimų geležinių kryžių, tvarkingai aptvertose ir
rūpestingai Drižiūrimose (ypač prieš II pasaulinį karą) Ma-

G.Katckės kalta tvorelė Kukoraičių kapinaitėse, Saugi) ap.

žosios Lietuvos kapinėse ir kapinaitėse dar matyti tradici
nių medinių krikštų ir daug lietinių (špižinių) kryžių, kuriuos
pargabendavo iš Karaliaučiaus arba gamindavo Klaipėdos
liejyklose. Ogi Didžiojoje etnografinėje Lietuvoje kadaise
vyravo mediniai stogastulpiai, koplytstulpiai irkiyžiai, o greta
jų - turtinga ir įvairia metalo plastika pasižymintys kaltiniai
geležies paminklai. Dabar ir vienur, ir kitur dažniausiai sta
tomi akmens ar cemento paminklai. Beje, 1990 m. komplek
sinėje kraštotyros ekspedicijoje Klaipėdos krašte dar apti
kome gana daug įvairių ir įdomių geležinių kryžių.
Bene įdomiausia, kad D.Varkalio energijos bei sumanu
mo dėka, be daugelio kitų, sakytume, unikalių eksponatų,
pavyko išsaugoti ir keletą metalinių krikštų arba gana origi
nalių antkapinių paminklų. (Natūralioje aplinkoje jų beveik
nelikę, išskyrus Kukoraičių kapinių krikštą.)Taigi manome,
kad ir tokie paminklai buvo statomi. Beje, aptikome ir kitų
geležinių kryžių, savo dydžiu ir forma kiek primenančių mi
nimus krikštus. Antai Agluonėnų kapinių kryžiaus aukštis
viso labo 94 cm, o vienos kryžmos (petelio arba „rankos“)
ilgis tik 28 cm. O kitų kapinių panašios konstrukcijos kryžiai
gerokai didesni (nuo 1,30 m iki 1,70 m) ir turi jau aiškiai
išreikštą lotyniško kryžiaus formą. Pagal konstrukciją juos
galima skirstyti į du pagrindinius tipus: vienastiebius (turi
me omeny vertikalę) ir daugiastiebius (rėminius), o pagal
puošybą - tai dažniausiai įvairios geometrinės formos (rom
bai, kvadratai, ovalai, spiralės) paminklus ir augmenijos (stili
zuotų gėlių, žiedų ir kt.) motyvais puoštus. Analogiški (puošti

K.Demereeko nuotr.

gėlių motyvais) pavyzdžiaiyra kapų kryžiai.1Apskritai ir vie
no, ir antro tipo paminklų (galbūt serijiniu būdu iš anksto
pagamintos detalės) išlenkimai ir sukiniai yrajungiami varž
tais, kniedėmis ir apsodais, t.y. apjungimais arba apsodini
mais, dažnai panaudojant lietas ir tekintas juodo ir spalvoto
metalo detales. Taip buvo sudaromos kartais paprastos, o
kartais net labai sudėtingos ir įmantrios metalo plastikos for
mos, turinčios įvairių meninių stilių ypatybių. Be abejo, tam
tikrą įtaką metalinių paminklų gamybai ir jų puošybai galė
jo turėti architektų naudojami įvairių pastatų bei jų detalių
specialūs albumai ar išplitusi standartizuota detalių pro
dukcija.2
Minėtojo Agluonėnų paminklo, iš dalies primenančio
krikštą, kryžmą į visas keturias puses puošia padidintos for
mos kriauklės pavidalo juostos, sujungtos apsodais. Tų į iš
orę lenktų formų centruose įmontuotos lietinės stilizuotos
gėlės, o visa kompozicija sudaro dailią ažūrinę rombo for
mą. Čia panaudotos ir prie vertikalaus stiebo ir kryžmų ga
luose pritvirtintos tekintos detalės. Panašios konstrukcijos,
bet jau šiek tiek sudėtingesnės plastikos, yra kitas Agluonė
nų paminklas su iš gotikos atėjusiomis smailėmis bei šiame
krašte labai mėgstama rozete viršutinėje vertikalaus stiebo
dalyje. Dar viename Agluonėnų kryžiuje greta vertikalaus
stiebo eina kelios lygiagrečios juostos, o kryžmų pažastys tu
ri padidintas kriauklės formas su būdinga žiedų (lapų) kom
pozicija. Kryžmų galai irgi užsibaigia stilizuotais žiedais. Be
veik analogiška Montvilų kapinių kryžiaus konstrukcija.
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Kukoraičių kapinių paminklas (krikš
tas?). IŠKDemerecko nuotraukos
perpiešė B.Šiaulytis. 1995 m.

Daug sudėtingesnė su tekintomis
detalėmis - vienastiebio Vanagų kai
mo kapinių paminklo kompozicija. Jį
puošia įmontuotos stilizuotų lelijų ir ko
nusinių formų smailės. Paminklas 1,40
m aukščio, o kryžma —80 cm; metalo
plokštelė - 22 cm pločio.
Kaip minėta, atskirą kapinių pamin
klų grupę sudaro dvistiebiai ir daugiastiebiai (rėminiai, ažūriniai) kryžiai. An
tai Saugų kaimo evangelikų liuteronų
1,38 m aukščio dvistiebio kryžiaus puo
šybą iš esmės sudaro tiesių ir
~R
gulsčių linijų sandūra, suda'
ranti taisyklingos formos

Priekulė, senosios evangelikų kapinės. M 1:7,5
Piešė I.Miežinytė

48

vidines kryžmų puošmenas sudaro augmenijos ornamenti
ka. Neatmetama galimybė, kad tokiai kryžių puošybai įtaką
galėjo daryti Klaipėdos krašte paplitęs jūgendo stilius.
Dar vienas originalios ir Klaipėdos kraštui būdin
gos kryžių puošybos pavyzdys - sukta geležis. Vienur,
kaip antai Senosiose Drukių kapinėse, - tai įvijai, rit
mingai suktas metalas (kryžiaus stiebo vidurys), o iš
kryžmos centro kyla originalaus pavidalo stilizuotos
augmenijos peteliai (rankos). Jie užsibaigia neogotiki
nėmis smailėmis, o kryžiaus apatinė dalis išdabinta populia
riomis rozetėmis.
Dvistiebio Agluonėnų kryžiaus centrinė vertikalė ir ho
rizontalė taip pat iš suktos geležies. Kryžmų pažastys papuoš
tos jūgendo stiliui būdingais augmenimis - aguonų formos
galvutėmis, o kryžmų galuose —tradicinės neogotikinės
smailės. Tai rodo net kelių stilių jungtį, kurią bene geriau
siai apibūdino tarsi visus stilius sujungiantis eklektikos arba
istorizmo stilius.
Kartais Klaipėdos krašto kalviai ar šaltkalviai sukta
Klaipėdos kapinių kryžius.
KDemerecko nuotr.,
geležimi puošė tik apatines, šonines kryžių stiebų dalis,
1994 m.
o kartais ta vingri, gyvai sukta metalo linija bėga visų
kryžmų pakraščiu. Pirmiesiems pavyzdžiams atstovauja
Senųjų Drukių, Kontvainių, o antriesiems - kai
kurie Agluonėnų, Vanagų ir kitų kapinių
kryžiai.
Dažnai viename ir tame pačiame
paminkle išradingai naudojamas kantuotas, juostinis, suktas, lankstytas ir te
kintas bei lietas metalas. Tokie yra Ag
luonėnų, Vanagų bei daugelio kitų ka
pinių kryžiai.
Klaipėdos krašto paminklams bū
dingi lengvi, grakštūs plonos geležies
išraitymai abipus stiebų ir tarp kryžmų
pažastų, tačiau esama ir griežtų, taisyk
lingų lygiagrečių linijų kryžių, apkaišy
tų padidintos formos lapais ir liaunais
metalo išlankstymais (kai kurie Vana
Klaipėdos kalvio R.Aušraičio nukalti varteliai. gų, Agluonėnų kapinių kryžiai). Jų tai
KDemerecko nuotr., 1994 m. syklingos ir griežtos linijos primena ne
oklasicistinį arba empyro stilių. Šia
kvadratus, kurie prasme ypač charakteringas ne vienas Agluonėnų ir kitų vie
tarsi primena tovių kryžius.
žaismingą ažūrinį
Petreliu kaimo kapinėse pavyko aptikti itin šiam kraštui
rombų vėrinį. charakteringą kryžių —„gyvybės indą“ arba „gyvybės me
Statmenų ir hori dį“, - kurio ir vidų, ir išorę puošia grakščios įvairių formų
zontalių linijų bei gėlės ir aptakūs metalo išraitymai. Panaudotos štampuotos
S formos išraity ir tekintos detalės. Kryžiaus aukštis 162 cm, o kryžma - 99
mų kompozicijo cm. Tai sudėtingos kompozicijos ir įvairios metalo plastikos
mis pasižymi Kin kryžius. Panašių neobarokinių formų kryžių Klaipėdos kraš
tų ir kitų vietovių te, taip pat Kalvystės muziejuje yra ir daugiau.
kryžiai.
Ne vienas Klaipėdos krašto kryžius su padidintų formų ir
Šiek tiek sū ryškiai stilizuotais lelijų žiedais primena ir kai kuriuos Didžio
dėtingesnės kom sios Lietuvos, ypač Sūduvos, kryžius (toks yra Kintų kryžius).
pozicijos yra
Įvairia ir šiam kraštui būdinga metalo plastika pasižymi
Šauklių kapinių Šauklių kaimo evangelikų kapinių kryžiai. Tačiau bene ori
kryžius. Be tradi ginaliausią vieno kryžiaus puošybos dalį sudaro ritmiškai
cinių S formos ir įmontuotos plokštelės, kurių horizontalios kiaurymės prime
kriauklių pavida na neorenesanso pastatų rustiką. Čia neapsieinama ir be lietų
lo išlankslymųjo bei tekintų detalių

Butkų kaimo evangelikų kapinės. Kapo varteliai ir tvorelės
fragmentai. M 1:6.
Piešė ALekailė

Paminėtina dar viena rečiau sutinkama paminklų rūšis
- tūriniai arba tam tikrą erdvę užimantys kryžiai, kurie pa
sižymi ne tik įvairia, bet ir sudėtinga metalo plastika ir kon
figūracija. Tai rodo šiame krašte (ir, ko gero, Klaipėdos mies
te) buvus gabių ir išradingų (tarp jų, be abejo, ir G.Katckė)
metalo meistrų, kalvių ir šaltkalvių.
Dar vienas svarbus kapinių puošybos objektas - kapinių
ir atskirų kapų tvorelės ir jų varteliai. Nors šie savo konstruk
cijomis dažniausiai skiriasi, bet puošybos elementais yra pa
našūs. Dauguma šio krašto kapų vartelių tik pakartoja tvo
relių puošmenis.

Paprastai kapinių ir kapų tvorelių varteliai yra dviejų tipų
- vienpusiai ir dvipusiai (pastarųjų kai kuriose Klaipėdos kraš
to vietovėse yra daugiau). Vienpusių vartelių konstrukcija daž
niausiai būna paprastesnė: jų virbai kartais sutvirtinami įstri
žai pritvirtintais skersiniais (kartais sukryžiuojami) ir prime
na Didžiosios Lietuvos paprastų medinių tvorų vartelius. Su
dėtingesnės konstrukcijos ir puošnesni yra dvigubi vartai ir
varteliai. Dvipusių vartelių virbai paprastai sutvirtinami įvai
riomis geometrinėmis figūromis (rombais, kvadratais, apskri
timais), dažniausiai nuo kraštų į centrą kyla iškilniai išlenktos
neabejotinai barokinių linijų formos metalinės juostos. Kar
tais jos primena grakščias neobaroko pastatuose mėgtas vo
liutas. Dažniausiai jos užbaigiamos arba tradicinėmis gotiš
komis smailėmis, arba įvairių stilizuotų žiedų bei lapų kom
pozicijomis, rečiau - kuklių kryželių formos puošmenimis.
Turtingesniųjų kapų aptvėrimai ir jų varteliai buvo puo
šiami stilizuotų lelijų, saulėgrąžų žiedų, aguonų galvučių mo
tyvais bei grakščiomis ncobarokinėmis puošmenomis.
Reikia pastebėti, jog daugelis šio krašto paminklų neiš
vengė kartais gana griežtos prūsiškos statybos įtakos, o drau
ge ir jos stilių įvairovės. Tai, be abejo, padidino jų puošybos
metalo plastika galimybes. Apskritai Klaipėdos krašto gele
žiniai kryžiai, kaip ir daugelis to krašto architektūros pamin
klų, turi istorizmui būdingą meninį stilių su XIX a. antrosios
pusės - XX a. pradžios įvairių stilių (neogotikos, neorenesanso, neobaroko ir neoklasicizmo) bruožais. Tam tikrą įta
ką darė ir populiarus jūgendo stilius.
Kita vertus, šio krašto paminklai negailestingo laiko bėgs
me išlaikė savo formų savitumą, ir čia galime įžvelgti savo
tišką evangelikų liuteronų konfesijos įtaką.
Pagaliau Klaipėdos krašto paminklų ir metalo plastikos
įvairovė liudija šio krašto kalvių bei šaltkalvių aukštą meist
riškumą.
NUORODOS:
1. Willimann J. Die Grabkreuze von Lantsch / Lenz.-Zurich, 1989.
2. Tatoris J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939
metų.-V, 1994.-PI 16.
M etal plastic on monuments
in tiie Klaipėda region

