Išėjęs debesų lieptais
Poetui Marcelijui Martinaičiui atminti

Paskutinę akimirką Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje lyg pasitvirtino Marcelijaus Martinaičio
(1936–2013) metafora – praskrido gandrai, pavasarėjančiame danguje išryškėjo debesų lieptai, antrojo
poezijos rinkinio pavadinimas. Išėjo poetas, savo kūryba atkakliai kasinėjęs prigimtosios kultūros giliuosius klodus, sukūręs modernią eilėraščio ir tautosakos ryšių struktūrą, pašaukęs gyventi ir totalitarinio
režimo neįveikto Kukučio, liaudiškojo trečiojo brolio,
kvailelio ir išminčiaus, vaizdiniją. Kiek per pastaruosius dešimtmečius buvo kalbama apie etninę, prigimtąją kultūrą, tiek tuose pokalbiuose dalyvavo ir
Marcelijus Martinaitis, aiškinęs, gynęs svarbiausius
dalykus, formulavęs atramines nuostatas. Programinė formuluotė dar iš 1977 metų: „Nykstant tautinei
kultūrai, jos reiškimosi būdams, kartu prarandamas
tam tikras unikalus pasaulio modelis, visatos įsivaizdavimas, didžiulė žinių sistema, kurią išreiškia tautosaka, mitologija, raštas, bendruomeninis gyvenimas,
tradicinis auklėjimas“.
Tautosakininkas, Vilniaus universitete nuo 1979
metų skaitė lietuvių tautosaką, dėstė literatūros suvokimo problemas, vedė kūrybinį seminarą. Vadovavo tautosakos praktikoms, su studentais Lietuvos
kaimuose rinko, ką dar buvo galima rasti. Buvo liaudies kultūros, ypač žemaitiškosios jos dalies, žinovas.
Į Marcelijaus Martinaičio kūrybą gilinausi nuo pat
jos pradžios, bandžiau suvokti, vėliau ir analizuoti.
Universitete turėjome bendrų interesų, atviriau kalbėdavomės, susirašinėjome literatūrinių laiškų forma. Mąsčiau ir apie platesnę studiją, sutelktą į prigimtosios kultūros lauką, jo veikimą, atgijimą kūrybinės
sąmonės vaizdiniuose. Baigiau, Marcelijus perskaitė,
šyptelėjo sutinkąs pabūti toks, koks aprašytas. Kukutiška reakcija, be pastabų, be kokių nors norų ar pageidavimų. Net be abejojimų. Pradžioje buvau knygą
pavadinusi lyg kažkokio šviesaus balso vardu: „Labą

rytą, Marcelijau“. Balandžio penktosios rytą peržiūrėjau korektūrą ir pakeičiau pavadinimą: „Boružė,
ropojanti plentu“. Akys užkliuvo už dar 1974 metų
įrašo „Tylinčiuose tekstuose“: „Boružė ropoja plentu. Ji tokia maža, tokia silpna, kad niekas nepajėgia
jos nei sutrypti, nei suvažinėti. Ji ropoja plentu sau
vienai žinomais keliais, ir jėga prieš ją bejėgė: silpnumas – taip pat jėga“.
Žako Derrida ežiukas greitkelyje.
Marcelijaus Martinaičio boružė ant plento.
Poezijos, gyvenimo, mirties, nemirtingumo metaforos.
Paredaguoti teksto fragmentai iš knygos,
kurią leidžia Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
xxx

Balandžio sniegas, – gražiai pavadinta pirmoji Marcelijaus Martinaičio eilėraščių knyga (1962); viršelyje
trys vyrai su dalgiais, operetiški, baltais marškiniais ir
juodom kelnėm. Balsas dar lūžinėja, bet paties poe
to į pirmąją knygą pažvelgta per griežtai, pradžią
žymint antruoju rinkiniu „Debesų lieptais“ (1966).
Ir pirmojoje knygoje yra eilėraščių, kurių galima pasigesti ir rinktinėse. „Aš per pievas, vasariškai margas, / Išėjau šienaut savų dienų.../ Aš dabar namo labai nuvargęs / Ir labai laimingas pareinu...“ Yra tikrų
pradžių: „Iš ėriuko pėdos jau vyturį rytas pakėlė, /
raudonas rūkas sklaidos virš upės. – / Laikas šienaut“
(„Pasitinkant vasaros aušrą“). Ir netgi intonacijų, iš
kurių imsis Kukutis: „Rugsėji, / Ką tu padarei iš mano
rasotų rytų, / Iš žalių aikščių, / Ir akinančios šviesos
debesų vilnoj?“
Jei lietuvių filologijos studentai išgirstų „Vaikystės paveikslėlius“, vargu ar kas atspėtų, kad jie –
Martinaičio:
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Kas mane skaudžiai
Vaikystėj baudė?
Motinos rankos...
Kas mane glostė,
Nuo vėjų glaudė?
Motinos rankos...
Motinos rankos –
Pačios skaudžiausios...
Motinos rankos –
Pačios švelniausios...
Prisisiekiama vieno pačių giliausių archetipų – motinos, jos galių, jau jaučiama, kaip tas archetipas persismelkia per tautosaką, per našlaičių dainas ir per
lopšines, per Salomėją Nėrį ir Justiną Marcinkevičių...
Kaip pasiekia.
Kaip veda tolyn.
O juk, kai rašė savo ankstyvąją poeziją, Martinaitis dar buvo toli nuo tautosakos, nerinko jos, netyrinėjo. Tai vėliau, kai jau pradėjo dirbti universitete.
Dar žydint liepoms, su studentais išvažiuodavome
į tautosakos ekspedicijas, „žebravoti“ (Marcelijaus
žodis iš vieno laiško) dainų, pasakų. Vis dar rasdavom, kad ir ne ką itin naujo, bet svarbu buvo, kad
dar yra, kad dar gyva, kad dar kartojama. Atsisėda
senyvas žmogus ir pradeda pasakoti, lyg kažkas juo
savaime pasakotųsi. Lyg atlieka, kas pavesta. Lyg
būtų laukęs, kad paklaus. Kad ateis nežinia kieno
pasiųsti pasiuntiniai ir reikės turėti ką perduoti, neužmiršti, kas buvo duota-įduota.
Tautosakos praktikos (taip vadinosi ir mokymo
programos eilutė) seniai nebėra, sunku įsivaizduoti,
kaip atvažiuoja studentų grupė su vadovu kur nors
prie Ignalinos ar Jūžintų, įsikuria mokyklos klasėse,
rytą verdasi košę, geria pieną. Dienai buvo skirta po
šešiasdešimt kapeikų, reikėjo maitintis taupiai. Ir
Marcelijus po pusryčių išleisdavo po du tris į kaimus,
laukdavo, ką parneš. Ir pats klajodavo – matydamas
ir mąstydamas.
Esame kalbėję apie tai, kad dabar jau abu būtume tie senoliai, kurių kartu su studentais ieškojome
kaimuose, klausinėdavom, užrašinėdavom... Klausėme savęs, ką pasakytume studentams lituanistams,
jei jie kartais užsuktų ir paklaustų – gal moki kokią
senovinę dainą, gal atsimeni pasaką... Kaip graži pasaka šiandien man atrodo ir tai, kad kadaise (buvau
dar moksleivė) prie Girgždūtės tautosaką užrašinėjo
Norbertas Vėlius; matai, toks jaunas, o ko jam reikia,
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– pasakų, dainų, kad senos, o juk jau yra gražesnių...
mes ir pačios jau tas naujoviškesnes dainuojam...
Apie Norbertą Marcelijus Martinaitis yra rašęs, suvokė jo darbų ir jo laikysenos svarbą tautosakai, kraštotyrai, kompleksinėms ekspedicijoms, kur gražių lovatiesių raštų dar spėjo perpiešti ir Gražina Didelytė...
Norbertas Pagirgždūtyje užrašinėjo tekstus, gūdžiųjų, tęstinių žemaičių dainų, aš dar galiu prirašyti
prie jų pačius žmones, jų vardus ir pavardes (viename laiške Marcelijus atsiuntė surašytą savo krašto
žmonių pavardžių litaniją – įspūdingas tekstas), vyrų
kepures su lezgiukais, moterų margas kuskeles; namus, kelukus, arklius; kaip jie suseidavo, susėsdavo,
kaip rinkdavosi į pagrabus, kaip labindavosi, kaip giedodavo kalnus, kaip dainuodavo, kad užgestų žibalinė lempa... Kaip visada, žinojo, ką daryti. Prigimtosios kultūros (arba etninės pasaulėvokos) pamatas:
kiekvienas bendruomenės narys žino, kaip elgtis
kiekvienoje situacijoje, ką daryti. Žinojimas, kuris
yra perduodamas, – nuo mažens. Tai ritualo galios,
įsukančios visus, ypač mirties akivaizdoje, veiksmai,
kurie tarsi išjudina visų sustingimą. Kaip juodomis
gūniomis dengdavo arklius, kaip taisydavo divonais
vežimą grabui vežti, kaip kaldavo beržiukus ar eglaites iš šonų, kaip pasikeisdami (posmas vyrų, posmas
moterų) giedodavo. Kiekvienoje vietoje įvyksta viskas, visi gyvenimo ritualai – nuo pradžios iki galo. Tik
retai tesuvokiama, tepamatoma, teišgirstama. Dar
rečiau – pasakoma.
Kas tai būtų? Ne tautosaka, bet kažkas, kas yra
arti jos, iš tų pačių šaknų. Iš to paties gyvenimo gyvenimėlio, sunkaus, skaudaus ir tokio gražaus, kad
galima jį dainuoti, giedoti. Tiksliausia pasakyti Marcelijaus Martinaičio žodžiais: mes gyvenome. Ir mes
gyvenome. Giedojimas juk iš to, kas perauga žmonių
kūnus iki dvasios viršūnių, jei jos susidaro, pasirodo.
Iki eilėraščių, knygų. Gyvenimo tekstai – tie patys.
Lyg savaime ataidėjo Martinaičio eilėraščių rinkinio
„Tie patys žodžiai“ (1980) pavadinimas, svarbus įrašas aplankalo „skvernelyje“: baltame-juodame:
„Aš labai ryškiai jaučiu, kada prasidėjo gyvenimas.
Tada buvo karas, buvo baimė, kad neliksi gyvas. Ir iki
šiol nežinau, kam padėkoti už gyvybę ir kuo padėkoti.
Dabar man atrodo, kad didelę dalį šių eilėraščių
parašiau dar vaikas būdamas, dar neišmanydamas
rašto, kad tais pačiais žodžiais jau kalbėjau. Į šiuos
eilėraščius yra įsipynę tada skaityti pirmieji poetai, jų
keistas žodžių tarimas, graudus dainos paprastumas.
Prireikė kelių knygų, kad prisikasčiau iki pradžios, iki
pirmųjų gyvenimo elementų.

Marcelijus Martinaitis. Vlado Braziūno nuotrauka. 2005 m.

Nežinau, kodėl taip atsitinka. Nėra plano, išankstinio nusistatymo. Gal tai pati poezija veda į savo valdas? Ar išvaro pro tas pačias duris, pro kurias atėjai
į gyvenimą? O gal ji ragina neužmiršti savo pirmųjų
gyvenimo dienų kaip verkiančio, gaisrų pašvaistės išgąsdinto vaiko“.
Jau ketvirtas dešimtmetis nuo knygelės „Tie patys
žodžiai“ pasirodymo. Mažos, plonos anų laikų knygelės dėvisi, aplankalėliai (drabužėliai) nuplyšta, kas ir
kur tuos svarbius poeto paliudijimus beperskaitys. Kodėl jie atrodo svarbūs, perrašytini? Kad liudijama gyvenimo pradžia – vaiko pajustas džiaugsmas, jog gyvas.
Lyg pats gyvybės džiaugsmas. Džiaugsmas po baimės,
kūno suintensyvinimas, visų gyvybinių galių, lyg augalėlio, išlikusio po didelių šalnų. Kaip puola augti įlaužtas, pašalęs. Kaip kartais išdidėja įžeisto, pažeminto,
įskaudinto žmogaus kūrybinės galios. Dėkingumo
pajauta – Martinaičio eilėraščius persmelkia retas dėkingumas, dėkingumo lyg ir už tai, kas savaime duotagauta. Gal iš čia ima vertis ir kūrybingumo versmės?
Gyvas, likau gyvas, kad tai pasakyčiau ir padėkočiau.
Kad gailėčiausi gyvo, gyvybės.

Antras cituoto teksto skirsnis jau apie pačias kūrybingumo versmes – dar vaikas būdamas esu buvęs ten, kur ir tebesu, nors to ir nežinojau. Tolesnis
gyvenimas tarsi tam, kad sužinotum, ką žinai, kad
suvoktum: „kad prisikasčiau iki pradžios, iki pirmųjų
gyvenimo elementų“. Trečiuoju skirsniu apibendrinama: pro tas pačias duris ateiname į gyvenimą ir iš
jo išeiname; poezijos paskirtis yra ir intensyvinti atmintį, raginti neužmiršti ankstyvųjų dienų. Neužmiršti pradžių.
„Pradžios knyga“ – sakė Vanda Zaborskaitė apie
Maironio „Pavasario balsus“, tiksliai ir gražiai tą pradžią motyvuodama: „Pavasario balsai“ žymi ir modernios lietuvių poezijos pradžią, kai eilėraštis galutinai
atsiskiria nuo tautosakos ir ima byloti individualiu savo
autoriaus stiliumi. Teisybė, dainiškoji poezijos genezė
juntama, ji nemaža dalimi lemia net viso rinkinio meninį pasaulėvaizdį, tačiau jame nėra dainų imitavimo
ar stilizacijos – tautosakos dvasia ištirpsta Maironio
stiliuje“. Ištirpsta, bet ir išlieka. Pradžios visada išlieka,
bet reikia iki jų prisikasti. Kad kasdamasis jomis persiimtum, pajustum, kaip perteka ir tavo kūnu. Iš tokio

3

Vykintas Vaitkevičius praėjusią vasarą Rumšiškėse kalbėjo
apie šventąsias pušis Žemaitijoje. Ir Marija Urbšienė-Mašiotaitė atsiminimų knygoje „Prie
žibalinės lempos“ minėjo Viekšnių pušį Barborytę, apkarstytą
karoliais, veidrodėliais, kaspinėliais, įdomiausia, kad ta stebuklingoji pušis turėjo moters
vardą. Priartėjo ir Martinaičio
eilutės iš eilėraščio „Kai žodžiai
tarsi akmenys...“: „Ant kalno
tris pušis į šiaurę vėjas lenkia /
ir sveikinasi nepažįstami kely“.
Pabaigos posmai: „O prie namų
sudegusių, prie slenksčio / aš
būsiu akmeniu tau atsisėst“.
Archetipinis vaizduotės darinys:
tos pušys ant kalno, vėjo lenkiamos, kelias, kur sveikinasi ir
nepažįstami (savumo plitimas
ratilais, įtraukiantis), tie mūsų
Marcelijus Martinaitis Vilniaus universitete. Apie 1959–1963 m. Iš šeimos albumo.
gyvenimai istorijos pagairėgilaus atsiminimo, kad jau tiesiogiai nebeatsimenamo, se, tie sudegę (sudeginti) namai, tie akmenys vietoj
o tik išnyrančio, sublyksinčio, dingstančio.
slenksčio... Tas sėdėjimas ant akmenų. Tai yra mūsų.
Kartais atrodo, jog dar gali taip atsitikti, kad jau- Yra tuo būdu, kurį sąmonė gaudo, surinkinėja, atkurni žmonės ims pasigesti to, kas prieš šimtmečius iš- dinėja, tarsi iš naujo įsikurdama prigimtoje kultūroje,
skirstė tautas, kalbas, įbrėžė tiems žmonių dariniams jos garsuose ir jos tyloje.
skirtingus, nors ir ne visai atskirus veidų bruožus,
Gal labiausiai poezijos būdu.
žiūrėjimo, klausymo, matymo, dainavimo, kalbėjimo,
Bet ne tik.
pasakojimo, būdo skirtybes. Savitumo, prigimtosios
Ir margučiais, kurių, kaip kažkada Marcelijus yra
kultūros poreikis jau lyg ir sugaunamas ore. Jei žmo- sakęs, imasis dar gerokai iki Velykų, lyg sugrįždamas į
nijos neištiks galutinės katastrofos, dar gal bus ban- vaikystę ar seno ornamento būdu susikabindamas su
doma grįžti. Gamtos problemos, gamtosauga, eko- jau neįskaitomu, bet sąmonėje tebesančiu labai senu
logija be savumo pamato, be vietos jausmo pakimba raštu, jį vis pratęsdamas. Šių Velykų Marcelijaus marore. Ekologija Afrikoje ar Sibire ir ekologija Lietuvoje gučiai jau paskutiniai.
– skirtingi dalykai.
Iš prigimties jautresni, imlesni, pastabesni, mąsVieta; visa, kas kaip nors yra, yra vietoje, vietos.
lesni jauni žmonės dabar lyg ieško savumo, savasties
Marcelijaus Martinaičio Blinstrubiškės ąžuolas ne atramų, nori grįžti, su kažkuo susitikti. Ieško tų atratik realybės, bet ir sąmonės medis. Jei medžio neturi mų, tų ženklų ir Martinaičio kūryboje. Patikima ieškosąmonėje, neberasi jo ir vietoje, kur palikai. Nepama- ti, galima rasti.
tysi. Nepasigesi, jei jo ir neberasi.
Studijoje „Medinis lietuvių epas“ Martinaičio taip
Kuriądien per radiją jaunas balsas kalba apie gam- pasakyta apie dievdirbius: „Tai ypatinga, dabar jau letos draustinį – ten dar „kiurkso“ senų ąžuolų... Kaip gendinė žmonių klasė, palikusi savo vaizduotėje kažtrūkinėja pirminiai, pamatiniai pasaulėvokos ryšiai kada regėto pasaulio viziją“. Lyg ir pats tikėjo, kad
kalboje. Ar gali ąžuolas kiurksoti? Kalba negali ąžuo- tas pasaulis yra buvęs, kad buvo jį regėjusiųjų, kad
lo pažeminti, juk iš jo stiprybės pati yra galių gavusi. vis dar yra tų regėjimų atspindžių. Kad kartais jie suĄžuolas kiurkso tik ąžuolo nei akimis, nei kalba nebe- blyksi aiškiau, o kartais nutolsta, dingsta. Kad galima
matančiajam.
tų atspindžių ieškoti.
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Kol žmonės mąstys, tol
ieškos tikrumo, gyvenimo
tikrenybės paliudijimo. Marcelijaus Martinaičio knygoje
„Mes gyvenome“ (2009)
yra tos tikrenybės, to liudijimo, kad buvo, kad gali būti
gyvenimas, jei net varganas,
jei net didžiausių istorinių sumaiščių suniokotas. Jei gyvenome, tai ir gyvensime, kad
ir kaip būtų, kad tik švaraus,
neužteršto vandens užtektų
ir žemės, kad užtektų paukščiui, žmogui, boružei, mažam
varliukui... Iš visų pirminių
elementų, kuriuos į pasaulio
sąrangos pamatus dėjo dar
antikos filosofai, saugiausia
liko ugnis. Nesaugi jau nei
žemė, nei oras, nei vanduo.
Polimų pradinės mokyklos ketvirtasis skyrius. Marcelijus Martinaitis stovi pirmas iš kairės.
Užteršta. O ugnis dar švari.
1949 m. vasario mėn. 25 d. Iš šeimos albumo.
Gražus Martinaičio ugnies
Marcelijus Martinaitis Raseiniuose (antras iš kairės).
motyvas.
Apie 1956-1958 m. Iš šeimos albumo.
Skaitančius, mąstančius
prie Marcelijaus Martinaičio
pritraukia gyva, budinti ir budinanti pastanga, „kaip tai
padaryti, kad į tamsą nenugrimztų gyvenimas“. Ištarta
ta pusfrazė maždaug prieš
penkiolika metų, užbaiginėjant knygelę „Prilenktas prie
savo gyvenimo“. Gyvenimo
grimzdimas į tamsą; protėvių, tėvų, mūsų pačių, tad
reikia sutelkti jėgas, atmintį,
kūrybą, vis dar ką nors iš to į
tamsą grimztančio gyvenimo
atsikasti.
Regimantas Tamošaitis,
pasirinkęs fotoaparatą kaip
būdą stebėti žmones ir jų
aplinką, sukūrė atskirų kadrų
filmą iš Joninių Vanaginėje. Kadruotas, lyg sustiprin- senos lapojančios tvoros, / Ta girgždanti rato ašis – iš
tas žvilgsnis. Galima tą žvilgsnį sekti, įsižiūrėti, kaip seniau“. Reikia daug erdvės, kad tvoros nejaustum.
ten kas auga, į beržą, į krapus, į mažą vandenį su Kad tvora būtų, o lyg ir nebūtų. Daug žalumos Vanabuožgalviukais. Į gražią tvorą – tikriausiai Martinai- ginės sode sudaro didelės erdvės iliuziją.
čiui tai svarbu, buvo patenkintas, kai galėjo užsikelti
Sugebėta susikurti gyvenimą, kuris būtų tinkavartus. Eilutės iš „Palendrių“: „Tas užkampis sieloje – mas: su beržu, žole, paukščiais, katinu. Vanaginėje
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Martinaičiui buvo geriau būti, mąstyti, rašyti. Savo
kieme Marcelijus mėgo nešioti senus drabužius, nebeaiškios spalvos, apibrizgusius. Su kokia sena sermėga, su kaliošais gal jautėsi arčiau savo žmonių,
savo praeities, kuri jam nebuvo praėjusi.
Sena mintis, bet lyg išnykusi iš dabarties horizonto: transcendencija kyla iš pirminių sąmonės signalų;
kartais jauti, kad lyg pagauni tuos signalus. Esi dėl to,
kad kažkas yra. Kažkas, o ne niekas, – kaip sakė filosofas. Ir pirminė (natūrali) religija kyla iš žmogaus sąmonės; galbūt iš ryškesnės prigimties, pajėgiančios
daugiau suvokti, iš giliau pasiimti, aukščiau pakilti.
Atpažinti pasikartojančius atitikimus, iš kurių susidaro simboliai. Atsiranda lyg koks tvarkos pajautimas,
kaip turi gyventi, kad nieko nepažeistum, nesužeistum. Pirminis tikėjimas, kylantis iš šventumo nuojautos. Šventumas kaip aukščiausias sąmonės lygmuo.
Greičiausiai pirminiu būdu šventumas prieinamas
tik išskirtinėms sąmonėms; tokie turėjo būti žyniai,
kažką žinantys. Šventumo prasmės perdavimo problemos: kalbos, daiktų. Todėl tarpininkai: šventieji medžiai, akmenys, giesmės. Kur dar yra reliktinių
ąžuolų (kad ir Šventibrastyje ar sename kaime prie
Šventosios), galima pajusti jų galią, lyg kokį skverbimąsi į sąmonę. Akmuo – paliesi, ir lyg kas atsilieps:
liestas, daugybę kartų liestas. Gal iš čia viskas. Ir kiekviename žemės plotely kitaip. Visa kita – galia, jėga,
ginklai, ideologijos, valdžia, persmelkianti ir religijas,
hierarchiškas, brangiai aptarnaujamas.
Pamatinė Martinaičio mintis, pasakyta „Laiškų
Sabos karalienei“ pradžioje: „Religijos ir tikėjimai
nugula vienas virš kito, panašiai kaip archeologiniai
sluoksniai. Tam tikri religijų bei kultūrų fenomenai
neišnyksta visiems laikams, jie tarsi atsispaudžia vienas kitame“. Nėra prasmės priešinti. Daug ką atsikasame, prie daug ko lyg prisikasame. Paradoksalu,
bet ilgai nematome ir to, ką matome. Nežinome, kas
tai yra, ką reiškia tie patys žodžiai. Sąmonės archeologija – gražus ištarimas. Jei patiriame, patiriame iki
tam tikro laiko intensyvėjantį, o paskui ramiai besiskleidžiantį nepertraukiamą sąmonės būdravimą, lyg
kokį bekraštį, belaikį pasaulio vėrimąsi – taip, kartais
atrodo, kad sluoksnis po sluoksnio.
Martinaičio eilėraščiai yra susiję su pirminėmis
patirtimis, prigimties vieta, eilėraščiai tarsi išvaikščioti (pagal Jono Meko basų kojų kultūrą). Sąmonėje
pirmiausia pasirodo būsena; toks aštresnis visko jutimas, jungimasis, kilimas aukštyn ar leidimasis žemyn.
Kartu ir suvokimas, kad ta būsena yra jau skleidusis
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(tik kiek kitaip, kitais pavidalais, tonais, atspalviais)
kitose sąmonėse – tų, kurie dainavo pjaudami ar
grėbdami šieną, eidami papieviais, takais, kelukais,
girdėdami, matydami, liesdami, glostydami. Eilėraštis būsenos būdu liečiasi su tautosaka, dainavimu,
pasakojimu, pasakymu. Tai ne visai tai, kas motyvai,
žodžiai, situacijos, – tai giliau. Šitai pasirodė „Saulės
grąžoj“, kai poeto pasilenkta prie savo gyvenimo ir
jau neatsitraukta. Kai suvokta, kad yra tyla („Aš vienas lieku laukuose su dalgiu“; „Dabar, kiek tik balsas
nueina – vien rudenio margai: kiek nori, sėdėk ir tylėk, ir tokie dideli vakarai“ – „Rudenio marguos“).
Eilėraštis „Gegučių rauda“, jo programa – gili, slapta:
iš būsenos, kuri sklinda kaip melodija, nepersakoma
žodžiais. „Ai lygiai lygiai – lygiai aplyja / akmens galvelę – gegučių raudą“. Gegutė kiekvienam posme,
bet gegutė ir gegučių raudos lyg ir ne iš to paties kamieno. Lemtį kukuojanti gegutė – iš tautosakos; gegučių raudos – iš būsenos, metaforos prigimtis melodinė, intonacinė. Tas keitimasis, perėjimas iš ai į a,
jaustukinis gailavimas, valdomas grožio. Rauda yra
graži. Graži ir žydinčios pievos mirtis. „Ai lygiai lygiai
šienauja žolę / plieninio dalgio ašmenys skaudūs“. Jei
neliks gailesčio, dings ir grožis.
Kaip archetipinės patirties būsenos atsiliepia
mūsų sąmonėse! Ir ar ne čia yra gilusis, slaptasis tradicijos takas? Kūlgrindos, žinomos tik pereinantiems.
Nežinau, kartą sakė senas žmogus prie Biržulio, kūlgrindos į tą salikę negaliu parodyti, bet pats jaučiu,
kur akmuo, nenuslystu... pereinu...
Eiti žinant, kad pereisi.
Ir debesų lieptais, jei jie tavo.
Viktorija DAUJOTYTĖ

Gone over the bridge
in the clouds
Printed is a fragment from a book prepared by
the famous Lithuanian literary researcher Prof. Viktorija Daujotytė. This excerpt is related to the sad loss of
Marcelijus Martinaitis, one of the most important Lithuanian poets, the last, most closely related to agricultural
culture and worldview. M. Martinaitis died on 6 April
2013, unable to recover from a serious illness.
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Lietuvių ryšiai su tarme,
etnine kultūra, vardynu
Kazimieras GARŠVA
Tyrimų objektas – visų 5 Lietuvos etnografinių regionų Lietuvos gyventojų ryšiai su gimtąja tarme, tradicine kultūra. Straipsnio tikslas – Tarmių metų proga pasiaiškinti Lietuvos piliečių santykius su tarme ir
šnektų išlikimo perspektyvas. Metodas – statistinė apklausos analizė. Išvados: kiekvienoje tolimesnėje kartoje tarmiškai kalbančiųjų sumažėja nuo 10 iki 30 proc.
Tarmės vartojimo sferos mažėjančia tvarka: šeima,
draugai, kitos sritys, mokykla. Tarmiškai rajonuose
kalba apie pusę jaunuolių, dėl to turintys nepatogumų
bent dėl 4 dalykų.
Prasminiai žodžiai: tarmė, patarmė, etninė (tradicinė) kultūra, vardynas.

1. Įvadas
Dabartinis lietuvių kalbos plotas pagal fonetikos
ypatybes prieš 50 metų buvo suskirstytas į 15 svarbiausių patarmių: 10 jų priklauso aukštaičių tarmei
– vakarų aukštaičiai (kauniškiai, dab. Suvalkijos regionas ir šiauliškiai), pietų aukštaičiai (etnografų vad.
Dzūkija), rytų aukštaičiai (širvintiškiai, šiaurės ir pie
tų panevėžiškiai, anykštėnai, kupiškėnai, uteniškiai,
vilniškiai) ir 5 – trigubai mažesnei žemaičių tarmei,
kuri taip pat skirstoma į tris dalis – vakarų, šiaurės
(telšiškiai, kretingiškiai), pietų (varniškiai, raseiniškiai). Aukštaičiai daugiausia skirstomi pagal bendrinės kalbos an, am, en, em, ą, ę atitikmenis, žemaičiai
– pagal ie, uo atitikmenis.
Žemaičių – žemiau gyvenusių lietuvių vardas pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1215 m.,
aukštaičių – aukščiau gyvenusių lietuvių – 1322 m. Į
vokiečių, lotynų kalbas šie pavadinimai buvo verčiami
ir kaip „žema žemė“ „aukšta žemė“1.Tada pradėję formuotis lietuvių tarmės pradėtos skirstyti prieš 360 metų
D. Kleino2 (1653) išleistoje pirmojoje spausdintoje lietuvių kalbos gramatikoje. 1964 m. Vilniuje vykusioje
1. Zinkevičius, Z. Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius, 1994, p. 3–190.
2. Klein, D. Grammatica Litvanica. Regiomonti, 1653.

pirmoje baltų kalbų istorijos konferencijoje aukštaitis
Z. Zinkevičius su žemaičiu A. Girdeniu pasiūlė naują
pagerintą A. Baranausko tarmių skirstymo variantą3,
kurio laikomasi ir dabar.
Kiekviena patarmė – kalbinė sistema, turinti ne tik
savo fonetiką, žodyną, kurie dažniausiai pastebimi, bet
ir savotiškesnių morfologijos (kitaip gali būti sudaromi ir kaitomi žodžiai), sintaksės bruožų (kitokia tvarka
gali būti išdėstomi ir jungiami žodžiai sakiniuose). Dėl
to kiekviena patarmė iš dalies yra savotiška „kalba“,
savotiškas nenormintas bendrinės kalbos „variantas“.
Nėra jokio mokslinio pagrindo dabar šnekėti ir apie
„žemaičių kalbą“ vietoj penkių lietuvių kalbos patarmių (apie tai autorius rengia atskirą straipsnį). Bene
paskutiniame pokalbyje Lietuvos TV tai sakė ir mano
Mokytojas A. Girdenis, o 1971 m. jis tik spėjo, kad
aukštaičių bei žemaičių šnektos galėjo labiau pradėti
skirtis ne po Žalgirio mūšio, kaip kitų mokslininkų manyta, o jau XIII a.4
Bendrinė lietuvių kalba vakarų aukštaičių kauniškių tarmės pagrindu pradėjo formuotis raštuose XVI a.,
bet šnekamojoje kalboje ėmė labiau įsigalėti maždaug
tik nuo 1920 m., atkūrus Lietuvos Respubliką ir įvedus privalomą pradinį mokymą bendrine kalba. Iki tol
beveik 200 metų įvairiatarmiai lietuviai susišnekėjo,
kariuomenė laimėjo daugybę mūšių, vyko įvairiatarmių žmonių vestuvės, todėl keisti ir nepriimtini kai
kurių į inteligentus pretenduojančių asmenų pasakymai: oi, aš „nesuprantu“ žemaitiškai, panevėžietiškai
ar kitaip tarmiškai. Tai yra spaudimas žmogui atsisakyti įprastinės gimtosios tarmės ir „įjungti“ kitą kalbos kodą. Bendrinė kalba yra sunorminta visos tautos
viešojo oficialaus bendravimo, raštų kalba, užgožianti, niveliuojanti tarmes. A. Baranauskui, K. Jauniui,
J. Juškai nepavyko įdiegti sudėtingos polifonetinio
rašybos principo, kad kiekvienas galėtų skaityti ir rašyti savo tarme.
3. Zinkevičius, Z. Ten pat, p. 19.
4. Girdenis, A. Kalborytos darbai 1. Vilnius, 2000, p. 209.
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Paskelbti Tarmių metai turėtų padėti bent kiek susipažinti su savo bei kitomis tarmėmis (patarmėmis),
padėti jas išsaugoti ir net tyrinėti. Sunku rasti etnologą, tautosakininką ar folklorinio ansamblio vadovą,
skiriantį 15 lietuvių kalbos patarmių, jas tobulai užrašantį ir dainuojantį jų nedarkant, kadangi net Tarmių
metais joks trumpalaikis dialektologijos kurselis jiems
nedėstomas. Net didžiausi inteligentai Tarmių metų
proga nepasakys, kokios lietuvių kalbos šnektos buvo
ir yra etninėse žemėse už Lietuvos Respublikos ribų.
Etnologams sunku perprasti, jog kalbotyroje Mažosios
Lietuvos gyventojai vadinasi vakarų žemaičiais,
Žemaitijoje – šiaurės ir pietų žemaičiais, Suvalkijoje
– vakarų aukštaičiais, Dzūkijoje – pietų aukštaičiais, jų
vadinamoje Aukštaitijoje – rytų aukštaičiais.
Dialektologai (tarmių specialistai) tarpusavyje diskutuoja dėl smulkesnių dalykų. Oficialiai skelbiama,
jog yra tik dvi tarmės (aukštaičių ir žemaičių), bet
taip leidžiama vadinti ir 15 minėtųjų patarmių, kurios
yra vienodesnės ir tarpusavyje gali smarkiai skirtis.
Penkioliktąją patarmę įveda šio straipsnio autorius,
daugiausia tyręs panevėžiškius ir juos skirdamas į dvi
dalis – šiaurės panevėžiškius ir pietų panevėžiškius.
Šiauriniai panevėžiškiai nuo pietinių skiriasi visuotiniu
kirčio atitraukimu, galūnės balsių redukcija, balsių i, u
keitimu trijose pozicijose ir tuo yra artimesni šiaurės
žemaičiams, o ne aukštaičiams.

2. Pasirinkimas tarp tarmės ir bendrinės kalbos
Etninės kultūros globos taryba 2010 m. parengė ir 5
Lietuvos regionuose išplatino anketą „Jaunimas ir tarmės“. Anketoje buvo 16 klausimų, į kuriuos atsakė 1775
vyresniųjų klasių moksleiviai, iš jų net 1188 (66,9 proc.)
žemaičiai. Anketos klausimai, metodika šiek tiek skyrėsi nuo kitų kelių panašių tyrimų ir išryškino kai kuriuos
poslinkius, kurie anksčiau nebuvo taip aiškiai pastebėti.
Apklaustųjų seneliai visada kalba tarmiškai daugiausia prie Šakių – Kalvarijų (52,3 proc.), o mažiausiai – apie Šilutę (17,9 proc.) – ten daugiau yra suvažiavusių įvairiatarmių žmonių. Apie Šilutę, Adutiškį
(valstybės pakraščiuose) net vyresniojoje kartoje, gimusioje po 1940 metų, daugiausia yra žmonių (per 40
proc.), niekur nebekalbančių tarmiškai, nors vaikystėje
gal net didesnė dalis jų taip kalbėjo. Gyvoji tarmės tradicija šių žmonių gyvenime nutrūko.
Iki Lietuvos Respublikos atkūrimo tarmių praradimas buvo dar intensyvesnis. Visuose penkiuose regionuose visur tarmiškai kalbančiųjų per maždaug
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30 metų sumažėjo nuo 10,3 proc. (Suvalkija) iki 27,7
proc. (Adutiškio kraštas). Tokie duomenys gaunami
palyginus apklaustųjų senelių ir tėvų tarmės vartojimą. Jaunuolių tarmės visuotinis vartojimas, palyginti
su tėvais, arba sumažėjo nežymiai (Mažoji Lietuva,
Dzūkija), arba net šiek tiek padidėjo. Mokančių ir vartojančių savo tarmę žmonių daugiau tik Suvalkijoje,
šiaurės Žemaitijoje. Bet ir mokėdami savo tarmę nuo 1
iki 14 proc. jaunuolių net ir su savo seneliais tarmiškai
nebekalba, jų vaikai greičiausiai tarmiškai nebemokės.
Iš lentelės matyti, jog su kiekviena karta tarmės vartojimas tose vietose dažniausiai mažėja (tai ypač būdinga didmiesčiuose, mišriatarmėse šeimose). Pusė apklaustųjų visada tarmiškai kalbėjo tik Šakių, Kalvarijos
apylinkėse, ten tarmę gerai mokėjo daugiausia (bet tik
57 proc.) jaunuolių. Šie faktai liudija labai spartų tarmių nykimą apie Šilutę, Alytų. Jaunuoliai turėjo būti
išklausę vieną kitą tarmių pamoką, bet nuo 15 proc. iki
5 proc. jų net nežinojo, kokia jų tarmė.
Apklaustieji jaunuoliai tarmiškai kiek dažniau kalba šeimoje (su tėvais, seneliais) ir vis rečiau ima tarmiškai kalbėti su draugais, kitose bendravimo srityse
ir ypač mokykloje. Tai rodytų, jog švietimo sferoje
tarmė kiek mažiau toleruojama. O be reikalo – tarmė
padeda išmokti ir bendrinę kalbą, skatina patriotizmą,
palaiko etninę kultūrą: „į kalbos, tarmės, net menkiausios šnektelės išnykimą žiūrėtina kaip į didelę nelaimę
[...], skurdinančią ne tik tos vietos žmones, bet ir visą
tautą, gal net žmoniją“ (A. Girdenis)5. Malonu, jog tai
supranta ir europarlamentarė R. Morkūnaitė, pastebėjusi, kad „tarmėse atsispindi ir skirtinguose regionuose
gyvenančių lietuvių pasaulėvaizdžio skirtumai, ir mūsų
protėvių sąlytis su kitomis tautomis, kurių žodžiai, kalbos elementai įsipynė į šnektą“6. Tarmė nėra ir „netaisyklinga“ bendrinė kalba – ji yra tokia pat, tik kiek kitokia kalbinė sistema su savo dėsniais.
Tam, kad tarmė būtų išsaugota, daugiau kaip pusė
jaunuolių siūlo ją bent kartais vartoti. Apie trečdalį jų
nežinojo, ką daryti, o dalelė jų (nuo 7 iki 13 proc.) siūlė
net tarmės nevartoti.

3. Apibendrinimas. Tarmių metų uždaviniai
Kai kurios tyrime pastebėtos tendencijos kartojasi
ir kitose Lietuvos vietose (kiti dalykai gali ir įvairuoti).
5. Kaladytė, I. 2013-ieji – Tarmių metai Lietuvoje. Iš: Europos spalvos,
2013, Nr. 1 (37), p. 21.
6. Ten pat, p. 21.
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1 lentelė. 9–20 metų amžiaus jaunuoliai ir jų tėvai, seneliai, mokantys savo tarmę, ją vartojantys.
Nr.

Patarmė

Vakarų žemaičių

Š. ir p. žemaičių

V. aukštaičių

P. aukštaičių

R. aukštaičių

Regionas

Mažoji Lietuva

Žemaitija

Suvalkija

Dzūkija

Aukštaitija

Vietovės

Šilutė
skaičius

%

TelšiaiKelmė
skaičius

%

ŠakiaiKalvarija
skaičius

%

AlytusVarėna
skaičius

%

Adutiškis
Švenčionys
skaičius

%

1.

Visas apklaustųjų
skaičius
Seneliai – visada
dažnai
retai
nekalba

430
77
83
85
185

100
17,9
19,3
19,8
42,8

758
230
167
149
178

100
31,8
23,1
20,6
24,6

317
161
50
49
48

100
52,3
16,2
15,9
15,6

366
73
77
78
113

100
21,4
22,6
22,9
33,1

83
27
24
23
34

100
32,0
28,0
27,0
40,0

2.

Tėvai – visada
dažnai
retai
tik su seneliais
nekalba

13
17
53
46
301

3,0
4,0
12,3
10,7
70,0

124
143
153
54
283

16,4
18,9
20,2
7,1
37,4

133
49
43
9
82

42,0
15,5
13,6
2,8
25,9

27
60
73
48
158

7,3
16,4
20,0
13,4
43,2

4
8
23
13
35

4,1
9,6
27,1
15,0
42,0

3.

Jaunuoliai su tėvais,
seneliais – visada
dažnai
retai
nekalba

5
17
48
337

1,2
4,2
11,8
82,8

147
80
146
373

19,7
10,7
19,6
50,0

137
35
51
89

43,9
11,2
16,3
28,5

20
43
73
148

6,2
13,4
22,8
57,5

8
12
33
31

9,6
14,0
39,0
37,6

4.

Jaunuoliai moka
gerai
silpnai
nemoka
nežino, kokia jo
tarmė

9
61
296

2,1
14,2
68,8

246
210
229

33,6
28,6
31,2

177
56
67

57,3
17,8
21,3

64
85
141

19,3
25,6
42,5

18
26
25

21,7
31,3
30,1

64

14,9

48

6,5

14

4,5

42

12,6

11

13,3

5.

Su draugais –
visada
dažnai
retai
nekalba

5
7
64
337

1,2
1,7
15,5
81,6

137
92
140
388

18,1
12,1
18,5
51,3

121
51
51
107

36,7
15,5
15,5
32,4

13
32
77
184

3,6
8,9
21,3
66,2

1
0
33
31

1,2
0
39,7
37,3

6.

Mokykloje
visada
dažnai
retai
nekalba

5
7
25
393

1,2
1,6
5,8
91,4

133
77
141
422

17,2
10,6
18,2
54,6

102
50
48
115

32,4
15,9
15,2
36,5

14
22
69
258

3,8
6,1
19,0
71,1

1
3
24
53

1,2
3,7
29,6
65,4

7.

Kitur
visada
dažnai
retai
nekalba

5
7
37
381

1,21
6
8,6
88,6

104
72
106
424

13,7
9,5
13,9
55,8

107
53
45
112

33,8
16,7
14,2
35,3

12
31
89
231

3,9
8,5
24,5
63,6

1
1
35
41

1,2
1,2
44,52
6

8.

Kaip išsaugoti
tarmę?
vartoti dažniau
kartais
nevartoti
nežinau

65
97
69
199

15,1
22,6
16,0
46,3

202
268
97
183

26,9
35,7
12,9
24,4

152
73
27
61

48,6
23,3
8,6
19,5

99
113
27
119

27,7
31,6
7,5
33,2

22
19
6
31

28,2
24,4
7,7
39,7

9.

nemoka
negražu
nepatogu
nesupras
reikia b. k. kalbėti

216
0
5
21
116

60,0
0
1,4
5,9
32,4

232
35
77
107
144

39,9
5,9
12,9
18,8
24,3

48
15
23
22
70

27,0
8,4
12,9
12,3
39,3

121
6
29
27
45

53,1
2,6
12,7
11,8
19,7

17
1
8
3
8

45,9
2,7
21,6
8,1
21,6

10.