Antanas STRAVINSKAS
On October 2,1995 the celebration of
the smithy built up a hundred years agoby
Gustavas Katzke, a locksmith and manu
facturer, took place in Klaipėda. At pre
sent the Forge Museum is founded here.
An artistic programmewas shown and
a scientific conference was held on the oc
casion. The originality of memorial iron
monuments in the Klaipėda region and
also the decorations of various artistic sty
les and rich metal plastic characteristic to
them were stressed in the conference.
In general iron crosses in the Klaipė
da region as well as the majority of archi
tectural monuments inthe region have the
features pecul iar to historicism (neo-Gothic, neo-Renaissance, neo-Baroque, ne
oclassicism) and the style of jugend.
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Antano Jaroševičiaus

125-osioms gimimo metinėms
IVumpos biografijos žinios.
Antanas Jaroševičius gimė 1870
m. liepos 22 dieną Biržų apskrity,
Pasvalio valsčiuje, Skrebotiškiu
kaime. Mokėsi Mintaujos gimna
zijoje, o 1893 m. įstojo į Peterbur
go Stiglico dailės mokyklą, kurią
baigė 1899 m. 1902-1905 m. mo
kytojavo Orlovo ir Kazanės mo
kyklose. Gyvendamas Rusijoje,
buvo neblogai materialiai apsirū
pinęs, tačiau nuolat svajojo grįžti
Lietuvon visam laikui. Iki 1921 m.
grįždavo tik vasaromis.
Lietuvoje tapė peizažus, piešė
liaudies architektūros objektus.
Kaip yra pats prisipažinęs: „Trau
kė mane į savo kraštą lietuviška
sis menas, kuriuom aš visą laiką
žavėjaus, jo gebėjimu ir tolimes
niu vystymusi rūpinausi. Žavėjaus
kryžiais, liaudies statyba, audiniais
ir kitokiais meno dirbiniais. Esu
apkeliavęs visą Lietuvą piešdamas
ir rankiodamas liaudies kūrybą.“
Nuo 1921 m. gyveno Giedrai
čiuose (Molėtų raj.). Ten 1956 m.
birželio 17 dieną mirė ir palaido
tas.
Visuomeninė ir kultūrinė veik
la. Antanas Jaroševičius vienas iš
pirmųjų atsiliepė į P.Rimšos ragi
nimą rengti Lietuvoje dailės pa
rodas ir buvo aktyvus pirmųjų dai
lės parodų organizatorius bei da
lyvis.
Jau pirmoje dailės parodoje
dailininkas eksponavo devynioli
ka grafikos kūrinių —tai buvo
knygų viršelių projektai, tarp ku
rių ir dviejų geležinių kryžių brė
žiniai.
A.Jaroševičius buvo ir Dailės
draugijos steigėjas bei jos dalyvis,
taip pat vienas iš pirmųjų elemen
torių, knygų ir žurnalų iliustratorių, tautodailės propaguotojų baž
nyčioje, o mokytojaudamas Gied-
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raičiuose (1921-1935) savo moki
nių tarpe puoselėjo taikomąją
dailę, ypač lietuvišką ornamentą.
Apie savo darbo patirtį parašė ir
išleido metodinę knygą „Dailieji
medžio darbeliai“ (1939).
Plačius jo, kaip menininko ir
piliečio, interesus liudija bendra
darbiavimas „Varpe“, „Lietuvos
ūkininke“, „Vaire“ (1914-1915),
rašė dailės, mokslo, literatūros,
politikos klausimais. Jis sielojosi,
kad inteligentija toli nuo dailės ir
kad tai yra menko estetinio lavi
nimo ir nepriteklių pasekmė,
Mažeikių apskr., Sedos mst. bažnyčios (?), 1922 m. Lta 965.
„...tebėra skeptikų, kurie žiū
ri į dailę kaip į kokį nereika
lingą ir nenaudingą turtingų
žmonių žaislą, o ne kaip pri
gimtą žmogaus dvasios apsi
reiškimą“ („Vairas“, 1914 m.,
Nr.6).
Dailininkas yra rašęs ir
apie lietuvio inteligento mo
ralinę ir materialinę skolą
gimtajam kaimui (knygelėje
„Darbininko vargai ir rūpes
čiai“, 1913 m., pasirašė sla
pyvardžiu A.Garbštas; tuo
pačiu slapyvardžiu pasirašė ir
knygelę „Kam aš reikalin
gas“, išleistą 1905 m.). Jis
Mažeikių apskr., Tirkšlių mst. kapinės, 1921 m. Lla 959.
kreipėsi į kunigus sakyda
mas, kad bažnyčiose nėra
tautinio meno apraiškų, ir
nstslM teigė, kad „kunigai turi būti
pirmutiniai tarpininkai tarp
bažnyčios dailės ir tautos“
(„Vairas“, 1914 m., Nr.8).
Jam rūpėjo ir kaimo žmonių
ūkininkavimo reikalai, todėl
bendradarbiavo „Ūkininke“,
„Naujienose“, duodamas
įvairių patarimų.
Pirmojo pasaulinio karo
metais, kai Kazanėje atsidū
rė nemažai lietuvių, A.Jaro
ševičius, kaip Lietuvos cen-

Mažeikių apskr., Tirkšlių mst. kapinės. Lta 950.

cijos. Albumui „vinjetes iš tautinių motivų sutaisė“ Anta
nas Žmuidzinavičius.
A.Jaroševičius „Prakalboje“ rašė: „...kryžių įdomumas yra
formose ir ornamente“, jis pripažino, kad kryžiai nyksta, kad
juos keičia fabriko darbo - „visai kitokios dvasios“. Todėl
dailininkui kilusi mintis pačiam naujus kryžius komponuoti,
bet suvokęs, jog „reikėjo turėti supratimą, faktinę medžia
gą...“, tad ir pradėjęs kryžius piešti. Beje, dailininkas savi
kritiškai prisipažįsta, jog pradžioj piešė neakylai, o paskui —
jau tiksliau.
Albumo kryžiai piešti
1904-1911 metų laikotarpiu
Panevėžio, Šiaulių, Kauno,
Vilniaus gubernijose. (Vė
lesni piešiniai lakštuose sau
gomi muziejuose.) Iš piešinių
matyti dailininką buvus geru
piešėju, turėjus supratimą,
kas vertinga. Įdomi detalė:
albumas kaip premija buvo
išdalytas Draugijos nariams;
autorius norėjęs išdalyti kai
mo žmonėms. Be minėto al
bumo unikumo, M.K.Čiurlionio dailės muziejuje sau
gomas ir mažas albumėlis „juodraštis“, tiksliau, albu
mo projektas (Lta 1510), ku
ris taip pat jau retas ekspo
natas.
M.K.Čiurlionio dailės
muziejaus fonduose saugo
ma: tapybos skyriuje yra dvi
Mažeikių apskr., Tir kšlių visč., Geidžių k.
akvarelės, o liaudies meno
varpinė. U a 982.
skyriuje šešiasdešimt ke
turi piešiniai ir penkiasde
šimt septynios (19211923) fotografijos. Pieši
nių yra šios grupės:
I. Gyvenamųjų namų,
klėčių architektūra, jos
detalės, interjerai: 1. gyve
namųjų namų ir klėčių - 3
vnt.; 2. langų ir durų - 4
vnt.; 3. skrynių - 6 vnt.
II. Kulto pastatų ir in
terjerų: 1. koplyčių -1 vnt.;
2. varpinių - 5 vnt.; 3. ka
pų vartų -1 vnt.; 4. bažny
čių architektūrinių detalių
- 5 vnt.; 5. bažnyčių baldų
- 8 vnt.
III. Memorialinių pa
minklų: 1. koplytėlių - 2
vnt.; 2. koplytstulpių, sto
gastulpių - 14 vnt.; 3. kry
žių- 14vnt.; 4. akmens pa
minklų - 1 vnt.

trinio komiteto įgaliotinis, globojo tautiečius, rūpinosi jų grį
žimu į Lietuvą.
1927 m. jis sukūrė paminklo projektą 1920 m. žuvusiems
už Lietuvos laisvę kariams. Paminklas išliko nesunaikintas,
ir šiandien stovi netoli Giedraičių bažnyčios.
„Lietuvių kryžiai“ —pirmasis liaudies meno albumas.
Jau 1904 m. A.Jaroševičius ėmė iš natūros piešti kryžius. Fik
savimo arealas ilgainiui plėtėsi: pradėjęs Pasvalio apylinkė
se, vėliau piešė Panevėžio, Šiaulių, Ukmergės, Utenos, Kau
no apylinkėse. Trisdešimt jo pieštų kryžių pirmą kartą eks
ponuoti 1910 m. IV lietuvių dailės parodoje, o
1911 m. eksponavo jau penkiasdešimt.
Kryžių piešinių ekspozicija patraukė Dai
lės draugijos narių dėmesį, ir dailininkui buvo
pasiūlyta parengti piešinius albumui „Lietuvių
kryžiai“, kurį 1912 m. išleido J. Zavadskio
spaustuvė Vilniuje. Tai buvo pirmas Dailės
draugijos leidinys ir pirmas lietuvių liaudies
meno albumas (šiuo metu - bibliografinė re
tenybė). Jam įvadą „Lietuvių kryžiai archeo
logijos šviesoje“ lietuvių ir prancūzų kalbomis
parašė Jonas Basanavičius. Po įvado sekė pla
tus J.Basanavičiaus naudotos literatūros sąra
šas - iš viso šimtas aštuoniasdešimt dvi poziD,,

° j

Telšių apskr., Plungės miesto kapinės. 1922 m. Lta 989.

Telšių apskr., Žemaičių Kalvarijos kapinės, 1922 m. Lta 988.

Panevėžioapskr., Rozalimomst. varpinė, Lta 983.
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Fotografijose užfiksuotas Mažeikių raj., Biržų —Pasva
lio apskr., Telšių bažnyčios bei jų inteijerai. Yra ir kapų me
morialinių paminklų iš Sedos, Varėnos kapinių. Iš retų ob
jektų fotografijose paminėtini: Velykų būgnai iš Leckavos
bažnyčios (Mažeikių raj.), liūtų skulptūros iš Pikelių bažny
čios (Mažeikių raj.), sidabriniai daiktai iš Telšių bažnyčios,
akmens paminklas iš Sedos kapų. Yra kelios gyvenamųjų
namų eksterjerų fotografijos su žmonėmis (įdomūs to laiko
tipažai), yra nufotografuotų ir rankdarbių: pinikų, nėrinių.

A.Jarošcvičius žmonių atsiminimuose. Dar yra gyvų mo
kinių, kaimynų, jį prisimenančių. Savo mokiniams - kera
mikui Vaclovui Miknevičiui, tautodailininkams Ignui Burlingiui, Antanui Graužiniui, Janinai Raišienei - jis tarsi lė
mė ateitį, nes įžiebta menui ugnelė visą jų gyvenimą buvo
gyva, o išmokti dalykai pravertė darbe.
Kaimynai pasakoja dailininką mėgus triūsti sode, gerai
mokėjus prižiūrėti bites. Buvęs geras, tvarkingas ir linksmas
žmogus. Senatvė buvo sunki. Negalėdamas išsiversti, darė
grėblius, juos pardavjnėjo.
...Ant kalno netoli Karklynės
stovi galiūnas ąžuolas, Jaroševi
čiaus ąžuolu vadinamas. Pasako
jama, kad A.Jaroševičius, dalį že
mės pardavęs kitam savininkui,
prašęs ąžuolo nenukirsti... Taip
anas ir žaliuoja...
Aušra KARGAUDIENĖ
LITERATŪRA:

Šiaulių apskr., Klovainių mst. ir Ukmergės apskr.. Giedraičių vise.,
Jerinavos palivarkas. Lta 1014.

Mažeikių apskr., Tirkšlių vlsč., Geidžių k.
koplyčios šventoriaus vartai. Lta 100b.

Skrynia. Vietovė nežinoma. Lta 3141.

1. Antanas Jaroševičius. Akvarelė, pieši
niai. 120-ųjų gimimo metinių jubiliejinė
kūrybos paroda. Katalogas /Sudarė G.Andriuškevičienė ir R.Rulkauskienė. - V:
Lietuvos dailės muziejus, 1990.
2. Dailininkas, kultūros veikėjas, pedago
gas Antanas Jaroševičius (1870-1956). Giedraičiai, 1990.
3. Jaroševičius A. Lietuvių kryžiai. - V,
1912.
4. Jaroševičius A Dailieji medžio darbe
liai. - K., 1939.
5. Valeika M. Dvidešimt penkeri metai
Vilniaus krašte. - V, 1989.
6. Pateikėjas —Ignas Burlingis, gyv. Kau
ne, V Krėvės 16-115.

Mažeikių apskr., Tirkšlių mst. bažnyčios skrynia. Lta 2629.

Nors piešinių bei fotografijų nėra daug, bet jie
praplečia supratimą apie dailininko veiklą.
M.K.Čiurlionio dailės muziejuje saugomas AJaroševičiaus palikimas iki šiol neskelbtas ir todėl
nežinomas.
Vilniaus dailės muziejuje: po dailininko mirties žmona
Marcelė Jaroševičienė vyro kūrybos palikimą perdavė Vil
niaus dailės muziejui. Jame saugomos septyniasdešimt še
šios autoriaus akvarelės, trisdešimt devyni Stiglico laikotar
pio piešiniai, šeši altorių, kryžių ir paminklų projektai, sep
tyniasdešimt etnografinės architektūros piešinių, septynias
dešimt knygų viršelių iliustracijų, vinječių, devynetas įvairių
kitų piešinių, du šimtai dvidešimt penki mokinių piešiniai,
brėžiniai bei eskizai. Šis palikimas skelbtas kataloge 1990 m.
(žr. lit. sąrašą).
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The 125"1anniversary of
Antanas Jaroševičius’ birth
Aušra KARGAUDIENĖ
Jaroševičius, Antanas, 1870 —1956, Lithuanian cultural
worker, one of the first organizers and participants of art ex
hibitions, public enlightener, the publisher of the first Lithu
anian folk ait album „The Lithuanian crosses“, the perpetuator of other ethnographical material.

IŠ GUDIJOS

Žarsteklis baltų ir slavų tradicijoje
Apie daikto semiotinį statusą
Tatjana VOLODINA
Kai šnekama apie daikto semiotinį statusą, turima ome
ny, kad tas daiktas, be savo funkcinės utilitarinės užduoties,
turi ir simbolinių reikšmių. Daikto semiotinis statusas įgali
na modeliuoti ryšius: tarp žmogaus ir pasaulio, žmogaus ir
sociumo, žmogaus ir žmogaus.
Tyrimui pasirinktas vienas iš „buitiškiausių“ tradicinės
buities daiktų - žarsteklis. Po išoriniu jo neišvaizdumu slypi
iki mūsų dienų išsaugoti funkcinių, semantinių reikšmių klo
dai. Žarsteklis kaip objektas į kultūros erdvę atėjo dėl to,
kad jo prasminėje struktūroje esama reikšmingų leitmotyvų
- ugnies ir geležies. Utilitarinė žarsteklio kaip daikto dar
bui prie krosnies paskirtis transformavosi, sąlygodama pras
mių, susijusių su ugnimi ir krosnimi, sintezę.
Požiūris į ugnį kaip stebuklingą atsirado pirmiausia liau
dies medicinoje. Manyta, kad sėkmingo gydymo sąlyga yra
laikymasis visų ištarmių, nustatančių ryšius tarp pasaulių. Gy
dant vaiką nuo naktinio šlapinimosi, po lovyte dėjo žarsteklį
arba juo žegnojo langus. Lietuvių ir baltarusių pariby nuo
išgąsčio iš namo kampų ėmė samanų žolės, skėlė atplaišą
nuo žarsteklio ir uždegę rūkė iš apačios vaiką dūmais. Ap
žavėtam, nužiūrėtam vaikui duodavo gerti per žarsteklį per
pilto vandens, patardavo praustis virš krosnies rykų.
Tokie gydymai paaiškina apeiginį elgesį su protėvių pa
sauliu, kuris, beje, ir turėjo pataisyti ligoniui sveikatą. Čia
atkreiptinas dėmesys į tai, kad žarsteklis, krosnis yra ne tik
vieni iš esminių reikmenų troboje, bet ir vietos, įgalinančios
ryšį su anuo pasauliu.
Žarsteklis (ir kiti krosnies rykai) liaudies veterinarijoje bu
vo kaip daiktas tarpininkas, sutelkęs gaivinančiąją, apvalančiąją ugnies galią, atstovaująs protėvių užtarėjų dalyvavimui.
Kad višta greičiau priprastų prie naujų namų, ją tris kartus
apnešdavo aplink žarsteklį ir stūmė į užkrosnį (1;170). O kad
ji daugiau dėtų kiaušinių, reikėjo žarstekliu nustumti nuo po
dėlio ir pačiam toje vietoje vištiškai šūkauti (Vitebsko sritis).
Norėdami, kad vištos dėtų vienoj vietoj, Lietuvos valstiečiai
lesino jas Kūčių vakarienės liekanomis, sudėtomis tarp žars
teklio, puodkėlio ir šluotos (2;157). Kad apsaugotum nuo blo
gų akių gyvulius, rekomenduota juos peiiegnoti žarstekliu.
Apvalančioji, vaisingumą skatinančioji ugnies jėga, matyt,
nulėmė ir tokių apeigų Polesėje prasmę: per Kalėdas žarstek
liu kratydavo obelis, tikėdamiesi kitais metais gero derliaus.
Antra vertus, dėl tiesioginio sąlyčio su ugnimi, žarsteklio
semantiniame lauke įsitvirtino ir nepagarbaus elgesio su pa
čiu žarstekliu, kaip ir su ugnimi, draudimo motyvas. „Jei žmo
gus atsitiktinai atsistos ant tos vietos, kur sukta žarstekliu,
apsirgs odos liga“ (3; 145). Drausta atsistoti ant žarsteklio
„nosies“, ir, beje, ne tik todėl, kad gali kaukštelėti per kak
tą, bet ir dėl reikalavimo su židiniu elgtis pagarbiai.
Namuose vienas iš svarbiausų daiktų, žarsteklis, simboli
zuodavo ir „savo“ pasaulį, palankų žmonėms, padedantį jų
kasdieniniame gyvenime, saugantį juos. Žarsteklio gynėjo
funkcijos, aišku, galėjo būti pagrįstos ir realiomis jo, kaip
ginklo, galimybėmis, bet archainiais laikais buvo neatskiria

mos ir nuo ugnies bei geležies mitinės galios suvokimo. Žars
teklis, kaip pirmykštis ginklas, apeiginiuose kontekstuose gy
vas iki šiol. Žarsteklį palikdavo aruode, kad atbaidytų že
benkštį, su juo šeimininkas apeidavo laukus, kad jų neapnyktų nelabasis. Barškinant žarstekliais ir keptuvėmis, rusų
kaimuose išvarydavo „velnią“. Taip gynybinė žarsteklio ga
lia buvo papildoma tos pačios paskirties apeiginiu triukšmu
(4; 19). Šitokią žarsteklio semantiką lėmė du veiksniai: tech
nologinis (ugnies ir geležies sąveika, vieno kitame įsikūniji
mas) ir funkcinis (žarsteklio kaip kultūros erdvės daikto pa
naudojimas). Visais atvejais gynybinės žarsteklio galios su
sietos su jų „ugnine“ apvalomąja jėga.
Paprasčiausias žarsteklis - pagaikštis. Būdinga, kad pa
gaikštį kaip ginklą laikė rankose nelaboji jėga, kuri, be abe
jo, atstovavo pagoniškajai stichijai. Įdomus pavyzdys iš lat
vių sakmės: dvikovoje abipus tvoros Dievas kovėsi basliu, o
nelabasis - perskeltu pagaliu (5;85). Lietuvių kalba išsau
gojo žarsteklio motyvą apotropiniuose tipo „velnias šokinė
ja per žarsteklį“ deriniuose. Jie buvo ištariami norint išvengti
nemalonių padarinių žmogui pargriuvus, nukritus.
Matyt su žarsteklio, kaip nelabosios jėgos ginklo, suvo
kimu susijusios ir tokios frazemos: „susituokti aplink pirtį
pagaikščiu“, „nei Dievui žvakė, nei velniui pagaikštis“. T\irint omeny neabejotiną žarsteklio ryšį su krosnimi, akivaiz
dus jo sąlytis dar su vienu demonu - namų dvasia, naminiu.
Būtent šia linkme įprasminama daugelis sąveikų, susietų su
krosnies rykais. Vilnijoje iškeliaujant buvo patariama žars
teklį ir puodkėlį atremti į krosnį; išvykstant į turgų, kad sek
tųsi, - suimti už žarsteklio. Taip žarsteklis, daiktų pasaulio
objektas, kultūros kontekste dalyvauja mitinėje sąmonėje ir
yra vienas iš demonologinio kodo sudedamųjų.
Giluminės semantikos lygiu žarsteklis kaip daiktas tapa
tinamas su jo laikymo vieta.
Paplitusiam žarsteklio buvimo vietos, kaip vienos iš gerbtiniausių troboje, supratimui priešpriešinamas jos - ir kaip
velnio vietos - suvokimas. Polesės užkalbėjimuose esama net
demono įvardijimo KanapootcnuK (turint omeny krosnies iykų laikymo vietą), ir tas demonas, beje, suprantamas kaip prie
šingybė naminiam, namų globėjui. „ lįa p dajuaebi! IĮapuąa
deapoHuųa! EAJod3iųe mciLk Mcuibix d33moK cid nyotcoaa deapa6020, ad vyoicoea ndwooaa, ad noMeotcnuKa, ad KOHapeotCHUKa, ad KycmayniKO, ad epa6ayniicau (6;141). (Care namini!

Cariene dvarininkiene! Sergėkite mano mažuosius vaikelius
nuo svetimo kieminio, nuo svetimo laukinio, nuo rubežinio,
nuo „kačerginio“, nuo krūminio, nuo plėšiko).
Baltų tradicijoje žarsteklis kartais tapatinamas su aitvaru,
tiksliau, yra viena jo įsikūnijimo formų. „Kampe stovi žars
teklis. Įkūriau krosnyje ugnį ir įmečiau jį tiesiai į ugnį. Tuo
metu šeimininkas ir nukrito. Savo dūšią į aitvarą iškeitė šei
mininkas. Žarsteklis tasai buvo ne žarsteklis, o aitvaras“ (7;56).
Šitoks žarsteklio dvilypumas suprantamas tik dviejų pa
saulėžiūros sistemų, pagonybės ir krikščionybės, sąveikos kon
tekste. Tikra, kad žarsteklio laikymo vieta buvo suvokiama
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kaip turinti kažką ir nuo ano pasaulio ar esanti ryšio su juo
erdvė. Reikalas tik tas, kad vėlesniais laikais aną pasaulį imta
apibūdinti neigiamai, išsaugojant buvusį pagarbų požiūrį į jį.
Vestuvių apeigose, kreipiantis į aną pasaulį, pinniausia į
protėvius, tikintis jų užtarimo, svarbus ir žarsteklio vaidmuo.
„Prieš išvykstant piršliaut, motina sumetė ant krosnies visus
jos rykus“ (1;55). Rusijoje prieš išvykimą pirštis motina ant
vežimo dėjo ryšulį su krosnies rykais, o žirgui žengus keletą
žingsnių, numesdavo jį (8;96). Vienam iš šeimos narių svar
biu metu šitoks dėmesys krosniai, jos rykams turi tikslą nu
teikti palankiai tą šeimą globojančią namų dvasią.
Kita vertus, galima įžvelgti ir kitą apeiginės semantikos,
susietos su žarstekliu, raidos kelią. Žarsteklio, kaip priemo
nės darbui krosnyje, paskirtis nulėmė jo semantikos fališką
ją reikšmę. Per piršlybas, kad pora neiširtų, surišdavo visus
krosnies įnagius. Mergina, geidusi, kad jos mylimajam nesi
sektų piršlybos kitur, išsvaidydavo žarsteklį, puodkėlį.
Sunkiai gimdančiai moteriai patarinėta peržengti žars
teklį arba savo vyro kelnes (reikšmingas tokių dviejų atribu
tų sugretinimas viename kontekste). Per vestuves surišdavo
žarsteklį ir šluotą —tarsi jaunikį ir nuotaką. Panašūs moty
vai išlikę ir erotinėse mįslėse, kurių įspėjimas - krosnis ir
žarsteklis, keptuvė ir jos kotas.
Be to, galima įžvelgti aiškių loginių asociacijų seką: žars
teklis - krosnis, kepimas, kepti - karštis, sausra - saulė.
Tada žarsteklis, pagaikštis simboliškai siejasi su saule, saus
ra (beje, taip paaiškinamas ir plačiai žinomas paprotys žai
buojant išmesti į gatvę žarsteklį, lyžę, kitus krosnies rykus) ir
per tai simboliškai atstovauja saulės gyvybinei galiai.
Toks saulės gyvybinių galių metaforizavimas kartu su žars
teklio fališkąja semantika nulėmė šio įvaizdžio apeiginį pa
stovumą. Minėtas žarsteklio simbolinių atspalvių išsiskaidy
mas, siejant ir su namų dvasia, naminiu, protėvių pasauliu,
kaip neišsenkančio gausumo, derlingumo šaltiniu, vieno šio
vaizdinio rėmuose suponuoja mitologinių sėkmės, vaisingu
mo įsikūnijimų sintezę.
Tyrinėtojus domino ir apeiginis jodinėjimas ant žarstek
lio ar kitų krosnies rykų. A.Toporkovo nuomone, „ant žars
teklio lyg ant arklio atsisėdęs žmogus įkūnydavo vedlį, sveti
mo pasaulio atstovą. Jodinėjime ant žarsteklio įžvelgiamas
antielgesio fenomeno pasireiškimas, perkeliąs žmogų į ki
tos tikrovės sritį, suteikiąs tam žmogui ir jo veiksmams ypa
tingu, sakralizuotą, prasmę“ (9;83).
Sis gana neįprastas veiksmas iki mūsų dienų gyvavo kaip
viena iš sudedamųjų kalendorinių apeigų, žaidimų dalių.
Antai Andriejaus dieną kepė Kcuiumy (paskanintas, papuoš
tas ragučio pavidalo miltinis kepinys - L.G.), nuo lubų ka
bino ją burnos aukštyje. Raitas ant žarsteklio berniukas pri
jodavo prie jos tardamas: „ Hdy, udy tcanumbi Kycamu,