Ar nori išmokti
taip
ne
nežino

86
132
142

23,9
36,7
39,4

106
134
197

24,3
30,7
45,1

55
55
42

36,2
36,2
27,6

79
52
97

34,6
22,8
42,5

10
20
13

23,3
46,6
330,2

Paaiškinimas. Etninės kultūros globos tarybos surinktus duomenis suskaičiavo, lentelę bei komentarus parengė straipsnio autorius. Moksleiviai ne į
visus anketos klausimus atsakė (ypač pabaigoje): atsakiusiųjų skaičius keitėsi ir jo pokyčiai lieka parengiamuosiuose darbuose. Todėl nereikia nustebti, kad
atsakiusiųjų procentas nesutaps su visu apklaustųjų skaičiumi.
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Didmiesčiuose tarmė laikinai išlieka paskutiniame bastijone – šeimoje, privačioje, kitų negirdimoje aplinkoje,
kalbant su vyresnio amžiaus artimaisiais, su savo vaikais
čia tarmiškai kalba tik 13 proc. lietuvių, su anūkais – dar
keturiskart mažiau (3 proc.) lietuvių7.
Tarmės ilgiausiai išliks ten, kur bus plačiausios
jų vartojimo sferos, kur aplinkiniai mažiausiai trukdys tarmiškai kalbėti, kur patys žmonės nesivaržys
tarmiškai prakalbėti. Tyrimas rodo, jog tarmiškai bemoka tik apie pusę apklaustųjų jaunuolių, bet ir jie,
atspariausieji, kenčia dėl neigiamų emocijų bei išgalvotų dalykų: nuo 22 iki 39 proc. jų mano, kad viešai
reikia kalbėti bendrine kalba, 1,4–22 proc. jų nepatogu kitiems girdint tarmiškai kalbėti, 6–19 proc. mano,
jog tarmiškai kalbančių nesupras, o iki 8 proc. jaunuolių tarmiškai šnekėti „negražu“. Klausiami, ar nori
išmokti tarmiškai, jaunuoliai skilo į tris (ir maždaug
lygias) dalis: 23–36 proc. atsakė „taip“, 25–45 proc.
nežinojo, ar norėtų išmokti, ir nuo 23 iki 47 proc. atsakė nenorintys išmokti.
Šie duomenys aiškiai rodo, jog visuomenės pozicija, auklėjimas, informacija tarmių ateitį lemia ir lems.
Daugiausia prie to prisidės ne tarmiškos vietovardžių
lentelės, o būtent objektyvi informacija apie tarmes.
Tarmiškus vietovardžius reikėtų siųsti į Lietuvos kalbos institutą: tai padėtų papildyti ir patikslinti spausdinamą „Lietuvos vietovardžių žodyną“.
Tarmių metų pagrindimas ir planas yra paskelbtas8.
Jis bus įvykdytas tik iš dalies dėl daugelio priežasčių.
Kaip ir Maironio metais, Kultūros rėmimo fondas aktualių darbų vėl neparėmė, o abejotinus dėl nekompetencijos finansavo.
Kad rajonų Tarmių metų renginiai išliekamąja
reikšme neprimintų tarmių laidotuvių, prašome tekstus
įrašyti į diktofoną.
Seimas 2013-uosius metus paskelbė Tarmių metais
mūsų prašymu. Jų tikslas – išlaikyti seniausių indoeuropiečių kalbų paveldą, supažindinti su gyvenamosios
vietos ir kitomis tarmėmis (patarmėmis, šnektomis), tobulinti bendrinės kalbos mokymą remiantis tarmėmis.
Tarmių gyvoji tradicija ir šimtametė bendrinė kalba –
tos pačios valstybinės kalbos šakos, kurios turi viena
kitą palaikyti.
Prasidėjo Tarmių metų parengiamieji darbai: atliekami nauji moksliniai turinėjimai, organizuojamos
7. Miestai ir kalbos. Mokslinė redaktorė M. Ramonienė. Vilnius, 2010,
p. 246.
8. Garšva K. Tarmės – etninės kultūros pagrindas. Iš: Gimtasai kraštas,
2012, Nr. 5, p. 7-12.
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mokslinės konferencijos, bus naujų tarmių leidinių,
renginių, laidų. Rengiamas naujas, patikslintas lietuvių
kalbos tarmių atlasas, atspindintis per 50 metų pasikeitusius dalykus9. Dėl to prašome atsakyti ir į anketas,
kurių duomenys bus apibendrinti ir anoniminiai. Jie
turi būti tikslūs, kadangi pagal tuos duomenis bus daromos mokslinės išvados.
Į anketas galima atsakyti dviem būdais: 1) užpildyti anketą individualiai ir nurodytu adresu atsiųsti atsakymą, 2) apklausiant grupę mokinių ar kitų tarmės
žinovų, anketą gali užpildyti mokytojas ar kitas apklausėjas, nurodydamas apklausimo vietą, apklaustųjų skaičių ir jų atsakymus (pvz., iš apklaustųjų šeimoje 10 kalba tarmiškai, 4 – bendrine kalba, 6 – pusiau
tarmiškai, pusiau bendrine kalba ir t.t.). Mums būtų
naudingos ir visos kitos Jūsų pastabos dėl šnektų ir
Tarmių metų.
Tarmių likimas siejasi su kalbos ir tautos likimu.
9. žr. www.tarmes.lt

Lithuanian relations with dialects,
ethnic culture
Kazimieras GARŠVA
In order to determine the relationship between Lithuanian youth and their dialect and ethnic culture, 1,775 individuals from all five ethnographic regions of Lithuania
have been interviewed, answering 16 questions. The study
showed that in each generation, the number of persons
speaking in dialects decreased from 10 to 30 per cent (the
figure varies due to many factors).
Most speak in dialect within their family, with their
friends, less – in other spheres, education institutions. Native dialect is still retained by only about half of the young
people in Lithuania today. They are influenced by misleading public opinion, that everywhere people must speak only
in the common language, since those who speak in dialect
will not be understood by everyone else; to speak in front of
others in dialect is awkward, “rude.” Due to emigration to
metropolitan areas, dialect equalization is occurring faster
and faster – in the southern and eastern parts of Lithuania,
during the next 100 years the dialects may even disappear.

Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio 5, LT-10308 Vilnius,
el.p. kgarsva@takas.lt
Gauta 2013-02-15, įteikta spaudai 2013-06-06
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Maironis ir senoji tradicija
Dainius RAZAUSKAS
Straipsnio objektas – Maironio poezija, tiksliau, lyrika,
nes stambesnių žanrų kūriniai nenagrinėjami. Tikslas –
parodyti jos gilias sąsajas su senąja lietuvių tradicija (religija, mitologija, tautosaka). Metodas analitinis. Išvada
turėtų būti akivaizdi straipsnį perskaičius: Maironio poezijoje apstu ne tik senosios tradicijos pavienių motyvų, bet
ir ištisų temų, ir netgi savotiškų „poetinių rekonstrukcijų“
bei interpretacijų. Pažymėtina, jog daugeliu atvejų peržengiamos vien lietuvių ar baltų senosios tradicijos ribos
ir ataidi indoeuropiečių ar net visos žmonijos senovę menantys vaizdiniai.
Po Maironio citatų skliaustuose nurodomi leidinio
Maironis1988 puslapiai.
Prasmenys: Maironis, senoji lietuvių tradicija, religija
ir mitologija poezijoje
Neseniai pasirodė Brigitos Speičytės knyga „Anapus
ribos: Maironis ir istorinė Lietuva“ (Speičytė 2012), kurioje labai iškalbingai atskleistas itin glaudus Poeto santykis su Lietuvos literatūrine tradicija, tiek lenkakalbe, tiek
lietuviakalbe. Tačiau Maironio saitų su tradicija ji anaiptol, toli gražu neišsemia. Kita ne mažiau gili ir gyvybinga
jo kūrybos šaknis veda į senąją lietuvių tradiciją (o kitąsyk ir dar giliau), pasiekusią mus per istorinių šaltinių
žinias bei tautosaką, XIX a. dar labai gyvybingą ir gausią.
Tai, kad tautosaka Maironiui buvo pažįstama, gerai pažįstama, – irgi ne naujiena. Pasak Vandos Zaborskaitės,
nuo pat vaikystės „jį gaubė tautosakos grožio ir fantastikos stichija“, kurią spinduliavo pirmiausia auklė Ona
Palkevičiūtė: „Tai buvo gyva, energinga mergina, dainininkė ir pasakotoja“; ir apskritai „neabejotina, kad šeimoje būta sąmoningo požiūrio į savo nacionalinę kultūrą: čia
buvo aišku, kad žodinė liaudies kūryba yra vertybė“; paskui, mokydamasis Kauno kunigų seminarijoje, būsimasis
Maironis jau pats „rūpinasi pažinti lietuvių lieratūrą, filologiją, t a u t o s a k ą“ (Zaborskaitė 1968, 12–13, 16, 49)
ir t.t. Vertas tad bent kiek praskleisti ir šis Poeto įkvėpimo
bei vaizdinių šaltinis.
Poezijoje Maironio dėmesys senąjai lietuvių tradicijai bei jos palikimui – akivaizdus, matomas plika akimi. Jį tiesiog šaukte šaukia tokie programiniai, chrestomatiniai, kone liaudies dainomis virtę eilėraščiai, net

patys jų pavadinimai, kaip „Milžinų kapai“, „Šatrijos
kalnas“, „Medvėgalio kalnas“, „Dyvitis“, „Užkeiktas
Skapiškio varpas“, „Jūratė ir Kastytis“, „Čičinskas“ ir t.t.
Pavadinimams nenusileidžia turinys.
***
Antai eilėraštyje „Šatrijos kalnas“ minimos raganos:
Piktos r a g a n o s kaip kitados
Šatrijos nebelanko bent dieną;
Bet jos aukštį pasiekt be maldos
Pakeleivį baugina ne vieną.
[…]
Bet vidurnaktį čia neramu:
Tartum dvasios po žemių vaitoja;
Girios krūpčioja slaptingumu,
Trinksi kalnas, lyg raiteliai joja.
Gal tai r a g a n o s v e r k i a d i e v ų,
Dėl kurių š v e n t ą u g n į kūreno,
Ir nuo kalnų, kalnelių, kalvų
Čia sau renkas iš įpročo seno. (201–202)
Raganos čia, beje, ne tik minimos, bet ir interpretuojamos kaip senojo tikėjimo žynės, andai dievams kūrenusios šventą ugnį.
***
Eilėraštyje „Medvėgalis“ užmintas liaudies padavimas, aiškinantis šio kalno vardą:
Pasakyk gi, meldžiamasis,
Kas m u d v i e j ų g a l i
Plačiau Žemaičių šalį
apveizėti? (204)
Vienas iš padavimo variantų skamba taip: Kai buvo
lietuvių karai su švedais, tai švedai netikėtai užpuolė aplinkinius gyventojus. Žmonės nebegalėjo apsiginti nuo
švedų, tai subėgo į tą kalną, nes ten buvo iškasti urvai ir
įdėtos didelės geležinės durys, kurios, žmonės pasakojo,
ir dabar tebėra užgriuvusios žemėmis. Niekas nedrįso išeiti lauk pažiūrėti, ar tebėra švedai. Paskui atsirado dvi
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mergaitės, pasakė: „M u d v i g a l i m. Mes išeisime ir
pažiūrėsime, ar tebėra švedai“. Jos išėjo, pažiūrėjo, o
švedų jau nebebuvo. Grįžusios atgal, pasakė, kad švedų
jau nebėra. Žmonės išėjo iš to kalno. Nuo žodžių „mudvi
galim“ kalną pavadino Medvėgaliu (LTs IV, 658: Nr. 751;
VlEMD, 93: Nr. 128).
***
Eilėraštyje „Dyvitis“ (207–209) kalbama apie Šilalės
r. ežerą ir kalną, vardu Dievytis, kurį grynai mitiniame
kontekste, tiesiog kaip dievybę, jau XVI a. mini Jonas
Lasickis: Praeterae, sunt certis agris, quemadmodum
nobilioribus familiis, singulares dei. videlicet Deuoitis
agri Poiurskii, Vetustis Retovskii… „Be to, tam tikros
apylinkės, kaip ir kilmingesnės šeimos, turi atskirus dievus. Pavyzdžiui, Pajūrio apylinkė – Deuoitis, Rietavo
– Vetustis“ ir t.t.; V. Ališauskas, apibendrindamas ligšiolinius tyrimus, sako: „Pajūrio apylinkėse geriausias kandidatas į Dievaičio toponimą ir hidronimą – Laukuvos
valsčiuje esantis ežeras Dievytis arba Dievietis, į jį
įteka Šventupis ir Jautkaklis, prie ežero to paties vardo kalva. Kita vietovė, Vetustis, irgi aiškiai paliudytas
– Rietavo klebonijai priklausė Vetušių (Wetusze) kaimas“ (Ališauskas 2012, 61, 112, 113).1 Vėliau Liudvikas
Adomas Jucevičius pasakoja, esą „Baltijos jūros krantų gyventojai mini gana dažnai tam tikrą būtybę, vardu Dzivsvits, kurią garbina kaip jūreivių globėją ir jūrų
dievą“, į kurį esą dainomis kreipiasi: ...Dzivsvitise dievaiti, / Sergėk mūsų laivaitį. / Dzivsvitise! Dzivsvitise!
(Jucevičius 1959, 79, plg. 528); Jucevičių kartoja bei
rutulioja Teodoras Narbutas (Narbutas 1998, 104–105).
XIX a. vidury dar apie Dievytį, pavadindamas jį beveik kaip Maironis – Diwitis, rašo A. KašarauskasKossarzewskis (TŽ I, 109; TD III, 120). Todėl tikrai,
Maironio žodžiais:
Turi Dyvitis daug turtų,
daug užburtų paslapčių:
Daugel pasakų senovės!…
ir šio meto atminčių!… (209)
***
Eilėraštis „Užkeiktas Skapiškio varpas“ (210–212) iš
esmės tiesiog yra sueiliuotas padavimas apie nuskendusį
Skapiškio varpą: Bevežant pavasarį per Skapiškio ežerą
bažnyčiai varpus, įlūžęs ledas, ir nuskendę ežero dug
nan varpai sykiu su arkliais. Taigi dabar kai skambina
Skapiškio bažnyčios varpais, tai anie, nuskendėliai, atsiliepia: „Ką daryt, brol, / Ką daryt, brol?… (LTs IV, 646:
1. Apie patį vietovardį Dievytis daugiau žr. Grinaveckis 1960, 321–322.
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Nr. 727; VlEMD, 145–146: Nr. 126). Tai įprasto, gerai
žinomo tipo padavimas, kokių Lietuvoje užrašyta daug.2
Eilėraštis „Jūratė ir Kastytis“ (216–218) – vėlgi poeto
sueiliuotas ir taip kartu tautoje paskleistas padavimas, šiaip
jau žinomas vien iš L. A. Jucevičiaus (Jucevičius 1959,
80–81, 430–434, žr. 40, 623).
Eilėraštis „Čičinskas“ (219–225) – irgi sueiliuotas
padavimas apie piktą poną Čičinską (turintį istorinį prototipą – Upytės dvaro savininką lenkų bajorą Vladislovą
Sičinską), nutrenktą Perkūno ir kartu su savo dvaru prasmegusį skradžiai.3
***
Eilėraštyje „Milžinų kapai“ sakoma:
Sutrinko miškai
L y g P e r k ū n a s aukštai,
Ir štai netikėtai l i e t u v i a i
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užšvis,
Apraitė kryžiuočius užgriuvę. (200)
Regimai čia mitologijos nedaug – tik tiek, kad lietuvių antpuolis prilyginamas Perkūno trenksmui, o lietuvių
kariai, vadinasi, – pačiam Perkūnui. Tačiau tai nėra taip
trivialu, taip paviršutiniška, kaip iš pirmo žvilgsnio gali
pasirodyti. Štai vedų laikų Indijoje karo vadas, karalius
rituališkai tapatinosi su griausmasvaidžiu Indra, o priešą
tapatino su Indros mitiniu priešininku Vritra, kurio vardas,
kaip bendrinis daiktavardis, ypač kai vartojamas daugiskaita, savaime reiškia tiesiog „priešą, priešininką“4. Į tai
jau XX a. pradžioje dėmesį buvo atkreipęs A. M. Hocartas:
„Kadangi karalius yra Indros atstovas, tai jis, kaip ir Indra,
pirmiausia kovoja su demonais, ir tik paskui – su žemiškaisiais priešais“ (Hocart 1970, 157). Tas pat ir Europoje:
„Karvedys mėgdžioja Dievą, kuriam atstovauja, ir kaip
kad Dievas sutriuškina Velnią, taip jis sutriuškina Velnią
garbinančius netikėlius: ‘Šventosios Trejybės apsauga
ginkluotas, tegu jis, nenugalimas kareivis, visuomet įveiks
Velnio kariaunas’“ (Hocart 1970, 160).
Panašiai, matyt, būta ir Lietuvoje. Pasak Gintaro
Beresnevičiaus, lietuvių piliakalniai ne tik buvo skirti
gynybai, „bet galėjo turėti stiprių sąsajų ir su Perkūno
mitologija. Genties ar teritorinio vieneto karinis vadas,
2. Žr. LTs IV, 646–647: Nr. 727–730; VlEMD, 145–149: Nr. 215–223;
KrbŽA, 46, 78, 105, 135, 149, 194, 205–207: Nr. 83, 169, 232, 302,
303, 344, 442, 467, 468; KrbLPK, 46–47: Nr. 148–152 ir kt.
3. Žr. LTs IV, 653–654: Nr. 741; VlEMD, 111: Nr. 163; Laurinkienė 1996,
138; Jurginis 1976, 112–113 ir kt.
4. Žr. T. Jelizarenkovos straipsnį jos parengto „Rigvedos“ vertimo
antrajame tome (Ригведа 1995, 472) ir pačią „Rigvedą“ (pavyzdžiui,
VII.18.6, 11, 19), taip pat Monier-Williams 1899, 1007 ir kt.
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reziduojantis ‘ant kalno’, mitologiškai galėjo būti sutapdinamas su Perkūnu (nebūtinai – sąmoningai), o karo atveju, kai pilaitės gynėjus ‘ant kalno’ atakuodavo ‘pakalnės’
pajėgos, jos savaime sutapdavo su velniško požemių ir
vandenų pasaulio mitologema, o su šia sritimi Perkūnas
nuolat ir sėkmingai kovoja (tokie įvaizdžiai, galima spėti, archetipiškai ar gal sąmoningai turėdavo reikštis pilaitės ir pilionių ar viso teritorinio junginio ideologijoje)“
(Beresnevičius 1998, 43–44; Beresnevičius 2004, 254).5
Savo ruožtu, pasak Daivos Vaitkevičienės: „Vertinant
iš karų su kryžiuočiais perspektyvos, įdomu, kad Perkūno
priešininkas Velnias lietuvių folklore iki šiol vaizduojamas kaip vokietis (nežinoma atvejų, kad Velnias pasirodytų kaip kitos tautybės asmuo, pavyzdžiui, lenkas, rusas ar kt.). Ir vienas būdingų Velnio eufemizmų yra vokietukas. Ne vienas senesnės kartos lietuvių mitologijos
tyrinėtojas tokį Velnio tautinį identitetą veda iš kovų su
kryžiuočiais laikų. Jei tai tiesa, tada galėtume teigti, jog
priešo demonizacija lietuvių kultūroje remiasi mitologiniu modeliu – karas mitologiškai įsivaizduojamas kaip
kova tarp dievų, o baltų (bent jau lietuvių) karo dievu
laikytinas Perkūnas, tad įtikėtina, kad šios kovos priešininkas turėtų būti Velnias, su kuriuo Perkūnas kovoja ir jį
persekioja. Šimtametis karas su vokiečių riteriais, nešusiais kitokį, Perkūnui priešišką, dievą, galėjo turėti įtakos,
kad Perkūno priešininkas įgytų vokišką identitetą. Tačiau
bet kuriuo atveju priešų ir / ar jų dievų demonizavimo
tendencija yra akivaizdi“ (Vaitkevičienė 2007, 180; plg.
Dovydaitis 1935, 229–231).
Dėl to dar atsižvelgtinas Maironio eilėraštis „Nevėžis
per karą“, kuriame, nors kalbama apie Pirmąjį pasaulinį
karą, labai aiški yra jo sąsaja su kryžiuotiškąja senove ir
podraug „velniška“ vokiečio tapatybė:
Žudė k r y ž i u o č i a i! Švedai naikino!
Plėšė Prancūzų laikai!…
Bet nei prabočiai to nepažino,
Ko susilaukė vaikai:
Eina g e r m a n a i nuo Magdeburgo,
Eina nuo Reino vagos;
Nuo Regensburgo, Mainco, Augsburgo
Plaukia banga po bangos.
Kaizeris veda, viešpats Berlyno,
Kerštui t e u t o n u s visus;
Ko neišplėšė, tai sunaikino,
Kaip audražygis baisus!
5. Mano apie tai trumpai jau kalbėta kita dingstimi: Razauskas 2011,
235–236; Razauskas 2011a, 139–140.

Juodo Nevėžio bangos nutilo:
Tiek dar nematė v e l n i ų… (175–176)
***
Patį eilėraščio „Milžinų kapai“ pavadinimą pateisina
paskutinis jo posmas, šitaip apibūdinantis andai įvykusio
mūšio su kryžiuočiais vietą:
Dabar ten baisu
Ir nakčia nedrąsu!
Net vyrai aplenkti mėginą:
Esą tai senų
K a p a i m i l ž i n ų,
Ir kartais net pasivaidiną. (200)
Milžinų kapai, arba milžin-kapiai, kaip kad lietuvių
pavadinami pilkapiai, minimi ir kituose Maironio eilėraščiuose, pavyzdžiui („Aš norėčiau prikelti“):
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš k a p ų m i l ž i n ų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų. (53)
Čia ir tiesioginis senosios tradicijos (lo. tra-ditio,
pažodžiui „per-davimas, per-dava“) ilgesys, troškimas
ją per-imti, aiški užuomina į gausiai žinomus Lietuvoje
pa-davimus apie pilkapius ir apie tai, kad juose palaidotų
senovės karžygių būta milžinų, gyvenusių žemėje prieš
atsirandant ir išplintant šiuolaikinims „mažiems“ žmogeliams (žr. KrbLPK, 12: Nr. 29).
Iš rašiusių apie tai senųjų autorių pirmiausia turėtinas
omeny L. A. Jucevičius: „Milžinų kalnai, kaip juos to
krašto žmonės vadina, yra tai dideliausios kalvos, kūgio
pavidalo. Milžinai, pasak liaudies pasakojimų, buvę tai
nepaprasto ūgio žmonės, jie gyvenę seniai, labai seniai,
dar tada, kai Lietuvoje nebuvę nė vieno miesto, kada visi
gyvenę giriose, ir tik vos kur ne kur tebuvę matyti pradedančių kurtis kaimelių ir pastovių sodybų. Milžinai, kurių
vardus išlaikė mums liaudies padavimai, žymiausieji yra
Anžulis, Alcis, Vitolfas, Gelonas, Kalnpilys ir kiti. Ūgis
jų buvęs toks didelis, jog į savo pirštinės vieną pirštą galėję susidėti dvidešimt žmonių. Milžinai kariavę su daugeliu šiaurės tautų, kurios dažnai plėšdavusios Lietuvą.
Sunaikinę priešininkus, jie savo pergalės atminimui pildavę dideliausius kauburius, ir iš to atsiradę pas mus milžinų
kalnai“; „Ką apie tuos pasakojimus reikia manyti? Ogi
tą, kad seniau, matyt, tikrai buvo Lietuvoje vadų, vadintų
aukščiau paminėtais vardais, kurie savo pergalių atminimui pildavo kalnus“ (Jucevičius 1959, 565–566). Be
minėtų, žinomas ir milžinas Džiugas bei jo vardo kalnas
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Alsėdžių apylinkėse: „Tų apylinkių liaudis šį piltinį kalną vadina Džiugo kalnu, o tasai buvęs kažkoks Žemaičių
riteris, kuris dar gyvas būdamas savo rankomis supylęs
tą piliakalnį ir paskyręs jį sau už kapą“ (Jucevičius 1959,
417; VlEMD, 42: Nr. 31). Iš XIX a. dar paminėtinas
Mečislovo Davainio-Silvestraičio užrašytas pasakojimas:
O tei del to, kad prieš tvanų metų buvo tik dideli žmonys,
šios gadynės anus seniejai žmonys vadina milžinais; o
prasidėjus naujiems laikams, buvo pasakyta: Nu, tei dabar
naujas jūsų prasideda svietas ir maži žmonys (DvPSO,
205–206: Nr. 61). Pasak padavimo, B. Kerbelytės užrašyto 1965 m. Švendubrės k., Varėnos r.: Šnekėjo, kad buvo
dideli, stiprūs žmonės. Jo viena ranka buvo kaip mano
šlaunis. Jau mūs kelinta karta vis silpnesni ir silpnesni.
Bus tokie žmonės nestiprūs, kad devyniese vieną vištą
pjaus (VlEMD, 42: Nr. 29). O padavime iš Klišabalės k.,
Širvintų r., Norberto Vėliaus užrašytame 1969 m., pasakojama, kad būk tai ir čia tokie milžinai gyveno. Kartais
žmonės ir kaulus tokius atrasdavo, kad kaulas būdavo sulig žmogum didumo. Ir dar sakė, kad tie milžinai supylė
tuos piliakalnius (VlEMD, 35: Nr. 9). Ir t.t.
Šiuos vaizdinius mena ir kiti Maironio posmai:
Girios ūžė ten, minėjo
Praeities laikus,
Kai lietuvis netikėjo,
Jog belaisviu bus.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
M i l ž i n ų ten kaulai pūva,
Verkia jų k a p a i. (64)
„Verkia“ milžinų kapai kaip tik dėl to, kad žmonės pasidarė maži, maži ne tik kūnu – kūnas čia išvis tėra metafora: žmonės pasidarė maži, menki savo dvasia, menkystos, susitaikę su savo nelaisve ir vergove, nebeginantys
savo laisvės ir orumo. Priešingai praėjusių amžių dvasios milžinams. Žmogaus „didumo“ ir „mažumo“ dvasinė metafora gerai žinoma, gana priminti tokius žodžius
kaip lietuvių did-vyris, didžia-vyris, kurio tikrai ne kūno
did-umas čia pabrėžiamas, taip pat didžia-dvasis, indų
mahātmā (< mahā-ātmā), pažodžiui „didžia-dvasis“, ir kt.
Būtent dvasinę milžino sampratą ir dvasinio atgimimo
ilgesį brėžte pabrėžia dar vienas savo vaizdiniais artimas
Maironio posmas:
Sudrebėtų kapai!… Ne k a p a i d i d ž i a v y r i ų
Užmigdyti tarp girių,
Tik u ž m i r u s i o s mūsų k r ū t i n ė s b e ž a d o,
Be idėjos, be vado. (53)
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Taigi didžiavyrių (milžinų) kapai gretinami su užmirusiomis mūsų krūtinėmis, kitaip sakant, – tatai užmirusiose
mūsų krūtinėse tarsi kapuose miega milžinai6, didžiavyriai, netekę žado.
Beje, žadas – tai ne tik „galėjimas kalbėti, kalba“ ar
„balsas, amas“, bet ir „sąmonė“ (posakiuose apie ją prarastą), pavyzdžiui: Pirmadienį mat žado neteko, antradienį ir numirė (Salamiestis, Kupiškio r.); Jis žado jau
nustojo (Šeduva, Radviliškio r.); Mamutė keletą dienų
išgulė[jo] be žado ir numirė (Marijampolė); taip pat „kvėpavimas“: Jis be žado (F. Kuršaičio žodynas); Iš baimės
nė žado nebatgaunu (Viekšniai, Mažeikių r.) (LKŽ XX,
26–27). Vadinasi, netekti žado – tai prarasti ne tik sugebėjimą kalbėti, bet ir sąmonę, ir kvėpavimą, taigi kone
išties numirti. Tačiau bežadė tyla, nebylumas ir savaime
yra skiriamasis mirties bei mirusiųjų pasaulio požymis.
Štai Vaižganto apie Svėdasus, Anykščių r., užrašytos pasakos herojus Randa tenai – k i t a s s v i e t a s, viškai
ne tokie žmonės, n e g a l i s u s k a l b ė t i e. Pradėjo
dairytis, pamatė – dvaras netoli. Inėjo tan dvaran – žmonės labai gražiai apsitaisę, po sidabru, sidabrinėm karietom važinėja, arkliai sidabrinėm patkavom kaustyti, – labai tę jam matės ramu. Ale kai pasmatė, kad jau vakaras,
mislijo: kaipgi bus su naktigultu, kaipgi reik suskalbėti?
Vaikštinėjo, vaikštinėjo po dvarą, nežino, nei kur ineiti, nei [kaip] suskalbėti; ir paskui vėl niekaip n e g a l i s u s k a l b ė t i e s u a n o s v i e t o žmonėmis
(RSPS, 224: Nr. 140). Pasak baltarusių tikėjimo: Калi
дзiця як раджаецца да голасно закрычыць, та яно
будзе гадавацца, а калi яно маўчыць i спакойнае, та
мабыць хутко памрэ „Jeigu vaikas gimęs garsiai surinka,
tai augs, o jeigu t y l i ir ramus, tai gal greitai n u m i r s“
(Сержпутоўскi 1998, 171: Nr. 1517). Neprakalba, nebylios yra senovės graikų bei romėnų vėlės, Hesiodas mirtį
yra pavadinęs „atimančia balsą“ (Bremmer 1987, 84–85),
esmiškai „atimančia žadą“. Senovės Egipte mirusieji įsivaizduoti neprakalbantys, užkimštomis gerklomis, o mirusiųjų šalis vadinta Nebyliąja šalimi (Матье 1996, 237,
243, 300). Ir t.t. Vytauto Ališausko apibendrinimu: „Tad
nebylumo / kalbėjimo priešprieša yra pamatinės opozicijos mirtis vs. gyvybė atvejis. Iš tikrųjų gyvas yra tik kalbantysis“ (Ališauskas 2009, 64).
Taigi mūsų krūtinės, netekusios žado, be žado, bežadės krūtinės jau vien dėl to yra užmirusios ir pavirtusios
didžiavyrių kapais. Nes jos negali iš-reikšti, pa-reikšti
pasauliui savo sielos, savo gyvatos, todėl negali pasaulyje gyventi. Užtat pirmasis žingsnis į prisikėlimą, pirmoji
priemonė atgauti žadą – tai žodis, ir ne bet koks, ne tuščias
6. Plg. Brazdžionį: Ir m i l ž i n k a p y viršūnė aukšto klevo, / Kur
išaugo iš senolių mūs š i r d i e s (Brazdžionis 1989, 187).
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žodis, ne paviršutiniškas tuščiažodžiavimas, bet žodis iš
krūtinės, iš širdies gelmių, kuriose miega tikrasis, didysis
žmogus, senųjų laikų dvasios milžinas. Tai žodis, kuris
į-žodina ir taip pri-žadina naujam gyvenimui praamžę
dvasinę tradiciją. Tokį žodį savo eilėmis ir taria Poetas.
Ir vos tik lietuvis sukyla dvasioje, vos tik prižadina
milžiną savo krūtinėje, prisikelia Lietuva. Kaip kad eilėraštyje „Nepriklausomybę atgavus“:
Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava!
Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino
Ir p i l k a l n i ų sukilę m i l ž i n a i!… (118)
O tai vėlgi savaime nuoroda į senąją tradiciją, į tautosaką, vėlgi įvaizdis iš padavimų, šįsyk – iš padavimų
apie miegojusią piliakalnyje ar pilkapyje didvyrių kariuomenę, laukusią ženklo keltis iš savo mirtino miego
ir stoti į lemiamą kovą už Tėvynę (Balys 2002, 205: Nr.
3595; KrbLPK, 45–46: Nr. 143–145). Antai Alsėdžiuose
užrašytas padavimas apie jau minėtą Džiugo kalną: Na,
ir Džiugo kalnas kur yra, ten supiltas yra tas kalnas. Ir,
sako, ten milžinų kalnas yra. Ten milžinai yra tame kalne,
ten jie su ginklais, su viskuo, negyvi milžinai. Bet kada bus
kokia didelė bėda Lietuvai, tada milžinai kelsis (KrbŽA,
83: Nr. 180).
Arba štai, pasak Salako apylinkėse, Zarasų r., užrašyto padavimo, žmogus važiavo iš turgaus Vilniuje su pilnu
vežimu neparduotų avižų pro Pilies kalną ir sutiko seniuką, kuris papraštė avižas parduoti jam: Seniukas liepė vežti avižas paskui jį. Privažiavo prie kalno, atidarė kalne
duris geležines, kurių pirma suvis nebuvo matyti, ir liepė
nešti vidun ir pilt arkliams loviuosna. Žmogelis pradėjo
nešt ir pilt, kur liepta. O raitelių, sako, o raitelių! Arkliai
lygiai sustatyti, o ant jų sėdi kareiviai ir miega. Visiems
arkliams padėti loviai ir anys iš jų ėda avižas. Galiausiai
paaiškėjo, kad ten miega švento Kazimiero kariuomenė ir
laukia, kada ateis ta švento Kazimiero diena, kada jai reikės kelti kariauti už Lietuvą (KrbŽA, 13: Nr. 6).7
Šiaip ar taip, Balys Buračas tarpukary neabejojo, jog
„tai toji užburtoji ir užkeiktoji milžinų kariuomenė ir bus
padėjusi mums laisvę bei nepriklausomybę iškovoti“
7. Daugiau žr.: KrbŽA, 11–15: Nr. 3–9; 32: Nr. 49, 50; 50: Nr. 91;
VlEMD, 89: Nr. 127; 130–131: Nr. 199; 139–141: Nr. 210–214;
BsV, 267–268: Nr. XXI.25; Balys 1949, 59–60: Nr. 51, 52; 62–65:
Nr. 55–58; 67–69: Nr. 61, 62; LTs IV, 629–631: Nr. 700, 701;
Buračas 1996, 104–106, 124, 163, 164, 222–224, 237–239, 278,
288–289 ir kt.

(Buračas 1996, 238). Žinoma, ne tiesiogine banalia prasme, o perkeltine dvasine – lietuvių sielose sukilusi milžinų kariuomenė, pažadinta atgauto žado, senosios tradicijos balso, itin galingai prabilusio Maironio lūpomis.
***
Su pastaraisiais pavyzdžiais savaip siejasi eilėraščio
„Miškas ūžia“ posmas:
Miškas verkia d i d ž i a g i r i ų:
Baisūs kirviai jas išskynė;
Verkia Lietuva d i d v y r i ų:
Jų neprikelia tėvynė. (100)
Pirma, kas čia iškart krinta į akis, tai did-vyrių (didžiavyrių) prilyginimas didžia-girėms. Ir ši žmogaus–medžio
tapatybė Maironio poezijoje vėlgi ne atsitiktinumas. Be
paminėtinos kalbančios, apie praeitį pasakojančios senos
eglės jau aptartame eilėraštyje „Dyvitis“, štai dar trys posmai (pirmas, antras ir paskutinis) iš eilėraščio „Oi neverk,
matušėle!“:
Oi neverk, matušėle, kad jaunas s ū n u s
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ą ž u o l a s g i r i ų puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.
Taip nelaužyk sau r a n k ų, kaip beržo š a k a s
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
Antros neišmels apgailėjęs.
[…]
Oi neverk, matušėle, kad jaunas s ū n u s
Eis ginti brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ą ž u o l a s g i r i ų puikus
Lauks teismo dienos paskutinės! (112)
Ir tai vėlgi gerai žinomas lietuvių (ir ne tik lietuvių)
mitologijos, senosios tradicijos vaizdinys, ypač ryškus
dainose. Štai dainoje iš Liudviko Rėzos rinkinių bernelis klausia: Ar pavirsi, aržuolėli, / Į mano tėvelį? // O
šios žalios šakužėlės / Į baltas rankeles? (Rėza II, 139:
Nr. 68; plg. KlvD, 345: Nr. 165; Balys 1989, 154: Nr.
16). Apskritai palyginimas Šaknelės – kojelės, / Šakelės
– rankelės yra tiesiog įprasta lietuvių dainų formulė. O
štai berneliui žūstant kare: Virto kūnelis / Kaip ąžuolėlis (JšLD III, 273: Nr. 1174.28) arba Griuvo liemenėlis /
Kaip aržuolėlis; arba Nuvirto liemenėlis / Kaip girioj aržuolėlis; arba vėlgi Sėdi sena močiutė, / Sėdėdama gailiai
verkia: / Vai sūneli sūnužėli, / Kam pavirtai in aržuolėlį… (BsOD I, 20: Nr. 3; 159: Nr. 105; plg. 215: Nr. 151;
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BsOD II, 31: Nr. 225; 305: Nr. 413) ir t.t. – kone Maironio
žodžiais!
Tačiau dainomis ši mitinė žmogaus–medžio tapatybė
toli gražu nesibaigia, ją mena ir atitinkamos mįslės (pavyzdžiui: Aukštas s e n i s, balta oda, kas pavasaris pieno
duoda = b e r ž a s ir sula: Balys 1989, 99: nr. 280), ir
žmonių pavirtimas medžiais pasakose, ir paprotys sodinti
medį gimus vaikui bei tikėjimas žmogų mirsiant, nukirtus jo medį, ir t.t. Čia vėl pakartokime ankstesnį Maironio
posmą, tik pakeisdami prasminį kirtį:
Miškas verkia didžiagirių:
Baisūs k i r v i a i j a s i š s k y n ė;
Verkia Lietuva didvyrių:
Jų neprikelia tėvynė.
Pasak lietuvių tikėjimų: Kieme negalima seną medį
kirsti – kas nors artimas mirs; arba: Jeigu medžių viršūnės lūžta nuo šalčio, tai tą metą jauni žmonės mirs; ir
ypač: Galima numanyti, kurie žmonės mirs, pažiūrėjus į
g i r i o s medžių i š g r i o v i m ą: jeigu užėjus dideliai
vėtrai išgriauti jauni, maži medžiai – tais metais miršta
vaikai, jei dideli, stori, sveiki – jauni miršta, jei stori ir
seni – miršta seniai ir t.t. (Slavinskas 1937, 254). Pastarąjį
tikėjimą bene tiesiogiai mena dar vienas Maironio posmas:
Tu g i r e l e, tu žalioji,
Tu, kurią laikai i š g r i o v ė,
Tu, l i e t u v i, kurs vaitoji…
Jūs užmirštumėt senovę! (101)
Taigi lietuviai yra išgriauti kaip giria ir tik vaitoja – ir
tik „verkia Lietuva didvyrių: jų neprikelia tėvynė“ – nebeprikelia kaip milžinų iš kapo, iš mirtino miego krūtinėje,
todėl kad mes „užmiršome senovę“, senąją tradiciją, kuriai trokšta, siekia žadą grąžinti Poetas. Medžių, miškų,
girių kirtimas su tuo yra susijęs tiesiogiai, nes lietuvių medžių ir medžių „girių“ deivė Medeina, arba Medžiojma,
kaip kad ją pavadina L. A. Jucevičius, dar XIX a. pasirodydavusi žmonėms ir sakydavusi: Lietuva yra miškuose!
Kirskit miškus; iškirsite miškus – nebus Lietuvos. Kirskit!
Kirskit! (Jucevičius 1959, 87–88).
Čia neįmanoma net pamėginti bent iš dalies išvardyti
visų tų duomenų, pradedant senaisiais istoriniais šaltiniais
ir baigiant pastarųjų laikų tautosaka bei etnografija, kurie
kuo įvairiausiais atžvilgiais kalba apie lietuvio pagarbą ir
meilę medžiui, giriai. Viena tik galima pažymėti, pritariant Jucevičiaus Medžiojmai: Lietuvos nykimo pradžia
daugiau mažiau sutapo su šventų medžių ir šventųjų giraičių kirtimo pradžia, ir dabar, sparčiai tebekertant miškus,
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užmiesčių ir miestų parkus, skverus bei atskirus senus
medžius, Lietuva tebenyksta… Virsta kaip giria šiaurės
vėjui įsisukus. Na, kartu su antruoju to pat eilėraščio posmu pratęsiant iš miego keliančią, žadinančią, žadą grąžinančią Poeto mintį:
Bet tas šaltas šiaurės vėjas
Blaško žmones ir girelę
Ir daužydamas užėjęs
Mus i š m i e g o k e l t e k e l i a. (101)
***
O dėl to vėlgi prisimintina senovė ir senoji dvasinė tradicija, su giria susijusi tiesiogiai:
O g i r i o s, g i r i o s!… atmint malonu:
Jos buvo D i e v o, ne dvaro… (120)
Tai, kad giria yra Dievo (o ne dvaro), galima suprasti
dvejopai. Pirma – kaip laisvės erdvę. Ligi pat pastarųjų
laikų tokią nuotaiką gana dažnai išsakomą aptinkame
Baltarusijoje (kurios nemažą dalį, beje, sudaro buvusi
etninė Lietuva, Maironio laikais didžiumoje dar aiškiai
lietuviška). Pavyzdžiui: Лес сам Бог посеяў „Mišką pasėjo pats Dievas“; Лес насеяў Бог, нiхто яго не расцiў,
не гадаваў… „Mišką pasėjo Dievas, niekas jo neaugino, nepuoselėjo…“; taigi Лес – Божы гай. Бог даў яго
людзям на патрэбу. Даўней нiхто табе не баранiў,
хадзi па ўсёй пушчы да й карыстай усiм, што табе
любо. I людзi карысталi: лавiлi ўсялякага звера, бралi
ў дупленатых дзераўляках ат сьлепата мёд i воск,
наглядалi ды секлi сабе здатнае дзераво, пасьцiлi
гаўядо ды выраблялi сенажацi цi выпальвалi ды
расчышчалi лес на поле. Кожын абрабляў зямлю, дзе
хацеў. Бо людзi Божыя й зямля Божая „Miškas – tai
Dievo gojus. Dievas davė jį žmogui naudotis. Anksčiau
niekas tau nedraudė, vaikščiok po visą girią ir naudokis
viskuo, kuo tinkamas. Ir žmonės naudojosi: gaudė visokius žvėris, iš drevėtų medžių ėmė medų bei vašką, nusižiūrėdavo ir nusipjaudavo sau reikalingą medį, ganė galvijus ir išsikirsdavo šienaujamas pievas arba išdegindavo
bei išvalydavo mišką dirbamiems laukams. Kiekvienas
dirbo žemę, kur tik norėjo. Nes žmonės Dievo ir žemė
Dievo“ (Lobač 2011, 9). Čia galima prisiminti, kad vilkas,
kaip laukinis žvėris, panašiai yra „Dievo šuo“ ir t.t.
Tačiau miškas, giria – ar bent jau atskiri miškai, atskiros giraitės, „gojai“ – kažkada „buvo Dievo“ ir tiesiogine religine prasme. Ypač dėl to paminėtina Enėjaus
Silvijaus Pikolominio 1477 m. perpasakota kiek anksčiau po Lietuvą keliavusio misionieriaus Jeronimo
Prahiškio žinia apie tai, kaip jis ėmėsi kirsti Lietuvoje
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šventąsias giraites ir vieną jau buvo iškirtęs: Erant in
ea regione plures syluae pari religione sacrae, ad quas
dum Hieronymus amputandas pergit, mulierum ingens
numerus plorans atque eiulans, Vitoldum adit, s a c r u m l u c u m succisum quaeritur, et d o m u m
D e i ademptam, in qua diuinam opem petere consuessent, inde pluuias, inde soles obtinuisse, nescire iam
quo loco D e u m quaerant, cui domicilium abstulerint
„Buvo šiame krašte labai daug miškų, tokių pat šventų,
kuriuos Jeronimui prieš iškertant, būrys moterų raudodamos ir aimanuodamos atėjo pas Vytautą pasiskųsti dėl
iškirsto š v e n t o m i š k e l i o ir atimtos iš D i e v o
buveinės, kurioje jos papratusios melsti dieviškos pagalbos tai lietų, tai saulę sulaikyti, o dabar nebežinančios,
kur reikėsią ieškoti D i e v o, iš kurio atimtas būstas“
(BRMŠ I, 592, vertimas mano, tik iš dalies prisilaikant
Eugenijos Ulčinaitės pernelyg netikslaus ir vietomis tiesiog klaidingo vertimo). Čia tiesiai šviesiai pasakyta, kad
šventoji giraitė buvo Dievo namai, taigi priklausė Dievui
– Maironio žodžiais tariant, „buvo Dievo“.
„Dievo namais“ visuotinai nuo seniausių istorijai
prieinamų laikų šiaip jau vadinamos šventyklos. Taigi
senovės lietuviai miške ne „medžius garbino“, kaip kad
tapo įprasta sakyti net ir mokslininkams, bet Dievą, o
šventoji giraitė – tai tiesiog Dievo šventykla (tamtyč apie
tai žr.: Beresnevičius 2001, 14–18; Beresnevičius 2004,
114 ir kt.).
Miškas (manytina, ne visas ir visoks, o tam tikros jo
vietos, dalys ar tam tikros giraitės) lietuvio suvokiamas
kaip šventykla dar ir pastaraisiais amžiais. Štai XIX a. pabaigoje apie Šeduvą užrašytoje sakmėje iš Basanavičiaus
rinkinių vaikinas būtent miške, jam atstojančiame bažnyčią, tampa kunigu: Par sava biednystę tėvė ni mislyti
nemislija, kad jų sūnus paliktų kada nonts kunigu. Bet
jaunikaitis ni biškia neabejoja būsios kunigu. Vieno karto
nedėlios dieno, kad visi išėja į b a ž n y č i o, jis nueja į
m i š k o, pats nežinodams, ka ir kur einos – tartum koki
nematoma syla tinajos jį trauke. Kaip tiktė įjeja į miško,
žiūr, kad unt ja suvisum kits užvalktis: išeja iš namų apsivilkęs su senės nudriskusės trinyčės, o dabarči miški atsirada puikiuosi k u n i g i š k u o s i rūbuosi (BsLPĮ II,
209). O štai viena XX a. pradžioje Vilniaus krašte užrašyta pasaka prasideda: Buva keturi sūnai per tėvų. I tėvas eidava m e l s c i s m i š k a n… (Balys 1938, 254:
Nr. 552). Plėtotis šiuo klausimu čia nėra galimybės, nors
turima gausi medžiaga tai leistų daryti ilgai. Įdomu tik
pažymėti, kad lietuvių požiūris į mišką, girią kaip Dievo
artumo, Dievo nuojautos ir kreipimosi į Jį vietą – taigi
šventyklą – pastaraisiais laikais, kaip ir daugelis kitų senosios religijos gyvų apraiškų, išties perėjo į poeziją ir
joje įsitvirtino. Justino Marcinkevičiaus paaiškinimu, nes