Esama ir okazionistinių apeiginių veiksmų su žarstekliu.
Jie taip pat patvirtina ryšio su irealiu pasauliu užmezgimo
prasmę - siekiant tam tikrų tikslų.
Liaudies medicinoje: „bobutė gelbstėjo vaikelį nuo vaidenimosi: po pluktu aslą ant žarsteklio pavežiojo ir vanta
pašlaistė“ (ll;941).Žemdirbystėje: jei kanapės ilgai nedyg
davo, šeimininkė turėjo tris kartus prajoti pro jas ant žars
teklio ir šūktelėti: „Kanapėlės, gu!“ Vabzdžių išvaikymo apei
gose ant žarsteklio raitos pjovėjos mojavo vantomis karto
damos: „ Hepnyxu, U3 U3čbi, a 6ejiyxu —e U3čy*. (Nelabie
ji, juodekšliai, iš trobos, gerieji, šviesieji, į trobą.)
Taigi ant žarsteklio sėdantis žmogus išsiskirdavo iš kas
dienybės pasaulio, patekdamas į sakralinės erdvės centrą,
užmegzdamas apeiginį ryšį. Reikšminga ir tai, kad, liaudies
įsivaizdavimu, bendravimas tarp „savo“ ir „svetimo“ turėjo
ir įspėjimo elementą —anomalaus jo dalyvių elgesio formą.
Šio etnokultūrinio reiškinio analizė nušviečia bendrą ritua
linių akcijų kaip bendravimo su „anuo“ pasauliu būdo se
mantinį lauką. Žarsteklis jame turėjo informacinio kanalo
tarp priešingų gyvenimo sričių vaidmenį. Informacijos ap
imtis ir turinys užkoduoti palydinčiuose žodiniuose tekstuo
se, apeigos - laiko bei vietos pobūdy ir pan.
Taigi žmogus manipuliacijų su krosnies rykais metu siejo
si su daugybe mitinių poetinių vaizdinių. Žarsteklis nužymi
pirmiausia ryšį su pirmapradės stichijos elementais, turi fališkumo atspalvių, atlieka daikto tarpininko tarp pasaulių funk
cijas, materializuoja kai kurias abstrakčias idėjas ir vaizdinius.
IŠ rusą kalbos vertė
Liudvikas GIEDRAITIS
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6ydym u e m no 3y6aM Kpecamu. K ok ne 30 CMeiocb, mo
nootcuemocb“. (Einu, einu ragučio kąsti, man perdantis skė-

P oker in Baltic and S lavic tradition:

linės. Kad nesusijuoksiu, pasipelnysiu.) Jei berniukas nusi
juokdavo, mergaitė tepliodavo jį suodžiais nuo žarsteklio
(10;73). Panašūs kalėdiniai ar velykiniai papročiai - „kati
ną kepti“: ant žarsteklio prijodavo prie sausainio, „katino“,
tardami- „Edy c Kyma no Koma, ųan 3a Koma“. (Joju iš
kertės katino, kapt už katino.) Šių apeiginių veiksmų se
mantikos supratimui svarbiausia tai, kad jie susieti su po
žymiais, ženklais, žyminčiais ryšį su pomirtiniu pasauliu (bedruskė bandelė, tepliojimas suodžiais, persirenginėjimai ir
pan.) Veiksmas sutelktas vietose, kurias žymi ribos, apeigų
struktūroje nubrėžiančios komunikavimo galimumą - nuo
vadinamojo gražiojo kampo (kur pravoslavų trobose kaba
ikonos - L. G.), nuo krosnies stulpo (c KpacHoro yrjia, ot
neHHoro CTOJiba).

The poker as an object has come into culture space because
of the significant motives, i.e. a fire and iron in its semantic struc
ture. The utilitarian destination of the poker as an object for work
by the stove has transformed predetermining the semantic synt
hesis related to a fire and a stove.
The poker as well as other stove stools was as if a mediator
in folk medicine having concentrated the life-giving and deaning
power of a fire and represented ancestors and intercessors.
At home the poker symbolised its „own“ world that was be
nevolent for people. Because of its cleaning power and iron its
protective functions are revealed. However, the poker is related
to a weapon in the hands of the evil spirit.
The destinat ion of the poker as a means for work by the sto
ve has predetermined the phallic meaning of its semantics.
The custom of riding the poker and a lot of other rituals in
which the stool is used testifies to its role as a mediator between
the two worlds: the real and unreal, i.e. between „this“ and „that“.
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KEPURIŲ KELIONĖS Rūta GUZEVIČIŪTĖ

Skrybėlė

nai. Kad ši įtaka siekė Lietuvą, liudija popieriaus vandens
ženklai, vartoti visoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
teritorijoje 1655-1781 m., vadinami „Allamodo“ irvaizduojantys galantiškas damos ir kavalieriaus scenas (4; 108).
Kartu su kolonistais puritonais, masiškai bėgusiais į Ame
riką, į šį kontinentą atkeliavo ir plačiabrylės skrybėlės. Čia
jos galėjo turėti įtaką naujųjų piemenų - kaubojų skrybė
lės formai.
XVII a., matyt, iš Pietryčių Azijos kolonijų j Nyderlandus
plūstelėjo kūgio formos šiaudų skrybėlės, kurias nešiojo
vyrai ir moterys, tiesa, žemesniojo luomo. Tuo tarpu damos,
ypač Anglijoje, plačiabryles skrybėles su stručio plunksno
mis dėvėdavo tik prie jojimo kostiumo.
Lenkijos ir Lietuvos valdo
vas Vladislovas IV Vaza Ruben-

Šiaudines skrybėles galime išvysti jau antikinėje Graiki
joje ant Tanagros statulėlių galvų. Tai veidui apsaugoti nuo
nudegimo plokščios, su smaigaliu per vidurį skrybėlaitės,
pritvirtintos specialiu karkasu viršugalvyje. Jos nešiotos
V—III a. pr. Kr., vadintos folijomis (gr. pholia). O vyrai V -l a.
pr. Kr. nešiojo plačias, kiek lenktais bryliais ir žema tulija su
aštriu smaigaliu šiaudines skrybėles „petas“, dažniausiai nuo
permainingo oro kelionėje apsisaugoti.
Viduramžiais plačiabrylės šiaudų skrybėlės —beveik iš
imtinai valstiečių buities atributas, nešiotas paprastai dir
bant lauko darbus. Betgi Viduramžiais plačiabrylės skrybė
lės su neaukšta tulija pasirodo ir liturginiuose rūbuose, daž
niausiai raudonos spalvos, kaip visas kardinolo apdaras.
Taip pat nuo vidurinių amžių plačiabrylė velta skrybėlė tam
pa žydų bendruomenės skiriamuoju ženklu, Vilniuje dar ne
šiotu ir XIX a.
' Iki XVII a. Europoje j plačiabryles skrybėles žiūrėta kiek
su panieka, o Lietuvos bajorija niekad sarmatiško kostiu
mo nenešiojo kartu su skrybėle, tokio derinimo galimybę
palikdama valstiečiams (1; 269). Tiesa, XVIII a. pabaigoje
aprangos stilių maišatis jgavo tokį mastą, kad net miestie
čiai pasižymėjo neįtikėtinais deriniais, stulbinusiais užsie
niečius aukščiausiu nerūpestingumo laipsniu: pavyzdžiui,
anglišką fraką derino su konfederate, botfortus su siuvinėta
liemene, prancūzišku kostiumu, lenktu kardu ir plačiabryle
skrybėle (2; 104).
Trisdešimtmetis karas (1618-1648), j savo orbitą įsukęs
Ispaniją, Austriją, Vokietiją, federatyvinę Lenkijos Karalystės
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Respubliką, Prancūzi
ją, Švediją, Daniją, Angliją, Olandiją bei Rusiją, ty. visą Eu
ropą, daugybę žmonių ir gausybę rekrutų, iš kaimų ir mies
Valstiečio šiaudinė skrybėlė.
telių į kariuomenę atsinešusių savo įprastą dėvėseną - pa
XVI a. pr. // Boucher F. A History
togius, funkcionalius, judesių nekaustančius drabužius, sto- Šiaudinė skrybėlė antikinėje Graikijoje of Costume in the West.-New
//
Laver
J.
A
concise
history
of
Costu
rapadžius botfortus (pr. bottes fortes - aukšti auliniai batai m e - London, 1972.-R24.
York, 1987.-R 249.
storu padu ir į viršų dėvimu plačiu atvartu) bei minkš
tas plačiabryles veltas skrybėles. Karingo laikotarpio
kariūno apdarą veikiai pagauna dabitos, ir jis tampa
pajuokos objektu: „Mano kelnių pločio skersmens ne
galėtų išmatuoti net Euklidas. Du ištisiniai taftos ga
balai sunaudoti porai keliaraiščių, kurių galai trinkčioja per kojas... Kas išgalvojo vietines apykakles, buvo
išradingesnis nei adatos skylutės išradėjas. Apykak
lės suręstos dorėnų stiliumi, aprūpintos kontraforsais
ir apsuptos ravelinu, tvarkingai surikiuotos, standžios
ir išlygintos, tačiau reikia susitaikyti, kad galvą nešioji
fajansinėj lėkštėj ir kad kaklas visiškai nejudrus, tarsi
iš gipso(...) Skrybėlę aš nešioju tokią, kad suteiktų
pavėsį net Maroke...“(3; 16)
Plačiabrylė skrybėlė Renesanso vidu
Plačiabrylių skrybėlių nevengė ir moterys, ypač Dzūkas šiaudine skrybėle. XX a. // Lie
ryje // Sachs H. Die Frau in der Retuvių liaudies menas. Drabužiai.-V.,
Nyderlandų, Olandijos ir Vokietijos miestietės, kurių 1974.-R225.
neissance.-Leipzig, 1970.-R10.
mada visuomet darė didelę įtaką Lietuvos dėvėse-
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so portrete taip pat pavaizduotas su plačiabryle
skrybėle, padabinta lengvų plunksnų espri
(pr. espri — plunksnų kuokštas), prie atlenkto
skrybėlės šono pritvirtintu juvelyriniu papuoša
lu. Skrybėles puošdavo dažniausiai juodomis ir
baltomis arba dažytomis stručio plunksnomis,
derindavo prie juodos, baltos, pilkšvos ar gels
vos spalvos fetro.
Natūralius ilgus, kiek sugarbiniuotus pečius
siekiančius plaukus antrojoje XVII a. pusėje at
stojo didžiulis perukas (pr. allonge), privertęs pla
čiabrylės skrybėlės formą kisti. Dar Liudviko XIV

Plačiabrylės skrybėlės prie vyriško ir moteriško kostiumo, XVII a. pavaizduotos Lietuve* po
pieriausvandens ženkluose//Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV-XVIII a-V., 1967.-R6,7.

artistiškos prigimties žmonės kaip dai
lininkas ŽP.Norblenas ir jo mokinys
A.Ostrovskis, pavaizdavęs Kosciušką
su plačiabryle.
L.Golenbovskio duomenimis, mū
sų krašte plačiabryles veltines skrybė
les gamino iš triušių, kiškių, bebrų ir
avių vilnos (6; 164). A.Jucevičius liudi
ja, kad Gumbinės apylinkėse vyrai ne
šioję šiaudų skrybėles arba pilkas su
nepaprastai plačiais kraštais veltines iš
naminės vilnos (7; 221). Vėlė papras
XVII a viduryje plačiabrylės puošė trečioPlačiabrylės skrybėlės aristokratiško raitelių kostiumo.
j0 luomo galvas // HrunocTpupoBai nrast tai iš nedažytos tamsių spalvų juodos,
rudos, pilkos pirmosios ėriukų vilnos.
1628 m. //Laver J. A concice history of Costume.-Lonai mnKJione,nHa mo.hu. - ITpara, 1986.
don, 1972.-R1.
—C.408.
Pasak šaltinių, XIX a. Rytų Lietuvoje
puošniausias skrybėles vėlė rusų, Va
valdymo laikais iš plačiabrylės skrybėlės, prie tulijos užlen
karų Lietuvoje - vokiečių meistrai, dabindami tasma, gėlė
kus j viršų brylius iš trijų pusių, suformuodavo „tricorne“ (pr.).
mis, plunksnomis. Papuošimui pynė juosteles iš ašutų, ant
Karinės uniformos, XVII a. pabaigoje įvestos Švedijos
kurių suverdavo biserio karoliukus (8; 117).
karaliaus Gustavo II Adolfo (jis kariavo už tai, kad Baltijos
Šiaudinių, kaip ir veltinių, skrybėlių atsiradimo laikas Pa
jūra būtų „švediškas ežeras“ su Respublika, užėmė bei
baltijo valstiečių buity nėra tiksliai nustatytas. Jas pynė iš
1625-1627 m. laikė Biržus, o 1626 m. - Klaipėdą), „atne
kviečių ar rugių šiaudų, rečiau - nendrių ar kadagio šak
šė“ ir trikampius galvos apdangalus. Trikampes gaminda
nų. Bryliai buvo tiesūs ar kiek užriesti į viršų ir siekė 4 —15 cm
vo iš juodo fetro ir puošdavo auksiniais pozumentais,
pločio. Beje, šias skrybėles Lietuvoje ir vadino bryliumi, Lat
plunksnų pliumažu bei kitais karinį laipsnį armijoje akcen
vijoje —šalmu cepure, brite, Estijoje —olgkubar, o Baltarutuojančiais skiriamaisiais ženklais (5; 501).
XVIII a. peruko forma vėl pakito: vietoje „liūto galvos“,
kurios garbanos gerokai trukdė karo veiksmams, plau
kus imta surišinėti nugaroje kaspinu ar rinkti į šilkinį mai
šelį. Dar vėliau juos pynė j vadinamąją prūsišką kasikę,
ilgiausiai išsilaikiusią būtent Prūsijos kariuomenėje.

Trikampės buvo didelės, vidutinės ir visai mažutės ir
ant balto pudruoto peruko atrodė neprastai; matyt todėl
jas nešiojo ir moterys.
Radikalūs vyriško kostiumo pokyčiai funkcionalumo
link XVIII a. pabaigoje palaipsniui sugrąžina natūralius
plaukus, kuriuos pradžioje vėlė ir dar pudravo. Vėl skry
bėlės formą prireikė keisti: dabar buvusios plačiabrylės
abiejų šonų brylius užkėlė j viršų, ir atsirado Napoleono
pašlovintoji dvikampė — „bicorne“ (pr.).Taigi, pasirodo,
Napoleonas nešiojo ne trikampę, o dvikampę skrybėlę.
Romantizmas, „grįžimas į gamtą“, susižavėjimas pas
toralėmis plačiabrylėms skrybėlėms grąžina populiaru
mą. Netrukus valstietiškos šiaudinės ir veltinės skrybė
lės padabina „kaimišką“ gyvenimo būdą pamėgusios An
glijos aristokratijos (vėliau ir visos Europos) galvas.
Pas mus tuo metu plačiabryles skrybėles nešiojo Ta
das Kosciuška ir jo bendražygiai sukilėliai, taip pat tokie
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Vladislovas IVVaza, pasidabinęs plačia
bryle skrybėle. Rubenso portreto kopi
ja // Gloger 2. Encyklopedia staropolska. - Warszawa, 1985. - R455.

Trikampė, suformuota iš plačiabry
lės // Thiel E. Geschichte dės Kostums. - Berlin, 1985. - R267.

tais bryliais ir aukšta tulija. Džiuzepė Garibaldis (kilęs
iš Kalabrijos), kurio kova už Italijos nepriklausomybę
rado atgarsį daugelio tautų širdyse, tuometinėse im
perijose buvo nepaprastai populiarus, tačiau, kaip ra
šė A.Gercenas..... nešioti kalabrišką skrybėlę arba tri
spalvę kokardą jau buvo laikoma austrišku nusikalti
mu“ (12; 519). Tarp atkakliausiųjų ši dėvėsena, nepai
sant grasinimų ir persekiojimų, reiškė politines sim
patijas ir antipatijas.
1863 m. sukilimo išvakarėse Vilniaus policmeiste
ris Vilniaus generolui gubernatoriui ataskaitoje dėl prie
Aušros vartų vykusios manifestacijos rašė, jog manifestuotojai dėvėję „draudžiamus drabužius“ bei kepu
res ir skrybėles, tarp kurių paminėta ir itin pavojinga
- garibaldiška (13; 112). Baimintasi, kad tie „ypatingi
kostiumai“ nepakviestų sukilti. Ir tai, ko labiausiai bi
jojo,—įvyko.
Napoleono pašlovintoji dvikampė //
Bochn von Max. Die Mode. - T.ll. Mūnchen, 1976.-R100.

Trikampė moteriškoje nešiosenoje //
Boucher F. A History of Costume in
the West. - New York, 1987. - P.317.
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sijoje - čpbijib. Baltarusiš
kų skrybėlių bryliai buvo
kiek siauresni (4-10 cm),
o tulijos - truputį aukštes
nės (8-10 cm) (9; 89).
Vilniaus žydai su plačiabrylėmis skrybėlėmis.
Lietuvos poniją XIX a.
XVIII a. // Drėma V. Pranciškus Smuglevičius.
pirmoje pusėje nešiojus
-V , 1973.-P181.
šiaudų skrybėles liudija
A.Mickevičiaus aprašytos grybavimo scenos:
„Šis skrybėlę kaip skėtj dėvi plačiabrylę...“ (10; 96).
„Kaip varnalėšos lapas skrybėlė didžiulė
Tai slinko ant kaktos, tai vėl ant sprando gulė
Ir bryliai, greitai žengiant, blaškėsi nuo vėjo,
O rankoje Teisėjas lazdą dar turėjo.“ (10; 100).
Antrąjį XIX a. dešimtmetį Europoje paplito plačiabrylės
ir cilindro derinys, pavadintas Lotynų Amerikos išsivaduo
jamojo judėjimo lyderio Simono Bolivaro vardu. Pirma juo
das, o vėliau — baltas bolivaras —tai plati skrybėlė, su ku
ria buvo neįmanoma jeiti pro siauras duris (11; 50). Tad gal
tokiu pavidalu reemigravo ana į Amerikos kontinentą su pu
ritonais XVII a. nukeliavusioji plačiabrylė?
Devyniolikto šimtmečio antrojoje pusėje populiari buvo
garibaldietiška, arba kalabriška skrybėlė - plačiais minkš-

C aps travelling..
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Hat
Straw hats have been known since the 5lh century B.C.
They were worn by men and women while protecting themsel
ves against the sun, rain and on trips in the antique Greece.
Straw hats were considered to be the obligation of pea
sants’ everyday wear as early as the Middle Ages. The were
avoided to wear by Lithuanian noblemen, they were put on, if
only, while mushrooming. However, straw and fulled wide-brim
med hats were willingly worn by peasants.
Because of the vogue change peasant wide-brimmed ful
led hats became the most fashionable headress throughout
the 17mcentury. It was worn by various strata of society in Euro
pean countries, in Lithuania they are fixed in the wear of Vladis
lav Vaza, the 4m.
Under the influence of Romanticism a new impulse of fas
cination to wide-brimmed hats was given in the 18*’ century.
T.Kosciuška’s rebellion was of great importance with respect to
this because the chief himself was wearing the hat during it.
In the 19th century the popularity of wide-brimmed hats
was inspired by national liberation movements not only in Euro
pe but also in the continent of America. In Lithuania garibaldian
wide-brimmed hats were prohibited by Tsarist officials, the hats
in their opinion were the reason for the rebellion of 1863.
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KITOS KULTŪROS

„Kama sutra“ indų kultūroje
Audrius BEINORIUS
Meilės etiketas užima ypatingą vietą kiekvienos tau
tos kultūroje ir glaudžiai susijęs su intymiausiomis žmo
giškos būties sferomis, jis tarsi tampa juslinės meilės ri
tualiniu įkūnijimu. Indų meilės etiketo tyrimas suteikia
galimybę giliau pažinti ir visą tradicinėš etikos sistemą,
atskleidžia daug naujų prasmingi} klodų ir senovės Indi
jos literatūros, skulptūros, vaizduojamojo meno kūriniuo
se. Šia prasme unikalus ir kitose pasaulio tautose nepra
noktas yra III a. Vatsyayanos Mallanagos traktatas „Mei
lės menas“ —„Kama sutra“ (KS).
Žymus indų rašytojas Mulk Radž Anandas, pristaty
damas savo KS vertimą, rašo: „Vargu ar galima sutikti
kurioje kitoje civilizacijoje tokią kaip Vatsyayanos atvirą
ir laisvą nuo veidmainingo gėdingumo seksualinių santy
kių analizę, tokį subtilų jausmų, nuotaikų, išgyvenimų ju
timą, tokį delikatumą apmąstant įvairius meilės niuan
sus protu, laisvu nuo įvairių baimių, sąlygotumo, visuo
meninės rutinos spaudimo“ (1).
Vatsyayanos epocha — tai hinduizmo viešpatavimo
metas, kastinės atskirties įtvirtinimas, asketizmo, išsiva
davimo iš žemiškų pagundų išaukštinimas, dvasios ir aistrų
supriešinimas. Kita vertus, tai indų kultūros aukso am
žiaus —Gupta imperijos epocha, kuomet klestėjo ama
tai, prekyba, mokslai, ypač menai. Miestuose formavosi
visuomenės sluoksnis, būties prasmę įžvelgiantis ne as
ketiškame jausmų ir aistrų slopinime, o mėgavimesi lite
ratūra, tapyba, muzika, teatru, šokiu. KS kaip tik ir ten
kino visus šiuos rafinuotus buvimo „šiapus“ siekius ir lū
kesčius (2). Populiari tema tapo dievų ir herojų meilės
santykiai epiškuose padavimuose, intymių išgyvenimų gro
žį apdainuodavo klasikinė poezija, vaizdavo drama, gė
dos ribas įveikdavo tapyba ir skulptūra.
Europiečiai, ieškodami hinduistinės visuomenės taik
lesnio apibūdinimo, vartoja dažnai dvi tarsi diametraliai
priešingas sąvokas —meilė, jausmingumas ir askezė, sa
vęs išsižadėjimas. Tokiu būdu tarsi pabrėžiami specifiniai
indiškosios sąmonės poliai, įvairiomis kultūrinėmis for
momis besiskleidžiantys tūkstantmetėje istorijoje: vienas
polius - tai gilus juslingumas ir jausmingumas, vedąs į
visų gyvenimo malonumų ir džiaugsmų patyrimą (karna),
o kitas —sudėtingi} priemonių arsenalas, skirtas kūno ir
sielos įgeidžių, aistrų bei troškimų marinimui ir artinan
tis išsivadavimą (mokša) (3). Juk ir indų asketizmas susi
jęs su erotikos sfera —visiškas susilaikymas nuo lytinių
santykių laikomas pagrindine antgamtinių galių (siddhi)
įgavimo sąlyga. Ši indų sąmonės poliarizacija lėmė ir dve
jopų literatūros kanonų atsiradimą. Mindo gyvenimą reg
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lamentuojantys religiniai-etiniai tekstai vadinami dharma-šastra, o jausminį gyvenimą nustatantys normatyvai
susiformavo į savotišką žanrą —kama-šastra.
Pati karnos sąvoka aptinkama jau Rigvedos himnuo
se, kur jai suteikiama bendrinė troškimo reikšmė. Ji va
dinama minties sėkla ir laikoma būties pirmine priežas
timi. Atharvavedoje išryškėja jau dvejopa karnos samprata
—tai ir aukštesnė kosminė jėga, valdanti visus dievus ir
dažnai gimstanti su dievais, ir konkretus meilės dievaitis
—Karnas ar Kamadcvas —„pats gimusysis“, išėjęs iš aukš
čiausio kūrėjo Brahmo širdies. Jis yra Dharmos sūnus ir
tikėjimo (šraddha) sutuoktinis (4).
Sakraliniuose Upanišadų tekstuose karnai jau suteikia
mas konkretesnis ir gana asketiškai negatyvus juslinių troš
kimų ir aistrų atspalvis. Svarbi karnos reikšmė indų epuo
se ir lyrikoje —Mahabharatoje, Ramayanoje, Puranuose.
Čia Kamą vadina laimės ir grožio deivės Lakšmi sūnumi,
jo žmona yra Rali (aistra), jaunesnysis brolis - Krodha
(pyktis), o jo duktė - Trišna (troškimas). Karnas garbina
mas kaip vienas iš Višvadevų, į kuriuos kreipdavosi protė
vių aukojimuose. Dažniausiai jis vaizduojamas sėdintis ant
papūgos ir rankose laikantis lanką su strėlėmis. Įdomūs
bei daug sakantys yra Kamo epitetai: Manmatha (sujau
kiantis sielą), Manosidža (gimęs sieloje), Madana (svaigi
nantis), Šamantaka (ramybes drumstėjas), Šringarayoni
(malonumų šaltinis) ir kiti. Tačiau tik kamašastrose ka
rnos sąvokai suteikiama apibrėžta prasmė: tai emocinių,
juslinių poreikių realizavimo normos, mokslas apie teisin
gus žemiškųjų malonumų patyrimo metodus juslėmis.
Indų dvasinei tradicijai būdingas siekis kiekvieną žmo
giškosios veiklos ir išgyvenimų sritį susieti su pažinimu,
ir ypač su savipažina, atsispindi ir indų erotologijoje. Pats
Vatsyayana karnos sąvokai suteikia gilų prasminį, esteti
nį ir gnoseologinį turinį: „Kama - tai mėgavimasis kon
krečiais dalykais per penkias jusles —klausą, lytėjimą,
regą, skonį ir uosles bei proto (manas) ir savasties (atman) sąveiką (samyuktena). Juslių ir konkrečių objektų
sąlytyje kylantis malonumas (sukha) ir yra vadinamas ka
rna“ (1.2.11). Jusles kontroliuoja bei prižiūri protas, ku
ris, savo ruožtu, neatsiejamas nuo savasties. Taigi juslinė
meilė tampa pažinimo forma. Šis Vatsyayanos apibrėži
mas tapo kanoniniu karnos apibūdinimu. O pats Vatsya
yana, baigdamas traktatą, taip apibūdina galutinę, jogi
nę šio kūrinio paskirtį: „Šis darbas nėra skirtas tik aistrų
tenkinimui. Žmogus, susipažinęs su šio meno tikraisiais
principais ir liekąs ištikimas Dharmai, Arthai ir Kamai,
iš tiesų tampa savo juslių valdovu“ (VII.2.58).