mūsų Dievas su mumis / miškuos, laukuos, sode, šilojuos
(Marcinkevičius 1975, 280).
***
Senąją tradiciją mena ir eilėraštis „Taip niekas tavęs
nemylės“, kuriame Poetas prisipažįsta meilę Tėvynei, būtent trečiasis jo posmas:
Kas suteikė tau, numylėta-graži!
Tą įstabią, slaptąją galią,
Kuria į d a u s a s jojo d v a s i ą neši;
Vėl dega jam norai atšalę! (51)
Tik įasmeninta, į deives pakelta mylima Tėvynė į
dausas čia neša ne žuvusio jos gynėjo kario, bet gyvo
Poeto dvasią. Vis dėlto įsidėmėtina, kad neša ją būtent į
dausas, kurios lietuvių pirmiausia suvokiamos kaip mirusiųjų, vėlių šalis.
Kita vertus, Maironis – sąmoningai ar nesąmoningai,
vien savo poetinės įžvalgos vedamas? – čia labai tiksliai
nurodo dausų etimologiją ir kartu nejučia primena pirminę platesnę šios sąvokos sampratą: dausos pirmiausia ir iš
esmės – tai dvasios, ar dvasinė, erdvė. Mat žodžiai dausos
ir dvasia yra tiesog vienos ir tos pačios šaknies (kaip beje,
ir dausa „kvėpavimas“, dūsuoti, dvasuoti „kvėpuoti“ ir
kt.) (žr.: Būga I, 437–438, 553–554; FrLEW, 115–116;
LKŽ II, 327, 924, 945 ir kt.).8 O jei taip, tai į dausas, vadinasi, iš tikrųjų gali būti nešama ne tik mirusiojo, bet ir
gyvojo dvasia.
Būtent gyvą dvasią ir, vadinasi, atitinkamą dausų sampratą pabrėžia dargi paskutinė posmo eilutė: Vėl dega jam
norai atšalę! Argi bedega kokie norai numirėliui? Iš tikrųjų ši eilutė verčia Poeto dausas suprasti įtin gyvai – kone
kaip patį gyvybės šaltinį, būtent kaip dvasios šaltinį, kuri
žmogui teikia įkvėpimą ir prasmę ir tuo būdu – gyvastį.
Dausas mena ir eilėraščio „Vakaras“ du posmai:
Audžiau nurimęs aukso s v a j o n e s
Aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės,
P a d a n g i ų k e l i a i s.
Vedė jas p a u k š č i ų k e l i a s žvaigždėtas,
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas
T ė v e l i ų š a l i s. (185)
Čia dėmesį patraukia tai, kad Poeto svajones, lydimas
širdies (taigi sielos), padangėmis veda „paukščių kelias“,
8. Kiek plačiau, nors kitu atžvilgiu, apie tai mano kalbėta: Razauskas
2011, 146–147.
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kituose leidimuose pateikiamas ir tiesiog didžiąja raide
(LKŽ XX, 1024), – taigi Paukščių takas, kuriuo vėlės keliauja į dausas.
Paukščių tako, kaip vėlių kelio į dausas ar net sielos
kelio pas Dievą, vaizdinys vėlgi itin tradicinis, archetipinis, žinomas visame pasaulyje. Antai Šiaurės Amerikos
delavarų mirusiųjų sielos į dvasių karaliją keliauja mitiniu „Baltuoju taku“, kurį danguje atitinka Paukščių takas
(Eliade 1977, 161: Nr. 77); paukščių taku į mirusiųjų šalį
keliauja vinebagų ir kai kurių kitų Šiaurės Amerikos tautų
vėlės (Тайлор 1989, 291; FW, 726). Ir Australijos (pietryčių Kvinslendo) aborigenų įsitikinimu, mirusieji į dangų
keliauja Paukščių taku (Элиаде 1998, 272).
Senovės indų „Rigvedoje“ (I.25.7) į vandenų, nakties
dangaus, tamsos ir paslapties dievą Varuną, darnos sergėtoją ir mirusiųjų teisėją, tikėtiną mūsų vėlių valdovo
Velino atitikmenį, kreipiamasi: véda yó vīnôm padãm /
antãrikµeËa pãtatam „kuris žino paukščių taką, / padangėmis lekiančių“ (Aufrecht I, 17; plg. Ригведа 1989,
30). Sutaurintą, pakylėtą dvasinę Paukščių tako metaforą mena ir Budos palyginimas („Dhamapada“ VII.3–4),
jog išmintingieji, dvasioje nubudusieji „atsargų nekaupia,
maitinasi saikingai, jų prieglobstis – nesąlygota, neribota laisvė. Jų k e l i ą, tarsi p a u k š č i ų erdvėje, sunku
suvokti. Kas purvą išsivalė, kas nebevergauja maistui,
kam tapo prieglobsčiu nesąlygota, neribota laisvė – to
k e l i ą, tarsi p a u k š č i o erdvėje, sunku suvokti“
(Dhammapada 2005, 60).
Paukščių takas mirusiųjų sielų keliu į aną pasaulį ir
(at)gimsiančiųjų keliu iš ten vėl į šį pasaulį laikytas
Antikoje bei Romos imperijos laikų helėnizme (pitagoriečių, platonikų, manichėjų ir kitų) (Ulansey 1991,
61–62, 86; Виденгрен 2001, 89; Кюмон 2002, 333;
Тайлор 1989, 173). Štai Ciceronas („Apie valstybę“
VI.16) mūsų eros prieangyje pasakoja, kaip Scipijonui
Afrikiečiui Jaunesniajam sapne pasirodė jo senelis ir, pasakodamas apie mirusiųjų pasaulį, paaiškino, jog gyvenimas, nugyventas tarnaujant tėvynei, „yra tiesus kelias į
dangų, pas tuos, kurie jau yra užbaigę savo žemiškuosius
gyvenimus ir, išlaisvinti iš kūno, dabar gyvena toje vietoje, kurią tu regi aukštybėse (ir parodė į spindintį danguje
šviesų žvaigždžių telkinį) ir kurią jūs vadinate iš graikų
pasiskolintu vardu Paukščių takas“ (Eliade 1977, 373: Nr.
180).9 Maironio lyrinio herojaus dvasią į dausas, kaip pamename, irgi neša Tėvynės meilė.
Tikėjimai Paukščių taką esant vėlių, sielų ar dvasių keliu į aną pasaulį, rojų ar pas Dievą žinomi visoje
Vakarų bei Rytų Europoje, Sibire, Azijoje, Afrikoje ir

kitur (Lebeuf 1996, 148–150; FW, 726; Тайлор 1989,
173; Афанасьев III, 143, 146–147).
Slavų mirusieji į aną pasaulį irgi keliauja Paukščių
taku, kartais tiesiog vadinamu vėlių, sielų ar protėvių
keliu (ru. дорога душ, le. droga dusz, droga duchów,
droga przodków) (СД III, 264–266; žr. НБ, 130–131;
Афанасьев III, 143, 396). Štai lenkų „tikima, kad mirusiųjų sielos išskrenda kaip paukščiai Paukščių taku (Ptasi
gościniec)“ (Bartmiński 1996, 58). Rusijoje irgi „keliu,
kuriuo mirusiųjų sielos keliauja į aną pasaulį, laikomas
Paukščių takas. Sulig kai kuriais tikėjimais, per vidurį
jis išsišakoja – viena šaka veda į rojų, o kita į pragarą“
(Левкиевская 2002, 170; žr. НБ, 130).
Baltarusijoje užrašytas štai toks sukrikščionintas tikėjimas: Покi чалавек не саграшыў, датуль ён жыў у
раю, а як саграшыў, та Бог яго выгнаў з раю, а самы
рай аддаў птушкам, каб ён не пуставаў, бо, ведама,
што й самая гожая пустка робiцца сумнаю. От з
тых часоў i пачалi птушкi са ўсяе зямлi ляцець на зiму
ў вырай. А каб яны не блудзiлi да не гiблi, от Бог зрабiў
iм на небе ясную дарогу, што проста вядзе ў вырай.
Па гэтай дарозе кожны год адусюль ляцяць усялякiя
птушкi „Kol žmogus nebuvo nusidėjęs, tol jis gyveno rojuje, o kai nusidėjo, tai Dievas jį išvarė iš rojaus, o patį
rojų atidavė paukšteliams, kad jis nebūtų tuščias, nes žinia, kad ir geriausia vieta tuščia pasidaro nyki. Ot nuo
tų laikų ir ėmė paukšteliai iš visos žemės skristi žiemai į
rojų. O kad jie neklaidžiotų ir nežūtų, Dievas padarė jiems
danguje šviesų kelią, tiesiai vedantį rojun. Tuo keliu kasmet iš visur skrenda visokie paukšteliai“; užtat baltarusiai
jį ir vadina Птушачая дарога „Paukščių kelias“ (ЛП,
220: Nr. 257; žr. 221, 474; žr. НБ, 133).
Lietuvoje atitinkami vaizdiniai nusakomi kone visai
tais pat žodžiais, kaip Maironio. Jonas Balys juos apibendrina štai taip: „Visoje Lietuvoje žmonės žino Paukščių
taką, rytų Lietuvoj vadina jį P a u k š č i ų k e l i u. Jis
nurodąs paukščiams, ypač gervėms ir laukinėms žąsims,
kelią skristi į šiltuosius kraštus (dausas). Nakties metu
paukščiai skrendą pagal tą kelią ir nepaklystą. Tačiau senesnis bus kitas manymas, būtent: Dūšios mirusių rojun,
– kiti sako dangun, – lekia Paukščių keliu (Bartninkai);
arba: Paukščių takai rodo mirusiųjų dūšioms kelią eiti ten,
kur joms po mirties yra skirta nuo Pono Dievo (Imbradas)“
(Balys 1954, 18; Balys 1948 II, 53).10 Dar anksčiau (1914
m.) Kazimieras Būga buvo išaiškinęs, jog „dausa arba
dausios (dausos) ir bus tikrasis senovės lietuvių ‘rojus’,
mūsų t ė v ų p r o t ė v i ų bei senelių prosenelių ilsėjimosi š a l i s, kurioje visad esą šilta ir kur kas ruden lekią

9. Paukščių takas romėnų vadintas Via lactea, pažodžiui „Pieno,
Pieniškas kelias“.

10. Pirmasis užrašymas Jono Basanavičiaus pateikiamas kaip užrašytas
Ožkabaliuose (BsV, 116: Nr. II.7).
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iš mūs krašto paukščiai“ (Būga I, 554). Taigi būtent „į šį
mitinį dangų (dausas, rojų) veda Paukščių kelias: Rudenį
ant dangaus atsiranda šviesi juosta. Tai Paukščių keliu
vadinasi. Jie, kai naktį lekia už marių, labai neregi. Tai
Dievas padarė, kad jiems būt šviesu; Tai į pietus iš šiaurės
eina keliai, sak, Paukščių keliai. Tuo pačiu keliu į dausas
keliauja ir mirusieji“ (Vaitkevičienė 2001, 125). Pranės
Dundulienės duomenimis, Paukščių takas net ir vadintas
Vėlių keliu (Dundulienė 1988, 61). Dar šiomis dienomis, pavyzdžiui, Šeduvoje, Radviliškio r., prisimenama:
Žmons tikėje, kad miruse žmogos siela išein pas Dievo –
kyl į Paukščių tako (Marcinkevičienė 2005, 86).
Taigi Maironio „tėvelių šalis“, į kurią „paukščių keliu“
skrenda Poeto svajonės, yra būtent dausos. Ir tai vėlgi didžiai tradicinis požiūris, nes būtent dausas, dvasios erdvę,
lietuviai nuo seno laikė tikrąja savo tėviške ir tėvyne. Štai
Johannas Arnoldas Brandas, 1673–1674 m. vokiškai aprašęs lietuvių laidotuvių apeigas, įterpė lietuviškus raudos
žodžius, esą velionis Ingi ãmsnia tēwiske kìlaus, t.y. „Ingi
a m ž i n ą t ė v i š k ę keliaus“ (arba „keliausi“, suprantant tai kaip kreipimąsi II asmeniu į velionį) (BRMŠ III,
67, 69; Balys 2004, 165: Nr. 669). Simono Daukanto pateiktoje laidotuvių oracijoje sakoma (III asmeniu), jog velionis ing teip didžiai tolimą kelionę, tai yra ing a m ž i n ą t ė v i š k ę, iškeliauja (DkŽT II, 233: Nr. 563). Arba
štai dainoje iš Daukanto rinkinių: Tu išleisi mane jauną / Į
a m ž i n ą t ė v i š k ė l ę, / Po juodąja žemele (DkŽT I,
206: Nr. 189). Ir XIX a. antrosios pusės raudose į velionį
kreipiamasi panašiai: sakoma, jog atėjo laikas keliauti tolimą kelelį į tavo t ė v i š k ė l ę (JšLD III, 306–307: Nr.
1190; LTs II, 531: Nr. 571). Iki šiol frazeologizmas į tėvynę važiuoti reiškia „mirti“; tėvynėn šaukia – „laikas mirti“;
žodžiai tėvykščia, tėviškė turi reikšmę „Dievo viešpatija,
viešpatystė, karalystė“, pavyzdžiui: Duok mums dangaus
tėvykščią (Mažvydas); Duok mums dangaus tėviškėje
atilsį amžiną (Mažvydas); Turi skubintis ing aną amžiną tėvykščią (M. Daukšos „Postilė“); Tais vėjais leiskis,
tais plauk ing tėvykščią savo šventą (K. Širvydo „Punktai
sakymų“); Išeisi iš to svieto į aną amžiną tėviškę (Jurgis
Pabrėža); panašiai taisytis į namus reiškia „rengtis mirti“
(LKŽ XVI, 147–148, 150, 153–154; VIII, 528) ir t.t.
Tai vėlgi ne kokia lietuviška išimtis, bet praamžė tradicija. Viename Senovės Egipto tekste pirmu asmeniu
sakoma: „Mirtį šiandien sutinku kaip žmogus, daugybę
metų praleidęs nelaisvėje ir išsiilgęs namų“ (Leeuw 1963,
211). Senovės Graikijoje, pavyzdžiui, Olimpiodoras,
perpasakodamas pitagorininko Filolajo mintis, sakė, jog
„gyvenimas aname pasaulyje yra šventovė. Juk tenai yra
mūsų tėvas ir mūsų tėvynė“ (Iš Tatjanos Aleknienės paaiškinimų Platono „Faidonui“: Platonas 1999, 151–152).
O štai kaip Hansas Schräderis perpasakoja Borneo dajakų

pažiūras: „Žmogus šiame pasaulyje gyvena tik tam tikrą
laiką, kuris jam yra ‘paskolintas’, ir kai pasensta, ateina
laikas amžiams sugrįžti į savo tikruosius namus. Mirti nereiškia tapti negyvu; tai vadinama buli ‘sugrįžti namo’.
Šis vaizdinys neturi nieko bendra su jokia krikščionybės
įtaka, tai prosenovinis dajakų požiūris, neatsiejamas nuo
šventų pasaulio pradžios įvykių ir su jais susijusios mąstysenos“ (Eliade 1977, 156: Nr. 75).
Su dausomis, kaip dvasios erdve, dvasios Namais, galiausiai siejasi ir tiesioginė, įprastoji gyvųjų Tėvynės samprata. Nes Tėvynė – tai ne tik gimtosios vietos, artimieji,
ne tik šviesūs gimtųjų namų, tėviškės prisiminimai, ne tik
asmeniški sentimentai. Ir ne tik sąmoningas piliečio apsisprendimas. Tikroji Tėvynė yra šis tas daugiau – ji yra
dvasinės prigimties.
Kaip yra pažymėjęs kitas Lietuvos dainius – Oskaras
Milašius: „Tos žemės vardas – Lietuva – užvaldė mano
protą ir jausmus. / Aš trokštu jums atskleisti ją. / Ateikit!
D v a s i o j e nuvesiu jus į svečią kraštą, ūkanotą, glūdų, šnarantį… / Suvasnokime sparnais – aure, jau skrendame…“ (Milašius 1994, 7). Ir Maironio „tėvelių šalis“,
į kurią „skrenda svajonės“, jau vien dėl to akivaizdžiai
mena dausas ne (tik) kaip mirusiųjų šalį, bet (ir) kaip gyvųjų dvasinę tėvynę, mūsų dvasios Tėvynę.
***
Prieš toliau žengiant su Maironio mitiniais vaizdiniais,
reikia dar trumpam grįžti prie kai kurių jau minėtų ir kitais atžvilgiais aptartų posmų ir „susirinkti“ iš jų tai, ką dėl
nuoseklumo laikinai buvome priversti išleisti iš akių. Taigi:
Sudrebėtų kapai!… Ne k a p a i didžiavyrių
U ž m i g d y t i tarp girių,
Tik užmirusios mūsų krūtinės be žado,
Be idėjos, be vado. (53)
Čia mūsų bežadės, užmirusios krūtinės palyginamos
su kapuose miegančiais didžiavyriais, o kartu, vadinasi,
primenama dar viena nuo senų senovės plačiai žinoma,
tačiau vėlgi anaiptol ne banali mitinė tema: mirties prilyginimas miegui. Kituose Poeto eilėraščiuose ji dar ryškesnė („Trakų pilis“):
Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus u ž m i g d ė k a p a i,
O ji tebestovi dar vis. (174)
Arba („Ant Punios kalno“):
Nusiraminkite, vaikai!
Vis viena: ryt k a p u o s u ž m i g s t e! (214)
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Mirtis miegui prilyginama visame pasaulyje nuo seniausių laikų, iš kokių tik mus pasiekė žinios. Ne išimtis
ir Biblija. Pavyzdžiui, Ps 76.6: „Jų drąsūs kareiviai neteko
viso, ką turėjo, ir nūn miega mirties miegu“; Dan 12.2:
„Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus – kai kurie
amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei“;
Naujajame Testamente kartą (Mt 9.18, 23) prie Jėzaus
„prisiartino vienas [sinagogos] vyresnysis, pagarbino jį
ir tarė: ‘Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, uždėk ant
jos ranką, ir ji atgis’“; „Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minią, Jėzus paliepė:
‘Išeikite, nes mergaitė ne mirus, o miega’. Jie tik juokėsi
iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė
mergaitę už rankos, ir ta atsikėlė“. Panašiai Lozoriaus
atveju Jėzus pasakė (Jn 11.11–14): „‘Mūsų bičiulis
Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti’. Mokiniai atsiliepė: ‘Viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks’. Jėzus kalbėjo
apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė: ‘Lozorius mirė’“.
Senovės Indijos tamilų „Tirukurale“ (34.339) sakoma:
„Su slogiu miegu galim lyginti mirtį. O gimimą – su nubudimu“ (SRP, 487). Senovės Graikijoje mirties dievas
Tanatas ir miego, sapnų dievas Hypnas buvo broliai, kartu pasitikdavę mirusįjį, ir jau „Ilijadoje“ (XVI.453–454)
Hera Dzeusui dėl Sarpedono pataria: „O kai jį siela apleis
ir iškvėps jisai kvapą gyvybės, / Mirtį pasiųski tuomet tu
ir saldų gaivinantį Miegą“ (Iliada 1962, 342, plg. 349: eil.
682 ir kt.). Platonas „Valstybėje“ (534.d) apie nesąmoningą žmogų sako, jog numiręs jis „atsidurs Hade ir ten visai
užmigs“ (Platonas 1981, 267–268). Lietuvoje, Rimutės
Rimantienės nuomone, „III tūkstantmetyje pr. Kr. kartu
su Virvelinės keramikos kultūra ėmė plisti naujas požiūris į mirusįjį – kaip į miegantį. Tada mirusiuosius guldė
ant šono po skruostu sudėtomis plaštakomis, palenktais
keliais – taip, kaip ir dabar dažniausiai žmonės miega“
(Rimantienė 1995, 33). Kupina mirties–miego tapatybės
pavyzdžių kuo įvairiausių žanrų lietuvių tautosaka. Įvairių
tipų pasakose pasitaiko itin paplitęs motyvas apie mirusį
herojų, kuris prikeltas sako: Kam mane pabudinot? Aš
teip saldžiai miegojau. O jam atsakoma: Ne teipo, miels
pone, tu ne miegojai, bet buvai numiręs (BsLPĮ I, 81: Nr.
20; plg. 272: Nr. 112 ir daug kur kitur). Tikėjimuose: Pora
apsivedus pirmą naktį kaip sugula, tai katras pirmiaus užmiega, tas pirmas miršta (BsJK, 324: Nr. 38). Tradicinėse
lietuvių raudose: Ar mano motulė jau taip įmigus į saldų
miegelį, kad nepratari į mane, siratą, nė vieno žodelio?;
už tai giedotoja žada prašysianti raibų sakalėlių, Kad jie
padėtų budint motinėlę, budint sengalvėlę; arba štai raudant mirusio tėvo: O galgi nupūs šiaurasai vėjelis jo ramų
miegelį, o galgi prabus iš to ramaus miegelio, iš dimnojo
sapnelio?; raudant sūnaus: Kelies, mano sūneli, kelies,
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mano vaikeli, iš dimnojo sapnelio, iš saldžiojo miegelio
(LTs II, 522: Nr. 546; 529: Nr. 569; 538: Nr. 576) ir pan.
Pavyzdžius būtų galima dauginti be galo, bet mums šiuo
atveju itin svarbu, kad šis vaizdinys jau prieš Maironį
buvo perėjęs į lietuvišką autorinę poeziją, nuo pat jos
užuomazgų – štai Strazdas „Giesmėje apie siratas“,
kartodamas tradicines raudas, gieda: Eysiu jaw asz unt
kapiela, / Budintie sawa tiewiela (Strazdas 1991, 44).
Dar giliau, tiesiog į pačias praamžės tradicijos gelmes
veda šios Maironio eilutės („Senatvė“):
Ir nunešime į p a t a l ą šaltą k a p ų
Savo paslaptis, savo žaizdas. (146)
Vaizdinys irgi tradicinis. Štai pora XIX a. maldelių,
sakytų gulantis miegoti: Gulu į p a t a l ą kai į g r a b ą, / Nešu ant dešinio pečio kryžių. / Stokit, aniuolai,
galvugaly, / Arkaniuolai – kojūgaly, / Motina Švenčiausia
– ligi smerčio; arba: Gulu į p a t a l ą kai į g r a b ą,
/ Nežinau, ar atsikelsiu, ar n’atsikelsiu. / Serg mane
aniuolai ligi gaidžių, / Marija – po gaidžių; dar: Einu į
p a t a l ą kaip į g r a b ą, / Nešu kryžių su savim. / Kas
man gal pikta padaryti? / Švents Jons – lig metų, / Švents
Petras – ligi gaidžių ir t.t. (BsJK, 169: Nr. 19, 20; 301:
Nr. 680). Taigi ne tik mirtis buvo prilyginama miegui, bet
ir miego žmonės bijojo kaip mirties. Čia dar galima prisiminti frazeologizmus Dievo patalas „šarvonė“, mirties
patale „prieš mirtį“, mirties patale gulėti „nepagydomai
sirgti, merdėti“, į mirties patalą paguldyti „mirtinai susargdinti“, paskutinis patalas, smerties patalas „mirties
akivaizda“, ant sunkaus patalo ilsėtis „būti pašarvotam“
(FŽ, 151, 428, 502, 626). Į pačią senosios indoeuropiečių
tradicijos gelmę nuvestų bandymas žodį pa-talas, priklausantį šakniai ide. *tel- „kloti; plokščias paviršius“, kaip ir
pr. talus „grindys, asla“, ru. тло „pagrindas, dugnas“, s.i.
tala- „plokštuma, lyguma“, s. air. talam „žemė“, lo. tellus
„žemė“ bei kt., palyginti su prūsų mirusiųjų dievo vardu
Patolas ar Patulas, pažodžiui „požeminis“, bei senovės
indų požemių karalystės (vienos, žemiausios iš septynių
arba apskritai) pavadinimu pātāla-,11 tik to deramai atlikti
čia nėra galimybės.
***
Kaip jau galėjome įsitikinti, be pradžioje aptartų programinių, chrestomatinių eilėraščių, tiesiog skirtų senajai
tradicijai, jos padavimams ir sakmėms apdainuoti ar net
„įdainuoti“, jos daugiau mažiau ryškių atšvaitų, blyksnių
11. Žr.: Būga II, 79, 318; III, 809; MžPKEŽ IV, 182; taip pat FrLEW,
549; KrLEV II, 406–407; PkIEW, 1061; Фасмер IV, 65 ir kt.; taip
pat Monier-Williams 1899, 616; MhKEWA II, 250–251; MhEWA II,
119; Dowson 2000, 241–242; Klostermaier 1998, 135 ir kt.)
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apstu ir daugelyje kitų posmų. Atkreipsime dėmesį į dar
kelis tokius. Pavyzdžiui, eilėraštyje, taip ir pavadintame
– „Kukavo gegutė“, ištisai remiamasi tradiciniu vaizdiniu
gegutę „iškukuojant“ žmogui likusius gyventi metus:
K u k a v o g e g u t ė, kukavo ilgai;
Jai atliepė girių jausmingi aidai
Paklausė našlaitė tada:
K i e k m e t ų jai žemėje skirta vargų? (73)
Seniausia žinia apie likusių gyventi metų spėjimą
iš gegutės kukavimo baltų kraštuose bene bus Pauliaus
Einhorno apie latvius: Dem Kuckuck wird dieses zugeschrieben, daß, wann er im Vorjahr anfehet zu schreyen, so offt er jemande anschreyet oder ankucket, so viele
Jahre soll derselbe Mensch leben „Gegutei priskiriama
štai kas: kai pavasarį ji užkukuoja, tai kiek kartų kam nors
sukukuoja, tiek metų tas žmogus gyvensiąs“ (BRMŠ III,
581, plg. 593). Jono Basanavičiaus sudarytoje XIX a. tradicinių prietarų rinktinėje skaitome: Piemenėliai, bandą
ganydami po miškus, išgirdę gegužę kukuojant, gieda:
„Oi gegute gegutėle, užkukuoki, kiek man metų lig užaugant?“ Po tos giesmės gegužei kukuojant skaito, kiek kartų kukuos, lig kol stabtelės, tai tiek metų. Arba klaus: „Lig
numirštant kiek man metų?“; arba: Pirmą kartą kiek sykių
sukukuoja gegužė, tiek metų gyvensi (BsJK, 228: Nr. 136;
366: Nr. 151). Dar XXI a. rytų Lietuvoje užrašyta: Sako,
pirmokart kap išeini, i vo pirmokart užgirsci gegutį, tai
reikia skaičiuoc, kiek ana kart kukuoja, vot. Jau paskiau
nevažna, ale vo kap cik pirmokart užgirdai. Tai aš nuo
jo [vyro] mirimo, tų pacį [pavasarį], kap anas mirė, tai
skaitiau šešis metus. Tai niaugi dar trajis metus gyvinsiu
(Daugirdaitė 2011, 163). Duomenų apie įvairius būrimus
iš gegutės kukavimo apstu, nesyk apie gegutę mūsų tradicijoje rašyta, tad čia nėra reikalo pernelyg plėtotis.
***
O štai eilėraščio „Ar aš kaltas“ paskutiniame posme
žaibai prilyginami milžinams:
Nebesupusi aukso sapnais,
Jau verčiau tegu audra užkauks
Ir, prašnekus ž a i b a i s - m i l ž i n a i s,
Ji kaip vyrą į kovą pašauks! (62)
Čia reikia turėti omeny du dalykus. Pirma – tai, kad
Perkūnas lietuvių kartais įsivaizduojamas kaip milžinas.
Štai Marijampolėje XX a. pradžioje užrašyta: Žmonės
įsivaizduoja Perkūną baisiu milžinu; kai jis pradeda eiti,
pradeda griaudėti (Balys 1998, 49: Nr. 352). Paplitusioje
sakmėje apie medžiotoją, nušovusį Perkūno medžiojamą
velnią ir paskui sutikusį miške patį Perkūną, šis kitąsyk

yra milžiniško ūgio: …Grįždamas sutinka kitą medinčių,
tokį jau didelį, kad galva ligi debesų, ir tas galiausiai prisipažįsta: „…aš Perkūnas esu“; arba: …medinčius, grįždamas namo per krūmus, sutinka kitą medinčių, tokį jau
didelį, kad galva ligi debesų. Priėjęs tas didysis medinčius
prie šito sako: „…aš Perkūnas esu“ (Balys 1935, 276: Nr.
2; 278–279: Nr. 13) ir pan. Perkūnui, panašu, atstovauja
ir pasakos iš Basanavičiaus rinkinių herojus, apibūdintas
štai kaip: Vienas kalvis turėjo sūnų m i l ž i o n į. Sūnus
buvo toks stiprus, kad jau 3 metų galėjo su mešku grumtis. Kaip jis suaugo į 12 metų, tėvas nukalo jam lazdą
nuo 12 pūdų ir išleido į svietą…; lemiamas jo žygdarbis
buvo grynai perkūniškas: jis kaip pradės šaudyti su lazdu velniams – visi išlakioja!; paskui vėl: Atrado kambary
apė tuziną velniokų ir pradėjo mušti su lazda; negana to:
Vėl pargrįžo pas velniokus ir pradėjo aušinti su lazda…
(BsLPĮ II, 49–51). Ir t.t.
Antra – tai, kad Perkūnas ir Žaibas gali būti suvokiami
kaip dvi susijusios, bet atskiros esybės, nors Žaibas gali
tiesiog atstoti Perkūną. Pirmą tokią užuominą aptinkame „Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos ganytojiškos
veiklos dienoraštyje“, kur ties 1718–1719 metais, be kita
ko, rašoma: Adhuc enim cum prono sui nominis cultu in
agricolarum ore qvinque resonant deastri: Sol scilicet,
Luna, Fulmen, Ignis et Panis dij (vulgo Diewaytiey) passim a rudibus nominantur „Mat dar iki šiol kaimiečių lūpomis pagarbiai tariami penkių dievybių vardai, būtent:
Saulė, Mėnulis, Ž a i b a s, Ugnis ir Duona; jie visur tamsių žmonių vadinami dievais (paprastai kalbant, dievaičiais)“ (BRMŠ IV, 116, 121; vertė Marcelinas Ročka; žr.
Ališauskas 2009, 67–70; Ališauskas 2012, 50–51). XX a.
pradžioje Marijampolės apylinkėse užrašyta: Perkūnas ir
Žaibas yra du ponaičiai, apsivilkę raudonais marškiniais,
ant jų užsimetę žalius ploščius, kurie išsiūti geltonais, panašiais į žaibus, raikščiais. Perkūno plaukai juodi, susigarbinavę, o Žaibo – ugniniai, panašūs į žaibus. Žaibas
turi prie krūtinės pasikabinęs skrynelę, iš kurios jis sėja
žaibus (Balys 1998, 48: Nr. 322). O štai Plateliuose 1935
m. užrašytas pasakojimas, kaip sykį iš juodo debesies
staiga iššoko u g n i n i s m i l ž i n a s (labai didelio
ir stipraus ūgio vyras), kurio rūbai irgi buvę ugniniai; iš
to žmogus padarė išvadą: Taigi, Perkūnas esąs ugninis
milžinas (Balys 1998, 192: Nr. 14), nors pagal ankstesnį
apibūdinimą, šis ugninis milžinas veikiau primena Žaibą.
Kitąsyk Perkūnas ir Žaibas suvokiami kaip tėvas ir
sūnus, kaip kad mįslėje (kur Žaibas su Perkūnu, panašu,
sukeisti vietomis): Tėvulis karan išjojo, sūnelis balną
sukapojo = Žaibas ir Perkūnas (TŽ V, 581: Nr. 47). Toks
pat jų tarpusavio santykis ir latvių dainose: Pērkonam
pieci dēli, / Visi pieci amatos: / Divi grauda, divi spēra,
/ Piektais gāja zibsnīdams „Perkūno penki sūnūs, /
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Visi penki užsiėmę: / Dujen griaudžia, dujen tranko, /
Penktas eina žybčiodamas“; Pērkonam pieci dēli, / Visi
pieci amatnieki: / Divi rūca, divi spēra, / Tas piektais zibināja „Perkūno penki sūnūs, / Visi penki jie meistrai: /
Dujen dunda, dujen tranko, / O penktas žaibuoja“ (BDS,
Nr. 33704/6, 4; Kursīte 1996, 113).
Kitąsyk Perkūnas ir Žaibas – broliai, kaip kad
A. Baranausko užrašytoje lietuvių pasakoje „Žaibas ir
Perkūnas tabokinėje“ (LTs III, 624–626) ir rusų mįslėje: Два братца родных: одного всякий видит, да не
слышит, другого все слышат, да не видят „Du gimtieji broliai: vieną kiekvienas mato, bet negirdi, kitą visi
girdi, bet nemato“ (СдЗРН, 296: Nr. 2453).
Milžinų įvaizdis su žaibais, beje, susijęs ir „Rigvedoje“.
Milžinais pavadinami Indros palydovai perkūnijose
Marutai, kurie kaip tik ir svaido žaibus (V.52.6): …°µvô
°µÏhêr as°kµata / ãnv enāÊ ãha vidyúto marúto… „milžinai
ietis sviedė, Marutams tiems iš paskos – žaibai“; paskui
(13) dar: yã °µvô °µÏîvidyuta£ „Tie milžinai iečiažaibiai“
(Aufrecht I, 367, 368; Ригведа 1995, 56, 57).
***
Žinomas Maironio eilėraštis, taip ir pavadintas –
„Nebeužtvenksi upės“, byloja:
N e b e u ž t v e n k s i u p ė s bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu;
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.
Naujos i d ė j o s – darbas ne vaiko:
U ž t v e n k t o s mėto a u d r ų ž a i b u s!
N e s u s t a b d y s i bėgančio l a i k o:
Vaikas tik trukdo amžių darbus.
Vyrai lietuviai, a u š t a n č i ą dieną
Mūsų nors sūnūs visgi išvys!
G r i a u k i m e amžiais u ž v e r s t ą s i e n ą,
Norint gailėtųs jos beprotys! (107)
Laikas čia prilyginamas upei: Nebeužtvenksi upės
bėgimo – Nesustabdysi bėgančio laiko. Garsaus senovės kinų daoisto Džuan Dzi žodžiais, „Dao neturi nei
pradžios, nei galo. Daiktai gimsta ir miršta, ir nėra juose
nieko tvaraus. Štai jie tušti, o štai pilni, neišlaikydami jokio tvaraus pavidalo. Metų n e s u s t a b d y s i, l a i k o n e s u t u r ė s i. Be paliovos viskas auga ir nyksta,
ir kiekvieną pabaigą lydi nauja pradžia. Taip tad galima
pasakyti apie didįjį Dėsnį [Dao], visus daiktus smelkiantį
principą“ (Eliade 1977, 605: Nr. 298).
Tą pat branduolinį vaizdinį trumpai drūtai teigia lietuvių priežodis Lašas po lašo ir akmenį pratašo, ar pra-
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kala, žinomas ir daugelyje kitų pasaulio kalbų (GrgPP,
318–319: Nr. 283; žr. LTs V, 331: Nr. 4445 ir kt.). Taip pat
kitas priežodis, kone žodis žodin sutampantis su Maironio
eilėraščio pirmąja eilute: U p ė s n e u ž t v e n k s i, jūros neišsemsi (LPP II, 530: Nr. 6442 B1 su variantais).
Maironio atodairoje ypač įdomu tai, kad jau senovės indų
„Rigvedoje“ (III.33.4) upės pirmuoju asmeniu pabrėžia: nã vãrtave prasavã£ „neužtvenksi [mūsų] bėgimo“
(Aufrecht I, 246; plg. Ригведа 1989, 323). Su ta tik išlyga, kad vedų veiksmaždį var-/v°- galima būtų versti ne tik
„užtvenkti“, bet ir „sustabdyti, sulaikyti, suturėti, sutrukdyti, uždaryti, užverti, užkardyti“ ar pan., o daiktavardį
prasava- – ne tik „bėgimas“, bet ir „tėkmė, srautas“, ir
tiesiog „judėjimas, veržimasis“ ar pan. (Grassmann 1872,
883, 1319–1322; Monier-Williams 1899, 698, 1007).
Kaip tik šaknies var-/v°- vardu V°tra-, pažodžiui
„tvenkėjas, stabdytojas, kliūtis“ ar pan. (MhKEWA III,
245–246, 247 ir kt.), vedose vadinamas pagrindinis
griaustinio dievo Indros priešininkas slibinas, ar angys,
kurio būdingas užsiėmimas – tvenkti upes, stabdyti tėkmę ir kurį Indra būtinai sutriuškina, kartu paleisdamas
ir jo suturėtą aušrą. Pavyzdžiui, RV I.51.4: tvãm apãm
apidhônāv°Ëor… v°trãÇ yãd indra śãvasôvadhīr ãhim ôd
ît s¿ryaÇ divy ãrohayo d°śé „Tu vandenų (upių) užtvaras atvėrei… Kai Vritrą, Indra, jėga pribaigei, angį, tuo
tu ir saulę dangun pakėlei, kad matytųsi“; I.62.5: …vî var
uµãsā s¿ryeËa góbhir ãndha£ „atvėrei tamsą su aušra, su
saule, su karvėmis“; I.85.9: Indra ’han v°trãÇ nîr apôm
aubjad arËavãm „nudobęs Vritrą, vandenų (upių) srovę
paleido“; II.22.4: devãsya śãvasā prôriËā ãsuÇ riËãnn
apã£ „Dievo galia pirmyn tekėt paleidai gyvastį, tekėt
paleidai vandenis (upes)“ (Aufrecht I, 42, 53, 71, 195;
Ригведа 1989, 65, 79, 103, 261). Ir panašiai.
Norint nesunku pastebėti ir perkeltinį, dvasinį vaizdinių lygmenį, kurį nurodo tai šen, tai ten „Rigvedoje“
žybtelinčios nedviprasmiškos užuominos. Antai I.46.5
Indra pavadinamas ādāró… matīnôm „minčių pralaužėjas“; arba štai II.27.14 vedų dainius kreipiasi: urv âśyām
ãbhayaÇ jyótir indra mô „erdvią bebaimę šviesą, Indra,
pasiekti trokštu“ (Aufrecht I, 38, 201; Ригведа 1989, 59,
268) ir t.t.
Visa tai sudaro itin archajišką, didžiai tradicinį kontekstą, rezonuojantį Maironio „naujoms idėjoms“, kurios
„užtvenktos mėto audrų žaibus“, ir „auštančiai dienai“,
kurią viliasi išvysti lietuvių sūnūs.
Jungo sekėjos Marie-Louise von Franz žodžiais, „archetipai mūsų psichikoje gali veikti ir kaip kūrybinės, ir
kaip destruktyvios jėgos: kūrybinės, kai įkvepia naujas
idėjas; destruktyvios, kai tos pačios idėjos sustingsta į
sąmonės prietarus, užtveriančius kelią naujiems atradimams“ (Franz 1968, 377). Tokiu atveju šiuos sąmonės
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prietarus ir reikia pralaužti, kad atsivertų kelias „naujoms
idėjoms“, kurioms „nušvitus“, sieloje „išauštų diena“.
Dėl to ir tenka „griauti sienas“. Maironio „audrų žaibus“ čia savaime mena ir tai, kad lietuvių kalboje griauti „versti, ardyti“ ir griauti „griausti, trenkti“, taip pat
griausti, griaustinis ir kt. – vienos ir tos pat šaknies žodžiai (LKŽ III, 577–580; žr. FrLEW, 168 ir kt.), o griauti
velnio akmenų „pilis“ bei užtvaras – vienas iš būdingų
Perkūno darbų. „Sienos“ simbolika irgi visuotinė ir gerai žinoma. Pavyzdžiui, Dao „supratimas ateina paprasčiausiai n u v e r t u s s i e n a s, sugriovus klaidingą
įsivaizdavimą, kad esama kažko, kas mus skiria nuo Dao.
Kai s i e n o s n u v e r s t o s, Dao persmelkia mus.
Mes esame Dao“ (Ming-Dao 2000, 301). Viena iš santykinai nesenų itin ryškių šio praamžio įvaizdžio apraiškų
yra Pinkfloidų „Siena“ (The Wall), griaudėjusi griaunant
Berlyno sieną, kuri šiaip jau irgi buvo ne tik akmeninė,
bet ir simbolinė „minčių siena“.
Eilėraščio šerdį sudarantis numanomas upės, tėkmės
tvenkimas, laiko, aušros stabdymas ir teigiamas jų pergalingas prasiveržimas, nugriovus užvartas (užverstą sieną), palydimas audros žaibų, – tai vis būdingi vadinamojo
Pagrindinio mito vaizdiniai. Jo esmę sudaro griaustinio
dievo kova su chtoniškuoju priešininku velniu, galinčiu
pasireikšti įvairių atitinkamų mitinių personažų bei gyvūnų pavidalais ar atpažįstamu iš būdingų savo veiklos
padarinių. Perkūno priešininkas visokeriopai stabdo, tvenkia tėkmę, gyvenimo srovę, laisvą raidą, žiemos ledu sukausto upes, laiko užgniaužęs gyvybės šaltinius, užgrobęs
bei uždaręs galvijus, į akmenį sustingdęs žmogų, užgulęs
lobį bei kitas gėrybes, įkalinęs dangaus šviesulius, aušrą,
tamsoje paslėpęs šviesą, akmenyje ugnį ir t.t. Griaustinio
dievas arba jo atstovas savo ruožtu sutriuškina velnio užtvankas, žiemos ledus ir paleidžia bėgti upes, pavasarį atitirpdo gruodą ir paleidžia augti želmenis, nuverčia akmenis ir išlaisvina gyvybės šaltinius, išleidžia aptvaruose uždarytus gyvulius, prikelia akmenimis paverstus gyvūnus
bei žmones, atgauna pasiglemžtus lobius, išvaduoja dangaus šviesulius, aušrą, šviesą, iš akmens įšskelia ugnį ir t.t.
Maironio eilėraštį „Nebeužtvenksi upės“ tad galima laikyti
tiesiog poetine Pagrindinio mito išraiškia, savo vaizdiniais
nenusileidžiančia senovės indų „Rigvedos“ himnams.
Toliau dar tame pat eilėraštyje Maironis kviečia:
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą!
Stokim į darbą k a i p m i l ž i n a i!
Šie „milžinai“, galime numanyti, – tai ir aptartieji į
kovą šaukiantys „žaibai-milžinai“, ir kartu milžinkapių
milžinai – praeities lietuviai didvyriai, mūsų protėviai,
atlikę Pagrindinio mito vertus, „perkūniškus“ žygdarbius.
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Maironis and the old tradition
Dainius RAZAUSKAS
The object of this article — the lyricism of the
Lithuanian patriarchal poet Maironis; particularly several more characteristic examples of it. The goal — to
show its deep connection with the old Lithuanian tradition (religion, mythology, folklore). It seems that the
poetry of Maironis is full of not only individual motifs
of the old tradition, but whole themes and even peculiar
“poetic reconstructions” and interpretations. Moreover,
in many cases it goes beyond the limits of just Lithuanian
or Baltic ancient traditions, but there are echoes of deeper Indo-European mythic images or perhaps even from
the depths of human history. All this shows that this side
of the Poet’s work still has not been sufficiently assessed
and it truly deserves deeper analysis.
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Lietuviškų prijuosčių rinkinys Europos ir
Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejuje
Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje
Miglė LEBEDNYKAITĖ
Šio straipsnio tyrimo objektas yra muziejiniai lietuviškų prijuosčių rinkiniai. Tikslas – pirmą kartą pristatyti MuCEM muziejuje Marselyje, Prancūzijoje, saugomą lietuviškos etnografinės tekstilės – prijuosčių – rinkinį, jo kaupimo istoriją, meninę raidą, pateikti technikų, medžiagų ir datavimo analizę. Siekiant šio tikslo
spręsti šie uždaviniai: a) surinkti nauji duomenys apie
lietuviškų prijuosčių demonstravimą 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje ir jų patekimą į Lietuvos nacionalinį muziejų, b) apžvelgtos lietuviškų prijuosčių rinkinio formavimosi tendencijos Prancūzijos muziejuose, jų
kaupimo istorija, bandyta išsiaiškinti jų įgijimo laiką ir
asmenis, surinkusius tuos eksponatus, c) surinkti nauji
duomenys apie XIX–XX a. pradžios lietuviškų prijuosčių rinkinį MuCEM muziejuje, d) identifikuotas ir susistemintas lietuviškų prijuosčių rinkinys MuCEM muziejuje, e) lyginant su Lietuvos muziejuose saugomais
prijuosčių rinkiniais, išanalizuota MuCEM muziejuje
Marselyje saugomų lietuviškų prijuosčių meninė raiška. Svarbiausi duomenys surinkti akademinės išvykos į
Paryžių (2012.05.07–05.21) metu.1 Taip pat pateikiama
archyvinė medžiaga iš Lietuvos nacionalinio muziejaus,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus, Adelės ir Pauliaus Galaunių namų archyvo, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Rankraščių
skyriaus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus. Metodai: istorinis chronologinis, aprašomasis analitinis, formaliosios analizės
ir lyginamasis. Išvados: Lietuvių prijuostės kaip vienos
iš dekoratyviausių lietuvių liaudies meno pavyzdžių nacionalinę šalies kultūrą užsienio parodose reprezentavo
XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Nauji duomenys papildo lietuviškų prijuosčių rinkinio kaupimo ir
jo pristatymo 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje
istorijos faktografiją. MuCEM muziejaus lietuviškų prijuosčių rinkinio identifikavimas ir detalus aprašymas
suteikia naujų duomenų įvairiems etnografinės tekstilės
vertinimams. Publikuojama medžiaga ne tik atskleidžia
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įvairiapusius prijuosčių funkcionavimo visuomenėje aspektus, bet ir yra svarbus šaltinis tolimesniems Lietuvos
kultūros tyrinėjimams.
Prasminiai žodžiai: tradicinis liaudies kostiumas,
prijuostė, Trocadéro Etnografijos muziejus (Musée
d‘Ethnographie du Trocadéro), MuCEM muziejus Marselyje (Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée), Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, 1900 m. pasaulinė
paroda Paryžiuje, Baltijos šalių liaudies meno paroda
Paryžiuje (1935).

Lietuviškų prijuosčių rinkinys 1900 m.
pasaulinėje parodoje Paryžiuje
1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje, Trocadéro
Etnografijos muziejuje (Musée d’Ethnographie du Trocadéro, įkurtas 1878 m.), Rusijos imperijos paviljono
Lietuvos skyriuje greta draudžiamų lietuviškos spaudos
leidinių buvo eksponuoti liaudies meistrų dirbiniai.2
Ekspozicijoje buvo įrengtas lietuviško namo interjeras
su autentiškais kaimo buities reikmenimis. Sklaidant
parodos katalogą „Albumas lietuviškos parodos Paryžiuje, 1900 metuose“ į akis krenta trobos vaizdo iš arti
nuotrauka. Joje įamžinta piršlybų scena, sukomponuota
iš šešių manekenų,3 aprengtų suvalkiečių drabužiais. Šeimininkės figūra aprengta išilgadryžiu rinktiniu žiurkštu
(Vilkaviškio apskritis, Paežerių valsčius). Remiantis
dailėtyrininkės dr. Teresės Jurkuvienės sudaryta XIX a.
suvalkiečių prijuosčių augalinio motyvo raidos schema,
minėtą prijuostę galima priskirti prie ankstyvųjų pavyzdžių.4 XIX a. pradžios suvalkiečių prijuostėms būdingas
„baltas lininis dugnas, išilgai (zanavykai) arba skersai
(kapsai) dryžuotas siauromis raudonomis lino ar medvilnės (vadinamųjų „žičkų“) dryželių grupėmis. Tarp
dryžių įkomponuojamos augalinio ornamento juostos,
išrinktos arba iškaišytos tais pačiais raudonais „žičkų“
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siūlais“.5 Prijuostės spalvinius
derinius identifikuoti iš nespalvotos nuotraukos – sunkiai įsivaizduojama užduotis. Galima
numanyti, kad pagrindinė aptariamos išilgadryžės prijuostės
raštų spalva – raudona: baltame
lininiame dugne ritmiškai kartojasi išrinkti raudonų lelijų žiedų
rašto ruožai, tarp jų – raudonų
ruoželių grupės.
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje
(toliau – VUB RS) saugoma korespondencija (atvirlaiškiai, laiškai), susijusi su 1900 m. Pary
žiaus paroda. Matyti, kad lietuviškos etnografijos eksponatus,
audinius ir drabužius iš Suvalkų
gubernijos parodai rinko ir jų
išsiuntimu daugiausia rūpinosi
lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, publicistas Juozas Lozoraitis iš Pilviškių. Jam padėjo dr. Kazys Grinius, Antanas
Naujokaitis, fotografas Viltrakis
ir kiti. Parodos reikalais su Paryžiaus komiteto sekretoriumi
Juozu Bagdonu intensyviai susirašinėjęs J. Lozoraitis užsimi1 il. Prijuostė. XIX a. II p. Sasnava, Marijampolės aps., Suvalkų gub. Austa Ruškiūtės.
nė, kad jam net tris savaites teko
Eksponuota 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo draugijos muziejaus
ieškoti autentiškų kaimo draburinkinių. LNM EMO 1270. Arūno Baltėno nuotrauka, 2013.
žių, reikalingų manekenams aprengti. Apgailestavo, kad jo krašte (Užnemunėje) retai 4) vystę (liemenę), 5) marškinius, 6) prijuostį, 7) sijoną,
bedėvimi „senoviški parėdai“, o jei kur nors ir pavykda- 8) kurpaites su juodais apvadais. Reikšmingas J. Lozovo rasti, tai gana suplyšusius, tad tokių negalėjo siųsti raičio paminėjimas, kad „moteriška skepeta, sijonas ir
į parodą. Tame pačiame laiške J. Bagdonui jis skubėjo žiurstas buvo nešiojami jau keliolika metų atgal, o vystė
pranešti, kad iš vieno seno žmogaus, gyvenančio Pae- ir marškiniai siūti apie 50 metų atgal. Tasai didžkvietžerių valsčiuje (Vilkaviškio apskritis), vis dėlto pavy- kis žiurstas vadinasi tulpiniu arba rinktiniu ir reikia
ko nupirkti tris sukomplektuotus, labai geros būklės užtėmyti juog to žiursto kvietkos yra įaustos (ne išsiukostiumus. J. Lozoraitis merginos manekenės figūrai vinėtos), mergaitės žiursto marginiai taip pat įausti“.6
aprengti išsiuntė: 1) pakalkę (galioną, tradicinį valstie- Ši informacija suteikia duomenų apie eksponatų datavičių merginų galvos papuošalą), 2) karolius, 3) rausvą mą. Reikia pastebėti, kad aptartos suvalkiečių prijuostės
kaspiną, 4) juodą vystę (liemenę), 5) juodai išsiuvinėtus (žiurstai) jau XIX a. pabaigoje buvo vadinamos „tulmarškinius, 6) prijuostį, 7) rudą sijoną, 8) kurpaites su pinėmis“. Matyti, kad pagrindinis jų dekoro elementas
raudonais raišteliais, o moteriškės: 1) skepetą (skarą), (lelijų arba tulpių žiedų ornamentas) turi bruožų, nebū2) pabriuvius (priekines kyko ar galvaraiščio dalis, ku- dingų kitų Lietuvos etnografinių regionų prijuostėms. J.
rios matomos ir virš kyko užrišus skarelę; padarytos iš Lozoraitis dėjo pastangų, kad parodos kataloge būtų paklostytų kaspinėlių, nėrinių, įvairių karoliukų, puoš- aiškinti ir teisingai aprašyti prijuosčių audimo technikos
tos gėlytėmis ar blizgiais žvyneliais), 3) mėlyną raištį, ir puošybos būdai.7
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1900 m. kovo 29 d. J. Lozoraitis sudarė į pasaulinę
parodą Paryžiuje siunčiamų etnografinių dirbinių sąrašą,8 iš kurio sužinome, kad buvo surinka kaišytine
ir rinktine technikomis išaustų prijuosčių, kurios ekspozicijoje sulaukė ypatingo dėmesio. Dokumente nurodyta, kad iš 24 pateikėjų 6 moterys davė prijuostes.9
Pastebėtina, kad surinktų senovinių moterų išeiginių
drabužių – prijuosčių – geografinė kilmė – Suvalkijos etnografinis regionas. Už gražų pasirodymą 1900
m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje J. Lozoraitis siūlė
audėjoms skirti dovanas (premijas).10 Akivaizdu, kad
iš kitų audėjų namie austomis prijuostėmis išsiskyrė
Ruškiūtė. Pirmiausia jos įdomios puošybiniu sprendimu (pagrindinis dekoro elementas – stilizuotas augalinis rinktinės ir kaišytinės technikos ornamentas),
spalviniais deriniais bei puikiu techniniu atlikimu (1 ir
9 il.). Parodos organizacinis komitetas šias prijuostės

2 il. Nuotraukoje įamžinta šventadieniais drabužiais apsirengusi
suvalkietė Marija Jaroševičiūtė-Lozoraitienė. Iš: Bagdonas, Juozas.
Lietuvių paroda Paryžiuje 1900 metais. Iš: Mūsų senovė. Kaunas:
VDU bibliotekos leidinys, 1938, t. 2, Nr. 3 (8), p. 381.
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įvertino kaip meniškiausias. Audėja Ruškiūtė premijuota jau pasibaigus parodai.11
1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje, Lietuvos
skyriuje (vitrina Nr. 3) buvo eksponuojami du tradiciniai
moterų kostiumai, vienas iš Mažosios Lietuvos,12 iš Ragainės, kitas – iš Suvalkų gubernijos. Toje pačioje vitrinoje buvo galima pamatyti sidabrinius karolius, dvi pakalkes (merginos galvos papuošalus), vieną aukso, kitą
sidabro gijomis austas liemenes, prijuostes. Greta buvo
pateikta labai įdomi nuotrauka, kurioje įamžinta suvalkietiškais drabužiais apsirengusi Marija JaroševičiūtėLozoraitienė (2 il.). Ryškiausia J. Lozoraičio motinos
šventadienio kostiumo dalis – sudėtingais lelijų raštais
iškaišyta prijuostė.13 Pažymėtina, kad ji labai primena
Lietuvos nacionaliniame muziejuje (toliau – LNM) saugomą prijuostę (LNM EMO 684), demonstruotą 1900
m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Ar M. Jaroševičiūtės-Lozoraitienės prijuostė nėra austa Ruškiūtės? Beje,
tapataus ornamento (tik su vertikalios ašies viršūnėse
vietoje mažų lelijėlių iškaišytais kvapniųjų žirnelių žiedais) suvalkietiška prijuostė (DMH1934.135.18) saugoma Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų
muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje. Prijuostė DMH1934.135.18 – viena pala iš buvusios dvipalės.
Tamsiai vyšniniame dvinytai austame dugne raštas iškaišytas įvairių atspalvių bijūno (rasalinėmis), raudonomis, oranžinėmis, mėlynomis, violetinėmis, žaliomis
ir baltomis, gelsvomis, mėlynomis, raudonomis, alyvinėmis, žaliomis skaistgijomis. Augalinis ornamentas
sudarytas iš didelių lelijų žiedų be viršūnių, išdėstytų
aplink rombą, kurio vertikalios ašies viršūnėse „pražydę“ dvi poros mažų kvapiųjų žirnelių žiedų. Motyvas komponuojamas tarsi į atskirą uždarą medalioną ir
ritmiškai išdėstomas prijuostės dugne vienas virš kito
(daugiau nei devyni spalviniai variantai). Barokiškų
formų ornamentas prijuostei suteikia didingumo įspūdį.
Prijuostės ilgis – 74,5 cm, plotis – 53,8 cm (10 il.).
Surinkta medžiaga rodo, kad XX a. pradžioje Suvalkijos etnografinis regionas buvo labai svarbus lietuvių tautinio kostiumo formavimosi procese (gana daug išlikusių
senovinių drabužių, aktyvus šio krašto dalyvavimas pa
rodoje, suvalkietiškų eksponatų rinkimas, jų meniškumo
įvertinimas).14
Pasibaigus 1900 m. pasaulinei parodai Paryžiuje Susivienijimas lietuvių Amerikoje (toliau – SLA, įsteigtas
1886 m.) lapkričio 5 d. Trocadéro Etnografijos muziejui
padovanojo etnografinių nuotraukų ir daiktų kolekciją.15
VUB RS saugomas dokumentas, kuriame prie paaukotų /
dovanotų daiktų minimas perdrobulis (dvi drobulės palas
jungiantis drobės įsiuvas), siuvinėtas augaliniais ornamentais („gražiomis kvietkomis“) iš Mažosios Lietuvos
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(iš Ragainės), audinių pavyzdžiai
ir juostos.16 Prie vertingų eksponatų, paliktų Trocadéro Etnografijos muziejuje, buvo priskirtos ir 6
manekenų figūros, aprengtos išeiginiais kaimo drabužiais.17 Ieškodama lietuviškų eksponatų pėdsakų
Paryžiaus muziejuose, peržiūrėjau
Trocadéro Etnografijos muziejaus
ir Žmogaus muziejaus Europos tautų etnografijos skyriaus kolekciją,
kruopščiai studijavau Trocadéro
Etnografijos muziejaus ir Žmogaus
muziejaus archyvinę medžiagą Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus Centrinėje bibliotekoje Paryžiuje (toliau – BC MuNHN), tačiau
neaptikau informacijos apie dovanotas prijuostes. Radau tik skurdžią
nuorodą, kad Trocadéro Etnografijos muziejaus senųjų fondų lietuvių
etnografijos kolekcijoje buvo prijuostė iš Marijampolės apskrities.18
Deja, trūksta duomenų atskleisti
tikslią minėtos prijuostės istoriją.
Žinoma, kad 1924 m. Trocadéro
Etnografijos muziejaus nuolatinėje
ekspozicijoje tarp lietuviškų eksponatų, matomų vitrinoje ir greta
jos ant sienos, nebuvo išeiginiais
kaimo drabužiais aprengtų manekenų figūrų.19 Likusią lietuviškos
etnografijos eksponatų dalį SLA
perdavė Lietuvių mokslo draugijai
(toliau – LMD, 1907–1938, 1939–
3 il. Prijuostė. XIX a. II p. Šunskai, Marijampolės aps., Suvalkų gub. Austa Čivinskienės.
1940). Tai buvo svarbūs žingsniai,
Eksponuota 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo draugijos
muziejaus rinkinių. LNM EMO 1522. Arūno Baltėno nuotrauka, 2013.
lėmę lietuvių liaudies meno rinkinių formavimo istoriją ne tik Pranrašuose yra pažymėta, kuri prijuostė buvusi 1900 m. Pa
cūzijoje, bet ir Lietuvoje.20
Šiame straipsnyje bandyta identifikuoti lietuviškas ryžiaus parodoje.22 Taigi LMD muziejaus perduotų rinprijuostes ir išsiaiškinti jų patekimo į Prancūzijos ir Lie- kinių dėka į LNM pateko net dešimt prijuosčių, 1900 m.
tuvos muziejus kelius. LNM Etninės kultūros skyriuje eksponuotų Trocadéro Etnografijos muziejuje, Lietuvos
buvo peržiūrėtos, atrinktos ir išrašytos eksponatų inven- skyriuje.23 Iš dešimties prijuosčių net septynios turi nurotorinės kartotekos iš LMD prijuosčių rinkinio. Surinkti dytą kilmės vietą ir tikslią autorystę. Pagal inventorinius
prijuosčių duomenys buvo nuosekliai patikrinti LNM aprašus nustatyta, kad prijuostes audė Ruškiūtė iš SasEtninės kultūros skyriaus tekstilės eksponatų inventori- navos (Marijampolės apskritis) ir Čivinskienė iš Šunskų
nėse knygose (kn. 1, kn. 2). Tokiu būdu patikslintas ne tik (Marijampolės apskritis) (3 ir 11 il.).24 Lietuvos mokslų
prijuosčių iš LMD rinkinio skaičius – 79, bet ir nustatyta, akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje
kiek šio rinkinio prijuosčių demonstruota 1900 m. pasau- (toliau – MAB RS) saugomoje „Etnografinio muziejaus
linėje parodoje Paryžiuje.21 Užduotį palengvino LNM inventorinėje knygoje“ yra 1900 m. pasaulinės parodos
inventorinėse knygose rasta informacija: prijuosčių ap- eksponatų aprašai, tarp jų – viena prijuostė (žiurštas),
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4 il. Prijuostė. Detalė. XIX a. II p. Didžioji Lietuva. Surinko Jokūbina
Gruževskaitė-Antanavičienė iš Birželių dvaro (Panevėžio aps., Kauno gub.).
Eksponuota 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo
draugijos muziejaus rinkinių. LNM EMO 1212.
Arūno Baltėno nuotrauka, 2013.
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Nr. 1919.25 Paaiškėjo, kad aprašyta aukštaitiška
prijuostė, buvusi 1900 m. Paryžiaus parodoje,
šiuo metu LNM saugoma inventoriniu numeriu
EMO 1212 (Nr. 1919). Žinoma, kad „Žiburėlio“
draugijos narė Jokūbina Gruževskaitė-Antanavičienė (Jakóbina Antonowiczowa) iš Birželių
dvaro (Kauno gubernija, Panevėžio apskritis) į
1900 m. pasaulinę parodą Paryžiuje atsiuntė tris
aukštaitiškas prijuostes (viena siūta iš medvilninio audinio).26 Pagal archyvinius duomenis
galime daryti išvadą, kad LNM saugoma balto
medvilninio fabrikinio audinio (smulkių gėlyčių dekoro) prijuostė EMO 1212 (Nr. 1919)
yra vienas iš J. Gruževskaitės-Antanavičienės
surinktų eksponatų (4 il.).27 Aukštaitijos etnografiniame regione XIX a. pabaigoje keičiantis
drabužių madai pasitaikydavo, kad prijuostes
siuvo iš baltų raštuotų fabrikinių medvilninių
audinių.28 Tikėtina, kad LNM saugomi aukštaičių prijuosčių eksponatai iš 1900 m. Paryžiaus
parodos – prijuostė EMO 1213 (Nr. 686) ir
prijuostė EMO 1214 (Nr. 687) galėjo būti padovanoti J. Gruževskaitės-Antanavičienės, nes
jos laiške minimos dar dvi prijuostės (viena –
vestuvinė, o kita puošta įaustais raudonais žičkais).29 Prijuostė EMO 1214 (Nr. 687) – balta,
lininė, aštuonianytė. Apačioje įausta raudonų
medvilninių siūlų – žičkų – ruožų. Virš jų raudonais siūlais išsiuvinėtas stilizuotas augalinis
ornamentas. Ilgis – 70 cm, plotis – 85 cm (5
il.).30 Prijuostė EMO 1213 (Nr. 686) – balta,
lininė, šešianytė, austa kombinuotąja technika,
rombų raštu. Apačia puošta įaustų žičkų ruoželiais. Ilgis – 81 cm, plotis – 114 cm (6 il.).
Tyrimo metu identifikuotos Trocadéro
Etnografijos muziejuje, Rusijos imperijos paviljono Lietuvos skyriuje, eksponuotos konkrečios šventadienės prijuostės iš Aukštaitijos,
Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos leidžia susidaryti detalesnį šios kolekcijos vaizdą, patikslinti
tolesnį eksponatų likimą, nustatyti prijuostes,
kurių dešimt po parodos buvo perduota Lietuvių mokslo draugijai (LDM) ir dabar saugoma
LNM. Nauji duomenys leidžia patvirtinti lietuviškų prijuosčių kilmės, autorystės prielaidas ir
taip praturtina rinkinio vertę. Neabejotina, kad
1900 m. pasaulinė paroda Paryžiuje sudarė palankias sąlygas įvertinti XIX a. II pusės šventadienių prijuosčių meninę vertę, paspartino muziejinių lietuvių prijuosčių rinkinių sudarymo
aplinkybes Lietuvoje ir užsienyje.
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Lietuvių prijuosčių
rinkinys Europos ir
Viduržemio jūros šalių
civilizacijų muziejuje
Marselyje (MuCEM),
Prancūzijoje
Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejuje
Marselyje (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, toliau – MuCEM)
saugomas itin vertingas XIX–
XX a. pradžios lietuviškų prijuosčių rinkinys iki šiol nebuvo
tyrinėtas ir aprašytas. Atlikus
tyrimus identifikuotos lietuviškos prijuostės ir išsiaiškinti jų
patekimo į Prancūzijos muziejus keliai. Šiame darbe pirmą
kartą pristatytas MuCEM muziejuje saugomas lietuviškos
etnografinės tekstilės – prijuosčių – rinkinys, apžvelgta
prijuosčių kaupimo istorija,
išsiaiškintas jų įgijimo laikas,
eksponatus padovanojusi institucija (bei asmuo, perdavęs prijuostes), išanalizuota prijuosčių
meninė raiška, sudaryti aprašai
(nurodyti audimo būdai, spalviniai deriniai, matmenys).
2005 m. liepos 8 d. Žmogaus
muziejus Paryžiuje (Musée de
l’Homme, įkurtas 1937 m., suformuotas Trocadéro Etnografijos muziejaus rinkinių pagrindu) deponavo Europos tautų
5 il. Prijuostė. XIX a. II p. Punkiškių k., Šimonių vls., Panevėžio aps. (dabar Kupiškio r.).
etnografijos skyriaus kolekciSurinko Jokūbina Gruževskaitė-Antanavičienė iš Birželių dvaro (Panevėžio aps., Kauno gub.) (?)
ją MuCEM muziejuje. Tokiu
Eksponuota 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo draugijos
būdu buvo perduota unikali
muziejaus rinkinių. LNM EMO 1214. Kęstučio Stoškaus nuotrauka, 2009.
lietuvių etnografijos kolekcija,
kurios didžiąją dalį sudaro lietuvių ekspozicijos dirbi- kų prijuosčių kilmės ir autorystės prielaidas, MuCEM
niai iš Trocadéro Etnografijos muziejuje vykusių parodų rinkinyje nėra prijuosčių iš 1900 m. pasaulinės parodos
– 1900 m. pasaulinės parodos Paryžiuje ir Baltijos šalių Paryžiuje.
1934 m. balandžio 20 d. M. K. Čiurlionio galerijos
liaudies meno parodos (1935 m.),31 bei lietuviški ekspo32
natai, patekę privačių dovanotojų dėka. Iki šiol Lietu- komisijos posėdžio protokole įrašyta, kad buvo svarstyvoje nebuvo žinoma, kiek eksponatų yra MuCEM mu- tas Trocadéro Etnografijos muziejaus pasiūlymas dalyziejaus prijuosčių rinkinyje. Nustatyta, kad aptariamą vauti Baltijos šalių parodoje. Vienbalsiai nutarta priimti
lietuviškų prijuosčių rinkinį sudaro dešimt vienetų.33 kvietimą įrengti Trocadéro Etnografijos muziejaus lieTurimais duomenimis, leidžiančiais patvirtinti lietuviš- tuvių liaudies meno skyrių.34 M. K. Čiurlionio galerijos
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6 il. Prijuostė. Detalė. XIX a. II p. Surinko Jokūbina Gruževskaitė-Antanavičienė iš Birželių dvaro (Panevėžio aps.,
Kauno gub.) (?) Eksponuota 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo draugijos
muziejaus rinkinių. LNM EMO 1213. Arūno Baltėno nuotrauka, 2013.

direktoriui Pauliui Galaunei buvo pavesta rūpintis paroda
ir rūpimais klausimais tartis su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.35
Lietuviškos prijuostės demonstruotos 1935 m. Baltijos šalių liaudies meno parodoje Trocadéro Etnografijos muziejuje Paryžiuje. Tačiau nei Nacionalinio M.
K. Čiurlionio muziejaus (toliau – ČDM) Liaudies meno
skyriuje, nei ištyrus muziejaus direktoriaus Pauliaus
Galaunės dokumentinę-rankraštinę medžiagą Adelės ir
Pauliaus Galaunių namų archyve (toliau – GNA) nepavyko rasti duomenų apie 1935 m. parodai Paryžiuje
atrinktus ir išsiųstus liaudies meno eksponatus ir galimą
jų dovanojimo aktą.36
Naujų ir reikšmingų duomenų pavyko surinkti BC
MuNHN Trocadéro Etnografijos ir Žmogaus muziejaus
archyvuose. Trocadéro Etnografijos muziejaus inventorinėje knygoje įrašyta, kad 1934 m. Kauno muziejus37
[M. K. Čiurlionio galerija?], tarpininkaujant Lietuvos
pasiuntinybės Paryžiuje kultūros patarėjui Jurgiui Baltrušaičiui jaunesniajam, padovanojo lietuviškos etnografijos
rinkinį.38 Trocadéro Etnografijos muziejui dovanotų eksponatų sąrašas rodo, kad buvo padovanoti 33 lietuviškos
etnografijos dirbiniai.39 Paaiškėjo, kad tarp jų yra dešimt
lietuviškų prijuosčių, iš kurių devynias pagal ikonografinę medžiagą galima priskirti Suvalkijos etnografinei
sričiai. Likusi prijuostė DMH1934.135.21 turi plastinės
formos ypatumų, būdingų tiek dzūkiškoms, tiek suvalkietiškoms prijuostėms.
1935 m. Baltijos šalių liaudies meno parodoje įrengti
lietuvių ekspoziciją buvo įgaliotas iškilaus Henri Focillono mokyklos atstovas Jurgis Baltrušaitis jaunesnysis. Dailės istorikas parodos kataloge apžvelgė lietuvių liaudies
meną. J. Baltrušaitis trumpai aprašė vieną puošniausių
Lietuvos ekspozicijos eksponatų – moterišką suvalkietišką kostiumą (katalogo nr. 29). Jį sudarė baltos drobės
marškiniai, plačių rankovių, puoštų siuvinėtais motyvais,
liemenė (kiklikas), siūta iš brokatinio audinio, vilnonis
sijonas ir kaišytinė prijuostė (DMH1934.135.20). Autorius paminėjo, kad toks kostiumas dėvėtas šventinėmis
progomis, sekmadieniais.40 Remiantis surinkta ikonogra-
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fine medžiaga, matyti, kad prijuostė DMH1934.135.20 –
kaišytinė, pasiūta iš skerso audinio. Mėlynai juodame lininiame dvinyčiame dugne išilginėmis eilėmis iškaišytas
raštas: aplink rombą sugrupuotos dvi poros didelių ir dvi
poros mažų lelijėlių. Kaišyta įvairių atspalvių raudonomis, bijūno (rasalinėmis) ir baltomis, gelsvomis, raudonomis, violetinėmis, mėlynomis, žaliomis skaistgijomis.
Ilgis – 93 cm, plotis – 120 cm. Prie pažemės suraukiant
snapeliais pridurta to paties audinio (8 il.).41 BC MuNHN
Trocadéro Etnografijos ir Žmogaus muziejaus archyvuose saugoma nespalvota šios prijuostės nuotrauka, kurios
eksponato apraše nurodyti du numeriai – 34.135.20 ir
E 152.42 Kituose inventoriniuose įrašuose numerio E
152 nėra. Pradžioje manyta, kad prijuostė E 152 galėjo
priklausyti Joanos ir Kazio Grinių rinkiniui, kurį M. K.
Čiurlionio galerija 1927 m. įsigijo iš Lietuviškų prijuosčių parodos Kaune. Tačiau spėjimas prijuostę priskirti J.
ir K. Grinių rinkiniui nepasitvirtino – prijuostė E 152 yra
saugoma ČDM fonduose, o inventoriniuose įrašuose nėra
pažymėta, kad E 152 ar kitu numeriu registruota prijuostė
būtų dovanota ar eksponuota 1935 m. Trocadéro Etnografijos muziejuje vykusioje Baltijos šalių liaudies meno
parodoje. Be to, eksponato originalas vienu metu negali
būti dviejose vietose (nors prijuosčių rinkinių formavimo
istorijoje pasitaikydavo ir tokių atvejų, kad į muziejų kaip
atskiri eksponatai patekdavo dvi tos pačios prijuostės palos, jei prieš tai plati dvipalė prijuostė būdavo specialiai
išardyta ar persiūta pagal naują madą).
Sunkumų tiriant MuCEM lietuviškų prijuosčių rinkinį kelia tai, kad dovanoti eksponatai neturi išsamių
metrikų. Remtasi BC MuNHN Trocadéro Etnografijos
ir Žmogaus muziejaus archyvų duomenimis, tačiau jie
neinformatyvūs, jei kalbame apie eksponatų, o ne juos
dovanojusių asmenų ar institucijos identifikavimą. Nėra
aprašų, kuriuose būtų nurodyta, iš kokių vietovių surinktos prijuostės, nei kas jas audė ar dėvėjo. Norėdama nustatyti jų sukūrimo laiką, neišvengiamai turėjau naudoti
lyginamąjį metodą ir gretinti įvairių Lietuvos muziejų
prijuosčių rinkinių eksponatus. MuCEM muziejaus lietuviškų prijuosčių rinkinio katalogo kortelių aprašuose
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7 il. Prijuostė. XIX–XX
a. pradžia. Suvalkija,
Lietuva. Įsigyta 1934 m.
Trocadéro Etnografijos
muziejui dovanojo Kauno
muziejus (M. K. Čiurlionio
galerija?), tarpininkaujant
Lietuvos pasiuntinybės
Paryžiuje kultūros patarėjui
Jurgiui Baltrušaičiui
jaunesniajam. MuCEM
DMH1934.135.15. Virginie
Louis nuotrauka, 2008. ©
MuCEM, Dist. RMN.
8 il. Prijuostė. XIX–XX
a. pradžia. Suvalkija,
Lietuva. Įsigyta 1934 m.
Trocadéro Etnografijos
muziejui dovanojo Kauno
muziejus (M. K. Čiurlionio
galerija?), tarpininkaujant
Lietuvos pasiuntinybės
Paryžiuje kultūros patarėjui
Jurgiui Baltrušaičiui
jaunesniajam. Eksponuota
1935 m. Baltijos šalių
liaudies meno parodoje
Paryžiuje. MuCEM
DMH1934.135.20. Virginie
Louis nuotrauka, 2008. ©
MuCEM, Dist. RMN.
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9 il. Prijuostė. XIX a. II p. Sasnava, Marijampolės aps., Suvalkų gub. Austa Ruškiūtės.
Eksponuota 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo draugijos muziejaus
rinkinių. LNM EMO 1688. Arūno Baltėno nuotrauka, 2013.
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10 il. Prijuostė. XIX–XX a. pradžia. Suvalkija, Lietuva. Įsigyta 1934 m. Trocadéro Etnografijos muziejui
dovanojo Kauno muziejus (M. K. Čiurlionio galerija?), tarpininkaujant Lietuvos pasiuntinybės
Paryžiuje kultūros patarėjui Jurgiui Baltrušaičiui jaunesniajam. MuCEM DMH1934.135.18.
Virginie Louis nuotrauka, 2008. © MuCEM, Dist. RMN.
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11 il. Prijuostė. XIX a. II p. Šunskai, Marijampolės aps., Suvalkų gub. Austa Čivinskienės. Eksponuota
1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Iš Lietuvių mokslo draugijos muziejaus rinkinių.
LNM EMO 1797. Arūno Baltėno nuotrauka, 2013.
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12 il. Prijuostė. XIX–
XX a. pradžia. Suvalkija,
Lietuva. Įsigyta 1934 m.
Trocadéro Etnografijos
muziejui dovanojo Kauno
muziejus (M. K. Čiurlionio
galerija?), tarpininkaujant
Lietuvos pasiuntinybės
Paryžiuje kultūros patarėjui
Jurgiui Baltrušaičiui
jaunesniajam.
MuCEM
DMH1934.135.19.
Virginie Louis nuotrauka,
2008. © MuCEM,
Dist. RMN.
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13 il. Prijuostė. XIX–
XX a. pradžia. Suvalkija, Lietuva. Įsigyta
1934 m. Trocadéro
Etnografijos muziejui dovanojo Kauno
muziejus (M. K. Čiurlionio galerija?), tarpininkaujant Lietuvos
pasiuntinybės Paryžiuje kultūros patarėjui
Jurgiui Baltrušaičiui
jaunesniajam. MuCEM
DMH1934.135.17.
Virginie Louis nuotrauka, 2008. © MuCEM,
Dist. RMN.
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14 il. Prijuostė. XIX–XX a. pradžia. Suvalkija, Lietuva. Įsigyta 1934 m. Trocadéro Etnografijos muziejui
dovanojo Kauno muziejus (M. K. Čiurlionio galerija?), tarpininkaujant Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje
kultūros patarėjui Jurgiui Baltrušaičiui jaunesniajam. MuCEM DMH1934.135.2. Virginie Louis
nuotrauka, 2008. © MuCEM, Dist. RMN.
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15 il. Prijuostė.
XIX–XX a. pradžia.
Suvalkija, Lietuva.
Įsigyta 1934 m. Trocadéro Etnografijos
muziejui dovanojo
Kauno muziejus
(M. K. Čiurlionio
galerija?), tarpininkaujant Lietuvos
pasiuntinybės
Paryžiuje kultūros
patarėjui Jurgiui
Baltrušaičiui jaunesniajam. MuCEM
DMH1934.135.14.
Virginie Louis
nuotrauka, 2008.
© MuCEM,
Dist. RMN.
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informacija apie objektus tokia:
nurodyta forma (stačiakampė),
išmatavimai, svoris, medžiagos
(linas, vilna), atlikimo technikos
(audimas, siuvinėjimas), spalvos.
Beje, katalogo kortelių aprašuose
iki šiol buvo klaidingai įvardijama prijuostės audimo technika
– kaišymas, kada kitos spalvos
ornamentas įaudžiamas papildomais ataudų siūlais, t. y. „vienos
arba kelių spalvų dekoro siūlai
tiesiami tik per įaudžiamo motyvo plotį“.43 Prijuosčių aprašuose
tokiu būdu iškaišytas prijuostes
prancūzai įvardijo kaip siuvinėtas
geometriniais motyvais.
Iš MuCEM muziejuje saugomų lietuviškų kaišytinių prijuosčių savitu ornamentu išsiskiria
dvipalė prijuostė DMH1934.
135.19. Prijuostėje įvairių atspalvių geltonomis, oranžinėmis,
mėlynomis, vyšninėmis ir raudonomis, žaliomis, violetinėmis
skaistgijomis iškaišytas stilizuotas augalinis ornamentas, tolygiai
padengiantis dugną. Lelijų motyvo komponavimo tipas rečiau sutinkamas. Kompozicija sudaryta
iš šešių lelijėlių, rombo vertikalios ašies viršūnėse sugrupuotų
po tris (du profiliniai žiedai, tarp
jų – plačiai prasivėręs žiedas).
Rombo simbolika su centre įkomponuotu kryžiuku galėjo įkūnyti moteriško prado, vaisingumo
ženklą. Prijuostės pažemė puošta
dekoratyvine detale – fabrikiniais
vilnoniais, apie 7 cm ilgio juodais
kutais, pagyvinančiais lygią krašto liniją. Kraštų apkutavimas atlieka tik estetinę funkciją, tačiau
archajinė kutų gyvavimo tradicija atskleidžia ir kitas, su religija,
tikėjimais ir magija susijusias
reikšmes.44 Prijuostės ilgis – 84
cm, plotis – 95,5 cm (12 il.).45
Prijuostės DMH1934.135.15
dugnas sulanguotas grupėmis
šviesesnių ruoželių. Pažemėje