Didelę kultūrologinę reikšmę turi etinis ir filosofinis
karnos pagrindimas KS traktate, metodologinis jos vie
tos kitų dviejų vertybių —dharmos ir arthos —tarpe ap
mąstymas ir pagrindimas; keliamos tokios svarbios pro
blemos kaip vidinė ir tarpasmeninė darna, ribų ir leisti
numo santykis, socialinių ir etninių faktorių Įtaka, daug
medžiagos aptinkame apie indų pasaulėžiūrines ir mora
lines vertybes.
Apie traktato autorių žinoma mažai. Manoma, jog jis
gyvenęs II-IV amžiuje, labai mylėjęs savo žmoną, kuriai
mirus, pasitraukė į miškus ir atsidėjo askezei. Be abejo
nės, akivaizdu, jog Vatsyayana buvo aukštos kultūros ty
rinėtojas, puikiai išsilavinęs brahmanų luomo atstovas,
tai rodo kad ir tai, jog jis laisvai cituoja ar mini svarbius
senovės Indijos tekstus: Kautilijos „Arthašastrą“ (valsty
bės valdymo mokslą), indų etikos kodeksą „Manusmriti“, sanskrito gramatikos sistemintoją PatandžalĮ, poetą
Ašvagošą (pastarasis, šalia kitų mokslų, kuriuos studija
vojaunasis princas Šakyamunis, vėliau tapęs Buddha, mini
ir kamašastrą) ir kitus. Tai liudija enciklopedini Valsyayanos žinių pobūdį, o jo autoritetas buvo toks svarus, jog jį
išminčiumi (riši) vadino netgi religinių Įstatymų (dharmašastrų) ir filosofinių traktatų autoriai. Beje, traktato
pradžioje kalbama apie dievišką jo kilmę: „Sukūręs gy
vas būtybes, Pradžiapatis, norėdamas padėti joms tvar
kytis, davė ir mokymą, kuriame išdėstomi dharmos, art
hos ir karnos mokslai bei jų santykis“ (1.15).
Anot KS, šeimyninei harmonijai yra būtinas fiziologi
nis, psichologinis, kultūrinis ir, svarbiausia, dvasinis sude
rinamumas, todėl meilės etiketas grindžiamas aukšta dva
sine kultūra, ir Vatsyayana moko intymumo etiketo, ku
riame išsaugomas švelnumas, delikatus žaismingumas, sub
tilūs partnerių tarpusavio santykiai. Jis kategoriškai pasi
sako prieš diletantiškumą intymių santykių srityje nedvip
rasmiškai teigdamas, jog žmogų nuo gyvūno skiria sąmo

ningas, o ne vien instinktyvus dalyvavi
mas meilės sueityje, todėl jis primygtinai
kviečia įsisavinti 64 menus bei mokslus.
Vienas iš garsiausių KS komentato
rių Yašodhara (XIII a.) mini, jog Vatsy
ayana savo darbe darniai susiejo avapą
ir tantrą, t. y. išgyvenimą ir techniką. Bu
vo manoma, jog avapoje vyrauja dvasi
nė, intelektualinė meilės santykių dalis,
o tantrose —juslinė-techninė (5). Su
mokslininko atvirumu ir blaivumu svars
tydamas apie intymius dalykus, jis su
geba puikiai laviruoti tarp natūralisti
nio klinicizmo, būdingo dabarties seksologinei lektūrai iš vienos pusės, ir ne
žemiško romantizmo iš kitos (6).
Vatsyayanos pavyzdys buvo įkvepian
tis, ir vėliau Indijoje buvo sukurta irdaugiau kamašastros traktatų. Manoma, jog
jų buvo net apie šimtą, nors dabar išli
kę tik nedaugelis. Tarp jų žymesnieji:
Kokkokos „Ratirahasya“ (Aistros slėpiniai) XIII a., Džyotišvaros „Pančasakya“ (Penkios strėlės) XII a., Kalyanamallos „Anangaranga“ (Anangos scena) XV a., Džayadevos „Ratimandžari“ (Aistros puokštė) XVI a. ir kiti.
Tačiau, be abejonės, nė vienam jų nepavyko nei turiniu,
nei įtaka indų kultūrai pralenkti Vatsyayanos KS.
Apie milžinišką šio teksto įtaką visai indų kultūrai gali
ma spręsti vien iš to, jog jis dažnai minimas įvairiuose teks
tuose: sakmių rinkinyje „Pančatantroje“ (VI a.), Kalidasos poemose (V a.), jį cituoja dramaturgas Bhavabhuti (VI
II a.), astronomas Varahamihira (VI a.) (7). Akivaizdi kamašaslrų įtaka ir garsiųjų architektūros kompleksų Konarake bei Khadžurao erotinėse scenose, ir ypač subtilioje
viduramžių miniatiūrinėje tapyboje.
KS yra neįkainojamas enciklopedinis indų sociokultū
rinio, psichologinio gyvenimo pažinimo šaltinis. Greta dau
gybės įvairių socialinių ir buitinių detalių, tiesiogiai susiju
sių su šeimyninio gyvenimo santykiais, mes aptinkame be
galo platų spektrą unikalios medžiagos apie kasdienį se
nųjų indų gyvenimą: profesijas, luominę visuomenės są
rangą, namus, juridinius įstatymus, vietovių papročius,
miestiečių kultūrą, netgi apie maistą, florą ir fauną.
Vatsyayanos patarimai atskleidžia gilias psichologines
įžvalgas, sielos procesų dėsningumų, subtilių jausmų ir
išgyvenimų pažinimą, niuansuotą psichologinę ir fiziologi
nę charakterių tipologiją. Aptinkame daug medicinos, hi
gienos, farmakologijos žinių. Ypatingą vietą KS užima
indų estetikos istorijoje —tai vienas seniausių tekstų, ku
riame minimi įvairūs menai bei amatai, muzikos instru
mentai, interjero ypatumai, drabužiai, įvairios puošmenos,
indai, pabrėžiama išskirtinė grožio, kvapų, garsų reikšmė.
Todėl daugel šimtmečių KS buvo Indijos tapytojų, skulp
torių, muzikų, poetų įkvėpimo šaltinis (8). Galima drą
siai teigti, jog senovės Indija buvo savotiškas pionierius
sistemiškai aprašydama šią svarbią žmogaus egzistencijos
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sferą. Tai neabejotinas Indijos įnašas į pasaulinės kultū
ros lobyną.
Skaitytojams pateikiame du nedidelius įvadinius sky
rius, kurie, nors ir neatspindi viso KS turinio, vis dėlto
yra svarbūs. Pirmajame aptariama karnos reikšmė irvie
tagreta kitųindiškųjųvertybių (trivarga), antrasis atsklei
džia to meto menų ir mokslų gausą bei įvairovę.
Versta iš: Kamasutra by Sri Valsyayana Muni with a
Sanskrit Commentary of Jayamangala/ Ed. by Damodar
Goswami.—Benares, 1912.—Kashi-sanskrit-series. Taip
pat naudojantis: The Kamasutra of Vatsyayana / tr. by
Sir Rischard Burton and F. Arcbuthnot.- Bombay: Jaico
Publishing, 1994; bei rusiškuoju A. Syrkino „Kama sut
ros“vertimu (Moskva: Nauka, 1993).
Beje, jau turime šiokią tokią lietuvišką KS vertimų
istoriją. 1964 m. garsus keliautojas Antanas Poška, pade
damas profesoriaus S. Čaterdži, parengė sutrauktą eti
mologinę KS studiją, kuri taip ir liko niekur neskelbta.
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„Kama Sutra“ in the Indian culture
Audrius BEINORIUS
The place of „Kama Sutra“ of Vatsyayana in the Indian
culture is investigated in the article. The evolution oiKama
concept since the Vedic period is concisely reviewed stres
sing the polarity of Indian consciousness: eroticism and asce
ticism. An encyclopedic mode of the treatise and its influen
ce upon social, cultural, psychological and artistic life of In
dian is discussed.

Kama sūtra
VATSYAYANA MALLANAGA
9-10. Artha —tai menų, kraštų pažinimas, turtų, kai
menių, derliaus, aukso ar draugų įsigijimas, arba
1. Žmogus, kuriam skirta nugyventi šimtą metų, turėtų
saugojimas to, kas jau įgyta, ar gausinimas to, kas
įvairiais (gyvenimo tarpsniais) taip atsiduoti trims
jau yra. Arthą derėtų pažinti iš valdovo dvariškių ar
vertybėms (dharma, artha ir karna), jog jos ne kenk
tame jau įgudusių prekijų.
tų, o tik papildytų viena kitą.
11-13. Kama — tai mėgavimasis konkrečiais dalykais
2-4. Vaikystėje jis turėtų lavintis. Jaunystėje jam derė
per penkias jusles - klausą, lytėjimą, regą, skonį ir
tų siekti gerovės ir malonumų. Subrendęs turėtų per
uoslę —bei proto (manas) ir savasties (atman) są
religiją patirti išsivadavimą (mokša).
veiką (samyuktena). Juslių ir konkrečių objektų są
5-6. Nors šiame nepastovumo amžiuje galima atsiduoti
lytyje kylantis malonumas (sukha) yra vadinamas
(šioms vertybėms) tuomet, kai manome, jog tam yra
karna. Karnos derėtų mokytis iš „Kama sutros“ ar
tinkamas metas. Pavyzdžiui, mokinystės (brahamačają pažinusių miestiečių.
rya) periodas (turėtų tęstis), kol užbaigiami mokslai. 14-17. Tarp jų (dharmos, arthos ir karnos) pirmesnis
7-8. Atsiduoti dharmai —vadinasi, vykdyti šventraščių
visada vertesnis.
nurodymus, ką daryti, (pavyzdžiui), kaip atnašauti
Bet (esti išimtys).
aukas, kas paprastai nėra daroma, nes tai ne šio pa
Artha (yra skirta) valdovams.
saulio dalykai, ir (tiesioginiai) rezultatai neregimi;
Nes (nuo jos priklauso) pasauliečių gerovė.
ar ko nevalia daryti, (pavyzdžiui), maitintis mėsa,
(Kama yra skirta) kurtizanėms.
kas dažnai daroma, nes tai iš šio pasaulio, ir pasek 18-21. (Prieštaravimas): mokyti žmonės teigia, jog su ne
mės akivaizdžios. Dharmą derėtų pažinti iš apreiš
žemiškais dalykais siejama dharma privalo būti iš
kimo tekstų ar iš tų, kurie tiesiogiai juos pažįsta.
dėstyta tekstuose. Analogiškai, arthą galime pažinti
Pirma dalis. Antras skyrius
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tik iš knygų, nes ji įgyvendinama ypatingomis prie
monėmis. Tačiau karnai, kurią (instinktyviai) prakti
kuoja netgi gyvūnai, nebūtinas joks tekstas.
22-24. (Atsakymas:) tai —netiesa. Vyrų ir moterų su
eitis yra jų pačių valioje, todėl svarbu pažinti suei
ties būdus, o tai ir randame Vatsyayanos „Kama sut
roje“. Gyvūnų, kurių nieks nevaržo, pasaulyje pa
telės gali daryti ką nori, tačiau jos santykiauja ins
tinktyviai ir tik konkrečiais (rujos) periodais, todėl
joms, be abejo, pamokymai nereikalingi.
25-30. (Prieštaravimas): lokayatai teigia, jog atlikinėti
religines apeigas beprasmiška, nes jų vaisiai pažįs
tami tik anapus, ir apskritai abejotina (ar religinės
apeigos yra vaisingos). Iš tiesų, koks gi kvailys ati
duos savo turtus kitam geruoju —geriau žvirblis ran
koje nei sakalas danguje. Arba geriau moneta, kad
ir varinė, šiandien, nei auksinė, dėl kurios nesi tikras.
31. Vatsyayana atsako, jog (religines apeigas būtina at
likti), nes:
1. Nekelia jokių abejonių šventraščių tekstai, bylojan
tys apie dharmos praktiką.
2. Įvairūs užkalbėjimai, kaip antai: demonų išvarymas
ar lietaus iššaukimas duoda regimų rezultatų.
3. Saulė, mėnulis, žvaigždės ir planetos akivaizdžiai da
ro įtaką kūrinijos gyvenimui.
4. Šio pasaulio gerovė visiškai priklauso nuo keturių
luomų (brahmanų, kšatrijų, vaišijų ir šudrų) ir ke
turių gyvenimo etapų (mokinystės, šeimynikščio, at
siskyrėlio ir asketo) tvarkos.
5. Juk sėkla visuomet sėjama (dirvon), tikintis gero der
liaus.
32-37. (Prieštaravimas): tie, kurie tiki likimo galia, tei
gia, jog beprasmiška siekti gerovės (artha), kuri, ne
paisant pastangų, vis išsprūsta iš rankų, o kartais
mus aplanko netikėtai. Taigi, viskas yra likimo ran
kose. Ir tik jis lemia gavimą ar praradimą, sėkmę ar
pragaištį, džiaugsmą ar skausmą. Juk likimas iškėlė
demoną Bali į dievo Indros sostą ir likimas nutren
kė jį žemyn, ir tik jis tegali grąžinti.
38-39. Vatsyayana atsako, jog tai netiesa. Nes už kiek
vieno pasiekimo glūdi kažkokios įdėtos pastangos.
Netgi tai, kas jau yra nulemta, vyksta per pastan
gas, nors ir menkiausias. Sėkmė neaplanko to, kas
nieko nedaro.
40-45. (Prieštaravimas:) arthai pasišvenlusieji teigia, jog
mėgavimasis malonumais (karna) kliudo kitų dvie
jų —dharmos ir arthos —įgyvendinimui. Kama ter
šia žmogų, sukelia ligas, suveda su nedorais, prastų
užsiėmimų, nešvarių įpročių žmonėmis ir atima iš
žmogaus ateitį. Kama gimdo aplaidumą ir tingumą,
kol galop žmogus praranda visų pagarbą ir netgi pats
ima save niekinti. Praeityje žinoma daug pavyzdžių,
kai aistra atnešdavo žmonėms pragaištį. Taip brah
mano dukters panoręs Bhodža dinastijos karalius

Dandakyas pražuvo pats su visa savo karalyste. O
dievų valdovas Indra nukentėjo dėl savo aistros
Ahalyai. Toks pat likimas ištiko ir Draupadės įsigeidusį Kiščaką ar jėga Šitos siekusį Ravaną. Šiuos
ir daugelį kitų pražudė jų aistra.
46-48. Į tai Vatsyayana atsako, jog malonumai, kaip ir
maistas, yra natūralus kūno poreikis. O karnos šak
nys —dharma ir artha. Todėl svarbu pažinti karnos
meną ir būti apdairiam. Juk niekas nepaliauja mais
to ruošti vien todėl, jog esti elgetų (kuriems teks
duoti), ar sėti grūdus, žinant, kad (atžalas sunaikins)
stirnos.
Štai ką byloja posmas:
49-51. Taip deramai sekdamas dharmą, arthą ir karną
žmogus lengvai patiria džiaugsmą (sukha) tiek šia
me gyvenime, tiek ir anapus (amutra). Išmintingų
jų nedomina, kokias pasekmes turės jų veiksmai
anapus, bet jų poveikis dabarčiai. Geri yra tie veiks
mai, kurie atitinka bendrus dharmos, arthos ir ka
rnos tikslus, ar padeda dviem arba bent vienam jų;
o nors vienam jų prieštaraujantys veiksmai yra ne
pageidaujami.