16 il. Prijuostė. XIX–XX a. pradžia. Suvalkija, Lietuva. Įsigyta 1934 m. Trocadéro
Etnografijos muziejui dovanojo Kauno muziejus (M. K. Čiurlionio galerija?), tarpininkaujant
Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje kultūros patarėjui Jurgiui Baltrušaičiui jaunesniajam.
MuCEM DMH1934.135.21. Virginie Louis nuotrauka, 2008. © MuCEM, Dist. RMN.
Pastaba: nuotraukoje užfiksuota prijuostės išvirkščioji pusė.
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skersai prijuostės įausti keturnyčiai diminiai langučių
rašto ruoželiai. Mėlynai juodos spalvos languose geltonomis, tamsiai vyšninėmis, violetinėmis, žaliomis, raudonomis skaistgijomis iškaišytas raštas. Kas antrame ornamente kartojasi motyvas – dvi poros lelijų žiedų aplink
rombą, kurio vertikalios ašies viršūnėse išsiskleidęs žiedas ar pumpurai (kitas motyvas neturi pumpurų karūnos).
Lelijų žiedai – gana kresnokų formų, jų stilizacija primena supaprastintą barokinių augalų piešinį. Kaišytinės
technikos būdu plokštumoje atsiradęs faktūriškumas ir
piešinio linijos virpėjimas ornamentą leidžia laisvai interpretuoti. Pavyzdžiui, kyla asociacijos su plazdančios
peteliškės motyvu. Apibendrinus galima teigti, kad prijuostės plastinė struktūra yra meniška. Rašto proporcijos
ir ritmas, ornamento ir fono spalviniai deriniai apdarui
suteikia santūrų įspūdį. Prijuostės ilgis – 62,8 cm, plotis
– 95,5 cm (7 il.).46
Prijuostė DMH1934.135.17 meniškai pagyvinta
smulkesnių formų žvaigždučių motyvais. Žaisminga
nuotaika kuriama asimetrišku spalvų išdėstymu, kurį sustiprina pereinamų spalvų siūlų naudojimas. Metmenys
– juodi lininiai, ataudai – vyšninės fabrikinės vilnos. Vyšniniame dvinyčiame dugne įvairių atspalvių geltonomis,
oranžinėmis, rožinėmis, bijūno (rasalinėmis), žaliomis ir
raudonomis, mėlynomis skaistgijomis eilėmis iškaišytas
pagrindinis kompozicinis motyvas – maži lelijų žiedai,
sujungti tarpusavyje. Jie sudaro kvadratinio silueto grupę – „žvaigždę“. Aplink kiekvieną motyvą ratu pavieniui
išdėstytos keturios katpėdėlės. Prijuostės ilgis – 82,5 cm,
plotis – 49 cm (13 il.).47
Aptariamojo MuCEM muziejaus lietuviškų prijuosčių rinkinio du eksponatai: prijuostė DMH1934.135.2 ir
prijuostė DMH1934.135.16 – gana apibendrintų formų,
stambaus dekoro ir identiško ornamento. Skiriasi tik spalviniai prijuosčių rašto ir dugno deriniai. Keturi lelijos žiedai komponuojami aplink rombą su saulute viduryje. Lelijų piešinys – kietų ir laužytų linijų. Rombo vertikalios
ašies viršūnėse išdėstytos karūnos, kurias puošia trys maži
pumpurėliai. Prijuostė DMH1934.135.16 – viena buvusios
dvipalės prijuostės pala. Jos tamsiai violetiniame dvinyčiame dugne (metmenys – juodi lininiai, ataudai – fabrikinės
violetinės vilnos) raštai iškaišyti skersai: dvi poros didelių
lelijų, komponuotų apie rombą su saulute viduryje. Kaišyta įvairių atspalvių žaliomis, bijūno (rasalinėmis), oranžinėmis, raudonomis ir oranžinėmis, raudonomis skaistgijomis. Tarp horizontalių ornamento juostų baltomis skaistgijomis iškaišytos žvaigždutės. Ilgis – 83,2, plotis – 51,7 cm.
Prijuostė DMH1934.135.2 – dvipalė, tamsiai žaliame dugne iškaišyta įvairių atspalvių bijūno (rasalinėmis), oranžinėmis, raudonomis ir oranžinėmis, raudonomis skaistgijomis. Tarp horizontalių ornamento juostų geltonomis
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skaistgijomis iškaišytos žvaigždutės. Prijuostės juosmuo
nuardytas. Ilgis – 73,2, plotis – 102,5 cm (14 il.).48
Prijuostė DMH1934.135.21 – languota dvipalė (ryškesni dryžiai – ataudų), skersai prijuostės baltomis, geltonomis, raudonomis skaistgijomis įausti keturnyčiai diminiai langučių rašto ruoželiai; apačioje labiau puošta:
skaistgijomis iškaišyta geltonų, mėlynų, žalių saulučių
eilė. Prijuostė viršuje laisvai palenkta ir atsiūta, sutraukiama linine virvele. Ilgis – 77,7 cm, plotis – 92 cm. Apačia
palenkta paslėptu dygsniu (16 il.). Prijuostės geometrinių motyvų forma ir lokalių spalvų išdėstymas pažemėje
gana artimas Krokuvos etnografijos muziejaus lietuviškų
prijuosčių rinkinio eksponatui MEK 10790 (tik aprašomajame ne tokios plačios diminių ruoželių grupės). XIX
a. antrojoje pusėje, kaip minėta, panašias prijuostes dėvėjo dzūkės. Retais atvejais šios grupės prijuosčių aptinkama ir tarp kapsių Suvalkijoje.
Išilgadryžės prijuostės DMH1934.135.22 pagrindinis
dekoro elementas – lelijos žiedų ornamentas – vertikalioje juostoje dėstomas poros simetriškų lelijų žiedų, kuriuos jungia koteliai. Toks augalinio motyvo išdėstymas
būdingas ankstyviesiems XIX a. suvalkiečių prijuosčių
pavyzdžiams. Tačiau aptariama prijuostė turi bruožų, kurie leidžia ją datuoti apytikriai XIX a. viduriu. Prijuostės (DMH1934.135.22) meninėje raiškoje pastebimi šie
pokyčiai – dugnas daug tamsesnis (seniausių prijuosčių
dugnas buvo baltas lininis, o išilginiai ruoželiai raudoni,
tarp jų kartais įausti siauri mėlyni), dryžiai audžiami iš
kelių spalvų siūlų, augalinio ornamento juostos taip pat
iškaišytos nebe vienos spalvos vilna – ritmiškai kaitaliojamos motyvų spalvos (geltona, raudona).49 Prijuostė
gana plati – 126,4 cm, ilgis – 89 cm. XIX a. pradžios–
XIX a. vidurio panašios plastinės struktūros zanavykių
prijuosčių pavyzdžių saugoma Lietuvos muziejuose.50
Dar vienas aptariamojo prijuosčių rinkinio eksponatas pasižymi prabangumu. Kaišytinė prijuostė
DMH1934.135.14 pasiūta iš skerso audinio. Tamsiai violetiniame prijuostės dugne eilėmis iškaišyti raštai, vieną
kurių sudaro aplink rombą išdėstytos dvi poros didelių lelijų žiedų ir dvi poros mažų kvapiųjų žirnelių žiedų. Kas
antrame ornamente komponuojamas minėto puošnaus
motyvo fragmentas (dideli lelijų žiedai – be viršūnių) tapatus prijuostei DMH1934.135.18. Prijuostės ilgis – 79,8
cm, plotis – 102 cm. Pažemėje prisiūtas dekoratyvus akcentas – juodi vilnoniai fabrikiniai mezginiai (15 il.).51
Šiuo metu vyksta kolekcijų pergabenimo iš Paryžiaus į
MuCEM muziejų Marselyje darbai, todėl lietuviškos etnografijos rinkinys yra neprieinamas. Tęsti tiriamąjį darbą,
nuodugniai aprašyti prijuostes (nustatyti audimo techniką, pluoštą, metmenų tankumą, spalvų derinius ir pan.)
bus įmanoma tik atsiradus galimybei peržiūrėti rinkinį
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MuCEM muziejaus fonduose. Atlikto tyrimo metu surinkti nauji duomenys apie XIX–XX a. pradžios lietuviškų
prijuosčių rinkinį MuCEM muziejuje. Tai pirmas žingsnis
aiškinantis prijuosčių patekimo į Prancūzijos muziejus kelius ir dabartinę jų saugojimo vietą. Sukauptus eksponatus galime vertinti kaip retus ir senus autentiškų liaudies
drabužių kontekste. Pastebima tendencija, jog iki Pirmojo
pasaulinio karo į užsienio muziejų (Rusijos etnografijos
muziejaus, Krokuvos Seweryno Udzielos etnografijos
muziejaus) kolekcijas patekusios XIX a. vid.–XX a. pr.
šventadienės prijuostės apima įvairius Lietuvos etnografinius regionus, be to, dalis jų įsigyta kaip sudedamasis
sukomplektuoto kostiumo elementas. Nustatyta, kad MuCEM muziejuje deponuotą lietuviškų prijuosčių kolekciją, atspindinčią vieno etnografinio regiono – Suvalkijos – kaišytinių prijuosčių savitumus, 1934 m. Trocadéro
Etnografijos muziejui padovanojo Kauno muziejus (M.
K. Čiurlionio galerija?). Tokią eksponatų atranką galėjo
sąlygoti XX a. 4-ojo dešimtmečio tautinio stiliaus samprata. Identifikuotos MuCEM muziejuje saugomos konkrečios lietuviškos prijuostės įgalina atskleisti kolekcijos
sudarymo istoriją, leidžia įvertinti atskiros kostiumo dalies – prijuostės – meninės raiškos formas, atlikimo technikų ir medžiagų ypatumus, kurių visumą kaip svarbų
šaltinį galima pritaikyti istorinės šventadienės valstiečių
aprangos rekonstravimo darbams.
Ar tikėtina, kad MuCEM ekspozicijoje išvysime
XIX–XX a. pradžios lietuvių liaudies meno kolekcijos
muziejinę parodą? MuCEM jo krypties formuotojų laikomas muziejumi „be krantų“, kurio teritorija dinamiška
ir kintanti. Taip pat jis pasižymi daugiaprasmiais sąvokų
apibrėžimais dėl muziejaus apimamų disciplinų – geografijos, istorijos, antropologijos, literatūros, politikos
ir kt. – įvairovės. MuCEM ateities projektų perspektyvų
centre yra visuomenė ir kultūra. Žadama atnaujinti požiūrį į tas muziejaus kolekcijas, kurios turi didelę reikšmę
kultūrinio ir tautinio tapatumo paieškoms. Įdomu, koks
bus XXI a. Civilizacijų muziejaus vaidmuo globalizuojamame pasaulyje, kai iš esmės keičiasi kultūros ir civilizacijos sampratos?
Santrumpos:
BC MuNHN – Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus Centrinė biblioteka Paryžiuje (Bibliothèque centrale du Muséum national d‘Histoire
Naturelle, Paris)
ČDM – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus; La, E – šio
muziejaus eksponatų numeriai
GNA – Adelės ir Pauliaus Galaunių namų archyvas
GŽ – Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“; AT – šios
galerijos eksponatų numeris
LDM – Lietuvos dailės muziejus; LA, LD – šio muziejaus eksponatų
numeriai

LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus; EMO – šio muziejaus eksponatų
numeriai; ATV – filokartija
MAB RS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
MET – Trocadéro Etnografijos muziejus (Musée d‘Ethnographie du
Trocadéro)
MH – Žmogaus muziejus (Musée de l‘Homme)
MKM – Marijampolės kraštotyros muziejus; MKM – šio muziejaus
eksponatų numeriai
MuCEM – Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejus Marselyje (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée);
DMH – šio muziejaus eksponatų numeriai
VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo
centro Rankraščių skyrius
ZKM – Zanavykų krašto muziejus
ŽMA – Žemaičių muziejus „Alka“
Nuorodos:
1. Už suteiktą pagalbą renkant medžiagą tiriamajam darbui širdingai dėkoju Nacionalinio gamtos ir istorijos muziejaus Centrinės bibliotekos
Paryžiuje darbuotojai Alice Lemaire, MuCEM muziejaus Marselyje
darbuotojai Émilie Girard, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės
kultūros skyriaus vyr. muziejininkei Danutei Aleknienei, Lietuvos
nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies meno
skyriaus vadovei Janinai Savickienei, tekstilės rinkinių saugotojai
Jurgai Valatkaitei, taip pat Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos
„Židinys“ darbuotojai Ramutei Raciūtei ir Lietuvos dailės muziejaus
Liaudies meno skyriaus darbuotojai, liaudies kostiumo tyrinėtojai
Daliai Bernotaitei-Beliauskienei.
2. Albumas lietuviškos parodos Paryžiuje, 1900 metuose, tekstą surašė
kun. Jonas ŽILINSKAS, išleistas kaštais Liet. Paryžiaus parodos
fondo. Plymouth, Pa. [Pennsylvania], spauda „Vienybės lietuvininkų“, 1902; BAGDONAS, Juozas. Lietuvių paroda Paryžiuje 1900
metais. Iš: Mūsų senovė. Kaunas: VDU bibliotekos leidinys, 1937,
t. 2, Nr. 1 (6), p. 27–49; Nr. 2 (7), p. 194–213; 1938, t. 2, Nr. 3 (8),
p. 372–397; 1939, t. 2, Nr. 4 (9), p. 539–577; LAUČKAITĖ, Laima. Paryžius, 1900. Iš: Naujasis Židinys-Aidai. Vilnius, 2000, Nr.
9/10, p. 501–503; Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900 m.,
sudarytojas Remigijus MISIŪNAS. Vilnius: Versus aureus, 2006.
3. Figūras pagal nuotraukas nulipdė prancūzų skulptorius Herberas.
4. Iki šiol daug klausimų kelia puošniausių – kaišytiniu būdu austų
prijuosčių technika ir lietuvių archajinei tekstilei nebūdingi motyvai. Stengiantis geriau pažinti lelijos ornamento kilmės prototipą
prijuostėse svarbios dailėtyrininkės dr. Teresės Jurkuvienės įžvalgos. Pirmiausia ji atsigręžė į ankstyvojo baroko tekstilę ir Vakarų
Europos manufaktūrų daugiasluoksnius šilko, damasto, satino,
brokato audinių pynimus, kuriuose nuo seno naudota kaišytinė
audimo technika, nežinota ankstesniuose lietuvių liaudies audiniuose. Antra, spalvinė motyvų asimetrija ir gana sudėtingų schemų
kompozicijos nėra tipiškos lietuvių liaudies tekstilei. T. Jurkuvienė
lelijos motyvo kilmę prijuostėse sieja su kaišytine technika, kuri
paplito mažame areale kartu su ornamentais, kuriuos įaudžiant buvo
būtina šią techniką panaudoti. XVIII pabaigoje–XIX a. Lietuvos
teritorijoje kaišytinė technika buvo naudojama Suvalkijoje ir jai
artimose Dzūkijos vietovėse. Augalinio ornamento semantiką
tyrinėję lietuvių autoriai pastebėjo, kad etnografinėje tekstilėje
sutinkami augalo vazoje, lelijos žiedo motyvai visada buvo veikiami kaimyninių etnosų ir turi sąsajų su Europos profesionaliosios
dailės dirbiniais. Žr. Lietuvių liaudies menas, kn. 1, Vilnius: Vaga,
1993; JURKUVIENĖ, Teresė. Lelijos motyvas lietuvių liaudies
tekstilėje. Iš: Augalų ir gyvūnų simboliai. Vilnius: Gervelė, 1999,
p. 248–261; ŠATAVIČIŪTĖ, Lijana. Rytietiški ir lietuviški motyvai Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės rištiniuose kilimuose. Iš:
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Rytų Europos kultūra migracijos kontekste: Tarpdalykiniai tyrimai.
Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 519–520.
5. JURKUVIENĖ, Teresė, op. cit., p. 255.
6. J. Lozoraitis nurodo, kad „moteriškės drapanos kaštuoja (iš viso:
11 r. 25 k.): <...> 5) marškiniai – 2 r., 6) prijuostis – 2 r., 7) sijonas
– 3 r., mergaitės drapanos kaštuoja (iš viso: 15 r. 14 k.): <...> 5)
marškiniai – 2 r., 6) prijuostis – 1 r. 50 k., 7) sijonas – 3 r.“ (Lietuvių
paroda Paryžiuje 1900 m. Susirašinėjimas. I. Laiškai iš Didžiosios
Lietuvos. J. Lozoraičio išdavimai ant parodos reikalų, VUB RS
F1 – F. 362, [p. 28]).
7. J. Lozoraitis neabejojo, kad „reikalinga užtėmyti, juog tie visi audeklai yra austi ant paprastų staklių (kokių modelį turite) ir audėjų
naminio moralo, kurios išsimokslinusios viena nuo kitos ir išsilavinusios pačios per savę. Teip gi neprošal yra užtėmyti, juog tatai
rinktinis (tulpinis) prijuostis, ką pirmučiausiai prisiunčiau su drapanomis yra visas perdėm austas (t. y. tos kvietkos ne išsiuvinėtos, tik
išaustos, nes daugumas netiki, kad ant prastų staklių ir prastu būdu
galima tai padaryti; tą patį reikia pasakyti ir kaslink Jančaičiutės
(iš Pilviškių) divonų (2), kurių kvietkos teip gi įaustos“. (Lietuvių
paroda Paryžiuje 1900 m. Susirašinėjimas. I. Laiškai iš Didžiosios
Lietuvos. J. Lozoraičio 1900 04 12 laiškas J. Bagdonui, VUB RS
F1 – F. 362, l. 45–46, [p. 27]).
8. Surašas išsiųstų ant parodos daigtų [gauta per J. Lozoraitį],
29.III.1900. Lietuvaičių naminiai darbai. Audiniai ir drapanos. VUB
RS F1 – F. 362. L. 38–40, [p. 23].
9. Žinoma, kad J. Lozoraičiui prijuosčių eksponatus iš Marijampolės
apskrities pateikė Pilviškių gyventoja Unguraičiūtė (1 prijuostė,
įkainuota – 1 r. 20 k.), Čivinskienė iš Šunskų parapijos (2 prijuostės,
įkainuota po 1 r.), Dambrauckienė iš Gabriškės k. Pilviškių parapijos
(1 prijuostė, įkainuota – 1 r. 60 k.), Ruškiūtė iš Sasnavos parapijos
(5 prijuostės, įkainuota po 1 r. 50 k.), iš Vilkaviškio apskrities – Vosylienė iš Parausių kaimo (2 prijuostės, įkainuota po 1 r. 20 k.), iš
Naumiesčio (arba Vladislavovo) apskrities – Mekšrienė iš Miknaičių
k. (1 prijuostė, įkainuota – 90 k.). (Surašas išsiųstų ant parodos daigtų
[gauta per J. Lozoraitį], 29.III.1900. Lietuvaičių naminiai darbai.
Audiniai ir drapanos, VUB RS F1 – F. 362. L. 38–40, [p. 23]).
10. Premijas siūlyta paskirti šioms audėjoms: „1) Onai Vosyliūtei kaimo
ir parapijos Šunskų, pav. Marijampolės – didžiausia dovana – 10
rub. (jos darbai ypatingai gražūs ir užsiminus jai apie parodą su
dideliu džiaugsmu davė savo audeklus ir labai gailėjosi, kad jai
apie tai nieks pirmiau nepranešė, tai būtų tyčia puikių darbų parūpinus savo rankomis; 2) M. Kačergienei kaimo Tursučių, parapijos
Šunskų – 5 rub. (už drobę); 3) Ruškiūtei parapijos Sasnavos, pavieto
Marijampolės – 5 rub. (už prijuosčius); 4) Jančaičiūtei iš Pilviškių,
pavieto Marijampolės – 5 rub. (už divonus); 5) Veliuoniškiams už
megztinį – 5 rub.“ (J. Lozoraičio 1900 04 19 laiškas J. Bagdonui,
VUB RS F1 – F. 362, l. 51–52, [p. 29]). Finansinėje ataskaitoje
nurodyta, kad premijos buvo išmokėtos 1901 m. (Lietuvių paroda
Paryžiuje 1900 m. 6. Parodos likvidacija. Parodos reikalai. Parodos kasieriui ir knygininkei, VUB RS F1 – F. 584, l. 164). Pagal
turimus duomenis, parodoje parduota rankšluosčių (~ 90–95 k.),
audeklų (~ 3,57–6,90 rub.), staltiesė už 3 rublius, o aukščiau išvardintos prijuostės – neparduotos (Lietuvių paroda Paryžiuje 1900
m. 3. Kortelės su prancūziškais pavadinimais išstatytų daiktų, 4.
Ženkliukai, nuimti nuo parduotų audeklų, VUB RS F1 – F. 584,
lapai nenumeruoti).
11. 1901 kovo 26 d. buvo išmokėta premija Ruškiūtei (Sasnavos parapija,
Marijampolės apskritis) už prijuostę (VUB RS F1 – F. 584, l. 164).
12. VUB RS saugomas iš Mažosios Lietuvos skolintų daiktų 1900 m.
pasaulinei parodai Paryžiuje sąrašas, kuriame yra 13 prijuosčių (šurštas, šuršas), daugiausia surinktų Tilžėje. Prie dviejų prijuosčių yra
pastaba, kad jos skirtos prijuosti senutei – „dėl senutės balts šuršas
su kutomis“ ir „mėlynai margas šuršas su kutomis“ (Parodos reikalai
Prūsų Lietuvos. Parodai skolinti daiktai. Dokumentai atgal grąžintų
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daiktų ir knygų iš Prūsų Lietuvos, VUB RS F1 – E. 335, l. 8–9, l. 32, l.
37, l. 70). Už šių daiktų grąžinimą buvo atsakinga Mažosios Lietuvos
lietuvių visuomenės veikėja Morta Zauniūtė, kuri priklausė lietuvių
parodos Paryžiuje organizaciniam komitetui. Reikia paminėti, kad
fotografas Robertas Minzloffas į 1900 m. pasaulinę parodą Paryžiuje
atsiuntė fotografijų, kuriose įamžinti Mažosios Lietuvos gyventojai, dėvintys tradicinius liaudies drabužius. Parodoje taip pat buvo
platinami R. Minzloffo etnografiniai atvirukai (jų žinoma dešimt),
išleisti 1895 m. Žr. VALIULIS, Skirmantas, ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Lietuvos fotografija pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 m.
Iš: Bernardinai.lt: Interneto dienraštis. 2011-07-06, [interaktyvus],
[žiūrėta 2012-05-28], http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-0706-s-valiulis-s-zvirgzdas-lietuvos-fotografija-pasaulineje-parodojeparyziuje-1900-m/65411/comments.
Kelios fotografo R. Minzloffo nuotraukos iš LNM fondų buvo
publikuotos 1990 metais: LNM ATV 3247 („Mažosios Lietuvos merginos grįžta iš darbo laukuose“, XIX a., 11,5x16,5 cm); LNM ATV
3254 („Senutė iš Mažosios Lietuvos šventadienio rūbais“, XIX a.,
11,5x15,5 cm). Žr. Lietuvos istorijos paminklai: Iš Lietuvos istorijos
ir etnografijos muziejaus rinkinių, sudarytoja Birutė KULNYTĖ.
Vilnius: Mintis, 1990, il. 235, il. 236.
13. XIX a. tapataus ornamento kaišytinių prijuosčių (žiurstų) yra Lietuvos dailės muziejuje (toliau – LDM). Tik reikia atkreipti dėmesį,
kad šio tipo kompozicijose rečiau sutinkami rombo vertikalios ašies
viršūnėse iškaišyti kvapiųjų žirnelių žiedai, dažniau paplitęs lelijėlių
motyvas: kat. nr. 300 – LA 1273 (Vilkaviškio apskritis, Paežerių
valsčius, Balčiūnų k.; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis – 80
cm, plotis: juosmuo – 42 cm, pažemė – 82 cm), kat. nr. 328 – LA
1425 (Marijampolės apskritis, Višakio Rūdos valsčius, Senažiškės
k.; pasiūta iš skerso audinio; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis
– 80 cm, plotis – 87 cm), kat. nr. 381 – LA 2109 (Šakių apskritis,
Barzdų valsčius, Liūbiškės k.; linas, medvilnė, skaistgijos; ilgis – 78
cm, plotis – 110 cm), žr. BERNOTIENĖ, Stasė. Lietuvių valstiečių
išeiginės prijuostės. XIX a.–XX a. pradžia: Katalogas, sudarytoja
Dalia BERNOTAITĖ-BELIAUSKIENĖ. Vilnius: Lietuvos dailės
muziejus, 2007.
14. JURKUVIENĖ, Teresė. Tautinės tapatybės paieškos: Suvalkijos
tautinis kostiumas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais. Iš: Menotyra,
Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2001, Nr. 2 (23), p. 77–88.
15. Dovanojimo aktas pasirašytas Delegue du Comite Lithuanian, 1900
m. lapkričio 5 d., MH Ethno Europe 185. Lituanie. BC MuNHN,
Paris. Inventaire des fonds d‘archives du MET et du MH.
16. Grąžinti, parduoti ir aukoti daiktai Paryžiaus įstaigoms, VUB RS
F1 – E. 335, l. 103.
17. [BAGDONAS, Juozas] DAUMANTAS. Parodos reikalai: Lietuviszkos parodos daiktai, palikti etnographiszkam muziejui Trocadero.
Iš: Vienybė Lietuvninku. Plymouth, Pa., 1901, Nr. 8, p. 89–90.
18. MH Ethno Europe 185. Lituanie. Dok. Nr. X.40.80, p. FM. Série des
isolés de l‘ancien fonds sans provenance. Tablier en lin brodé de laines multicolores [prijuostė ne išsiuvinėta, o iškaišyta įvairiaspalvėmis
skaistgijomis – M. L.]. Lituanie. Mariampoli. BC MuNHN, Paris.
Inventaire des fonds d‘archives du MET et du MH.
19. GALAUNĖ, Paulius. Džiaugtis ar rausti? Iš: Vairas, 1924 01 31,
Nr. 5, p. 20.
20. Iki Pirmojo pasaulinio karo LMD muziejuje Etnografijos skyriuje
sukaupta 170 juostų, 57 prijuostės, įvairių liaudies meno audinių,
mezginių pavyzdžių. Eksponatai buvo perkami ir parodų metu. Pavyzdžiui, 1912 m. iš VI lietuvių dailės parodos, kuri vyko Vilniuje,
LMD draugijos nariai, pildydami muziejaus Etnografijos skyrių,
įsigijo liaudies meno dirbinių už 60 rb., tarp jų ir prijuosčių (iš viso
VI lietuvių dailės parodoje eksponuotos 48 prijuostės). Plačiau žr.
JURGINIS, Juozas. Lietuvių mokslo draugija. Iš: Iš lietuvių kultūros istorijos. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros
leidykla, 1958–1989, [1975], t. 8, p. 56–58.
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21. LNM Etninės kultūros skyriaus tekstilės eksponatų inventorinėse
knygose (kn. 1, kn. 2) prijuosčių aprašus peržiūrėti ir Lietuvių mokslo
draugijos prijuosčių rinkinio eksponatų duomenis patikslinti padėjo
Etnografijos skyriaus vyr. muziejininkė Danutė Aleknienė.
22. LNM Etninės kultūros skyriaus tekstilės eksponatų inventorinės
knygos (kn. 1, kn. 2).
23. LNM Etninės kultūros skyriaus fonduose saugoma dešimt lietuviškų
prijuosčių iš 1900 m. pasaulinės parodos Paryžiuje: EMO 684 (Nr.
660), EMO 688 (Nr. 697), EMO 1212 (Nr. 1919), EMO 1213 (Nr.
686), EMO 1214 (Nr. 687), EMO 1269 (Nr. 700), EMO 1270 (Nr.
698), EMO 1522 (Nr. 683), EMO 1688 (Nr. 677), EMO 1797 (Nr.
680). Mokslinio tyrimo tikslu šie eksponatai buvo iškelti peržiūrai
ir nufotografuoti. LNM Etnografijos skyriaus fonduose saugoma
aukštaitiška prijuostė (EMO 1214) iš Paryžiaus 1900 m. pasaulinės
parodos jau buvo publikuota 1990 m. Žr. Lietuvos istorijos paminklai:
Iš Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus rinkinių, op. cit., il. 245.
24. Ruškiūtės (Sasnava, Marijampolės apskr.) austos penkios prijuostės
(keturios rinktinės ir viena kaišytinė): EMO 684 (Nr. 660), EMO 688
(Nr. 697), EMO 1269 (Nr. 700), EMO 1270 (Nr. 698), EMO 1688
(Nr. 677); Čivinskienės (Šunskai, Marijampolės apskr.) austos dvi
išilgadryžės prijuostės: EMO 1522 (Nr. 683) ir EMO 1797 (Nr. 680).
25. Etnografinio muziejaus inventorinė knyga, kurioje yra eksponatų,
buvusių 1900 m. Paryžiaus parodoje, aprašai (knyga, prasidedanti
945 eksponato aprašymu, baigiasi 1996 eksponato aprašymu), MAB
F25–134, l. 167–168.
26. Jokūbina Gruževskaitė-Antanavičienė (Jakóbina Antonowiczowa)
iš Birželių dvaro (Kauno gubernija, Panevėžio apskritis) 1900 m.
kovo 24 d. laiške Juozui Bagdonui rašė, kad Paryžiaus 1900 m.
parodai siunčia 3 prijuostes: viena siūta iš balto medvilninio raštuoto
fabrikinio audinio (fartuch muslinowy), įkainuota 30 k., prie kitos
nurodyta, kad prijuostė – vestuvinė (fartuch ślubny) už 1 r. 50 k.,
trečioji puošta įaustais raudonų žičkų ruoželiais (fartuch płócienny z
źiczką) – 1 r. (VUB RS F1 – F. 362, l. 97. [p. 56]). Reikia pažymėti,
kad J. Gruževskaitė-Antanavičienė iš Birželių dvaro yra paminėta J.
Bagdono ataskaitoje apie lietuvių parodą Paryžiuje 1900 m. Pabrėžta, kad dvariškė atsiuntė daugiausia eksponatų (apie 46) iš Kauno
gubernijos. J. Gruževskaitė-Antanavičienė surinko už 54 rublius
liaudies audinių ir drabužių Birželių dvaro apylinkėse (siuvinėtas
rankšluostis, paklodė (brangiai parduota), kaspinai, marškiniai, languotas marinkinis sijonas, sermėga ir kt.). Žr. BAGDONAS, Juozas.
Lietuvių paroda Paryžiuje 1900 metais. Iš: Mūsų senovė. Kaunas:
VDU bibliotekos leidinys, 1938, t. 2, nr. 3 (8), p. 377.
27. J. Gruževskaitės-Antanavičienės iš Birželių dvaro (Kauno gubernija,
Panevėžio apskritis) 1900 03 24 laiškas J. Bagdonui, VUB RS F1
– F. 362, l. 97. [p. 56].
28. BERNOTIENĖ, Stasė, op. cit., p. 9.
29. J. Gruževskaitės-Antanavičienės iš Birželių dvaro (Kauno gubernija,
Panevėžio apskritis) 1900 03 24 laiškas J. Bagdonui, VUB RS F1
– F. 362, l. 97. [p. 56].
30. Prijuostė EMO 1214 (Nr. 687). XIX a. pr. Punkiškių k., Šimonių vls.,
Panevėžio aps. (dabar Kupiškio r.).
31. Guide de l’exposition d’Art populaire Baltique. Estonie-LettonieLituanie: Musée d‘Ethnographie du Trocadéro, Muséum National
d‘Histoire Naturelle: Parodos katalogas, teksto autoriai FOCILLON,
Henri, KURRIK, Helmi, BALTRUŠAITIS, Jurgis. Paris: Editions
Step, 1935, [puslapiai nenumeruoti]. Parodos afiša, žr. Musée
du quai Branly. La documentation scientifique. Le catalogue de
l‘iconothèque. Précédente collection: Laboratoire photographique
du Musée de l‘Homme. № de gestion: PP0090193.1. Description :
Reproduction de l’affiche de l‘exposition „Art populaire Baltique:
Estonie-Lettonie-Lituanie“ du 17 mai au 15 octobre 1935 au Musée
de l‘Homme [Musée d‘Ethnographie du Trocadéro]. Photographe :
Daniel Ponsard, 1935. Internetinė prieiga : http://www.quaibranly.
fr//cc/pod/recherche.aspx?b=2&t=1.

32. Dalis lietuviškų eksponatų XX a. pradžioje–XX a. pirmojoje pusėje į
Trocadéro Etnografijos muziejų pateko privačių dovanotojų dėka. BC
MuNHN Trocadéro Etnografijos muziejaus ir Žmogaus muziejaus
archyvų dokumentuose nurodyta, kad 1901 m. prancūzų archeologas,
etnografas baronas Amour Auguste Louis Joseph Berthelot de Baye
padovanojo Trocadéro Etnografijos muziejui lietuviškos etnografijos dirbinių (Nr. 41.998–42.038; Nr. 42.663–42.691). Žr. 1901 m.
Trocadéro Etnografijos muziejui dovanojusių eksponatus asmenų /
institucijų sąrašas, dokumento nr. 1901.58. MH Ethno Europe 185.
Lituanie. Don Baron de Baye, Joseph (1853–1931). BC MuNHN,
Paris. Inventaire des fonds d‘archives du MET et du MH.
33. DMH1934.135.2, DMH1934.135.14–DMH1934.135.22.
34. M. K. Čiurlionio Galerijos komisijos 1934 m. balandžio 20 d. posėdžio protokolas Nr.1, GNA.
35. Tarptautinį Lietuvos prisistatymą 1935 m. parodoje Paryžiuje koordinavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrijos Spaudos
ir informacijos departamento direktorė Magdalena Avietėnaitė.
Didžioji dalis su paroda susijusios korespondencijos prancūzų
kalba (M. K. Čiurlionio galerijos direktoriaus P. Galaunės ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrijos susirašinėjimas su
Trocadéro Etnografijos muziejaus direktoriumi prof. Paul Rivet ir
jo pavaduotoju Georges Henri Rivière) saugoma BC MuNHN Paryžiuje, Trocadéro Etnografijos ir Žmogaus muziejaus archyvuose. Žr.
BC MuNHN, Paris. Inventaire des fonds d‘archives du MET et du
MH. Exposition d’art populaire balte: Correspondance, 1934–1935,
b. MET 2AM1K37b. Keli susirašinėjimo laiškai iš 1935 m. ir 1936
m. saugomi ČDM fototekos ir dokumentacijos skyriuje M-1-3-30
(1), ČDM užsienio parodų (prieškarinių) byloje.
36. 1935 m. Trocadéro Etnografijos muziejuje vykusioje Baltijos šalių
liaudies meno parodoje kartu dalyvavo Žemaičių muziejus „Alka“
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atrinkti ir išsiųsti eksponatai. ŽMA neinventorintuose fonduose
saugomas Trocadéro Etnografijos muziejaus direktoriaus prof.
Paul Rivet 1935 m. liepos 4 d. laiškas, adresuotas ŽMA direktoriui.
Laiškas pasirašytas Marie A. Cochet.
37. Kol kas nerasta jokių patvirtinančių dokumentų, kad Kauno muziejumi (Lietuva) galėjo būti įvardintas Miesto muziejus, o ne M. K.
Čiurlionio galerija. Žinoma, kad 1934 m. Miesto muziejaus Kaune
rinkiniai buvo perduoti M. K. Čiurlionio galerijai. Plačiau žr. KERŠYTĖ, Nastazija. Lietuvos muziejai iki 1940 metų: Lietuvos muziejų
raida XVI–XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Vilnius: Lietuvos
nacionalinis muziejus, 2003, p. 104.
38. 1934 m. Trocadéro Etnografijos muziejui dovanojusių eksponatus
asmenų / institucijų sąrašas, nr. 135, Ethno–Europe–Lituanie. Don
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Paryžiuje saugomą Trocadéro Etnografijos ir Žmogaus muziejaus
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L.]. Donateur : Légation de Lituanie, 1935 (?). Internetinė prieiga:
http://www.quaibranly.fr//cc/pod/recherche.aspx?b=2&t=1.
39. Dovanotų eksponatų sąrašas. Don du Musée de Kaunas (Lituanie),
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kat. nr. 309 – LA 1643 (Vilkaviškio apskritis, Paežerių valsčius,
Alksnėnų k.; pasiūta platėjanti iš skerso audinio; linas, fabrikinė
vilna, skaistgijos; ilgis – 82 cm, plotis: juosmuo – 50 cm, pažemė
– 87 cm; prie pažemės pridurta to paties klostyto audinio), kat. nr.
400 – LA 2535 (Šakių apskritis, Lekėčių valsčius, Šėtijų k.; pasiūta
iš skerso audinio; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis – 77 cm,
plotis – 68 cm; prie pažemės prisiūti kuteliai), žr. BERNOTIENĖ,
Stasė, op. cit.; Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“
(toliau – GŽ): GŽ AT 52 (Suvalkija, zanavykai; linas, skaistgijos;
ilgis – 87 cm, plotis – 112 cm; prie pažemės pridurta to paties audinio
suraukiant snapeliais).
42. Prijuostės DMH1934.135.20, eksponuotos Baltijos šalių liaudies
meno parodoje Paryžiuje 1935 m., nuotrauka (poz. 38960), MH
Ethno Europe 185. Lituanie. BC MuNHN, Paris. Inventaire des
fonds d‘archives du MET et du MH.
43. Žr. Terminų žodynėlis, in: JURKUVIENĖ, Teresė. Lietuvių tautinis
kostiumas. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 244.
44. NĖNIENĖ, Inga. Didžiųjų skarų puošyba Lietuvoje: kutai. Iš: Lituanistica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2001, Nr.
4(48), p. 122–141; LEBEDNYKAITĖ, Miglė. Prijuostės polisemiškumas tradicinėje kaimo bendruomenės pasaulėžiūroje / Polysemy
of the Apron in the Worldview of the Traditional Rural Community.
Iš: Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2011, t. XLII, p. 115–130.
45. Tokio motyvo komponavimo tipo prijuostė (be kutų) yra LDM: kat.
nr. 360 – LA 2073 (Šakių apskritis, Plokščių valsčius, Plokščių k.;
linas, medvilnė, vilna; ilgis – 72 cm, plotis – 100 cm), žr. BERNOTIENĖ, Stasė, op. cit.
46. Panaši prijuostė yra LDM: kat. nr. 382 – LA 2091 (Marijampolės
apskritis, Višakio Rūdos valsčius, Višakio Rūdos k.; linas, medvilnė,
vilna; ilgis – 83 cm, plotis – 58 cm; viena pala iš buvusios dvipalės),
žr. BERNOTIENĖ, Stasė, op. cit.; taip pat GŽ: GŽ AT 73 (Šakių
apskritis, Kidulių valsčius, Varčiulių k.; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis – 76 cm, plotis – 100 cm).
47. Tokių raštų prijuosčių yra GŽ: GŽ AT 59 (Šakių apskritis, Griškabūdžio valsčius, Rygiškių k.; linas, medvilnė, vilna; ilgis – 82,5
cm, plotis – 97 cm); GŽ AT 63 (Suvalkija, zanavykai); viena pala
iš buvusios dvipalės; linas, medvilnė,vilna; ; ilgis – 80 cm, plotis
– 46 cm); GŽ AT 65 (Šakių apskritis, Barzdų valsčius, Vėdarų k.;
linas, vilna; ilgis – 68 cm, plotis – 61 cm); Lietuvos dailės muziejuje: kat. nr. 312 – LA 1319 (Šakių apskritis, Lukšių valsčius,
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Pelenių k.; pasiūta iš skerso audinio; linas, skaistgijos; ilgis – 93
cm, plotis – 102 cm; apačioje pridurta suraukiant snapeliais 19
cm pločio tos pačios medžiagos), kat. nr. 468 – LD 341 (kilmės
vieta nenurodyta; linas, vilna, skaistgijos; ilgis – 66 cm, plotis:
juosmuo – 54 cm, pažemė – 82 cm), žr. BERNOTIENĖ, Stasė,
op. cit.; Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (toliau
– ČDM): ČDM E 2228 (kilmės vieta nenurodyta; pažemė puošta
kuteliais), žr. SAVICKIENĖ, Janina, KARGAUDIENĖ, Aušra.
Kaišytinės prijuostės iš kapsių ir zanavykių skrynių. Iš: Liaudies
kultūra, 1994, Nr. 4, p. 39; ČDM E 497 (Šakių apskritis, Sintautų
valsčius; iš Antaninos Akelaitytės kolekcijos, XIX a.), žr. NĖNIENĖ, Inga. Zanavykų tekstilės tradicijos: XIX a.– XXI a. pradžia.
Kaunas: Technologija, 2010, p. 108, nuotr. 214.
48. XIX a. II p. panašios prijuostės yra LDM: kat. nr. 317 – LA 1428
(Marijampolės apskritis, Šumskų valsčius, Cykakalnio k.; linas,
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BERNOTIENĖ, Stasė, op.cit.; bei GŽ: GŽ AT 61 (Šakių apskritis,
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įvairių spalvų skaistgijų austiniai kuteliai).
49. Būdingiausios XIX a. tamsaus dugno (mėlynai ar rudai juodas,
lininis) zanavykių prijuostės yra išilgadryžės, pasiūtos iš skerso
audinio. Šios rūšies prijuostės puoštos iškaišytais ar išrinktais lelijų
raštais. Ornamento juostas vieną nuo kitos skiria siaurų įvairiaspalvių
(raudonų, žalių, geltonų, bijūno (rasalinių) ir melsvų arba raudonų,
žalių, oranžinių, geltonų ir baltų) ruoželių grupės. Ruoželiai austi
atlasiniu, ruoželiniu pynimu. Kartais išilgai prijuostės dar sudryžuodavo siaurais keturnyčiais diminiais skaistgijų ruoželiais. Dažniausiai
ruoželių grupės platesnės už rašto juostas.
50. LDM: kat. nr. 282 – LA 1802 (Šakių apskr., Griškabūdžio valsč., Didvydžių k.; išilgadryžė rinktinė; linas, medvilnė, skaistgijos; 75x130
cm), kat. nr. 284 – LA 2540 (Šakių apskritis, Griškabūdžio valsčius,
Urvinių k.; išilgadryžė rinktinė; linas, medvilnė, vilna; 80x133 cm),
kat. nr. 285 – LA 2868 (Šakių apskritis, Griškabūdžio valsčius, Urvinių k.; išilgadryžė rinktinė; linas, medvilnė, skaistgijos; 76x125
cm), kat. nr. 286 – LA 2164 (Šakių apskritis, Griškabūdžio valsčius,
Pentiškių k.; išilgadryžė rinktinė; linas, medvilnė, vilna; 78x131 cm),
kat. nr. 287 – LA 4221 (įsigyta Griškabūdyje; išilgadryžė rinktinė;
linas, medvilnė, vilna; 76x130 cm), BERNOTIENĖ, Stasė, op.cit.;
Marijampolės kraštotyros muziejuje (toliau – MKM): MKM 790
(Marijampolės apskritis, Sasnavos valsčius, Adomiškių k., austa 1911
m.), žr. Marijampolės kraštotyros muziejus. Suvalkiečių prijuostės:
Katalogas, sudarytojos KATKUVIENĖ, Danutė, VANDYTĖ, Asta.
Marijampolė: Piko valanda, 2008, p. 15; ČDM: ČDM E 479 (Šakių
apskritis, Sintautų valsčius, Sintautai), ČDM E 3760 (Šakių apskritis,
Griškabūdžio valsčius, Griškabūdis; iš Izabelės Gustaitienės rinkinio)
– žr. SAVICKIENĖ, Janina, KARGAUDIENĖ, Aušra, op. cit., p. 35;
GŽ: AT 56 (Šakių apskritis, Sintautų valsčius, Sintautų bk.; kaišytinė
išilgadryžė, pasiūta iš skerso audinio; linas, medvilnė, vilna); 73x107
cm; GŽ AT 81 (Šakių apskritis., Barzdų valsčius, Barzdų bk.; kaišytinė išilgadryžė, pasiūta iš skerso audinio; linas, medvilnė, vilna;
83x95 cm); GŽ AT 82 (Šakių apskritis, Barzdų valsčius, Buktiškių
k.; kaišytinė išilgadryžė, pasiūta iš skerso audinio; linas, medvilnė,
vilna; 86x138 cm); Zanavykų krašto muziejuje (toliau – ZM): neinventorintas eksponatas (?); audė Marijona Paltanavičienė, Višakio
Rūda, XIX a. II p., žr. NĖNIENĖ, Inga. Zanavykų tekstilės tradicijos:
XIX a.– XXI a. pradžia, op. cit., p. 110, nuotr. 221.
51. Tapataus ornamento kaišytinių prijuosčių, pasiūtų iš skerso audinio
yra LDM: kat. nr. 371 – LA 2092 dėvėta Oželių k. (Vilkaviškio
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apskritis, Pilviškių valsčius; linas, vilna, skaistgijos; ilgis – 79 cm,
plotis: juosmuo – 56, pažemė – 62 cm), kat. nr. 411 – LA 2553
(Vilkaviškio apskritis, Paežerių valsčius, Paršelių k.; linas, fabrikinė
vilna, skaistgijos; ilgis – 76 cm, plotis – 65 cm; persiūta ir susiaurinta,
dalis buvusios didesnės prijuostės; prie pažemės puošta fabrikiniais
oranžinių šilkvilnių mezginiais). Kitų prijuosčių ornamentas išsidėstęs eilėmis ne išilgai, o skersai prijuostės arba pasklidęs tolygiai po
visą dugną: kat. nr. 320 – LA 1713 (Šakių apskritis, Barzdų valsčius,
Kulčikų k.; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis – 85 cm, plotis
– 47 cm; pasiūta iš buvusios didesnės prijuostės), kat. nr. 345 – LA
1805 (Šakių apskritis, Barzdų valsčius, Žilių k.; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis – 85 cm, plotis – 63 cm; viena pala iš buvusios
dvipalės), kat. nr. 413 – LA 2610 (Vilkaviškio apskritis, Paežerių
(Lekešių) valsčius, Vilkiškių k.; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos;
ilgis – 77 cm, plotis – 61 cm; viena pala iš buvusios dvipalės), kat. nr.
415 – LA 2711 (įsigyta Pilviškiuose, Vilkaviškio apskritis, Pilviškių
valsčius; linas, medvilnė, skaistgijos; ilgis – 80 cm, plotis: juosmuo
– 50 cm, pažemė – 93 cm; viename iš motyvų, kurį sudaro aplink
rombą sugrupuotos dvi didelės poros lelijų žiedų, rombo vertikalios
ašies viršūnėse iškaišyti tik pumpurėliai), žr. BERNOTIENĖ, Stasė,
op. cit.; GŽ: pasiūta iš skerso audinio prijuostė GŽ AT 78 (Vilkaviškio apskritis, Pilviškių valsčius, Pilviškiai; linas, fabrikinė vilna,
skaistgijos; ilgis – 73 cm, plotis: juosmuo – 62 cm, pažemė – 82
cm), prijuostės, kurių ornamentas pasklidęs tolygiai po visą dugną:
GŽ AT 77 (Suvalkija, zanavykai; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos;
ilgis – 74 cm, plotis – 61 cm; viena pala iš buvusios dvipalės), GŽ AT
60 (Suvalkija, zanavykai; linas, fabrikinė vilna, skaistgijos; ilgis – 78
cm, plotis – 55 cm; viena pala iš buvusios dvipalės).

Collection of Lithuanian Aprons at the
Museum of European and Mediterranean
Civilisations (MuCEM), in Marseille, France
Miglė LEBEDNYKAITĖ
The Museum of European and Mediterranean Civilisations in
Marseille (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée,
hereinafter — MuCEM) holds an extremely valuable 19th–20th c.
collection of Lithuanian aprons, which has not yet been studied
and described. Using data from performed research, the Lithuanian
aprons were identified and the means by which they reached the
French museum were discovered. This paper is the first to present
the Museum of MuCEM’s collection of Lithuanian ethnographic
textiles — aprons; it reviews the history of their accumulation, the
time of their acquisition is identified, the institutions that gifted the
exhibits are recognized (as well as the person who passed on the
aprons), the artistic expression of the aprons is analysed, inventories
are created (weaving techniques are indicated, colour combinations,
dimensions).
On 8 July 2005 the Museum of Man in Paris (Musée de l’Homme,
founded in 1937, formed on the basis of the Ethnographic Museum
of the Trocadéro’s collections) deposited the collection from its
European nation’s ethnographic department to the MuCEM museum.
Thus, a unique Lithuanian ethnographic collection was transferred,
consisting mostly of articles from the Lithuanian exposition of an
exhibition held at the Ethnographic Museum of the Trocadéro
(Musée d’Ethnography du Trocadéro, founded in 1878) — in the
Exposition Universelle of 1900 and Baltic folk art exhibitions (in
1935), as well as Lithuanian exhibits, presented by private donors.
Until now in Lithuania it was not known how many exhibits make
up the MuCEM museum’s apron collection. We know now that the
Lithuanian apron set consists of ten units.
In the Exposition Universelle of 1900 in Paris, at the Ethnographic
Museum of the Trocadéro, in the Russian Empire pavilion’s
Lithuanian section, next to banned Lithuanian press publications, folk

art wares were exhibited. The French people were most charmed by
the exceptionally decorative aprons, which received special attention
(the exhibition organizing committee assessed the performance of the
weaver Ruškiūtė from Sasnava (Marijampolė county) and she won
a prize for the aprons). The University of Vilnius Library’s Science
and Cultural Heritage Centre’s Manuscript Department’s archival
documents, relating to the 1900 exposition in Paris, revealed through
whom and from what Lithuanian ethnographic regions (Auštaitija,
Suvalkija, Lithuania Minor) the aprons were collected. At the
end of the Exposition Universelle of 1900 in Paris the Lithuanian
Alliance of America (hereinafter — the LAA, established in 1886)
on 5 November gave the Ethnographic Museum of the Trocadéro a
collection of ethnographic photos and items. The valuable Lithuanian
artefacts, left behind at the Ethnographic Museum of the Trocadéro,
included 6 mannequins were dressed in the finest rural-region formal
clothes (their fate is not known precisely, and they are still waiting
for researchers). In searching for traces of Lithuanian exhibits
in the museums of Paris, the author reviewed the Ethnographic
Museum of the Trocadéro’s and the Museum of Man’s European
nations ethnographic department’s collections, thoroughly studied
the Ethnographic Museum of the Trocadéro’s and the Museum of
Man’s archives at the National Museum of Natural History’s Central
Library in Paris (hereinafter — BC MuNHN), but did not find any
information on donated aprons. According to the available data that
allows to confirm assumptions on the aprons’ Lithuanian origin and
authorship, in the MuCEM collection the aprons from the Exposition
Universelle of 1900 in Paris are not included. Of course, the rest
of the Lithuanian ethnography exhibit of the Exposition Universelle
of 1900 in Paris was handed over by the LAA to the Lithuanian
Scientific Society (1907–1938, 1939–1940). The Ethnographic
Museum of the Trocadéro’s Russian Empire pavilion’s Lithuanian
section’s exhibit of specific Lithuanian formal-wear aprons from
Aukštaitija, Suvalkija and Lithuania Minor, as identified in this
study, give a more detailed picture of this collection, further clarify
the fate of the exhibit, help define which ten aprons after the exhibit
were given over to the Lithuanian Scientific Society (LSS) and are
now protected at the LNM museum. This new data confirms the
Lithuanian aprons’ origin, authorship assumptions, thus enriching
the value of the set. There is no doubt that the Exposition Universelle
of 1900 in Paris facilitated the assessment of the artistic value of
formal-wear aprons from the second half of the 19th c., accelerated
the circumstances for gathering sets of Lithuanian aprons at museums
in Lithuania and abroad.
At the end of the 19th–beginning of the 20th c. exhibitions
promoted not only the object itself as an example of one of the most
decorative folk textiles, but turned formal aprons into a sort of folk
standard and representative. Lithuanian aprons were shown in the
1935 Baltic folk art exhibition at the The Ethnographic Museum
of the Trocadéro in Paris. New and meaningful data was collected
from the MuNHN BC Ethnographic Museum of the Trocadéro’s
and the Museum of Man’s archives. It was found that the Lithuanian
apron collection deposited at the MuCEM Museum, reflecting one
ethnographic region’s — Suvalkija — overlay-weave technique
aprons’ peculiarities, in 1934 were given to the Ethnographic
Museum of the Trocadéro by a museum in Kaunas (M.K. Čiurlionis
gallery?). The selected sample of such exhibits could be due to the
1940s conception of folk style. The exhibits can be assessed in
the context of rare and old authentic folk clothing. The preserved
particular Lithuanian aprons identified at the MuCEM museum
enables to reveal the history of the collection, allows assessment of
the individual parts of the costume’s — aprons — artistic forms of
expression, technique and material characteristics, which, as a whole,
are an important resource that can be adapted to reconstruction work
of historical peasant formal clothing.
Vilniaus dailės akademija, Maironio 6, LT-01203, Vilnius,
el. p. lebednykaite_migle@yahoo.com
Gauta 2012-10-18, įteikta spaudai 2013-06-06
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Gėdingosios kūno funkcijos:
tema ir tyrimų perspektyvos
Monika BALIKIENĖ, Edvardas BALIKA, Vytautas NAVICKAS
Straipsnyje pristatomas ir analizuojamas svarbus
šiuolaikinių kūno studijų aspektas – gėdingosios kūno
funkcijos. Straipsnio autoriai siekia atkreipti Lietuvos
etnologų, antropologų, kitų humanitarinių ir socialinių
mokslų atstovų dėmesį į lietuviškas tradicines ir šiuolaikines kūno sampratas. Jos ne tik savaime įdomios,
bet ir reikšmingos lietuviškos kultūros tyrinėjimams.
Metodas: kritinė analizė. Pagrindinė išvada: gėdingųjų
kūno funkcijų tyrinėjimas yra perspektyvus ir prasmingas užsiėmimas.
Prasminiai žodžiai: kūnas, gėda, skatologija, etnologija.
XX a. pabaigoje kūnas tapo svarbia mokslinės veiklos
zona (Scheper–Hughes ir Lock: 1987: 18–19; Scheper–
Hughes 1994: 229). Apie kūną rašoma, svarstant reprodukcinės politikos, seksualumo klausimus, emocijas,
šamanizmą, vis pabrėžiant, kad kūnas – tai specifinis
socialinio, kultūrinio, istorinio konteksto gaminys (Lock
1993: 133–134), kad jis konstruojamas, modifikuojamas, treniruojamas, stimuliuojamas, digitalizuojamas,
fetišizuojamas, medikalizuojamas, o svarbiausia, komercializuojamas (Edgley 2006: 231–245; Atkinson 2006:
247–261; Lock ir Nguyen 2010). Kūnas, tiek gyvas, tiek
ir negyvas, tiek ištisas, tiek ir fragmentuotas, visados
buvo perspektyvi prekė. Tačiau, plėtojantis modernioms
reprodukcinėms technologijoms, organų transplantacijai, kosmetinei, transseksualinei chirurgijai, genetikai,
imunologijai, biotechnologijoms, kūno paklausa rinkoje
nepaliaujamai auga (Sharp 2000: 292–295). Žvelgiant
į kūno temas, matyti, kad autoriai ne visas jas vienodai
atidžiai analizuoja. Vienos temos preferuojamos, kitos
ignoruojamos. Labiausiai vengiama tyrinėti būtinąsias
kasdienes kūno reikmes ir kūno išvesties produkciją. Tai
nepopuliarios temos, nors kūno studijos privalėtų apimti
visus kūno aspektus (van der Geest: 2007 b).
Kūnas – tai senas, patikimas ir universalus žmogaus
įrankis. Simbolistinės ir struktūralistinės antropologijos
srityje dirbantys tyrinėtojai atskleidė, kad žmogus naudojasi kūnu netgi kaip mąstymo priemone. Siekdamas
išreikšti fizinius, metafizinius, socialinius ir net erdvinius
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santykius jis tarsi kognityviniu žemėlapiu remiasi tiek
savo kūnu, tiek ir natūraliais kūno produktais (Scheper–
Hughes ir Lock 1987: 18–19).
Kūno funkcijos atliepia kūno sampratą, o ši formuoja
kūno ir jo funkcijų tyrimo perspektyvas. Taigi, prieš
aptariant gėdingąsias kūno funkcijas, reikėtų panagrinėti
painoką kūno sampratų įvairovės klausimą.
Skirtingų kultūrų žmonės, kaip ir skirtingų mokslų
specialistai, skirtingai konceptualizuoja kūną. Greta oficialiųjų mokslinių antropologinių kūno koncepcijų klesti
liaudiškos kūno sandaros ir jo funkcijų sampratos. Jos
liudija, kad pasaulio tautos, žvelgdamos į žmogaus kūną,
regi nevienodus dalykus ir pabrėžia ne tas pačias kūno
dalis ar jų funkcijas.1
Pavyzdžiui, M. Mead tyrinėti arapešai (Arapesh)
akcentuoja pasyvias kūdikio burnos gebas, iatmulių
(Iatmul) ir mundugumorų (Mundugumor) gentys – aktyvius griebiamuosius burnos gebėjimus (Mead 1975:
65–70). JAV gyventojai ar Admiraliteto salų čiabuviai
manai (Manus) visą dėmesį sutelkia į žarnyną, o Balio
salos gyventojai pabrėžia kūną kaip visumą (ten pat,
53,70–73, 307–316). Meksikiečiams svarbiausia kūdikio kūno vieta – muomuo. Prancūzo, ispano, portugalo,
brazilo vaizduotėje pagrindinį vaidmenį kūne atlieka
kepenys, visų ligų šaltinis; anglo ir vokiečio supratimu, –
žarnynas (Scheper – Hughes ir Lock 1987: 17–18). Italai
ypač saugo kaklą, kad neįsimestų la cervicale, sunki, bet
išimtinai itališka liga (žr.: BBC). B. Malinowskio tyrinėti trobriandiečiai iš visų kūno dalių labiausiai pabrėžia
pilvą, nevalgumą laiko dorybe, gėdisi išsiskirti dideliu apetitu (Malinowski 1986: 347–348). Afrikos čaga
(chaga) genties vyrams neleidžiama tuštintis. Didžiausia
gėda tam, kurį besituštinantį užklups moteris. Priežastis
paprasta: čaga gentyje iniciacijos metu berniukui neva
užkemšama išangė. Tai daroma tam, kad ,,užkimštasis“
taptų pranašesnis už moteris, kad jis būtų tikras vyras,
gebantis uzurpuoti net žarnyno eliminacines funkcijas
(Raum 1939: 554–565).
Sunku pasakyti, kuris kūno organas laiko užvaldęs
lietuvio fantaziją.2 Nors darbų apie lietuvišką kūną
jau ima rastis, žinių trūkumas vis dėlto stulbina. Ypač
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turint mintyje pastaraisiais dešimtmečiais pasaulį
užliejusį srautą studijų apie kūną, būtinąsias kasdienes
kūno reikmes ir jų tenkinimą, apie fiziologinės kūno
veiklos produkciją ir jos tvarkymą, apie šiukšlynus,
skurdą, marginalizaciją. Žvelgiant į kūną, į akis pirmiausia krenta veidas. Jis tyrinėtas, bet tik lietuviškos
galvos grožio kontekste (Venskienė 1998; 1999; 2002).
Žemiau kaklo esančias lietuviško kūno sritis etnologo
žvilgsnis kol kas apeina. Pavyzdžiui, lietuviška pirtis
plačiai ir išsamiai nagrinėta, deja, neakcentuojant turbūt
esminio dalyko – kad pirtyje plaunamas purvas. Rezultatas: žinome daug apie pirtį, bet mažai apie purvą.
Kaip ir daug apie mėšlavėžį, bet mažai apie mėšlą. Apie
nešvarumą, negražumą, nešvankumą nerašoma, tarsi
jų nebūtų. Nors seniai laikas, sekant Mary Douglas,
paklausti: kuo bjaurisi lietuviai? Kaip atrodo lietuviškas purvas, lietuviško socialinio, kultūrinio, istorinio
konteksto padarinys? Ką lietuviai laiko pagrindiniu blogio simboliu, aprėpiančiu ir kūno patyrimus, ir stiprias
emocijas, ir diskredituojamąsias vertes? Tenka pripažinti, kad apie lietuvišką kūną informacijos nedaug,
nors ji labai reikalinga. Pavyzdžiui, daugelio straipsnių
ir knygų apie kūną, lytį, seksualumą autorius A. Tereškinas siūlo griauti tradicinę vyriškumo sampratą (žr.:
TVS). Ką gi, griauti – tai griauti. Tik kaip tai padaryti,
jeigu duomenų apie lietuvišką vyriškumą – ypač tradicinį – nėra? Štai R. Trimakas, remdamasis XIX a. pabaigos – XX a. pradžios šaltiniais, folklorine, etnografine
medžiaga, sudarė lietuviško kūno topologiją (Trimakas
2008: 47–64). Tačiau joje gausu baltų dėmių, ypač tose
,,gėdingose“ teritorijose, kurioms skirtas šis straipsnis.
Kultūros akcentuojamas kūno vaizdas (body image),
organas, funkcija teikia žinių apie tai, ką, socialiniu ir
kultūriniu požiūriu, reiškia būti žmogumi toje visuomenėje, kas labiausiai gresia sveikatai ir socialinei integracijai, kaip iš mažens randasi nuomonė apie pasaulį ir
susiformuoja kultūrinės bei socialinės nuostatos (Scheper – Hughes ir Lock 1987: 17–18). Pavyzdžiui, arapešai
užauga negrobūs, neagresyvūs, bet ir ne itin smalsūs,
iatmuliai – reiklūs, pikti ir atkaklūs, mundugumorai –
aršūs, godūs ir gobšūs, manai ir amerikiečiai – taupūs,
punktualūs, apdairūs, darbštūs, santūrūs, gerbiantys kito
nuomonę, paisantys gražaus elgesio taisyklių, bet gana
pavydūs (Mead 1975: 53, 65–70, 307–316). Trobriandiečius B. Malinowskis apibūdino kaip vien materialinės
naudos siekiančius savanaudžius: klėtis, kurioje sudėtas
jamso derlius, jiems mielesnė už trobą, kurioje spiečiasi
šeima. Šiuo požiūriu trobriandiečiai autoriui primena
airių ar lenkų valstiečius, daugiau laiko skiriančius kiaulėms negu vaikams, daugiau dėmesio rodančius galvijams negu žmonoms (Malinowski 1986: 335).

Kūno sampratos – kad ir kokios jos būtų – ne tik
savaime įdomios, bet ir reikšmingos. Neatsižvelgus
į jas, kyla grėsmė sužlugdyti, pavyzdžiui, brangias ir
ambicingas sveikatos apsaugos iniciatyvas, sanitarinio
švietimo programas, mokslinio tyrimo darbus. Tačiau
antropologams turbūt svarbiausia įsidėmėti, kad tiek
moksliškos, tiek liaudiškos kūno sampratos kaip ir oficialios bei neoficialios idėjos apie kūną, dvasią, asmenį,
žmonių bendriją yra labai skvarbios ir įtakingos, jos
veikia net antropologijos teorines perspektyvas ir tyrinėjimo paradigmas.
Daugelis kūno tyrinėtojų turbūt įsitikino, kad į kūną
nedera žiūrėti vien iš biologijos ar biomedicinos mokslų
perspektyvos. Medicinos antropologai net ėmė tolintis
nuo ilgai etnomedicinoje vyravusios tyrimo prieigos,
paremtos dvasios / kūno, matomo / nematomo, gamtinio / viršgamtinio, racionalaus / iracionalaus, realaus
/ nerealaus prieštaromis. Jie seniai siūlo kūną suprasti
kaip fizinį ir sykiu simbolinį artefaktą, susidariusį tiek
natūraliu, tiek ir kultūriniu būdu bei tvirtai susijusį su
konkrečiu istoriniu momentu (Scheper – Hughes ir Lock
1987: 6–7). Taigi verta į kūną pažvelgti kaip į universalų
modelį, nes tai padeda suprasti daugelį painių socialinių ir kultūrinių reiškinių (Linke 1992: 579), arba kaip
į simbolinių prasmių kompleksą, kuris susidaro, kūnui
palaipsniui ,,apaugant“ simbolinėmis prasmėmis kultūros radimosi ir plėtros vyksme. Kone kiekviena žmogaus
kūno dalis kupina ekstrasomatinio turinio. Jis geba keistis, priklausomai nuo konkretaus konteksto (politinio,
ideologinio, meninio, kultūrinio, socialinio), tačiau seniai
įsitvirtinusių sampratų kontūrai stabilūs. Tai pasakytina ir
apie kūno išvesties produkciją (kraujas, prakaitas, seilės,
plaukai, nagai, ašaros, šalinamosios išskyros ir pan.). Jai
priskirtų reikšmių, prasmių, verčių spektras ypač platus.3
Pavyzdžiui, kraujas – tai smurto, mirties, bet taip pat
ir galios bei gyvybės simbolis.4 Europos kultūroje kraujas
– vyraujanti metafora. Ją nuolat sutinkame politiniame ir
ideologiniame diskurse. Kalbant apie tautą ir rasę, įprasta
vartoti bendrąją simbolinę kraujo gramatiką (Linke
1997: 569). Antropologų pastebėjimu, kultūrinių sistemų
gelmėse skendi galingi tropai. Į paviršių jie išplaukia,
kilus karui, arba ir taikos metais, kai reikia duoti atkirtį,
pavyzdžiui, pavojingiems imigracijos srautams. Iš daugelio metaforų, tinkančių tautiniam bendrumui išreikšti,
labiausiai ,,užveda“ kraujas. (Pvz., tauta – tai kraujo
srautas, kurį suteršti ketina purvina svetimo kraujo upė).
Politinėje vaizduotėje vyrauja tendencija kultūrinius
skirtumus konstruoti kaip kraujo skirtumus (Linke 1999:
115, 117, 122, 132). Ideologines, teisines, seksualines,
moralines, tautines, kultūrines, erdvines ribas peržengusios socialinės grupės, menininkų, intelektualų sambūriai
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visuomenės akyse virsta purvino ir pavojingo kraujo klanais. Pvz., 2011 m. rudenį Lietuvos žiniasklaida informavo, kad Nacionalinis kraujo centras atsisakė priimti
kraują iš homoseksualių asmenų (žr.: HKD).
Su mitologija glaudžiai susijusioje rasistinėje mitografijoje kraujas – nebūtinai neigiamas dalykas. Tai gali
būti nuliejamoji auka, kurios tikslas – išgryninti, nuo
nešvarumų apvalyti pasaulio, žemės, tautos kūną. Kita
vertus, kraujo srovės vaizdinys turi dar ir seksualinių
konotacijų. Jos randasi kraujuojančio kūno vaizdą simboliškai susiejus su periodiškai atsikartojančių menstruacijų
krauju (Linke 1999: 123), o šį – su mirtimi, asmeninės
žūties grėsme. Dėl to menstruacijos žmonėms kelia stiprią psichinę reakciją.5 Vis dėlto menstruacijų kraujo
baimė nėra kultūrinė universalija, nors šitokia mintis
labai ilgai gyvavo (Buckley ir Gotlieb 1988: 7; Appell
1988: 94–112). Lietuvišką tradicinę kultūrinę reakciją
į menstruacijas trumpai apibūdintų šie žodžiai: panika,
siaubas, gėda (Navickas, Piliponytė 2009: 991).
Gėda – abstrakti sąvoka, įvardijanti emocinę būseną,
kuri randasi, supratus, kad pasielgta nederamai arba
už(si)traukta nešlovė. Gėdos sąvoką žyminčių žodžių
turi kiekviena kalba (gėda / shame / позор). Pvz., lietuviškai gėda reiškia: 1) negarbė, sarmata; 2) išoriniai
lytiniai organai (žr.: LKŽ). Žymiai daugiau apie gėdą
papasakoti geba vidinė žodžio forma. Gaila, kad ji ne
visada aiški. Pvz., angliško gėdos atitikmens shame
kilmę nustatyti ypač sunku. Etimologas A. Libermanas
shame kildina iš OE scamu-hama (padengti kuo nors iš
išorės); scam-hamfs (sužalojimas, suluošinimas; scamueskamitu (genitalijos). Pastarasis variantas (genitalijos
> gėda) laikomas tikėtiniausiu. Gėda ir genitalijos nuo
seniausių laikų sudarė nedalomą visumą (pvz., pasibjaurėjimui išreikšti vokiečiai sako Scham und Schande, rusai
– стыд и срам) (žr.: ALB). Tai svarbu, turint mintyje
mus dominančias gėdingąsias kūno funkcijas.
Be to, sąvokos gėda turinys liudija, kad gėda – tai
iš tolo gerai matoma (plg. позор) būsena, kurioje ypač
pabrėžti kūno išvesties padariniai (turima mintyje kūno
išorėje pasirodantys skystojo pobūdžio išvesties produktai: ašaros, kraujas ir pan.). Kiekvienas (net pačios
kukliausios apimties) tezauras patvirtins, kad gėda
(shame) glaudžiai susijusi su pažeminimu (humility) ir
reputacijos praradimu (disrepute), o per juos – su stigma,
įdagu (brand), dėme (stain, slur), nešvara, lipnia klampia
medžiaga (smear), išdegutavimu, ištepimu derva (tarnish), apdrabstymu purvais / sumaišymu su purvais (to
drag through the mire), pravirkdymu (to reduce to tears
– tear savo ruožtu išduoda drėskimo, odos paviršiaus
suardymo nagais veiksmą), negebėjimu kam nors savo
veidą parodyti (to be unable to show one‘s face). Be kita
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ko, drabstyti, maišyti su purvais ir pan. reiškia šmeižti,
apkalbėti. Tai įdomu, nes rodo, kad gėda – ne vien iš tolo
matoma, bet ir girdima būsena, kuriai būdinga žodinio
pobūdžio išvestis (nepalankūs, negražūs, nešvankūs,
nepadorūs, agresyvūs žodžiai).
Kita vertus, gėda, kaip didžiai apverktina / apraudotina būsena, per sąsajas su verksmu (weep) asocijuojasi
su sielvartu (regret), gailesčiu, užuojauta (pity) ir – vėlgi
– su pasirodymu paviršiuje, iškilimu (emergence), t.y.
išvestimi. Sielvarto, gailesčio ir užuojautos išorinėje
raiškoje taip pat akcentuota išvestis – garsinė (klyksmai,
raudos) ir vaizdinė (į krūtinę mušimasis, plaukų rovimasis, veido, krūtinės, drabužio (tai odos pakaitalas) draskymasis, raičiojimasis po žemę. Viso to pasekmė – krauju,
purvu ir ašaromis aptekęs žmogaus kūnas, sielvarto ir
gėdos ženklas.6
Vadinasi, gėda – tai specifiniais kūno ženklais
išreikšta emocinė būsena. Gėdos žymenų rinkinyje yra
kūno išvesties produktų. Juos gamina ir tiekia konkretūs
kūno organai, kurių funkcijas šiuo atveju tiktų vadinti
gėdingomis.
Už gėdos žymenų gamybą daugiausia atsakingas virškinamasis traktas, ypač abu jo galai – burna ir išangė.
Kadangi iš kūno angų besirandantys produktai žmogui
kelia nerimą, daugeliui iš jų (čiaudėjimas, riaugėjimas,
žagsėjimas, čepsėjimas, žarnyno evakuacija, laktacija,
menstruacija ir t.t.) galioja kultūrinis tabu. Jis rodo, kad
tabu paženklintas kūno gaminys stiprus ir paveikus, dėl to
geriau jo vengti. Prievolę šalintis kraujo, seilių, šlapimo
ir pan. kūno gaminių vykdyti lengva, nes kūno išvesties
produktai žmogui bjaurūs. Išimtis – ašaros. Jos pasibjaurėjimo nekelia, nors stiprios kaip kraujas.
Kaip jau minėta, per burną į išorę patenka ne vien
materialūs, bet ir nematerialūs, t.y. neapčiuopiami (žodiniai) gėdos ženklai. Dalį jų sudaro skatologiniai žmogaus
gaminiai. Skatologija, skirtingai negu tvirtina lietuviškoji Vikipedija, nėra vien koprologija vadinama gyvūnų
išmatas tirianti specializuota zoologijos disciplina. Tiesa,
kad skatologija yra medicininis, paleontologinis, biologinis fekalinio pobūdžio šalinamųjų išskyrų tyrinėjimas bei
ekskrementinės obsesijos psichiatrinės studijos. Tačiau
skatologija – tai dar ir obsceniškoji kalba, literatūra ir
kitos profesionalaus bei neprofesionalaus meno raiškos
formos, gašliai, humoristiškai, satyriškai traktuojančios
ekskrecijos funkcijas bei produkciją.
Gyvuoja įvairios skatologijos raiškos formos: obsceniškasis folkloras, skatologinė drama ir proza, skatologinė ir rektalinė poezija, skatologiniais elementais praturtinta muzika, dailė, kinas, net WC elektroninės skatologinės pramogos. Pastaruoju metu jos atkakliai skverbiasi į
rinką, žadėdamos didelį komercinį pelną. Tūkstantmečių
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sandūroje pastebėta, kad knygynuose vis dažniau pasirodo atvirai skatologinių prekių. Jos, beje, skirtos vaikams, ypač patiems jauniausiems. Vaikų literatūrines
preferencijas tyrinėjantys autoriai nuolat pabrėžia, kad
mažiesiems skaitytojams labiausiai patinka humoristinės knygos, o iš humoristinių – skatologinės. Priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai mėgsta
istorijas, kuriose kūnas pristatytas kaip humoro šaltinis.
Folkloro rinkinių apžvalga patvirtina, kad nešvankybė
– neatsiejama vaikų slaptojo nematomojo pasaulio dalis
(McKenzie 2005: 84–85).
Skatologinių elementų visados būta rašytojų ir menininkų darbuose. Jų nevengė nei senovės, nei moderniųjų laikų autoriai. Lietuvių rašytojų eilės, proza ir
dramos taip pat paįvairintos skatologinėmis temomis
ir detalėmis. Pavyzdžių galima rasti Herkaus Kunčiaus
kūryboje, akivaizdžiai skatologinis Petro Rakštiko eilėraštis ,,Užkietėję dangaus viduriai“ (žr.: PR). Dar visai
neseniai skatologinės literatūros srityje vyravo vokiečiai.
Tai suprantama, turint mintyje savitą skatologinių (ypač
analinių) temų raišką vokiečių kultūroje, kurios folklorinę analizę pristatė A. Dundesas (Dundes 1989). Paskutiniaisiais praėjusio šimtmečio dešimtmečiais išsamiai
tyrinėtas skatologijos vaidmuo šiuolaikinėje vokiečių
literatūroje (Rollfinke ir Rollfinke 1986)7.
Skatologiniai motyvai ryškūs ne tik ,,liaudies“ muzikoje, bet ir Vienos klasikų, pvz., Mocarto kūryboje (pvz.,
Kanonas K 231 Leck mich im Arsch). Skatologinių
intarpų nestinga šių dienų populiariojoje muzikoje (žr.:
IBW) ir ypač jaunajam žiūrovui skirtame kine. Pvz.,
2005 m. ir 2010 m. britų filmai vaikams apie Nanny
McFee (režisieriai K. Jones ir S. White), 2001 m. amerikiečių animacinis filmas apie Šreką (režisieriai A. Adamson ir V. Jenson).8 Dailė nuo seno plėtoja skatologinės
satyros, fekalinio ir urinalinio komizmo tradiciją. Dailės
darbuose neretai pabrėžiamas skatologijos ryšys su pramoga, žaidimu, ypač su džiaugsmu, kuris randasi laužant
tabu. Pavyzdžiui, iš bronzos šlapinimosi ant sniego būdu
išlieta britų postmodernistės H. Chadwick garsioji skulptūra Piss Flowers. Viena vertus, – tai savita technika
atliktas kūrinys, kita vertus – nešvanki žiemos pramoga.
Skatologijos kiekį dailėje vis dėlto lemia kultūrinės normos ir skonio savitumai. Pvz., iš Vokietijos atėjusios skatologinės temos Flandrijos dailėje ilgam neprigijo – ėmė
nykti jau nuo XVI a. pabaigos (Stewart 2004: 135–136).
Skatologinė dailė atlieka ne vien pramoginį, bet ir
didaktinį moralizuojamąjį vaidmenį. Neatsitiktinai skatologinio turinio dailės darbai geba sukelti audringus politinius debatus. Pvz., XX a. pabaigoje Austrijoje karštas
politines diskusijas sužadino vienas modernaus meno
kūrinys. Maža būtų pasakyti, kad jame autorius akcentavo

skatologinį elementą – tą elementą autorius negailestingai
išviešino, pavertė viešuoju simboliu. Pasitelkęs diskredituojamąsias ekskremento savybes jis tiesiog suorganizavo
moralizuojamąjį antpuolį prieš visuomenę. Kita vertus,
skatologinį simbolį guviai pasigavo politikai. Naudodamiesi juo kaip politiniu instrumentu jie telkė partijos rėmėjus ir potencialius rinkėjus (Hadolt 1999: 192).
Analogiškai įvykiai klostėsi ir 2012 m. liepą Lietuvoje.
Vilniaus dailės akademijos magistrantas D. Šidlauskas
siūlė performansą, kurio metu akademijos Gotikinėje
salėje išmatomis būtų piešiamas pasaulio žemėlapis (žr.:
VDA). Beje, šio darbo idėja tiek turinio, tiek raiškos priemonėmis artima anksčiau minėtam austriškam kūriniui.
Nors autoriaus mintis tą kartą ir nevirto kūnu (siūlymui
performansą parodyti nepritarta), ją išsyk pastebėjo ir savo
reikmėms išnaudojo Lietuvos politikai. 2012 metų spalio
mėnesį skatologija Lietuvos politikams davė dar geresnę
progą pasipelnyti: festivalyje ,,Sirenos“ pristatytas R. Castelluci dramos spektaklis ,,Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“ padėjo sukelti politinę priešrinkiminę audrą (žr.:
CS). Ekskremento ir politikos sanglauda Lietuvoje ryški.
Tai ypač matyti lietuviškuose internetiniuose komentaruose. Jie anoniminiai, todėl leidžia netrukdomai stebėti,
kaip komentatoriai ekskrementą naudoja oponentams
apteršti, suniekinti ir pašalinti iš kovos lauko. Purvinos
kūno atmatos – vienas iš daugelio dalykų, kuriais remiantis
gaminama tapatybė. Ne veltui diktatoriai mėgsta ,,purvo“
ir ,,apvalymo“ metaforas, imasi politinio ,,valymo“ ir
galios demonstravimo darbų. Kaip drąsiai ir valdingai tarsi
politinis šūkis skamba R. Pakso posakis ,,šikau ir tapšnojau”! Kaip gerai jis dera prie V. Putino grasinimo ,,močit’ v
sortire”! Visa tai rodo, kad atidesnis purvo reikšmių, prasmių ir vaidmenų tyrinėjimas aktualus ir labai reikalingas.
Gėdingųjų kūno funkcijų produkcija purvina, bjauri,
nešvari. Tai blogis – visur esantis, imanentinis, neišvengiamas. Didžiausio blogio įsikūnijimas labai dažnai esti
ekskrementas, visų purvų purvas.9 Su juo kovojama ne
tik fiziniais, bet ir psichologiniais metodais, stumiant iš
sąmonės, tiesiog užmirštant. Tai efektyvus būdas padaryti blogį nesamą.10
Olandų antropologas S. van der Geestas pabrėžia,
jog Afrikos gyventojai plėtoja savitą sveikatos / blogio
sampratą. Jos pagrindas – švara. Norint išlikti sveikam,
svarbiausia švarintis. Purvas – tai didis blogis ir sveikatos
priešas. Gėdos ir nepagarbos vengiantis sveikuolis privalo
nepaliaujamai šalinti nešvarą iš savo kiemo, namų, virtuvės, kūno, kadangi: purvinas = bjaurus = nepatrauklus =
negeras = blogas = necivilizuotas = gėdingas = negerbiamas. Atitinkamai, didžiausią gėrį užtikrina švara: švarus =
gražus = patrauklus = geras = civilizuotas = gerbiamas
(van der Geest 1998: 9; van der Geest 2009: 182–183).
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Afrikoje gyvuoja analogija tarp kasdienio kūno prausimo, kasdienio apsilankymo tualete, kasdienio kiemo
pašlavimo. Visi šie ,,švarinimo ritualai” vyksta rytą. Jie
ženklina geros dienos pradžią. Labai blogai, jeigu žmogus dieną pradeda, neatlikęs kurios nors iš minėtų veiklų. Tai bloga pradžia, vadinasi, tą dieną belieka laukti
nelaimės (van der Geest 2003: 3–5). Europiečiai eliminacijos produkciją taip pat sieja su blogiu. Pavyzdžiui,
Austrijoje ką nors pavadinti Scheisse – pats blogiausias
įvertinimas. Nieko nėra už Scheisse purvinesnio, net
Dreck už Scheisse švaresnis. Daugelis žmonių defekacijos produktą taip smarkiai sieja su bjaurastimi, siaubu ir
pasidygėjimu, kad tai jau virsta daugiau kūno patirties, o
ne minties dalyku (Hadolt 1999: 191).
Nedaugelis socialinių mokslų specialistų skatologiją,
eliminaciją, tualetą laiko svarbiu tyrimų objektu. Situacija beveik nepakito nuo XX a. septintojo dešimtmečio,
kuomet A. Dundesas pakvietė pradėti platesnius tarpkultūrinius tualetinio graffiti, taip pat ir defekacijos tyrimus
(Dundes 1965). Šiai dienai socialinių mokslų srityje
tesusikaupė vos saujelė grynai ekskrecijos / ekskrementų
temą nagrinėjančių monografijų ir straipsnių (Hadolt
1999; Fecal matters ..., 2004; Rollfinke ir Rollfinke 1986;
van der Geest 1998; 2002; 2007abc). Tiesa, mokslinių
duomenų bazėse ar knygų dalykinėse rodyklėse jau figūruoja žodis ,,shit“, nors išsamios literatūros apžvalgos
stinga. Jeigu kas nors ir imasi skatologijos, eliminacijos,
defekacijos, tualeto temų, jos vis tiek būna šalutinis klausimas tiek etnografijos (kaip atskira kategorija), tiek ir
antropologinės teorijos srityje. Turint mintyje, kaip pastaruoju metu literatūra apie kūną užtvindė rinką, kaip ryškiai antropologijoje atstovaujami kai kurie kūno išvesties
produktai (pvz., menstruacinis kraujas), spengianti tyla
apie gėdingąsias kūno funkcijas ypač krinta į akis.
Įsigalėjusią tylą atkakliai mėgino įveikti S. van der
Geestas, per pastarąjį dešimtmetį išleidęs nemažai straipsnių defekacijos tema. Autoriaus pastebėjimu, tualeto, tualetinio humoro, ekskrecijos ir panašių temų antropologai
netyrinėja ne vien todėl, kad jos tabu – tabu saugo ne tik
defekaciją, bet ir mielai antropologų tyrinėjamą seksą bei
mirtį. Skirtingai negu seksas ir mirtis, ekskrementas –
netinkama tema dėl rimtesnės priežasties. Ne tiek jis yra
tabu, kiek – dar blogiau – vaikiškas ir juokingas tyrinėjimo
objektas. Į mokslininką, rašantį apie ekskrementą, kolegos rimtai nežiūrės. Apie kūno fiziologines atmatas apskritai nedera kalbėti, juo labiau rašyti. Juk rašymas, kaip
ir kalbėjimas, yra veiksmas, nesamą dalyką paverčiantis
esamu. Tai tarsi prikėlimas iš nebūties. Ekskreciją tyrinėjantis antropologas tarsi traukia ekskrementą iš slėptuvės ir
parodo viešai. Tai nederamas elgesys. Dėl šios priežasties
ekskrecijos etnografija / antropologija taip pat darosi nede-
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rama, t.y. suteršta. Kaip netinka viešai atlikinėti gamtos
reikalus, taip netinka viešai apie juos kalbėti, taip pat ir
mokslinį darbą apie tai rašyti. Ekskrecijos temą gvildenti
leistina tik medicinos kontekste, dar inversijos momentais,
t.y. kai vyksta karnavalas ar kita liaudies šventė (van der
Geest 2007b: 82–85). Rašyti apie ekskrementą antropologams tiek nepatogu, kad, siekdami pasiteisinti, jie net aiškina, jog defekacinė veikla, kaip ir miegojimas, laikytina
,,non–issue” (klausimo nesudarančia) tema. Atseit tai asociali ir akultūrinė veikla, nes vyksta socialiniame ir kultūriniame vakuume. Defekacija esą svarbi biologijai, medicinai ir psichoanalizei, bet tik ne socialiniams mokslams,
kadangi defekacija neva neturi ,,socialinio matmens”. S.
van der Geestas su šia mintimi nesutinka. Jo manymu,
defekacija – labai didelės svarbos socialinis ir kultūrinis
klausimas, o antropologų ,,tylėjimas” tiesiogiai rodo defekacijos socialinę ir kultūrinę svarbą (ten pat, 75–83). Be
abejonės, gėdingosios kūno funkcijos, palyginti su dažnai
plėtojama giminystės, iniciacijos, religijos ar mirties tema,
tikrai nėra įprastinis mokslinių diskusijų objektas. Tačiau
S. van der Geestas nurodo net dešimt priežasčių, dėl kurių,
jo manymu, verta tyrinėti, pvz., defekaciją:
Pirma, reiškinio/įvykio/objekto kasdienis pobūdis.
Įprasta manyti, kad antropologams pridera tyrinėti kasdienybę. Nepaisant to, antropologus traukia kaip tik nekasdieniai reiškiniai, pvz., dramatiška iniciacija arba vos vieną
kartą per metus įvykstanti kalendorinė šventė. B. Malinowskis net pats prisipažino, kad labai nemėgsta pilkų,
kasdienių, nereikšmingų įvykių. Defekacija kaip tik ir yra
toks įvykis. Netraukia jis net sociologų, kurie, palyginti su
antropologais, kur kas labiau domisi kasdienybe.
Antra, tyrimo objekto slaptumas / nematomumas /
išnykstamumas. Ši tyrimo objekto ypatybė antropologus
turėtų ypač masinti. Juk domina slaptosios žinios, juodoji
magija, uždraustieji dalykai (tabu), slapti konfliktai, slaptos draugijos, naktiniai ritualai. Deja, tyrinėti defekaciją,
kaip vieną iš labiausiai įslaptintų veiklų, antropologai ne
itin mėgsta.
Trečia, labai svarbų, o gal net pagrindinį vaidmenį
defekacija atlieka mokantis kultūros. Jį pabrėžė jau S.
Freudas. Deja, antropologai – net ir tie, kurie tyrinėja
vaikų socializaciją – iš esmės apeina žemiškąjį tuštinimosi įpročių ugdymo klausimą. Autoriaus įsitikinimu,
tuštinimosi įpročių ugdymas skelbia žmogaus kultūrinamojo vyksmo pradžią.
Ketvirta, natūros / kultūros sąsaja. Priešinantis biologiniam determinizmui, jau nuo Tyloro ir Boaso laikų nuosekliai studijuota natūraliųjų reiškinių kultūrinė įvairovė.
Žinoma, apeinant defekacijos klausimą, nors defekacija –
kaip ir sveikata, liga ar jutimai – pukiai tinka sudėtingam
biologinių ir kultūrinių įtakų raizginiui nagrinėti. Kiek kul-
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tūros glūdi fiziologinės kūno reikmės tenkinimo procese?
Į šį klausimą antropologai, deja, neskuba kreipti dėmesio.
Penkta, žmogaus kūnas. Jį antropologai atidžiai tyrinėja. Kūno produktai, ypač ekskrementas – labai apčiuopiama kūno buvimo pasaulyje metafora. Ekskrementas net
galėtų būti antropologui ,,pagrindinis pateikėjas“, padedantis suprasti kūną bei jo įkūnijimą kultūros kontekste.
Šešta, siekiant suprasti kultūrą, nevengiama tyrinėti
regą, klausą, uoslę. Vertėtų dar patyrinėti ir kitus jutimus,
t.y. lytą ir skonį. Čia vėlgi svarbus būtų ekskrementas. Juk
su juo susiję pačios intensyviausios sensorinės patirtys.
Septinta, nors postmodernistinė paradigma reikalauja atkreipti dėmesį į refleksyvumą, ir antropologai,
atsiliepdami į šį raginimą, noriai ir labai išsamiai rašo
apie lauko tyrimu metu išgyventus asmeninius nerimus,
niekas, deja, nerašo apie pagrindinį lauko tyrimų rūpestį
– defekaciją. S. van der Geesto manymu, tai puiki tema
refleksyviosioms kontempliacijoms.
Aštunta, purvo / nešvaros (dirt) teorinė svarba.
Nešvaros sąvoka itin svarbi. Ji siūlo žmonėms galimybę
susitvarkyti gyvenimą: įvesti tvarką pasaulyje, suorganizuoti, inventorizuoti aplinką. Funkcionalistų paradigma,
skelbianti, kad tvarka – tai kultūros širdis (order is the
heart of culture), visiems laikams įstrigo antropologų
atmintyje, nors viešai struktūralizmas ir funkcionalizmas buvo smarkiai iškritikuotas. Pasaulyje gyvuojančios
purvo klasifikacijos rodo, kaip ir iš ko sudaryta minėtoji
tvarka, kur eina riba tarp gėrio ir blogio, teisingumo ir
neteisingumo, vidaus ir išorės. Laikas parodė, kad M.
Douglas sąvoka ,,out of place” (ne vietoje), kurią ji
pasiūlė nešvarai įvardyti, – pati geriausia.
Devinta, ekskrementas – labiausiai ,,ne vietoje” esantis
daiktas. Dėl to jis yra didžioji rodyklė, tiksliausiai parodanti
kultūrinės tapatybės / asmens tapatybės ribas: kur baigiasi
aš, švara, grožis, sveikata, padorumas, gėris, teisingumas
ir kur prasideda ne aš, nešvara, liga, blogis, neteisingumas.
Įdomiausia, kad ekskremento praktiškai nėra antropologinėje teorijoje, jo nerastume net M. Douglas knygoje.
Dešimta, medicinos antropologams ekskrementas ir
defekacija turėtų būti ypač svarbios temos. Reguliari žarnyno peristaltika ir evakuacija – geros sveikatos ženklas
(Ten pat, 76–81).
Priežasčių nagrinėti gėdingąsias kūno funkcijas
netrūksta. Stinga ko kita – mokėjimo kalbėti. Tačiau
kalbėjimui reikalinga tinkama kalba, o ją rasti sunku.
Šios problemos, atrodo, dar niekam nepavyko deramai
išspręsti. Atmetus visus metaforinius fiziologinių atmatų
apibūdinimus, susidaro įspūdis, kad kalba plėtojasi tik
dviejose lingvistinėse teritorijose: 1) vulgarybių, nešvankybių, nepadorių juokų zonoje; 2) gamtos mokslų ir biomedicininės kalbos srityje, kurioje vyrauja stipri tenden-