Pirma dalis. Trečias skyrius
1-4. Šalia „Kama sutros“ ir papildančių menų bei moks
lų vyrui derėtų pažinti dharmą bei arthą. Merginos
prieš (vedybas) turėtų kartu:(su kitais menais stu
dijuoti ir („Kama sutrą“). O po —su vyro pagalba
(tęsti mokslus). Anot kai kurių mokytojų, šventraš
čių ir menų nepažinusioms moterims nevalia leisti
(mokytis karnos meno).
5-11. Vatsyayana mano, jog tai nėra geras (sprendimas).
Juk moterys iš patirties (moka) šio (meno). Tai nė
ra kažkas išskirtinio, dažnai matome, kad nepaisant,
jog daugelis naudoja įvairius mokslus, vienetai tėra
mokslų taisykles bei dėsnius išmanančių.
Taip, pavyzdžiui, aukotojai, visai nepažindami kal
bos mokslo (vyakarana), atnašaudami vartoja ypa
tingą kalbą. Kili atlieka savo darbus palankiomis die
nomis, visai nesigaudydami šviesulių moksle (jyotiša). Arba žirgų ir dramblių jojikai, visai nesusipažinę
su gyvūnų tramdymo mokslu, su jais dirba remda
miesi vien patirtimi. O tolimų kraštų gyventojai pa
klūsta valdovui visai neišmanydami šalies įstatymų.
Taip pat esama moterų, valdovų ar jų patarėjų duk
terų, kurtizanių (ganika), kurios iš patirties moka
šio meno.
13. Todėl moterims patartina mokytis karnos meno ar
bent iš dalies jį pažinti su patikimais žmonėmis.
14. Lai mergina slapčia įsisavina šešiasdešimt keturis
menus ir jų panaudojimą.
15. Jos mokytojais galėtų būti: jau ištekėjusi vienmetė
auklės duktė, visiškai patikima ištekėjusi draugė,
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bendraamžė motinos sesuo, senmergė tarnaitė, šei
moje gyvenanti vienuolė (bhikšuki) ar visad patiki
ma vyresnė sesuo —visos jos gali patarti.
16. O štai šie šešiasdešimt keturi „Kama sutrą“ papil
dantys menai:
1. Dainavimas (gitam).
2. Grojimas instrumentais (vadyam).
3. Šokiai (nrtyam).
4. Piešimas (alekyam).
5. Ženklinimo menas.
6. Tatuiruotės ir ornamentikos menas.
7. Gilių komponavimas (pušpastaranam).
8. Drabužių, dantų, nagų, plaukų, kūno priežiūra, valy
mas ir dažymas.
9. Vitražo ir mozaikos menas (manibhumika).
10. Lovų, krėslų, guoliu, kilimų tvarkymas, puošimas.
11. Grojimas vandenspripildytais indais (udakavadyam).
12. Fontanų priežiūra (udakadhata).
13. Kūno ženklinimas.
14. Girliandų pynimas.
15. Šukuosenų irgalvospuošmenų menas (šekharaka apida).
16. Drabužių (derinimo ir dėvėjimo) menas (nepathya).
17. Ausų puošimas (kamapatra).
18. Kvepalų ir aromatų paruošimas bei naudojimas
(gandhayukti).
19. Brangakmenių, papuošalų, apyrankių naudojimo ir
komponavimo menas.
20. Fokusų menas (aindrajala).
21. Įvairių tepalų ruošimas (kaučumara).
22. Rankų miklumas (reikalingas įvairiuose žaidimuo
se) (hastaladhavam).
23. Maisto gamyba bei ragavimas.
24. Gėrimų, arbatų, svaigalų paruošimas.
25. Siuvimas ir adymas.
26. Žaidimai su siūlu.
27. Grojimas vina ir būgnais damaruka.
28. Mėgdžiojimo ar kartojimo menas (pratimala).
29. Eilių rečitavimas (praholika).
30. Pinklių ir minklių žinojimas.
31. Knygų skaitymas (pustakavačanam).
32. Scenos vaidinimų ir dramos menas (nathaka).
33. Kūrybinis žaidimas, kuomet pratęsiamas kito pradė
tas sakinys ar posmas (kavyasamasya).
34. Raštvedyba ir samprotavimas (pattikavetra vikalpa).
35. Smulkus daiktų ir instrumentų remontas.
36. Staliaus ar medžio darbai (taksakanam).
37. Architektūros menas (vastuvidya).
38. Brangakmenių ir brangių metalų įvertinimas.
39. Alchemijos menas (dhatuvada).
40. Perlų, karolių atnaujinimo menas (maniragakara).
41. Sodininkystė ir daržininkystė (vrkšayurveda).
42. Gaidžių, putpelių ir ožių peštynių menas.
43. Papūgų ir varnėnų mokymas kalbėti.
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44. Įvairūs kūno masažai ir plaukų tepimo būdai.
45. Šifravimo menas (žodžių keitimas skaičiais ir atvirkš
čiai).
46. Žodžių ar skiemenų žaidimai.
47. Kalbos ir vietiniai dialektai.
48. Gėlių įpakavimo ir persiuntimo menas.
49. Pranašavimo ar ženklų skaitymo menas (nimitta).
50. Geometrinių maginiųfigūrų ir užrašų menas (yantramantrika).
51. Atminties ir mąstymo pratimai (dharana).
52. Posmų atkartojimas.
53. Poezijos rimavimas (kavyakriya).
54. Žodynų ir žinynų naudojimas (abhidhanakoša).
55. Šventraščių rečitavimas (čandra).
56. Retorika (kriyakalpa).
57. Išvaizdos ar išraiškos keitimo būdai.
58. Daiktų išvaizdos keitimas (pvz., šilką imituojanti drobė).
59. Įvairūs azartiniai lošimai (dhutavišeša).
60. Užkalbėjimo, užkerėjimo menas (akarša).
61. Vaikiški žaidimai ir žaislai (balakrida).
62. Etiketas (vainayikam).
63. Užkariavimo menas.
64. Kūno pratimai.
19. Šie šešiasdešimt keturi menai yra sudėtinė „Kama
sutros“ dalis. Iš tiesų — tai karnos siela (atmakatvat).
20. Gero būdo, graži ir kitomis savybėmis apdovanota
kurtizanė, žinodama šiuos menus, pasiekia visuo
menės pripažinimo ir tampa ganika.
21. Tokios moters siekia net karaliai, ją vertina išmin
čiai, ir visuotinai pripažinta, ji mėgaujasi visų pa
garba.
22. Valdovo ar jo patarėjo duktė, įvaldžiusi šiuos me
nus, sulaukia vyro palankumo, nesvarbu, kiek tūks
tančių žmonų jis turėtų šalia.
23. Taip išprususi moteris nepražūna netekusi vyro, ne
laimės atveju ar patekusi i svetimus kraštus.
24. Taipogi ir iškalbus vyras, susipažinęs su šiais me
nais, nesunkiai užkariauja moterų širdis, kad ir koks
svetimas pradžioje joms būtų.
25. Taigi pasisekimą lemia meistriškas šių menų nau
dojimas. Tačiau visuomet svarbu juos naudoti dera
moje vietoje ir tinkamu metu.

Čia baigiasi Vatsyayanos „Kama sūtros“pirmoji dalis
PAAIŠKINIMAI:
2.1. Trims vertybėms (trivargam)... - trys gyvensenos būdai ar nuostatos:
l)dharma - priedermė, religinis įstatymas ar ctika;2)artha - esmė,
nauda, sociockonominė gerovė; 3) karna - jausminis, fizinis mėgavi
masis, malonumai. Vėliau pridedama ir ketvirtoji vertybė - išsivada
vimas (moksa). Šios vertybės - tai vienos svarbiausių hinduizmodog
matikos kategorijų, pastebimų jau 1m.e. amžiuje, padėjusių daugy
bei indų kartų apmąstyti ir sutvarkyt i savo gyvenimą. Tai ne tiek skir
tingos elgsenos, kiek trys skirtingi to paties elgesio vertinimai: etinis,
pragmatinis ir hedonistinis.

2.4. Vaikystėje (balyo)...- t.y. mokinystės, brahmačaryos periodas moky
tojo (guru) namuose trunkantis ligi Šešiolikos dvidešimties metų.
2.8. Apreiškimo tekstai (šruti - „bylota, apreikšta“)... - bendrinis indiš
kų sakralinių tekstų (keturių Vedų, Upanišadų, Aranyakų ir Brah
manų) pavadinimas. Šie tekstai skiriasi nuosmriti („atminties“, „perdavos“) tradicijos tekstų, t.y. Puranų, epinių ar kitų religinių kūrinių.
O garsioji indų Biblija „Bhagavad-Gita“ priklauso ne Šruti, o smriti
tradicijai, nes yra sudėtinė „Mahabharatos“ epo dalis.
2.17. Kurtizanėms (vešya - „pas kurią einama“, „viešoji“)... - bendrinis
parsiduodančių moterų pavadinimas Indijoje. Kiti dažniau sutinkami
pavadinimai: ganika (brangiai kainuojanti) daugiau taikoma aukštuo
menės kurtizanėms, o nayika yra rafinuota meilužė.
2.18. Nežemiškais dalykais (alaukikatva —„nepasaulietinis“)... - indų ma
terialistų nuomone, religinių principų laikytis neverta, nes jų vaisiai
nėra akivaizdūs šiapus.
2.25. Lokayatai (lokayata - „visuotinė, kasdieniška“) - čia turimi ome
nyje materialistinės-hedonistinės indų filosofinės mokyklos atstovai,
neigiantys pomirtinį gyvenimą, nepripažįstantys Vedų ir aukštinantys
malonumus (karną). Jie tikrąja žmogaus esme laikė jo kūną. Iš čia
kitas jų pavadinimas „čarvaka“ - „tik kūnas“. Šis fragmentas „Kama
sutroje“ yra vienas iš nedaugelio išlikusių šios filosofinės mokyklos
polemikos pavyzdžių.
2.28. Geriau žvirblis rankoje nei sakalas danguje - sanskrito originale:
geriau balandis (kapota) šiandien nei povas (mayura) rytoj.
2.31. Keturi gyvenimo etapai (ašrama) - keturi privalomi brahmano gy
venimo periodai, siejami su keturiomis vertybėmis: mokinystė (brahmačarya), šeimyninis gyvenimas, moterystė (grihastha), atsiskyrėliš
kumas (vanaprastha) ir pasaulio išsižadėjimas, askezė (sannyasa).
2.32. Likimo rankose (kala)... - akivaizdu, jog materialistai lokayatai, ne
pripažindami nei Dievo malonės (anugraha), nei priežasties-pasek
mės dėsnio (karma) ar dangiškos Apvaizdos (daiva), viską palieka
aklam likimui. Beje, sąvoka „kala“ yra daugiaprasmė, tačiau visuo
met siejama su įvairiais laiko aspektais: „ateitis, praeitis, ryloj, amži
nybė, laikas“.
2.37. Bali - puraniškasis demonų valdovas, kadaise kaip ir Indra valdęs
pasaulius, bet dėl ViŠnaus apgavystės jam liko tik požemių pasauliai.
2.45. Dandakyą, pagrobusį brahmano Bhargavos dukterį, šis prakeikė ir
palaidojo kartu su jo karalyste po smėlio lietumi. (Epas „Ramayanas“)
Išminčiumi Gautama apsimetęs dievas Indra permiegojo su jo žmo
na Ahalya. Gautama jį sužeidė, ir ant jo kūno atsirado tūkstantis opų.
(Puranai)
KišČaka buvo karaliaus Vyratos, pas kurį prieglobstį vieneriems me
tams gavo broliai Pandavai, pusbrolis. Bhima nužudė Kiščaką, pasi
kėsinusį į bendros Pandavų žmonos Draupadės garbę. (Epas „Mahabharatas“)
O „Ramayano“ epo turinys - kova dėl beždžionių valdovo Ravanos
pagrobtos Šitos.
3.15. Vienuolė (bhikšuki)... - apibūdindamas vienuolius Vatsyayana var
toja įvairius epitetus, kuriuos greičiausiai galima sieti su įvairiomis to
meto Indijos religinėmis tradicijomis: lingin (Šivaitinė), tapasi (sanjaso epitetas), kšapanika (džainizmas), pravradžika (klajonanlys as
ketai), bhikšuki ir Šramana (ko gero, taikoma budistams). Pasiturin
čios šeimos priglausdavo karšinti pasenusius klajoklius vienuolius ir
vienuoles.
3.16. (5) Ženklinimo menas (višešakacchedyam) - matyt, tai kastinės ir
religinės priklausomybės ženklai.
(13) Kūnoženklinimas (čitraščayogah) - meilės žaidimų metu partneriai
viens kitam palieka žnaibymo ar kandžiojimo ženklus, kartais tai bū
davo tikri meno kūriniai, kuriuos indų vyrai ar moterys didžiuoda
miesi demonstruodavo.
(26) Žaidimai su siūlu (sutrakrida) - greičiausiai tai Indijoje populiarūs
marionečių vaidinimai.
(45) Šifravimo menas (akšaramustikakathanam) - arba įvairių ženklų
perdavimas, pavyzdžiui, nebylių kalba.
(57). Išvaizdos ar išraiškos keitimas (cchalitakayogah) - pavyzdžiui, kaip
vyrą aptaisyti moterimi arba nutaisyti apgaulingą veido išraišką.
(63) Užkariavimo menas (vaijayikinam) - pažodžiui „menas nugalėti“.