cija medikalizuoti kūno produktus ir procesus. Patogios
kalbos apie ekskrementą, kuri įgalintų be vargo aprėpti
į minėtas dvi sferas netelpančias ekskremento reikšmes
/ prasmes, nėra. Vadinasi, tyrinėjant ekskrementą antropologiniu požiūriu, tyrinėtojui tenka labai saugotis, kad
jo neįtrauktų nei vienas, nei kitas reikšmių / prasmių
akivaras. Be abejonės, kiekvieno teksto reikšmė / prasmė
randasi iš teksto ir skaitytojo sąveikos. Tačiau tinkamos
kalbos stoka kelia skaitytojui papildomų reikalavimų:
reikia, kad skaitytojas būtų pasirengęs priimti ne vien
įprastines objekto konotacijas (purvas, bjaurastis), kad
jis pastebėtų dar nematytas, naujai konteksto išryškintas
reikšmes/prasmes (Hadolt 1999: 181).
A. Dundesas, įžvelgęs kalbos apie gėdingąsias kūno
funkcijas ir kūno fiziologines atmatas problemą, mėgino
ją spręsti – pasiūlė terminą ,,latrinalija”. Jis, palyginti su
labai jau eufemistiniu terminu ,,liaudies epigrafija”, kurį,
apibendrindamas medžiagą apie tualetinį graffiti, 1935
m. savo išėjusioje monografijoje ,,Lexical evidence from
folk epigraphy in Western North America: a glossarial
study of the low element in the English vocabulary”
pasiūlė A. W. Readas, žymiai tikslesnis, iškalbingesnis
ir vaizdingesnis.11 Žodis ,,latrinalija” iš esmės skirtas
įvardyti tualetiniams įrašams, tradiciniams tiek formos,
tiek ir turinio požiūriu. Juos – beveik nepakitusius – stebėtojai aptinka daugelyje pasaulio vietų. A. Dundeso
manymu, laikytis šiuo atveju įprastinio termino ,,graffiti”
būtų nepatogu. Jis per daug platus, nes žymi viską, kas
ant viešai matomo paviršiaus žmogaus ranka slapta užrašyta, nupiešta, pažymėta (Dundes 1965: 91–92).
Kaip jau minėta, tyrinėtojai (antropologai, psichologai,
sociologai, filologai ir net medikai) sąmoningai ar nesąmoningai latrinalijos šalinasi, nors tualetas – kasdienės gerovės fundamentalus elementas – ypač turėtų rūpėti tiems,
kurie tyrinėja senatvę, gilinasi į šiuo metu itin aktualias
senų žmonių priežiūros ir gerovės problemas. Jos susijusios su komforto, orumo, pagarbos, privatumo, švaros
/ nešvaros sąvoka, dešinės / kairės samprata, liaudiškąja
sveikatos / ligos teorija, socialinio matomumo / nematomumo idėja, natūros / kultūros sąsaja, tapatybės, tvarkos
ir kultūrinių ribų klausimais (van der Geest 2002: 236;
2007b: 78; Cahill 2006: 69–82; Navickas 2008: 24–29).
Skatologinio pobūdžio vulgarizmų vartosenos ir
paskirties tyrinėjimai (dažnis, kalbinis, situacinis kontekstas, visuotinumas) rodo, kad purvas naudingas kalbai:
vulgarizmai tarnauja tiek šnekamosios, tiek ir literatūrinės
kalbos ekspresijos plėtrai (Hoeksema ir Napoli 2008: 347),
galbūt net ir šių dienų gyvensenos kūrybiškai pertvarkai
bei tobulinimui (Gunn 2006: 81–94). Leksikografai, sociolingvistai, folklorininkai, antropologai ir istorinės lingvistikos specialistai retsykiais panagrinėja tabu žodžius, nors
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jais reikėtų domėtis nuosekliai. Nepaisant to, jau nustatyta,
kad visi tabu žodžiai sudaro pragmatiniu požiūriu darnią
stipriklių grupę. Jie aptinkami visuose sintaktiniuose,
semantiniuose ir morfologiniuose kontekstuose. Šis nuostabus faktas rodo, kad žmonės obsceniškąją leksiką vartoja
ne bet kaip: niekas iš anksto neįsimena nešvankybių sąrašo,
kad, kai reikės, vieną po kitos prisimintų ir atgamintų. Niekas nepadoriųjų žodžių netgi neatkartoja. Tabu posakius
žmonės nuolat kuria ir jungia prie jau gyvuojančių žodinių darinių. Be to, tabu žodžiai migruoja: iš vieno darinio
keliauja į kitą, paįvairindami kalbą, suteikdami jai pikantiškumo, skonio ir aromato. Stebint tabu žodžius, svarbu,
atsiribojus nuo semantinių, įvertinti kitas šių žodžių ypatybes: šiurkštumą, familiarumą, intymumą bei intensyvumą
(Napoli ir Hoeksema 2009: 612–632, 636–639). Analizuojant padugnių (disfemizmai), vaikų kambario (eufemizmai), medicinos vadovėlio (ortofemizmai) kalbą apie kūno
fiziologines atmatas, galima giliau pažvelgti į žmonių psichiką ir kultūrą. Daugelis eufemizmų ir disfemizmų liudija
poetinį žmonių išradingumą, padeda įžvelgti dar nematytus kultūros aspektus. Deja, juos leksikografai, kalbininkai, literatūros žinovai, o ir patys žmonės nepakankamai
vertina (Allan ir Burridge 2006: 1–2, 31–32, 123–124).
Remiantis mokslinių publikacijų gausa, grožinės
literatūros duomenimis, dailės ypatumais, šnekamosios
ir literatūrinės kalbos faktais, galima būtų tvirtinti, kad
vokiečių tauta labai seniai susitaikė su mintimi, kad
vokiečių kūnai atlieka visas gėdingąsias žmogaus kūno
funkcijas. Apie lietuvius šito pasakyti dar negalima. Lietuviai vis dar nepalenkiami kaip tie čaga genties vyrai,
kuriems gėdinga kūno tuštinimosi funkcija absoliučiai
nepriimtina. Žinoma, šią išvadą galima daryti žvelgiant
tik iš mokslinės perspektyvos: etnografinių duomenų
apie kasdienes būtinąsias fiziologines reikmes ir jų tenkinimą labai sunku rasti, stinga žinių apie urinaciją ir
defekaciją, nežinoma, kada, kaip ir kokiu būdu prasideda
vaikų tuštinimosi įpročių ugdymas.12 Tyrimų perspektyvos Lietuvoje geros: žmonės šnekūs, palankūs ir linkę
padėti. Betrūksta tik norinčių tuos žmonių pasakojimus
išklausyti, užrašyti, apibendrinti ir interpretuoti.
Išvados:
1. Gėdingosios kūno funkcijos – svarbus, reikšmingas
ir perspektyvus, bet nepakankamai išsamiai tyrinėjamas
šiuolaikinių kultūros studijų objektas.
2. Lietuviškos gėdingosios kūno funkcijos vis dar laukia savo tyrinėtojų.
3. Lietuviškų gėdingųjų kūno funkcijų tyrinėtojai
pasaulyje nebūtų vieniši nuosekliai, įvairiapusiškai kūno
funkcijas tyrinėjančių autorių darbų kontekste.
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NUORODOS
1. Žmogaus kūnas, be abejonės, – fizinė universalija, tačiau kūno kategorizacijos požiūriu ištyrus vos dešimtį pasaulio kalbų, išryškėjo nemaži
kūno nomenklatūros skirtumai (Enfield ir kt. 2006).
2. Užtat jau yra informacijos apie tai, į kokius organus lietuviai mažai kreipia
dėmesio. Lauko tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje reprodukcinės
kūno funkcijos (laktacija, vyriškoji seksualinė potencija) labai atsparios
nužiūrėjimui. Tai stebėtinas dalykas, turint mintyje tai, kad bloga akis
ją pažįstančiose kultūrose veikia kaip svarbos indikatorius: ji atakuoja
tik gyvybiškai svarbiausią ir brangiausią žmogaus turtą, nekreipdama
dėmesio į menkaverčius objektus. Mūsų turimais duomenimis, bloga
akis Lietuvoje mažai pavojinga moterų laktacijai ir nekelia grėsmės vyrų
seksualinei potencijai (Balikienė 2012: 147).
3. Žmogaus kūno išvesties produktų vertė tiek teigiama, tiek ir neigiama,
duodanti tiek gerų, tiek ir blogų padarinių: ašaros virsta ugnies, kraujo
lašais, bet ir perlais; iš ašaromis palaistytos žemės išdygsta stebuklingas
augalas – vertingas, nors ir pavojingas; slibino kraujas mirtinai nuodingas, tačiau visam gyvenimui apsaugo nuo žaizdų; iš burnos krintantys
žodžiai kartais virsta rupūžėmis, o kartais aukso dukatais, kaip ir mėšlas
iš asiliuko pasturgalio. Kai kurių išvesties produktų (plaukai, nagai,
kraujas, šalinamosios virškinimo sistemos išskyros) ištekliai atrodo
neišsenkami, kadangi kūnas juos gamina be paliovos per visą žmogaus
gyvenimą. Tai keistos, paslaptingos, nepaliaujamai atsinaujinančios ir
niekad nesibaigiančios substancijos. Kai kurių (plaukai, nagai) gamyba,
žmonių įsitikinimu, nesiliauja net ir po mirties. Kaip žinia, nepaaiškinami
dalykai – patys baisiausi (Roux 1994: 59).
4. Kraujas būna vidinis ir išorinis. Vidinis šiltas, raudonas, geras; išorinis
šaltas, juodas, blogas. Dažnai jų net pavadinimai skiriasi (pvz., lot. sangvis ir cruor). Išorinio kraujo konotacijos neigiamos (Linke 1992: 581).
Pvz., hindi: kravya m. (S.) – žalia mėsa, pašvinkusi mėsa; kravyād m.
(S) – mintantis dvėseliena, laidotuvių laužas/ugnis; sanskritas: kravis n.,
kravyam n. – žalia mėsa; krūras, kravyás – sužeistas, kruvinas; kravyādas
m. – plėšrus žvėris, liūtas, vanagas, žmogėdra, laidotuvių laužo ugnis
(Markevičienė 2002: 99–113).
5. Iš apreikštųjų religijų tik judaizmas ir islamas liudija, kad menstruacijų
kraujas verčia žmones nerimauti. (Krikščionybė – išimtis, kadangi Kristus
moters nešvaros nepripažino. Nepaisant to, krikščioniškuose kraštuose šį
nerimą liaudies sąmonė išlaikė). Korane aiškiai parašyta: menstruacijos
– tai kančia ir nešvara. Kadangi šventraščio žodžiai adresuoti ne moterims, kančią dera suprasti, žvelgiant iš vyriškos pozicijos: kančia kyla
iš baimės, kad anksčiau ar vėliau teks pasiduoti siaubingai, paslaptingai,
neįveikiamai jėgai, ši privers smurtauti, o smurto pasekmė – pralietas
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

kieno nors kraujas. Mėnesinių kraujas – tai lyties (moters) simbolis.
Jis rodo, kad kiekvienas lytinis aktas neišvengiamai kada nors sukels
kraujo praliejimą, kad vienas kraujas būtinai pritrauks kitą kraują. Tai ir
yra Korane įvardytoji kančia. Tokio paties požiūrio laikomasi budizme,
vedų ir postvedų Indijoje, mazdaizme (Roux 1994: 62, 95).
Štai kelios iliustracijos iš LKŽ: gėda galvą į žemę palenkė (pažeminimas
tikrąja žodžio prasme, socialinio statuso redukavimas, kurį išreiškia
pakitusi kūno poza: susmukdymas, pažeminimas, galbūt užkorus ką nors
ant kupros, kad begėdis būtų imobilizuotas ir tūnotų palinkęs susirietęs
kaip kaladėmis apkaltas; net akių parodyti negalintis (unable to show
one‘s face); aš visas gėdose paplūdęs (pabrėžia labai gausią turbūt ne
vien ašarų pobūdžio išvestį (reduced to tears), ypač jeigu gėdinamasis
imobilizuotas ilgam; kai jaučiasi tarsi būtų buvęs purve išvoliotas (dragged through mire); gėda svilina veidą, degu iš gėdos (akcentuota raudona
gėdos spalva; plg. raudoni žibintai prie viešnamio, raudona A raidė (the
scarlet letter) prie krūtinės už nepadorų elgesį, taip pat ženklas, kurį
palieka kūne įdagas – ugnies neišdildomas pėdsakas) (žr.: LKŽ).
Ne vien vokiečiai studijuoja skatologijos, kaip literatūrinio ir meninio
tropo, formas ir funkcijas, siūlydami įvairias eliminacijos proceso, produkto ir patirties interpretacijas. Anglų literatūros ir meno specialistai
taip pat tyrinėja skatologiją iš istorinės perspektyvos, pristato ir išsamiai
aptaria jos tyrimo kryptis. Tenka daryti išvadą, kad Europoje iš tiesų būta
skatologijos aukso amžiaus. Labai nuo jo nutolęs šių dienų žmogus negailestingai tremia negražiuosius žmogaus fiziologinės veiklos aspektus
iš mokslinio, mandagaus, kultūringo diskurso, iš galvos ir apskritai iš
gyvenimo (Fecal matters... 2004).
Skatologijos požiūriu, įdomus šiuolaikinis Indijos kinas. Jame visados
mėgta pabrėžti kūną, tačiau tai dažniausiai daryta akcentuojant šokį,
kurį, skambant išraiškingai melodijai, būtinai lydi gyva mimika. Pastaruoju metu greta choreografinių randasi jau ir akivaizdžiai skatologinių
intarpų, pvz., 2009 m. indų komedijoje 3 idiots (režisierius R. Hirani).
Skatologiniais elementais praturtintas ir populiarusis 2008 m. britų filmas
Slumdog Millionaire (režisierius D. Boyle), statytas bendrai su Indijos
kolegomis (režisierė L. Tandan).
Pasirodžius 1966 m. Mary Douglas klasikiniam darbui apie švarą ir nešvarą, jau sutartinai pripažįstama, kad purvas / nešvara (dirt) – tai kultūriškai
sukonstruojama kategorija, kad tik kultūrinis kontekstas lemia, kas bus
įvardyta purvu (Дуглас 2000). Vis dėlto žarnyno evakuacijos produktus
žmonės turbūt visuotinai laiko tikru blogio sublimatu. Pavyzdžiui, jeigu
kas, tuoj lietuviškai sakom ,,šūdas“ (nors galėtume sakyti ir ,,velnias”),
,,kas per šūdas!”. Gal ,,šūdas“ yra lietuviška blogio atstojamoji, blogio
bendrasis vardiklis?
Ganos kultūroje gyvuoja net savita socialinio matomumo / nematomumo
sąvoka. Ji leidžia žmogui vienu metu būti socialiai matomam, kitu nematomam. Socialiai nematomas – tai ankstų rytą į viešąjį tualetą skubantis
dar nesiprausęs žmogus. Pakeliui sutikęs pažįstamą jis net nesisveikins,
apsimes, kad nepastebėjo. Išsituštinęs ir išsimaudęs, virs socialiai matomu. Nematomojo reikia nepastebėti, nes jo, kaip bendruomenės nario, iš
esmės nėra. Reikia netrukdyti nematomajam nutykinti į viešąjį tualetą,
kad jis ten atliktų gamtinį reikalą, o atlikęs išsyk užmirštų, kur buvęs, ką
veikęs, ką matęs. Siekiant neprisileisti minties apie defekaciją, privatūs
kiemo tualetai Ganoje kuopiami tik naktį. Šį darbą dirba nevietiniai, vadinamieji ,,nakties žmonės”. Jie veikia patamsiais: kaip šešėliai atslinkę,
patylom išnyksta, nešini kraupiąja našta. ,,Nakties žmonių“ tikslas – garantuoti tiek savo, tiek ir defekacijos padarinių nematomumą. ,,Nakties
žmonės” įkūnija defekacijos siaubą (van der Geest 1998: 9–11; van der
Geest 2007c: 29–31; van der Geest ir Obirih–Opareh 2002: 10).
Įdomu, kad A. W. Reado knyga tuomet buvo skirta ribotam naudojimui –
tik filologams, folklorininkams, psichologams ir panašių sričių socialinių
mokslų specialistams (Dundes 1965: 91).
Štai du lietuviški pavyzdžiai. Juos mums pateikė didelę vaikų ir vaikaičių
higieninių įpročių ugdymo patirtį turinčios dzūkės.
,,Būdavo, paima vaikelį ir pakarina. (O aš jau turėjau puoduką. Savo
berniukam nupirkau). Na o taip, tai paima taip už kojyčių ir pakarina,
palaiko. O kai anūką vyriausią veždavom kur į mišką ar kur, tai ir puoduką
veždavo. Ir nuvažiavom miškan uogaut, atsimenu, tai jis sako: ,,Čia miškas,
aš prikakinsiu ir vilkelis mane kapt už dundės!” Ir niekaip negalėjo. O
nuvežėm kaiman – niekaip tas vaikas nepadaro. O paskui klausia: ,,Babyte,
o kur šunelis kakina? Puodukan?” O kaip tik silkės tuščia dėžė buvo. Tai aš
sakau: ,,Va į šitą puoduką šunelis daro.” ,,Duok“, sako, ,,ir aš padarysiu.”
Ir padarė.“ 1934 m. Alytaus r. (Ryliškių parapija) gim. pateikėja. 2004 m.
Merkinėje užr. M. Balikienė ir V. Navickas. – MBR, b. V, l. 8.
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,,O jei vaikas į kelnes ilgai darydavo? Tai ką darė, kad vaikas taip
nedarytų? Pratindavom. Ant puodulio vis sodindavom. O jeigu sunkiai
vaikas pripranta, tai ko imdavosi? Rykštukė. O nuo kurių metų taip jau
griežčiau imdavo pratinti? Nu jau net iki metų jau pratindavo. Ant puodulio sodindavo. Jau maždaug nujauti, kad vaikas jau nori. Nu jei jis mažas,
tai dar ne taip, bet kai pradeda vaikščioti. Nu tai kitas ir vaikščiojantis
padaro. Nu tada ar rykštuku, ar ranku. Ir taip, kad ,,negalima.“ O dabar
tai ir sunku! Nuo tų pampersų! Oi, žinau, mano anūkas tai jau! Jau tiesiog
sako: ,,Baba. Nėra pampersų! Merkinėj nėra pampersų!” Nu jau dviejų,
nu jau trečių metukų buvo. Ir jau niekaip negalima su juo. Nu jau ir tėtė
sako: ,,Einam, padarysi jau sysiu.” Ne, sako, pampersų noriu, ir viskas.
Nu jau paskiau ir neduodavo pampersų. Ir daryk. Nu, ir viskas kelnėse.
Nu ir klausia jo: ,,Ar gerai? Šlapia.“ Va taip jam ėmė kalbėt. Nu nemušė.
Va jau taip. Gražumu. Tai jau jis ir skundžiasi: ,,Baba! Nėra pampersų!”
Jau pirko jam ir tą puoduką su muzikute. Su muzika net? Taip. Taigi yra.
Yra (juokiasi). O kaip ten ta muzika groja? Nu jeigu atsisėdi, tai jau ir
groja. Arba taip: jis sėdi, o kai tik jau padaro, tai tada jau ir sugroja. O
anūkė dabar tai jau antrų metukų, o puodulio nenori. Ne. Klozetan. Ir
padaro. Palaiko ją, pakarina. O ant puoduko ne. O kai jūs savo vaikus
mokinot, tai ar labai buvo paplitęs toks daiktas kaip puodukas? Buvo. Ir
anksčiau. Ir Smetonos laikais buvo jau puodukų. Nu, bet jau paprasti, be
jokių muzikėlių. <...> O mergaitė tai kaip pusės metų buvo, tai pradėdavau. Palaikydavau aš ją. Pakarinu: va paimu tarp savy ir už kojukių,
ir va taip. Ir paskui jau matai kažkaip, kad ji jau nori. Nu, o būdavo,
kad ir kelnukėse padaro. Nu visaip būna. O jau nuo metų, tai jau ant
puodulio. Tai galima sakyti, kad jau po metų, jei vaikas nepadaro, kaip
reikia, tai jau jį daugiau pabara? Nu taip. Ir pabara, ir suduoda. Dar iki
metų tai dar, bet jau nuo metų, tai jau. Va dabar kaimynės sūnus buvo.
Čia gyveno ir savo vaiką augino. Tai jau dviejų metukų buvo. Sakau:
,,Suduok, ir taip jis nedarys.“ Nu tai paskiau ir aš jau imu juoktis, jau
tą vaiką sarmatyt. Tai jis užsigrįžta ir sako: ,,Durna boba“ (juokiasi).
1924 m. Merkinėje gim. pateikėja. 2004 m. Merkinėje užr. M. Balikienė
ir V. Navickas. – MBR, b. V, l. 15.

Lowly/Shameful Functions of the Body:
Functions of the Lower Body Stratum:
The Subject-Matter and Research Perspectives
Monika Balikienė, Edvardas Balika,
Vytautas Navickas
The authors seek to draw the attention of Lithuanian ethnologists, anthropologists, and other representatives of the humanities and social sciences, to the Lithuanian traditional and
modern body concepts. They are not only interesting, but also
significant to Lithuanian culture studies. This paper presents
and analyses an important aspect of the modern study of the
body—shameful bodily functions. They are a very promising object of cultural studies. Unfortunately, shameful bodily
functions around the world are often quite reluctantly studied.
Lithuanian shameful bodily functions are still waiting for their
researchers. About the Lithuanian body there is generally very
little information, although it is very necessary. It is extremely
difficult to find ethnographic data on necessary everyday human
physiological needs, about the concept of Lithuanian shame,
body structure and its functions; there is very little knowledge
about how and when in Lithuania children start toilet training.
Gathering and analysis of this type of information helps us better understand traditional and modern Lithuanian culture.
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Gauta 2012-12-12, įteikta spaudai 2012-06-06
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„Lietuva senose fotografijose“:
žvilgsnis į mūsų praeitį
Jau keleri metai daug kalbame apie mūsų kultūros
paveldo skaitmeninimą ir kėlimą į interneto erdves.
Taip visuomenei po truputį veriasi Atminties ir Paveldo
institucijų fonduose ir archyvuose sukauptos vertybės,
kurios iki šiol buvo pasiekiamos nedaugeliui. Valstybės
institucijos dažniausiai vykdo didelius, brangius projektus, kuria sudėtingas, lėtas, neįgudusiam vartotojui sunkiai aprėpiamas duomenų bazes. Kiti vertingi ir
įdomūs istorinės atminties projektai kuriami privačių
asmenų, investuojančių tik savo laiką ir lėšas, iniciatyva. Šį kartą norėtume pristatyti puikų ir gyvybingą
istorinei fotografijai skirtą projektą „Lietuva senose
fotografijose“ socialiniame tinkle „Facebook“.
Tai kelių entuziastų sukurta internetinė paskyra,
kiekvienam iš mūsų suteikianti galimybę dosniai dalytis savo šeimos, giminės fotoarchyvais ir susipažinti
su kitų žmonių, šeimų istorinėmis fotografijomis. Šis
2009 metų pabaigoje startavęs puslapis, šiuo metu
turintis jau per 64 000 draugų, lankomumu ir lankytojų aktyvumu, matyt, lenkia visas kitas lietuviškas
paveldo duomenų bazes. Jo naujienas stebi visame
pasaulyje pasklidę lietuviai. Vieni dalijasi fotografijo-

mis, kiti – savo įspūdžiais arba pastabomis, padedančiomis identifikuoti užfiksuotus vaizdus ir veidus. Šiuo
metu skelbiama jau apie 16 000 skaitmeninių vaizdų
(jų skaičius kasdien auga), suskirstytų pagal vietoves
– nuo didžiųjų Lietuvos miestų iki miestelių ir kaimų.
Jų jau beveik du šimtai. Įspūdingi ir teminiai albumai:
„Žmonės iki 1945 m.“ (per 1000 fotografijų), „Tremtis“, „Partizanai“ ir kt. Daugėja ir gyvenimo po 1945ųjų metų vaizdų.
Puslapio „Lietuva senose fotografijose“ įkūrėjo Leono VILČIAUSKO žodžiais, idėja sukurti tokią
paskyrą kilo labai paprastai: „Radau internete keletą
senų nuotraukų iš savo gyvenamų apylinkių ir norėjosi jų pamatyti daugiau, taigi sumaniau sukurti grupę
„Facebooke“, tikėdamasis, kad ir kitiems žmonėms
bus įdomu pamatyti, kaip atrodė jų kaimas, miestelis
ar miestas praeityje. Paprašiau svetainės lankytojų,
kad jie pasidalytų savo turimomis fotografijomis – jas
nuskenuotų ir atsiųstų, ir daugybė žmonių sutiko tai
padaryti.“ Šis puslapis vertinamas ne tik senųjų fotografijų ir istorijos mylėtojų – 2012 m. jis pripažintas
geriausiu metų edukaciniu projektu internete.

Pradžia
Kalbiname paskyros „Lietuva senose
fotografijose“ administratorių
Joną KETURKĄ.
Kaip pradėjote bendradarbiauti projekte „Lietuva
senose fotografijose“?
Gimiau ir užaugau Ukmergės rajone, mažame Palivarko kaimelyje. Visada domėjausi istorija, ypač savo
miesto! Šis potraukis labai sustiprejo išvykus i užsienį,
matyt, dėl savo krašto ilgesio. Tad vis daugiau laiko praleisdavau internete, ieškodamas senų Ukmergės fotografijų. Kartą pastebėjau įdomų projektą „Facebooke“.
Tada jame buvo vos keletas pastovių lankytojų ir kelios
senosios Lietuvos nuotraukos. Susisiekiau su projekto
įkūrėju Leonu Vilčiausku ir prisijungiau prie jo, nes mūsų

vizijos sutapo: tai ne tik senų fotografijų kolekcija, bet ir
mūsų šalies istorija, leidžianti nupūsti dulkes nuo senų
albumų ir pamatyti, kaip keitėsi miestai, miesteliai, jų
architektūra, žmonės bei tradicijos.
Kaip viliojate lankytojus ir fotografijų saugotojus?
Paskyroje visus kviečiate pasidalyti senomis fotografijomis, o ar imatės aktyvesnių jų paieškų?
Pirmaisiais mėnesiais teko atkakliai raginti draugus
ir pažįstamus prisijungti prie mūsų projekto. Ne vienas kartojo, kad veltui gaištu laika, bet jaučiau, kad šis
sumanymas nėra tik eilinis „Facebooko“ puslapis. Maždaug po pusmečio įgavome pagreitį. Lankytojų skaičius
pradėjo augti valandomis, ir savo elektroniniame pašte
kas rytą rasdavome naujų fotografijų.
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Ar renkatės, ką iš atsiunčiamų fotografijų skelbti, kas
Jums šiandien atrodo vertinga?
Žinoma, visiems įdomiausios fotografijos iš prieškario laikų – XX a. pirmosios pusės. Jose atsispindi mūsų
senolių kasdienybė, jos primena, iš kur mes atėjome ir
kaip keitėsi ne tik miestų gatvės, bet ir žmonių veidai.
Bet publikuojame viską, ką gauname. Jei fotografiją
atsiuntęs žmogus persigalvoja, nuotrauką išsyk pašaliname. Bet taip nutinka retai. Atsiunčiami vaizdai keičia
mūsų paskyros veidą. Pradėjome skelbti senąsias fotografijas, vėliau atsirado ir atvirukų, XX a. pr. leidiniuose
atrastų Lietuvos vaizdų, e-paveldo tinklapio archyvo
nuotraukų, „dvigubų“ fotografijų, fiksuojančių vieną ar
kitą vietovę praeityje ir dabar. Vienas aktyviausių „dvigubų“ fotografijų kūrėjų yra mūsų kolega Rolandas
Laurutavičius, jis pildo Šiaulių albumą: susiranda mieste
vietą, užfiksuotą senoje fotografijoje, ir nufotografuoja
ją šiandien. Kartu sudėtos šios nuotraukos atskleidžia,
kaip laiko tėkmė keitė miestą, kas liko nepakitę. Nepailstantis mūsų pagalbininkas – Laimonas Umbrasas iš
Utenos, visada atrandantis įdomių fotografijų interneto platybėse. Mus vienija domėjimasis krašto istorija
bei meilė savo miestams.
Tiesa, kartais žmonės rasdavo internete ir mums persiųsdavo visiems gerai žinomų fotografijų. Į tai reagavo
„Facebooko“ administracija, tad šias nuotraukas turėjome nedelsdami ištrinti. Pasimokėme iš šios klaidos,
tad dabar skelbiame daugiausia originalias fotografijas,
kurios buvo saugomos privačių asmenų albumuose,
arba pateikiame tikslias nuorodas, iš kokio tinklapio
fotografija pasiskolinta. Labai prašome visų fotografijų savininkų nurodyti ir savo kontaktinius duomenis,
nes jau gauname pasiūlymų surengti „Lietuva senose
fotografijose“ skelbiamų nuotraukų parodas, taip pat
prašymų panaudoti šias fotografijas knygose ar kitose
publikacijose. Mums tarpininkaujant, Jūsų nuotrauka
gali atsidurti knygoje ar net parodoje užsienyje.
Kodėl pasirinkote tokį sklaidos būdą – „Facebooko“
puslapį? Kaip projektą auginote, kiek į jį investavote –
laiko, jėgų, lėšų? Kas greičiau augo – puslapio lankytojų
ar norinčiųjų dalytis šeimos albumų turtais skaičius? Kada
paskyros populiarumas ėmė pranokti lūkesčius?
Šiuo metu tai nėra komercinis projektas, tad investuojame tik savo laisvą laiką ir truputį lėšų. Turime vieną
elektroninio pašto adresą, žmonių atsiųstas nuotraukas
įkeliame į tinklapį, vieno ar kito miesto „albumą“ ir pasidalijame su visais lankytojais. Esame „Facebooke“ dėl
neįtikėtinų sklaidos galimybių – vos įkėlus fotografijas,
jos išsyk atsiranda mūsų gerbėjų ekranuose. Kai tik jas
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kas nors pakomentuoja ar paspaudžia „like“ – patinka,
fotografija tampa matoma ir jų draugams, ir t.t. Tai
padeda mums sparčiai plėstis, o mūsų skelbiamiems
vaizdams pasklisti po pasaulį. Laikui bėgant, puslapio
lankytojų skaičius ėmė augti greičiau nei gaunamų nuotraukų kiekis. Kaip svetainės administratorius, turiu
galimybę matyti be galo daug informacijos apie mūsų
svetainės lankomumą, taip pat žinau, kurios fotografijos patraukia daugiausia lankytojų dėmesio, iš kurios
šie lankytojai šalies ir t.t. „Lietuva senose fotografijose“ grožisi žmonės iš daugiau nei dvidešimties šalių:
Anglijos, JAV, Rusijos, Ispanijos ir t. t. Net iš tolimiausių
pasaulio kampelių, tarkim, Brazilijos. Dažniausiai – išeiviai, palikę mūsų kraštą prieš daugelį metų. Jau kelios jų
kartos gyvena svetur, bet vis dar jaučia ryšį su Lietuva.
Sulaukiame labai daug paskatinančių žodžių ir pagyrų
net iš lietuviškai nebekalbančių lietuvių. Tai skatina dar
labiau stengtis ir šį projektą plėtoti.
Kas dirbant labiausiai džiugino ir kuo galbūt teko
nusivilti?
Daug laiko užima svetainės priežiūra, nes visada
atsiranda vienas kitas lankytojas, komentaruose para
šantis ką nors šlykštaus. Tokius stengiamės išsyk
užblokuoti, o jų komentarus – šalinti. Labiausiai nuo
komentatorių „kenčia“ sovietmečio laikų nuotraukos.
Prašome suprasti, kad tai – tik nuotrauka, bet ji neretai tampa kibirkštimi, nuo kurios įsiplieskia diskusijos,
pasipila nepadorūs komentarai apie to meto rusišką
tvarką, krašto politiką, susiginčijama, kada buvo geriau
gyventi, ir panašiai. Labiau vertiname kitokias diskusijas – kai komentaruose aiškinamasi, kas nuotraukoje
pavaizduota, kokia gatvė, kokie žmonės, kartais net
nustatoma, kada viena ar kita fotografija padaryta.
Tokios nuotraukos išsyk įgyja savo istoriją, kurią kiek
vienam įdomu pasiskaityti. Vienas iš mūsų tikslų ir yra
prakalbinti nuotraukas ir kuo daugiau iš jų sužinoti apie
praeities gyvenimą!
Pradžiugino ir 2012 m. pelnytas LOGIN apdovanojimas, kai buvome pripažinti geriausiu edukaciniu metų
projektu internete. Dėl šio apdovanojimo teko pakovoti
ir padirbėti, bet jautėme, kad esame jo verti. Apdovanojimą lėmė ir mūsų lankytojų aktyvumas. Tai skatina judėti
pirmyn. Manau, įrodėme, kad ir „Facebooke“ galima
sukurti vertingą krašto istorijai skirtą projektą, kuriuo,
tikimės, mėgausis kelios žmonių kartos. Pradėjau ir savarankišką projektą – „Ukmergė senose fotografijose“,
kuris skirtas tik Ukmergei. Jis taip pat sparčiai populiarėja. Manau, kad ateityje atsiras ir kitų miestų istorinės
atminties gaivinimo entuziastų, kurie rūpinsis viešai
paskelbti dar daugiau istorinių Lietuvos fotografijų.
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Atradimai
Dairantis po paskyros „Lietuva senose fotografijose“ albumus, dėmesį išsyk patraukia Roberto ČERŠKAUS atsiųstos fotografijos iš Čerškų giminės, daugiausia – Onos Čerškutės-Kairiūkštienės ar tremtinės Teklės
Čerškutės-Baltakienės – asmeninių archyvų. Dešimtys
jų, paskelbtos albumuose „Kamajai“, „Žmonės iki
1945 m.“, „Žmonės tremtyje“ ir kt., atskleidžia trijų šeimos kartų gyvenimo istoriją ir likimus – nuo nerūpestingos jaunystės Kamajų miestelyje, Nepriklausomos Lietuvos inteligentijos gyvenimo Kaune, poilsio Palangoje iki
Sibiro tremties. Šios fotografijos išsiskiria meniškumu,
tai – talentingo fotografo ar fotografės darbai, suteikiantys galimybę stebėti šeimos gyvenimą iš arti, tarsi
iš vidaus. Galbūt todėl šie gyvenimo vaizdai jaudina ir
traukia, po truputį susiklosto į įspūdingą istorinį pasakojimą, lydimą tikslių komentarų. Šioje publikacijoje –
fotografijos iš gyvenimo Kamajuose.

Rytų ir Sibiro tyrinėtojas, po 1863 m. sukilimo – tremtinys Jonas Čerskis...
Mano proprosenelis Nikodemas Čerskis nuomavosi
grafui Tyzenhauzui priklausančią žemę Kamajų apylinkėse. Jo trobesiai buvo nuosavi, o aptvaras – iždo. Tėvo
žemėje pasiliko ūkininkauti jo sūnus Juozapas. Jam,
manau, neblogai sekėsi, nes per 1913 m. gaisrą, apie
kurį rašė tų metų lietuviška spauda, sudegė net septyni
Juozapo Čerškaus ūkio trobesiai:
„Kamajai (Zarasų pav.) Kovo 20 d. čia ištiko gaisras. Užsidegė žydo gryčia, kur buvo sukrautos pakūlos; nors vėjas
buvo mažas, bet ačiū sausumai ūmu laiku supleškėjo apie
25 trobos, tame skaičiuje vieno ūkininko Čerskaus pražuvo
7 trobos. Kamajuose yra gesinamoji mašina, bet sugedusi.
Miestelėnams vertėtų pasirūpinti sutvarkyti tą mašiną, kad
gaisrui ištikus, butų galima nors šiek tiek ir ja pasinaudoti.
Skriauda.“ („Lietuvos žinios“, 1913 04 23, p. 3.)

Savo šeimos albumų fotografijomis ir
istorija dalijasi Robertas ČERŠKUS.
Mano santykis su senąja fotografija ypatingas.
Fotografavimas tapo Čerškų šeimos tradicija nuo pat
XIX a. pabaigos, lietuviškosios fotografijos Aukštaitijoje pradžios. Fotografuoti, filmuoti, ryškinti ir montuoti 8 mm kino juostas mane dar vaikystėje išmokė
tėvas – Lietuvos kariuomenės savanoris, vėliau – politinis kalinys. Šis užsiėmimas buvo lyg savaime suprantamas, tad neteikiau jam didelės reikšmės.
Mano prosenelis, Užpalių bajorų palikuonis Juozapas Čerskis-Čerškus buvo Rokiškio – Kamajų krašto
knygnešys (jo broliui Jonui knygnešystė bei daraktoriavimas buvo pagrindinis užsiėmimas), jis vedė Agotą
Girgždytę ir užaugino keturias dukteris – Emiliją, Teklę,
Teresę ir Oną bei sūnų, mano senelį, Kazį Čerskį. (Buvo
dar du broliai, bet vienas jaunystėje nusišovė, supykęs,
kad tėvas jam draudė draugauti su kažkokia „netokia“
moterimi, o jauniausias brolis buvo su negalia, jo likimo
nežinau, nebebuvo kam papasakoti.)
Juozapo Čerskio-Čerškaus tėvas Nikodemas gimė
visų Lietuvos Čerskių-Čerškų lizde Pladiškių kaime
(buvusiame Pladiškių palivarke), ten su tėvais bei šeimyna gyveno maždaug iki 1840 metų, po to persikėlė
į Kamajus (galbūt su broliu Rapolu). Ten pasistatęs
namus pradėjo Čerskių-Čerškų Kamajų atšaką.
Beje, dalis Čerskių artimų giminaičių liko Polocko
gubernijoje, nuo 1772 m. Rusijos aneksuotoje Lietuvos
dalyje. Iš jų atšakos Svalnoje gimė žinomas Tolimųjų

Daraktoriaus ir knygnešio Jono Čerskio-Čerškaus šeima.
Apie 1905–1906 m. 1930–1936 m. jis gyveno Kaune ir už
savo lietuvišką veiklą gaudavo valstybinę pensiją.
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Gaisras, kilęs pakūlų sandėlyje, persimetė ir į kitus to
Kamajų kvartalo namus. Kiek žinau, tąkart pagrindinis
gyvenamasis namas tik apdegė. Jis buvo atstatytas toje
pat vietoje, tik kiek praplatintas.
Spėju, jog pirmoji fotokamera į Kamajus, Čerškų
namus, atkeliavo iš Petrapilio, kuris kiek labiau prakutusiems lietuviams tada buvo gana artimas miestas.
Pirmosios išlikę šeimos nuotraukos darytos pačioje XX
a. pradžioje, daugiausia Peterburgo bei Kauno fotostudijose. Apie 1916–1918 m. fotokamera tokiame nedideliame miestelyje kaip Kamajai buvo retenybė ir prabanga. Kamajuose šeimos ūkyje gyvenę senelio Kazio
Čerškaus seserys (tiesa, viena iš jų – ir Peterburge), nuo
vaikystės ir paauglystės mėgo ne tik knygas, vaidybą
Kamajų mėgėjiškuose vaidintojų būreliuose, bet ir foto-

grafuoti bei fotografuotis. Nedaug jaunų panelių turėjo
galimybę fotografuoti savo gyvenimą, nedaug tokių
nuotraukų ir išliko, todėl jos vertingos ir kraštotyrai, ir
menine prasme. Juk tais laikais dažniausiai buvo fotografuojamasi tik ypatingomis progomis – per vestuves, laidotuves arba daromi žmonių portretai, tad nuotraukos
dažniausiai būdavo režisuotos, statiškos. O unikalioje
vienos Kamajų miestelėnų šeimos fotografijų kolekcijoje matome, kad mano tėvo tetos – panelės Čerškutės,
ypač Ona, arba Niūtė, Čerškutė, kaip ji buvo vadinama
šeimoje, fotokamera naudojosi labai šiuolaikiškai, drąsiai
ir kūrybiškai. Panašiai kaip dabartinis jaunimas, fotografuojantis telefonais. Ji fiksavo kasdienio savo bei seserų,
draugių, tėvų gyvenimo momentus, skoningai kadravo,
puikiai išnaudojo natūralų šviesos-šešėlio žaismą. Kartais

Kamajų knygnešys Juozapas Čerškus, Nikodemo (1846–1926).

Agota Girgždytė-Čerškuvienė (1862–1929). Petrapilis.
Apie 1900–1914 m.