Vertė ir paaiškinimus parašė Audrius BEINORJUS

—(^ ŽMONĖS PASAKOJA

Apie medžius, kurą,
štakietus, kūliukus...
.

Pasakoja zanavykas Anicetas LOPETĄ g 1916 m.
Skrynupių k., Griškabūdžio vlsč., Šakių apskr.,
pokaryje apsigyvenęs Mažeikiuose

Pas mus medžius augino malkom, kad, kiek žinau, tiek mūs
sodyboje, tiek pas aplinkinius ūkininkus, nieks į miškus malkų
nevažiuodavo pirkti. Viskas, sakysim, mano tėviškėj, viskas apsodyta medžiais, kad net triobų nebuvo matyt, jo. Būdavo teip:
vienus kerti malkom, kitus kerti, sodini. I teip būdavo visą laiką.
Daugiausia malkom sodydavo alksnius. Beržai būdavo, gluos
niai. Daugiausia iš gluosnių darydavo klumpes (žemaičiai klum
pėm vadydavo, pas mus sakydavo “šliurės”), medpadžius, kaip
sako (mediniai padai), tai iš gluosnių gamindavo užtatai, kad
gluosnis yra lengvas, jeigu jis išdžiūsta. O jeigu iš alksnių, gali
ir iš alksninių, bet alksninis yra sunkus, jo, jeigu nešioji šliures,
tai jos ka būtų lengvesnės.
Medžiai būdavo nuo vėjo kad apsaugotų kluonus, sodai
didžiuliai buvo. Pas mus buvo didelis sodas, vyšnių, obelų bū
davo, visko. Visada sodai būdavo pietų pusėje, o iš šiaurės
pusės, iš vakarų visada būdavo prisodyta medžių, kad užvėjis
būtų. Juk kitąsyk tai būdavo stogai šiaudiniai. Jeigu nebūtų
medžių, kada užkyla vėjas, tai tuos stogus būtų vėjas išdras
kęs. Apie visus trobesius buvo prisodyta medžių. Vėjas joks,
tada vėjai būdavo, a kas, jokių nelaimių nepadarydavo. Alks
niai pas mus tai buvo tik viena rūšis. Kad šičia dabar sako, kad
yra baltalksniai, a kitoki, pas mus buvo alksnis pavadinimas, i
viskas, anei baltalksnis, nei juodalksnis nebuvo, alksnis, jo. Bū
davo, kai užauga dideli stori medžiai, jie buvo naudojami vien
tik kurui. O beržas, beržų buvo ne tiek daug. Šaukštus dirbda
vo iš beržo, kokius samčius dirbdavo iš beržo, sulos išsileisdavo iš beržo. Beržas tai yra geresnis kuras kaip alksnis, bet aš
nežinau, a beržai teip neaugdavo kaip alksniai, a kas, ka beržų
būdavo labai mažai. Dabar uosiai, iš uosių tai gamindavo ko
tus. Šakei kotus, kastuvui kotus, kitus tokius kotus. Juk kitąsyk
tai mėšlą mėždavo su rankom, jo, vyrai stiprūs, ir aš pats esu
kiek mėžęs. Sakysim, jeigu mėšlas būdavo, pas mus per die
ną trys patvados, kaip, sakysim, trys vežimai, veždavo mėšlą.
Reiškia, jeigu trys vežimai veža mėšlą, tai reikia kokių penkių
mėžikų ka spėtų. Tai viens vežimas išverčia, viens kelyje, o vie
ną mėži - teip beveik visąlaik eidavo per dieną. Kitąsyk tai ne
teip, kaip ka dabar ka tę traktorius atvažiavo, kitąsyk ka per
dieną mėšlą pamėždavo, tai ant rankų net pūslės būdavo. Jei
gu šakakotis būtų koks alksnis, tai jis būtų tuojaus nulūžęs, jo.
A čia turėdavo atlaikyt. Tai būdavo kotai uosiniai ar aržuoliniai,
jau kieto medžio.
Ąžuolų i labai mažai buvo pas mus. Pas mus namuos ne
buvo nė vieno ąžuolo, jo. Uosių tai buvo. Šermukšnis ne me
dis, šermukšnis tai yra krūmas. Šermukšnius tai daugiausia botkočiams naudodavo, ką, toks lankstus jisai, nelūždavo būda
vo. Nu kitokių medžių dabar jeigu tę obelis nudžiūvo a vyšnia,
nu tai kuras buvo, iš vyšnių, kaip sakiau, būdavo, pasidaro grėb
liam dantis, bent mano tėtis tai visada darydavo iš vyšnios, iš
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kitko nieko nedarydavo, tik iš vyšnios. A kitokių medžių nebu
vo kaip gluosnis, alksnis, beržas, uosis. Nu skroblų būdavo, iš
jo nieko kito nedarydavo —čia jau toks papuošimas užtatai, ka
jo lapai kitoki buvo, ką, toks kaip i papuošimas sodybos, tai i
tiktai malkai jisai tiko, kitam netiko. Toki stori užauga medžiai,
baltais lapais būna toki, vieni jovarais vadina, kiti skroblais va
dina, jo.
A štakietus, sakysiu, pas mus sodybos buvo visos aptver
tos, jau bent sodai, sodai buvo štakietais aptverti, reiškia, len
tutės siauros supjautos, jo, aplinkui visą sodą tom lentutėm ir
apkalta būdavo. Tai tuos štakietus gamindavo iš alksnio, jo.
Būdavo kreizas, kas motorą turėjo, tas kreizą sukt turi su moto
ru, jo. Kitąsyk elektros tai nebuvo. Tai ūkininkas užsiprašo, pa
sikelia alksnių, pas jį atvažiuoja, jam pripjauja tų štakietų, pas
kui apkala sodybą, kada jau supūsta, juk visą amžių tai nebū
na, jo. Tai štakietus gamindavo iš alksnių, užtatai, ka jis pigus
medis buvo, jo daugiausia būdavo. A gluosniai, iš gluosnių da
rydavo skiedras, padarydavo kavalkėlius tokius kaip skiedra
ilgio, paskui sumeta juos į prūdą, į vandenį, ka jie išmirktų. Ka
da jie išmirksta, tada jie būna minkšti pjaut ir nelūžta pjaunant,
jo. Gluosnių būdavo pas kiekvieną ūkininką daugybė apsūdy
ta. Gluosnis gi labai tarpiai auga, būdavo, gluosnio šaką prie
prūdo įkišai, jo, ir tas pradeda želt. Šičia, Žemaitijo, tai ne gluos
nius sodina, bet liepas, o pas mus tai nebuvo mados, ka liepas
teip sodytų. Pas mus sodydavo tik gluosnius, jo. Šaką įkišai į
drėgną žemę, paskui iš jos pradeda šakos, lapai, i teip auga
toly, jo. Drebulė buvo tik prasta malka ir apsauga nuo vėjo.
Teip kaip jovaras, jisai jau bevertis toks medis buvo. Drebulė,
sakysiu, aba jovaras, tai toks bevertis medis, jis tiktai dega,
liepsną duoda, o kaitros nieko neturi. Geriausias tai yra beržas.
Va, pundelius tai šičia, Žemaitijo, tai jie kitaip daro: jie šakas
sukapoja, sukapoja, sukrauja, neriša. A mes, būdavo, pasidarydavom iš šiaudų ryšius. Kitąsyk, tai dabar nėra, o kitąsyk būda
vo kūliai vadinami, šiaudai, reiškia, ilgi, jo, nesulankstyti, juk
stogą tai reikėjo dengti nesulankstytais šiaudais, specialiais il
gais šiaudais. Tai iš tų šiaudų pasidarai ryšius, nu i paskui šakas
laužai, aba, jeigu storesnė, kirviu sukapoji tokio ilgio, kokio nori
tą, a ilgesnis, a trumpesnis, kaip tę pagal savo nuožiūrą, jo, nu
i tuos padarai, sudedi suriši su tais šiaudais, pasidaro kūliukas,
jo. Kūliukus pundeliais vadydavom, jo, pundelius sakyk, tai ne
supras žmonės, kai kūliukas, kūlys ką, tai supras labiau žmo
nės. Kur medžius nugeni, šakas tas, tai darai iš tų kūliukus.
Būdavo, ne visus medžius pjauji, jeigu tik kiek medžius papjauji, tai tų pundelių būtų mažai, tai, būdavo, pavasarį šakas
tas geni iš tų medžių, reiškia, tę alksniai, gluosniai a kiti, kur
šakų daugiau yra, gamini pundelius; i paskui, kai mes turėjom
Novos, tos upės paupė būna karklai auga, tuos karklus kęsda
vome, iš tų karklų gamindavom pundelius, jo. Nu i jais tai kūrędavo žiemą daugiausia pečius, kad apšildyt kambarį. Nu duo
ną kepdavo, tai jau būdavo specialiai malkos padarytos, dide
lės pliauskos, pliauskom vadydavo, jo. Kad ne teip greit per
degtų, tai jau duonai būdavo kept. Žiemą vyrų didžiausias dar
bas būdavo malkas gaminti. Pjauja alksnius, da būdavo gami
nama, kol sušalusi žemė. Reiškia, kad parvežt galėtum, o teip
kada jau paskui pavasarį leidžia, tai ratai klims į žemę labai. Tai
jeigu sušalus suveži, tai nė ratai klimsta, nė nieko, parveži mal
kas į kiemą, prie malkinės sukrauji krūvą ilgų medžių, kaip nu
kirsta, taip ir parveži juos. Nu i paskui jau čionais kaip atšyla
biskį orai, gražesnis oras, eini ir pjaustai su skerspjūve, nupjauji
kavalkus kokius nori, paskui skaldai ir darai malkas iš jų. Teip
gamydavosi malkas, kurą žiemai.
Durpų nepirkdavom, bet patys gamindavomės. Žinai, kad
jeigu malkų, tai labai daug reikia. Daugiausia malkų reikia, su
ėda, kaip sako, rudenį, kada pradeda kiaules penėti, bulves
kada virina. Tai, būdavo, per dienas verda i verda bulvės. Juk
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kokia dešimt bekonų žmo
gus parduodavo, sau pjau
davo kokias penkias, šešias
kiaules, supranti, tai reikia
daug bulviukų kaityt, šutyt
daržoves, paskui miltus šu
tyt, nešutytą žalią neduosi,
jo, tai nieko naudos nėra.
Kai prasidėdavo rudenį bul
vių virimas, kiaulių penėji
mas, tai labai daug reikda
vo malkų. Tai, būdavo, va
sarą, durpynas nuo mūs
buvo apytoliai, kokia pen
kiasdešimt kilometrų pana
šiai, kur čia reikdavo va
žiuot, tai, būdavo, vasarą
susiruošia visa šeimyna,
namuos tik palieka vieną ki
tą, o katrie jau važiuoja tę,
reiškia, ant kelių dienų nu
važiuoja, patys su kastuvais
išsikasa tas durpes, su ar Čia aš stoviu prie savo stubos (gyvena
kliais išmindžioja, kad jos mo namo), kur gimiau ir užaugau, par
susimaišytų, a teip tai pavir važiavęs atostogų. Kokiais metais nepri
šiuj vienokia, apačioj kitokia simenu.
būna durpa, ne visos vieno
kios, jo. Ir paskui, reiškia, tam tikrą sluoksnį ant pievos jau iš
skleidžia, jo. Jos būna. Paskui nuvažiuoja po kiek laiko, kada
jos jau biskį tę sutirštėja da, supjausto kaip durpos turi būt šmo
tais tokiais, nu kavalkais, kaip sakant, jo. Nu ir džiovina. Iš kar
to teip ant pievos džiūsta, paskui į krūveles sukrauja, džiūsta
ilgai, kad išdžiūtų, ka būt sausos, jeigu nesausos, tai nedegs.
Nu i paskui parsiveža, tai su durpom daugiausia virdavo bulviukus: vieną durpą a kitą įkišai, tai kada užvirė, tai po biskį tos
durpos degena, duoda kaitros, i verda tos bulvės, tai malkų
daug mažiau reikia. Anglių tai kitąsyk nebuvo, jo. Anglių buvo,
bet anglių tai kalvėje buvo. Aš pats kalvėje mokinausi dirbti ir
dirbau kalviu, tai anglis kalvėje naudodavo.
1993 m. užrašė Vidmantas LOPETA
KAI KURIŲ ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAS:
aržuoliniai - ąžuoliniai
skroblais, bet dažniau jovarais zanavykai vadina baltąją tuopą
štakietai - tvoros statiniai
kreizas - apvalus pjūklinis diskas kreis(germ) - ratas;
tarpiai - vešliai
aba - arba
pundeliai - iš šakų sukrauti ir šiaudų grįžtėm surišti kūliukai
pliauskos —ilgos stambios malkos krosniai kurti
skerspjūve - dvitraukis rankinis pjūklas
kavalkai - kaladės
bulviukus, rapukus - mažas bulves
šmotais - gabalais
degena - pamažu dega

PEOPLE NARRATE

A bout trees , fuel and fences ...
Zanavykas Anicetas Lopeta, born in 1916, from the Skrynupiai country in the small rural district Griškabūdis near Ša
kiai having lived in Mažeikiai in the post-war period, relates.
Anicetas Lopeta speaks picturesquely about the trees:
what trees were grown in his homeland, how they were plan
ted and what was not planted and valued at all, what was
made of a tree and he also collates it with Žemaitian tradition.
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