Likimas jiems buvo palankus, nugyveno gražų visavertį gyvenimą. Matė, kaip kūrėsi Lietuvos Respublika, buvo jos pažangos dalyviai
bei liudininkai. Dvidešimt vienerių Agota Girgždytė 1885 metais ištekėjo už knygnešio bajoro Juozapo Čerskio-Čerškaus (kaip parašyta
santuokos metrikoje – 39 m. „jaunuolio“). Gimė pulkas gražių vaikų. Užaugo 3 sūnūs (vienas buvo neįgalus, kitas jaunystėje nusišovė...)
bei 4 dukterys, kurios visos laimingai ištekėjo. Pagal Kamajų bažnyčios metrikas, šeimoje buvo gimę dar du vaikai – Adelija ir Antanas,
kurie mirė kūdikystėje vos kelių mėnesių. Antroji duktė Teklė pasiliko tėvų namuose, Kamajuose, Vandenų g. 2, ištekėjo už Kazio
Baltakio ir perėmė visą tėvų ūkį, karšino tėvus, augino sūnus, 1936 m. senosiose Kamajų kapinėse šalia tėvų palaidojo staiga mirusį
vyrą… 1948 m. atėję komunistai viską atėmė ir našlę su vienu iš sūnų – gimnazistu Tučiu (Vitalijum Baltakiu) – ištrėmė į Sibirą. Kitas
sūnus – Mutis (Laimutis Baltakis) – pateko į komunistinį konclagerį. Bet Agota ir Juozapas to jau nematė.
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seserys ir pačios kūrė nebanalius fotografijų siužetus.
Manyčiau, kad dalį šios šeimos fotografijų kolekcijos
galima vertinti kaip lietuvių meninę fotografiją. O faktas,
jog šią kolekciją kūrė daugiausia jaunos merginos, daro
ją dar įdomesnę ir itin retą.
Vėliau Niūtė tapo Ona Kairiūkštiene, Lietuvos
Finansų ministerijos ekonomisto Stasio Kairiūkščio
žmona. Ji, manau, buvo gabiausia iš seserų, išsiskyrė
menine prigimtimi, stiliaus pojūčiu. Vyras ją įkalbinėjo
vykti į Paryžių, studijuoti drabužių modeliavimą, o grįžus Kaune atidaryti savo parduotuvę – imtis privataus
verslo. Bet ji pasirinko „nepriklausomos menininkės“
gyvenimą, kūrė tik savo malonumui.
Fotografavo turbūt visos seserys. Pirmoji Juozapo
ir Agotos dukra Emilija buvo gerokai vyresnė už likusius brolius bei seseris. Ji pirmoji ištekėjo už Kazimiero
Krisiūno ir gyveno Petrapilyje. Kazimieras Krisiūnas
Tai seniausia Juozapo ir Agotos Čerškų šeimos fotografija,
daryta tikriausiai apie 1906 metus pro Kamajus keliavusio
fotografo. Sėdi Juozapas Čerškus ir Agota Čerškuvienė su
jauniausia dukra Ona (g. 1904–?) ant kelių. Stovi iš kairės:
Jonas (g. 1893–), Teresė (g. 1902–?), Teklė (1895–1971),
Emilija (1885–1970), Kazys (1891–1931). Šioje nuotraukoje
gerai matyti vyriausios sesers Emilijos ir kitų
brolių bei seserų amžiaus skirtumas.
Šioje nuotraukoje tik dvi seserys Čerškutės.
Pirma iš dešinės – Ona, o viršutinė – Tesė (Teresė).
Kitos dvi – geros draugės arba artimos giminaitės,
nes jų fotografijų Onos archyve išliko ir daugiau.
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Kamajų vaidintojų būrelis, vaidinęs V. Gutovskio pjesę „Švarkas ir milinė“. Kairėje guli Kazys Čerskis, už jo – sesuo
Emilija Čerškutė. Šalia Emilijos sėdintis vyras laiko laikraštį „Lietuvos ūkininkas“. Pirmasis iš dešinės – popieriaus
lapą, ant kurio užrašyta: „Švarkas ir milinė 1918 Kamajai“. 1918 m. Apie Kamajų vaidintojus rašė net „Lietuvos
žinios“: X Kamajai (Zarasų pav.). Rugpjūčio 15 ir rugsėjo 2 d. š. m., artistai-mėgėjai rengia čia 2 vakaro. Vaidins dvi
komediji: „Žilė galvon – velnias uodegon“ ir „Nesipriešink“ ir triveiksmę dramą „Švarkas ir Milinė“. Po vaidinimui
deklamacijos, paskui šokiai, skrajojanti krasa ir tt. Vakarėliai iš visų atžvilgių žada būti indomesniais ir geriau
sutvarkytais, negu praėjusiais metais, todėl gerb. bublikos meldžiame kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Kerėpla.
(„Lietuvos žinios“, 1912 08 09, 4 psl.)
Vyšnių skynimas Kamajuose. Iš dešinės: Agota Čerškuvienė, Teklė Čerškutė-Baltakienė,
neatpažinta viešnia, Tesė (Teresė) Čerškutė-Micutienė. 1926–1929 m.
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buvo geras veterinarijos gydytojas ir dirbo Romanovų
dvare (nežinau, kuo jis rūpinosi – caro žirgais ar šunimis, reikėtų dar aiškintis). Emilija Peterburge gyveno
pasiturinčiai, visą gyvenimą rūpinosi tik namais. Pas
ją tėvai siųsdavo pagyventi (ar paviešėti) ir jaunesnes
sesutes. Jaunos panelės ten kažko mokėsi, apsilankydavo Peterburge ir tėvai.
Prieš pat Rusijos revoliuciją ir perversmus Kazimieras Krisiūnas netikėtai mirė, Emilija liko jauna našlė. Ji
sugrįžo į atsikuriančią Lietuvą, Kamajus, ir, gavusi specialų vyskupo leidimą, ištekėjo dar kartą už savo tikro
dėdės – Jono Diržio, kilusio iš Rokiškio – Kamajų krašto,
ir apsigyveno Kaune. Caro laikais Maskvoje Jonas
Diržys buvo geležinkelio depo viršininkas, ten turėjo
namus. Bet valdžią perėmus raudoniesiems, su specialiu Lenino pasirašytu leidimu iš Maskvos grįžo į Lietuvą.
Nepriklausomoje Lietuvoje Jonas Diržys gavo panašią
tarnybą Lietuvos Geležinkeliuose. Kurį laiką buvo Jonavos geležinkelio stoties viršininku, po to tapo II-ojo Lietuvos Seimo deputatu.
Tesė – Teresė Čerškutė ištekėjo už Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus dr.
Domo Micutos (1919 m. jis kurį laiką vadovavo Lietuvos
spaudos biuro informacijos skyriui – „Eltos“ pradininkui) ir įsikūrė Kaune, naujame mediniame nuosavame
dviejų aukštų name, Žaliakalnio rajone, Vydūno alėjoje
(dabar Nr.43), kurį 1923 m. suprojektavo architektas
inžinierius Antanas Jokimas ir specialiai šiam darbui iš
Kopenhagos atvykęs inžinierius Peteris Marius Frandsenas. Netoliese, Parodos gatvėje, gyveno ir sesuo Ona

Šienavežis Čerškų-Baltakių ūkyje Kamajuose.
Apie 1924–1929 m.
Prosenelė Agota Girgždytė-Čerškuvienė (1862–1929) mezga.
Kamajai, Vandenų g. 2. 1926–1929 m.
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Teklė Čerškutė lesina balandžius. 1926–1932 m.

Neatpažintas jaunuolis ir Tesė (Teresė) Čerškutė
prie namų Kamajuose. 1920–1925 m.
Teklė Čerškutė prie namų. 1924–1926 m.
Neliko nei žmonių, nei namo, net ir gatvės pavadinimo.
Dabar ši gatvė kažkodėl vadinasi „Rudžių“. Namas nugriautas apie 1975–1985 m. 1948 m. ištrėmus savininkus, žemė ir
namai buvo „nacionalizuoti“, padalinti į butus, atkelti svetimi
žmonės. Kai Teklė grįžo iš tremties, jai leido paskutines dienas
nugyventi savo name, mažame, samdiniams skirtame kambarėlyje, iš kurio ji ir buvo palydėta į Kamajų kapines…

Čerškutė-Kairiūkštienė su šeima. Seserys galėjo dažnai
susitikinėti, kartu vedžioti savo atžalas po Ąžuolyną
ar nuvykti pasisvečiuoti pas vyriausiąją seserį Emiliją į
Aukštuosius Šančius. Ar visos kartu su šeimomis automobiliais nuvažiuoti į Kamajus (Kairiūkščiai iš pradžių
turėjo „Opel-4/20 PS“, o vėliau – „Ford Köln“).
Tėviškėje, Kamajuose, Vandenų gatvėje Nr.2, įsikūrė Teklės Čerškutės-Baltakienės šeima. Kiek vyresnė
už Niūtę bei Tesę, Teklė Čerškutė ištekėjo už kamajiškio ūkininko Kazimiero Baltakio, kuris atsikėlė užkuriom ir, nupirkęs dar žemės, išplėtė senąjį Čerškų ūkį.
Kazimieras Baltakis (1887–1936) buvo Kamajų Smulkaus kredito draugijos (kooperatinio banko) valdybos pirmininkas, Kamajuose bei apylinkėje gerbiamas
žmogus. Deja, jis anksti mirė nuo insulto, ir Teklei teko
vienai užauginti du sūnus… Karai bei Lietuvos okupacijos, ypač paskutinė, daug ką negrįžtamai išblaškė,
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sunaikino. Čerškų šeimą, kaip ir daugelį kitų Lietuvos
šeimų, tiesiogiai palietė pokario įvykiai, bet seserų
likimai susiklostė skirtingai (brolis Kazys – mano senelis – jau buvo miręs). Emilija, kurios vyras Jonas Diržys
mirė karo metu, bei Ona su vyru ir dviem dukrelėmis
išgyveno Kaune ir liko nepaliestos komunistinių represijų, bet Teresei su dviem dukrom ir vyru, kurie teroro
tikrai nebūtų išvengę, teko trauktis į Vakarus. Kurį laiką
jų šeima labai sunkiai vertėsi pokariniame Paryžiuje, dr.
Domas Micuta dirbo visokius sunkius fizinius darbus,
po to jie emigravo į JAV ir apsistojo Čikagoje.
1948 m. Teklė Čerškutė-Baltakienė su sūnumis buvo
suimti ir iš gimtųjų namų Kamajuose ištremti į Sibirą,
Krasnojarsko kraštą. Vienas sūnų atsidūrė lageryje,
nes su bendramoksliais ruošėsi ginkluotai rezistencijai,
turėjo ir ginklų – vieną pusbroliams mano tėvas buvo
atvežęs iš Šiaurės fronto, kitą surado pamestą pakelėje. (Dar prieš porą metų mėginome su dėde atrasti,
kur kluone jis buvo užkastas, ir padovanoti Kamajų
kraštotyros muziejui, bet nepavyko...) Didelė ČerškųBaltakių sodyba su trobesiais, stovėjusi Kamajų centre,
buvo išplėšta, išdraskyta. Ten dabar kiti namai, ir kiti
žmonės gyvena… Net gražus Vandenų, vėliau Dariaus
ir Girėno gatvės pavadinimas išnyko, liko tik nuostabios
nuotraukos apie šviesių žmonių gyvenimą Nepriklausomoje Lietuvoje… Daug fotografijų buvo sukurta ir
tremtyje. Kadangi fotokamera bajoraitės Teklės Čerškutės, vėliau Baltakienės, šeimoje nuo pat jaunų dienų
buvo toks pat įprastas dalykas kaip ir kiekvienoje lietuvių šeimoje šiandien, ji buvo išsivežta ir į tremtį, o

Motina ir duktė svetainėje – Agota Girgždytė-Čerškuvienė ir
Emilija Čerškutė-Diržienė. 1924–1928 m.
Seserys Emilija Čerškutė-Diržienė ir Tesė (Teresė) Čerškutė
rymo prie langelio. 1925-09-09.
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Šv. Velykos pas Čerškus. Iš kairės: II Seimo deputatas Jonas Diržys,
Teklė Čerškutė, tėvas Juozapas Čerškus, galbūt Juozapo brolis knygnešys
Jonas Čerškus. Iš dešinės: Finansų ministerijos ekonomistas Stasys Kairiūkštis,
Ona Čerškutė. Kamajai, Vandenų g. 2. 1924–1926 m.
Šv. Velykos Kamajuose. Pirmoje eilėje iš kairės: Teklė Čerškutė-Baltakienė,
Niūtė (Ona) Čerškutė, Stasys Kairiūkštis su būsima rašytoja Jurgita Smolski
(Jurgita Smolskyte). Antroje eilėje iš kairės: Jonas Diržys, Emilija ČerškutėDiržienė, Agota Girgždytė-Čerškuvienė, belgė Žermena Gleen-Smolski
(Jurgio Smolskio-Smalsčio našlė – Smolskienė).
Kamajai, Vandenų g. 2. 1926–1929 m.
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fotografavimo įgūdžiai natūraliai perduoti Teklės sūnums – Tučiui ir Mučiui
(Vitalius Baltakis ir Laimutis Baltakis).
Šios nuotraukos meniniu požiūriu gal
kiek silpnesnės, bet taip pat įdomios
ir vertingos. Daugiausia fotografuota
viena lietuvių tremtinių gyvenvietė,
Piskunovkos kaimas (Krasnojarsko
krašte), Litovkos gatvė. Fiksuotas
tremtinių gyvenimas, kasdienybė,
darbai, nevengta fotografuoti, tų
laikų požiūriu, banalių, buitinių scenų
(pvz., nuotraukų ciklas, kuriame
užfiksuota eilė, laukianti, kol bus atidaryta alkoholiu prekiaujanti parduotuvė). Kurti kasdienio tremtinių gyvenimo reportažai, fotografuota išsyk
po kelis vieno įvykio kadrus (pvz.,
vandenį nešančios moterys Litovkos
gatvėje). Etnografiniu bei meniniu
požiūriu įdomus fotografijų ciklas su
arkliais (jomis susidomėjo ir Anykščių
Arklio muziejus) bei statiškos vaikų
ant Jenisiejaus kranto fotografijos.
Šiose nuotraukose ne vien lietuviai
tremtiniai. Piskunovkos kaime buvo
tremtinių berods ir iš Ukrainos ar kitų
Sovietų imperijos vietų.
Didesniąją dalį Baltakių tremties
fotografijų tiesiai iš negatyvų suskaitmenino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro
darbuotojai. Apie 30 šių fotografijų
jau planuojama eksponuoti Rokiškyje,
Tyzenhauzų dvare, šio krašto tremties
istorijai skirtoje parodoje, bus ten ir
keletas fotografijų iš Kamajų.
Atskira istorija – senelio fotografinis palikimas. Kariškis Kazys Čerskis,
Juozapo sūnus, g. 1891 m., taip pat
buvo fotomėgėjas. 1927–1931 m. jis
pats ryškino ir spalvino nuotraukas.
Fotografavo ne Kamajų krašte, bet
ten, kur jį nublokšdavo tarnyba Lietuvos kariuomenėje ar Lietuvos viešojoje
bei pasienio policijoje. Esu surinkęs
daug informacijos apie jo gyvenimą:
iki Pirmojo pasaulinio karo studijavo
ekonomiką Petrapilio politechnikos
institute. Prasidėjus karui, tapo artilerijos karininku ir buvo išsiųstas į frontą.
1916 m. vedė Peterburgo verslininkų
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dukrą Mariją Vasiljevą, kuri Pirmajame pasauliniame kare
dalyvavo kaip medicinos sesuo savanorė. Senelis bolševikų pučo naktį (1917-11-07) Peterburge buvo suimtas ir
su grupe kitų Rusijos karininkų vestas sušaudyti, bet per
plauką išsigelbėjo. Vėliau jis su žmona pasitraukė į Sibirą
ir tarnavo karininku admirolo A. Kolčako kariuomenėje
iki šios sunaikinimo. Po to vėl bolševikų suimtas, vėl per
plauką išvengęs sušaudymo, buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją kaip štabo raštvedys, nes visi kiti ten buvo
beraščiai. 1920 m. iš Sibiro per Turkiją su šeima sugrįžo į
Lietuvą, ir, kaip prisimena tėvas bei teta, kaip savanoris
artilerijos karininkas spėjo sudalyvauti Giedraičių–Širvintų kautynėse. Kaip savanoris buvo gavęs ir žemės
sklypą Gaveikių kaime, netoli Kamajų. Lietuvos Respub
likoje baigė Aukštesniuosius policijos kursus nuovadų
viršininkams. Šį darbą ir dirbo. Tarnaudamas Ežerėnuose
(Zarasuose), tarnybos metu buvo sunkiai sužeistas (dėl
to atsirado progresuojanti TBC). Po gydymo paskirtas
į Pasienio Policiją, kur tarnavo iki ankstyvos mirties.
Mirė tarnybos vietoje, šalia Vievio, Kergeliškių (dabar
kažkodėl vadinamas Karageliškių) kaime 1931 m. kovo
27 d. Buvo Lietuvos respublikos kariuomenės atsargos
karininkas ir ant policininko uniformos visuomet segėjo
Lietuvos atsargos karininkų sąjungos ženklelį.
Senelio fotografijos buvo spalvotos, deja, jų nedaug
teišliko, nors buvo visas lagaminas. Jį 1944 ar 1945
metais su savimi pasiėmė senelė, kai su vaikais ir frontu
traukėsi link Vokietijos. Senelė dukrai, o teta man papasakojo, kaip jį pavogė – vagis, matyt, įlipo pro langą,
ir pasirinko iš dviejų lagaminų sunkesnįjį, tą, kuriame
ir buvo visos senelių nuotraukos. Tikriausiai vėliau jas
išmetė kur pakelėje… Labai gaila, iš senelio fotografijų
kolekcijos liko tik trupiniai.
Kai tik atsirado galimybė, t.y., nebeliko realaus pavojaus nukentėti už „buržuazinių nacionalistų“ fotografijų saugojimą ar sklaidą, pradėjau intensyviau rankioti
giminės ikonografinį palikimą, tai, ką jiems pavyko išsaugoti. Per ilgą laiką, iš įvairių po Lietuvą išsibarsčiusių ar
į užjūrius nublokštų giminaičių pavyko surinkti nemažai
fotografijų, manyčiau, turinčių istorinę ir meninę vertę.
Iki šiol po truputį šią kolekciją pildau, bet saugau ją tik
skaitmeniniu pavidalu. Dalis šių fotografijų jau paskelbta
„Facebooke“, puslapyje „Lietuva senose fotografijose“,
Kamajų albume. Dalis – kituose albumuose: „Žmonės iki
1945 m.“ ir „Žmonės tremtyje“. Šios fotografijos sulaukė
didelio šios socialinio tinklapio paskyros lankytojų susidomėjimo bei daug palankių atsiliepimų.
Lietuvoje yra susiklostęs ypatingas požiūris į šeimos
fotografiją, ypač – prieškarinę. Jis geriausia suprantamas tiems žmonėms, toms šeimoms, kurios nukentėjo
kartais net dėl vienos vienintelės artimo žmogaus fotografijos šeimos albume… Senosios fotografijos – tai

Kamajų jaunimas ilsisi. Pirmas dešinėje Jonas Čerskis, nusišovęs
dėl „nelaimingos meilės“ (spėjama, kad fotografijoje galvą
padėjęs ant jos kelių). Kamajai, 1912–1918 m.
Fotografijos iš Onos Čerškutės-Kairiūkštienės,
Emilijos Čerškutės-Diržienės ir tremtinės
Teklės Čerškutės-Baltakienės archyvų.

unikali mūsų tautos ir valstybės patirtis, kurią būtina
branginti ir nagrinėti visais įmanomais aspektais, ypač
kol dar yra gyvų žmonių, kurie apie jas ar jų saugojimo
patirtį dar gali papasakoti arba ją aprašyti.
Įdomi Amerikos lietuvių rašytojos Rūtos Šepetytės
istorija. Ji parašė pasaulyje populiariausią lietuvišką
romaną „Tarp pilkų debesų“ apie Sibiro tremtinius iš
Lietuvos, kuris išverstas jau bene į 30 pasaulio kalbų
ir skaitomas daugiau nei 43 šalyse. Ją įkvėpė skaudi
asmeninė patirtis, pasakodama apie tai romano video
pristatyme (žr. www.amazon.com ir kitur), ji mini ir
fotografijas: kai viešėdama pas gimines Lietuvoje naiviai paprašė parodyti savo senelio – Nepriklausomos
Lietuvos karininko – nuotraukų, giminaičiai prisipažino,
kad jas visas sudegino, bijodami dėl jų nukentėti...
Aš bendradarbiauju ir su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centru, su Karo muziejumi
bei kitais muziejais, nes noriu, kad įdomūs ir, mano
požiūriu, svarbūs dalykai būtų matomi ir visiems prieinami. Įvairių paieškų metu kartais visai atsitiktinai
pavyksta atrasti ir kitų, nesusijusių nei giminystės, nei
kitais ryšiais žmonių fotografijų. Jeigu matau, kad ta ar
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kita įdomi nuotrauka iš Nepriklausomos Lietuvos ar dar
ankstesnio gyvenimo yra svarbi istoriniu, kraštotyros
požiūriu ir gali likti net neįvardyta, nepaviešinta ar ir
visai pasimesti, visuomet paprašau savininkų, kad leistų
padaryti nors jos skaitmeną. Dalis šių nuotraukų taip
pat buvo paskelbta „Lietuvoje senose fotografijose“.
Taip, manau, tiek nuotraukoms, tiek jose įamžintiems
žmonėms suteikiamas naujas, nors ir virtualus, gyvenimas... Aš nesu kolekcionierius, nors šiuo metu jau yra
daug senųjų fotografijų rinkėjų, yra ir šių fotografijų
rinka. Apmaudu, kai vienos šeimos ar vieno albumo
fotografijos išsklaidomos po pasaulį, išparduodamos.
Po to nebeįmanoma atsekti, nei iš kur jos, nei kokie
ten žmonės nufotografuoti. O valstybės tarnautojams
senųjų fotografijų kolekcijų likimai bemaž nerūpi. Štai
skaudus pavyzdys: netikėtai mirė kolekcionierius,
sukaupęs tūkstančius Nepriklausomos Lietuvos karininkų, jų šeimų fotografijų – unikaliausią viso gyvenimo
kolekciją, kurios pagrindu buvo išleista „Lietuvos karininkų“ enciklopedija. Našlė siūlė ją įsigyti valstybei, bet,
matyt, kaina ir politinė konjunktūra nebuvo palanki, ir
dabar niekas nebežino, koks tolesnis tos kolekcijos likimas – ji nežinia kur...
Čerškų šeimos carinių bei Nepriklausomos Lietuvos
laikų fotografijų jau yra per tūkstantį. Turiu nedaug
vilčių, kad Teresė Čerškutė-Micutienė sugebėjo per
Vokietiją, Prancūziją išsivežti fotografijų į JAV ir paliko
jų dukterims. Dar tikiuosi atrasti ir vieną kitą senelio
darytą fotografiją, nes jas siuntinėdavo draugams bei
pažįstamiems kaip sveikinimus ar atvirlaiškius.
Fotografijų paieška reikalauja daug laiko. Tarkime,
iš tėvo sužinojau, kad senelis 1927 – 1931 m. saugojo
Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją prie Vievio kartu
su kitu Lietuvos pasienio policijos viršininku – Vaisiūnu, jie buvo geri draugai. Tikėtina, kad ir to žmogaus albume, jeigu jis yra išlikęs ir kas nors iš baimės
jo nesudegino, galėjo būti senelio darytų nuotraukų.
Tėvas tą žmogų gerai atsiminė, nes jis buvo jo krikštatėvis, turėjo nuotrauką, kurioje tarp Lietuvos Pasienio policijos Trakų baro rajonų viršininkų yra ir Vaisiūnas, ir senelis Kazys Čerskis. Padedamas Lietuvos
Pasieniečių muziejaus specialistų, išsiaiškinau ne tik
Pasienio Trakų baro viršininko Petro Vaisiūno vardą,
bet ir likimą – jis buvo sušaudytas 1942 m. lapkričio
5 d. Kansko lageryje, o šeima – žmona ir du vaikai –
ištremti 1941 m. birželio 14 d. Čekistai šeimai, buvusiai
tremtyje, kelerius metus melavo, kad jis gyvas… Petro
Vaisiūno žmona ir dukra tremtyje mirė, sūnų prieš kelerius metus internetu pavyko atrasti dar gyvą, tebegyvenantį Sibire, Barnaule, jis atsiuntė porą skaitmenų
iš savo tėvo prieškarinių nuotraukų albumo (jos taip
pat paskelbtos „Lietuvoje senose fotografijose“),
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žadėjo paieškoti daugiau. Susirašinėjome naudodamiesi jo sūnaus, kuris lietuviškai jau nebesupranta,
elektroniniu paštu, bet ryšys nutrūko, nežinau, ar jis
dar gyvas. Kito senelio draugo – buvusio Lietuvos
telegramų agentūros ELTA atstovo Londone ir garsaus britų žurnalisto, džiudokos Ernesto Jono Harrisono dukrą Aldoną per internetą bei padedamas gerų
draugų, atradau tebegyvenančią Londone. Ji su pasididžiavimu saugo ne tik savo tėvo Gedimino ordiną,
jo verstų lietuviškų pasakų rankraštį, bet ir nuotraukų
iš Nepriklausomos Lietuvos, kuriai jos tėvas paskyrė
didelę savo gyvenimo dalį... Viliuosi, gal ten bus kokia
ir mano senelio daryta fotografija.
Mėginau inicijuoti, kad Kaune arba Vilniuje atsirastų Ernesto Jono Harrisono gatvė. Šis žmogus tikrai
ypatingai nusipelnė Lietuvai, buvo ištikimas jos draugas ir yra vertas tokios pagarbos (internete paskelbti
jo pokariniai laiškai, kuriuose puikiai atsispindi E. J.
Harrisono požiūris į lietuvius bei tada dar okupuotą
Lietuvą.) Deja, ir šiuo atveju susidūriau su jau įprastu
dabartinės Lietuvos valdininkų abejingumu...
Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ
Memory

“Lithuania in old photographs”:
a glimpse into our past
This publication presents the project “Lithuania in old photographs”, which exists on the social
network Facebook. It is an online account created
by several enthusiasts and is a place where people
can share historic photographs — images from their
family albums. The page was launched at the end of
2009 and has an archive of over 16,000 photographs
and almost 65,000 friends. Lithuanians around the
world share on this account not only photos, but
also comment on them, discuss Lithuanian history.
Presented in more detail here is the story of the
Čerškus family, documented through their posted
photo-archives. Robertas Čerškus has accumulated a
large collection of photographs of his family’s history,
and he describes the lives and fates of three generations of this family, while the photographs reflect not
only personal history, but the history of Lithuania —
from a carefree youth in the small village of Kamajai
in Eastern Lithuania to the life of the intelligentsia in
Kaunas in independent Lithuania; from vacations in
the resort town of Palanga to exile in Siberia. This
publication shares only the photographs from Kamajai from the beginning of the 20th c. This is the story of
people and homes that no longer exist.
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(Nebe)džiugina
Dainius RAZAUSKAS
VAIŠKŪNAS, Jonas. Skaitant dangaus ženklus:
Lietuviško Zodiako pėdsakais. Vilnius:
Dominicus Lituanus, 2012, 180 p., iliustr.,
nuotr. ISBN 978-9955-811-30-5.
Dangaus ženklai ilgą laiką buvo šventraštis,
kuris išsaugojo ir perteikė ilgaamžę žmonijos dvasinę
patirtį. Ženklams persikėlus į knygas, dangus pritilo.
Atėjo laikas knygoms prakalbinti dangų (p. 12).
Jonas Vaiškūnas – vienas žymiausių Lietuvos etnoastronomų, t.y. tradicinės (liaudies) astronomijos tyrinėtojų. Pačioje knygos pradžioje, „Pratarmėje“, savo
tyrimų sritį jis glaustai pristato ir aiškiai apibrėžia:
„Kultūrinės astronomijos akiratyje yra ne dangaus šviesuliai ir Visata, bet senosios tradicinės žinios apie dangaus šviesulius ir Visatą, šių žinių apraiškos įvairiose
kultūros srityse. Kultūrinei astronomijai būdingos dvi
tyrimų kryptys: archeoastronomija ir etnoastronomija.
Archeoastronomijos (seniau vadintos astroarcheologija)
dėmesio centre – priešistorinių, archeologinių kultūrų
astronomijos tyrimai; etnoastronomija, naudodamasi
šiuolaikinės etnografijos ir etnologijos metodais, analizuoja tebeegzistuojančias tradicines žinias apie dangaus šviesulius. Tačiau dažnai kultūrinės astronomijos
mokslo šaka vadinama tiesiog archeoastronomija, o
ja užsiimantys mokslininkai – archeoastronomais.
Lietuvoje, kaip ir kai kuriose kitose šalyse, šioms tarpdalykinių tyrimų kryptims įvardyti vartojama etnokosmologijos sąvoka“ (p. 11). Na, kosmologija šiaip jau
dažniausiai reiškia apskritai pasaulėvaizdį, viso pasaulio
– kosmo, ne tik dangaus ir jo šviesulių, sampratą, todėl
etnoastronomijos terminas daug tikslesnis.
Taigi etnoastronomija tiria ne pačius dangaus
kūnus (planetas, žvaigždes, žvaigždynus ir t.t.), bet
žinias apie juos ir jų sampratą tradiciniame pasaulėvaizdyje, o duomenis ima ne iš observatorijų, bet iš
senųjų, istorinių religijos ir mitologijos šaltinių, pastarųjų šimtmečių tautosakos, etnografinių papročių aprašymų, archeologijos radinių ir t.t. Vis dėlto, kadangi
tiria būtent dangaus šviesulių sampratą bei įvaizdžius,
tai ir šiuolaikinės astronomijos mokslo žinios apie
juos, jų fizines ypatybes, judėjimo dėsningumus ir t.t.
etnoastronomui yra būtinos. O Jonas Vaiškūnas pagal

išsilavinimą kaip tik yra astronomas, baigęs Vilniaus
universiteto Fizikos fakultetą. Tai įgalina jį tradicinius vaizdinius bei tikėjimus apie dangaus šviesulius
matyti objektyvios dangaus kūnų mechanikos povaizdyje ir mus pasiekusiose senosios tradicijos nuotrupose įžvelgti atitinkamus tūlam dažnai nenumanomus
ryšius, o iškalba – juos mums atskleisti bei paaiškinti.
Pirmojoje ir antrojoje knygos dalyse, pavadintose
„Žemės ir dangaus ženklai“ (p. 13–26) ir „Zodiako
ištakos“ (p. 27–33), Jonas pristato Saulės ir žvaigždžių
judėjimo dangaus skliautu pagrindus, apskritai žvaigždyno ir būtent Zodiako sampratą, jo kilmę ir esmę, ir
daro tai itin meistriškai ir grakščiai.
Negana to, Vaiškūnas puikiai išmano lietuvių, baltų
mitologiją, tiek jos šaltinius, tiek tyrimo metodus. Ir čia
jo įžvalgos dažnai itin taiklios ir vertingos.
Viena tokių, pavyzdžiui, yra Motiejaus Stryjkovskio
kronikos vertimo „Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose“ patikslinimas. Teiginys apie tai, jog Lizdeika w
naukach gwiazdarskich, według biegów pogańskich, w
wiezdźbierstwach, snów wykładach (jako niegdy Joseph
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i Mojżesz w wszelkiej mądrości Egiptskiej) był wyćwi
czony, BRMŠ išverstas, esą jis „pagal pagonių mokslo
tvarką buvo išmokytas žvaigždžiažinystės, sapnų aiškinimo (kaip kitados Juozapas ir Mozė – visų Egipto
gudrybių)“.1 Na, pirmiausia krenta į akis, jog praleista
Lizdeiką buvus išmokytą dar ir w wiezdźbierstwach, t.y.
„raganystės“, arba „burtininkavimo“. BRMŠ vertimų
kokybė jau nesyk yra susilaukusi apgailestavimo. Bet
Vaiškūno įžvalga siekia kur kas giliau. Jis verčia, jog
Lizdeika buvo „žvaigždžių mokslų, pagal pagoniškus
b ė g u s, burtininkavimo ir sapnų aiškinimo (kaip kitados Juozapas ir Mozė – visų Egipto gudrybių) išmokytas“, ir išnašoje paaiškina: „Mano pateiktas šio sakinio
vertimas skiriasi nuo BRMŠ vertimo, kuriame žodžiai
według b i e g ó w pogańskich, w wiezdźbierstwach
buvo neišversti. Tačiau lietuvių kalboje yra žinomas
žodis bėgas, t.y. ‘kas skrieja, bėga (apie dangaus kūnus)’:
Verkite, vėjai ir dangiški bėgai (LKŽ); žvaigždžių
bėgis (źwaigzdźi÷ bºgis – der Sternelauf) (F. Kuršaičio
žodynas, 1874 m.). Senojoje rusų raštijoje sąvoka беги
небесные [‘dangiškieji, dangaus bėgai’] žymi planetas“ (p. 16). Labai daug slaviškos leksikos yra giminiška lietuviškajai, baltiškajai (nė nebekalbant apie
slavų prokalbės kilmę iš baltų), neretai taip, kad iš
esmės neįmanoma nuspręsti, ar prieš akis skolinys, ar
bendras paveldas. Šiaip ar taip, tokiais atvejais, užuot
skubėjus nusikratyti „įtartinu“ žodžiu, pirmiausia reikia pamėginti jį susigrąžinti.
Arba štai aiškindamas žvaigždyno sampratą Jonas
podraug rekonstruoja senąjį lietuviškąjį jo pavadinimą:
„Žvaigždės dangaus skliaute nėra viena su kita sujungtos, tačiau jas susieja žmogaus vaizduotė. O žvaigždžių
junginio vardas perduoda tam tikrą žinią. Taip veikia
žvaigždynai, arba žvaigždžių ženklai. Žodis žvaigždynas,
skirtas mintiniam žvaigždžių junginiui įvardyti, regis,
yra gana vėlyvas knyginis naujadaras. Lietuviškuose
raštuose ir liaudies kalboje neretai kaip bendrinis žodis,
reiškiantis žvaigždyną, pavartojamas sijtas, sietas, arba
sietynas, šiaip dažniausiai reiškiantis Tauro žvaigždyno padrikąjį žvaigdžių spiečių, astronomų vadinamą
Plejadėmis. Žodžiai sietas, sietynas gerai atspindi
žvaigždyno sudarymo esmę. Juk sietas-žvaigždynas yra
grupė žvaigždžių, kurias mes mintyse ne tik su-siejame
vieną su kita, bet ir išskiriame – at-siejame nuo bendros žvaigždžių visumos, tą išskirtą simbolinį junginį
– sietą dar su-siedami ir su tam tikru vaizdiniu, idėja“
(p. 19–20). Kuo tiksliausia ir plačiausia prasme sietynas tad reikštų „konsteliaciją“, iš lotynų con-stellatio,
1.	 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Sudarė Norbertas Vėlius, II:
XVI amžius. Vilnius, 2001, p. 523, 556

70

pažodžiui „san-žvaigždis“. O kadangi konsteliacija yra
įgavusi išplėstinę abstrakčią dalykų sanklodos, aplinkybių susiklostymo reikšmę, tai ši reikšmė įdėm tiktų ir
sietynui, tuo įgalindama gana gilius dalykus labai sklandžiai pasakyti lietuviškai…
***
Trečiojoje, vienoje iš dviejų esminių knygos dalių,
pavadintoje „Lietuvių Zodiako pėdsakais“ (p. 34–72),
apžvelgiama ir išnagrinėjama, kvoste iškvočiama visa
įvairių šaltinių teikiama medžiaga, kuri bent ką nors
gali pasakyti apie lietuvių, baltų Zodiaką, ir šia kvota
remiantis daromos nepaprastai įdomios, toli siekiančios išvados, daug svarbaus pasakančios ne tik apie
tiesioginį tiriamąjį dalyką, bet ir apie daugelį kitų ta
dingstimi paliečiamų lietuvių religijos, mitologijos,
etnologijos dėsmių.
Pirmiausia, žinoma, primenami du istoriniai šaltiniai,
tiesiogiai minintys senovės lietuvių Zodiaką, – Enėjo
Silvijaus Pikolominio užrašytas ir 1477 m. paskelbtas 1401–1404 m. Lietuvoje misionieriumi buvusio
Jeronimo Prahiškio perpasakotas lietuvių mitas apie
Zodiako ženklus, milžinišku kūju vadavusius tvirtame
bokšte uždarytą Saulę, ir Johano Frydricho Rivijaus
kronika, kurioje, remiantis neišlikusia XVI a. Augustino
Rotundo „Lietuvos istorija“, smulkiai nupasakojama
dabartinės Vilniaus Katedros vietoje buvusi Perkūno
šventykla ir joje stovėjęs laiptuotas aukuras: kiekviena
jo pakopa buvo skirta vienam Zodiako ženklui, kurio
vaškinis atvaizdas ant jos buvo deginamas tą metų
dieną, kai Saulė įžengdavo į atitinkamą ženklą.
Ta proga Vaiškūnas pažymi: „Tikroviškai atrodo
Perkūno šventyklos aprašyme minimas vaškinių figūrų
aukojimo paprotys. Kad šis paprotys buvo būdingas
pagoniškoms tradicijoms, o vėliau – liaudiškajai krikščionybei, yra paliudyta įvairiuose šaltiniuose. Vaškines
gyvūnų figūras ant aukuro degindavo senovės graikai. Iš
vaško padarytas aukas bažnyčioje mini Jonas Totoraitis.
Brandenburgo kunigaikštis Albrechtas buvo uždraudęs
aukoti bažnyčiose vaškines žmogaus ar gyvulių pavidalo
statulėles, meldžiant sau ir gyvuliams sveikatos. Kad tai
buvo reikšmingas pagoniškas paprotys, rodo už jį skiriamų bausmių griežtumas. Asmenys, užtikti bažnyčioje
aukojantys tokias aukas, būdavo už kaklo prirakinami
prie šventoriuje įrengto stulpo ir taip turėdavo išbūti ‘per
visą laiką, kurį giedama ir sakomas pamokslas, kad būtų
visų einančių į bažnyčią matomi’. Už pakartotinį panašų
nusikaltimą buvo baudžiama mirties bausme. 1578 metais
išleistuose specialiuose įsakuose Tilžės ir Ragainės apskričių bažnyčioms rašoma, kad žmonės retai lanką bažnyčią,
kad paplitęs vaškinių figūrėlių aukojimas ir įvairūs burtai
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bei prietarai. Ragainės ir Tilžės kuršiai bei lietuvininkai
savo dievams ‘vaška bernelius arba sąnarius kokius iš
vaška padarytus’ aukoja. Vaškines arklių, jaučių, veršelių ir avių figūras prie bažnyčios per Jonines aukodavo
estai. O Latvijoje buvo žinomas paprotys aukoti iš duonos
nulipdytus gyvulių atvaizdus. Aukų miniatiūrų paprotys
egzistavo ir kai kuriose kitose Europos tautose, kai per
Kalėdas ant apeiginio vaišių stalo tarp valgių būdavo
statomos iš šiaudų arba medžio padarytos zoomorfinės
gaidžio, balandžio, ožkos figūrėlės. Taigi Rivijaus kronikoje pateiktame Perkūno šventovės aprašyme nėra nieko
tokio, kas atrodytų išgalvota ar nebūdinga ikikrikščioniškajai tradicijai“ (p. 39–40). O tai savo ruožtu papildomai
netiesiogiai patvirtina šaltinio patikimumą ir Vilniaus
Perkūno šventyklos aprašymą.
, pažodžiui reiškia
Zodiakas, gr.
„žvėrių ratą“ (p. 32), užtat, pasak Vaiškūno, „netiesioginiu
patvirtinimu, kad Zodiakas galėjo būti žinomas, galime
laikyti senuosiuose lietuvių kalbos žodynuose minimus
lietuviškus planetų vardus: Žvėrinė (Venera-Vakarinė),
Žvėrinė Didžioji (Saturnas arba ir Jupiteris), Žvėrinė
Mažoji (Marsas)“ (p. 44). Šiaip jau „liaudyje VenerosVakarinės įvardijimas Žvėrine aiškinamas tuo, kad jai
patekėjus laukiniai žvėrys pakyla į naktinę medžioklę“
(p. 44–45). O juk tai gali būti ir „dangiškieji žvėrys“
– būtent Zodiakas! Savo ruožtu 1639 m. Vilniaus astronomo Alberto Diblinskio lotyniškai parašytame veikale
Centurica astronomia „užsimenama, kad liaudis planetas
laikė gyvūnais, išeinančiais į žvaigždėtas ganyklas. Tačiau
1747 metų Pilypo Ruigio žodyne Zodiakas jau įvardijamas lietuviškai – Raižtas, arba Ruožtas dangaus žvėrinis“
(p. 45). Ar tai senasis lietuviškas Zodiako pavadinimas, ar
tik bandymas išversti į lietuvių kalbą graikiškąjį?
Toliau (p. 45–48) aptariamas minėtasis Jeronimo
Prahiškio pasakojimas apie Saulės išvadavimą milžinišku
kūju ir pagrįstai daroma prielaida, jog prie to gali būti
prisidėjęs Perkūnas (jam būdinga triuškinti velnio pilis,
jo įrankis kartais kaip tik yra kūjis). Antra vertus, kūjis
savaime mena kalvį. O jei taip, tai išties prisimintinas dar
vienas senas lietuvių mitas, žinomas iš 1262 m. Malalos
kronikos nuorašo, kur minimas kalvis Teliavelis, nukalęs ir įmetęs į dangų saulę. Šiedu mitai toliau išradingai
sugretinami su atitinkamais lietuvių, latvių tautosakos
duomenimis, ypač lietuvių Kalėdų dainomis apie aukso
žiedą ar taurę (saulės simbolį) kalančius kalvelius ir latvių
dainomis, kuriose kalviu kaip tik pavadinamas Perkūnas;
visi šie duomenys palyginami su panašiais suomių
„Kalevalos“ motyvais (priminus, jog pats „Kalevalos“
pavadinimo kamienas kaleva- esąs baltizmas ir siejamas
su lietuvių žodžiu kalvis) ir t.t. (p. 49–55). Galiausiai
padaroma reiškminga išvada, jog „saulės nukalimas ir

jos išvadavimas yra funkcionaliai tapatūs veiksmai“ (p.
54), vadinasi, mitai apie saulės išvadavimą ir saulės nukalimą yra vieno branduolinio mito variantai. Toliau tasai
saulės išvadavimo arba/ir nukalimo mitas susiejamas
su senaisiais Kalėdų ritualais, pažymint tikrai įtartiną ir
iškalbingą sąskambį tarp šventės pavadinimo Kalėdos ir
žodžių kalti, kalvis (p. 66, plg. 109). (Vieni tegu neskuba
džiaugtis, tai ne nauja lietuviška Kalėdų etimologija; kiti
tegu neskuba šaipytis, nes per slavus atėję lotynų calendae
galėjo „užslinkti“ ant panašiai skambėjusio seno žodžio,
kaip yra nutikę labai daugeliu atvejų.) Bet svarbiausia –
iškeliama ir labai įtikinamai gausiais duomenimis pagrindžiama prielaida mitinius saulės vaduotojus rituale buvus
įkūnytus Kalėdų persirengėlių (latvių vadintų ir kūjinieki), tarp kurių kaukių tad ir ieškotini minėtieji Saulę
kūju vadavę „Zodiako ženklai“; tas pat pasakytina ir apie
Užgavėnių persirengėlius, nes šiedu ritualai labai artimi,
o ir Užgavėnės mena žiemos pabaigą ir galutinį Saulės
išsivadavimą iš tamsos, rituale savo ruožtu įveiksminamą
saulės ratą užsėdusios Morės sunaikinimu (p. 54–72).
Paminėjęs Perkūną, kaip tikėtiną Saulės vaduotoją,
Vaiškūnas palyginimui užsimena apie senovės indų
griaustinio dievą Indrą, irgi vadavusį Saulę, ir šio mito
aktualizavimą būtent žiemos saulėgrįžos ritualuose (p.
46–47). Pažymėtina, kad „Rigvedoje“ šis motyvas labai
ryškus ir seniai laukia nuodugniai palyginamas su lietuviškuoju. Suprantama, dabar čia to padaryti nepavyks, bet
negaliu susilaikyti nepateikęs bent kelių pavyzdžių.
I.7.3: îndro dīrghôya cãkµasa ô s¿ryaÇ rohayad divî
„Indra ilgam regėjimui (= kad būtų ilgai regima) saulę
iškėlė dangun“; 51.4: v°trãÇ yãd indra śãvasôvadhīr
ãhim ôd ît s¿ryaÇ divy ãrohayo d°śé „Vritrą kai, Indra,
jėga pribaigei, angį, tai tuo ir saulę dangun iškėlei matytis (= kad matytųsi)“; 52.8 apie Indrą, užmušusį Vritrą,
sakoma: ãyachathā bāhvór vãjram āyasãm ãdhārayo
divy ô s¿ryaÇ d°śé „rankose laikei geležinį vėzdą, įtvirtinai danguj saulę, kad matytųsi“; 100.8: só andhé cit
tãmasi jyótir vidan marútvān no bhavatv îndra ūtê „jis
netgi aklinoje tamsoje rado šviesą, (drauge) su Marutais
mums tebus Indra pagalbininkas!“; 100.18: Indra sãnat
kµétraÇ sãkhibhi£ śvitnyébhi£ sãnat s¿ryam… „iškovojo
šalį, (drauge) su švitnaisiais bendrais iškovojo saulę“ (ved.
śvitna- = lie. švitnas); 129.2 apie Indrą: yã£ ś¿rai£ svâ£
sãnitā „kas (drauge) su galiūnais saulę iškovojo“; II.20.5:
Indra muµËãnn uµãsa£ s¿ryeËa stavôn ãśnasya cic chiśnathat pūrvyôËi „atėmė iš aušrų saulę, pagirtasis, Ašnos
statinius sutriuškino pirmykščius“; III.39.5: satyãÇ tãd
indro daśãbhir dãśgvai£ s¿ryaÇ viveda tãmasi kµiyãntam
„išties, tada Indra su dešimčia Dašagvų saulę rado tamsoje
kalinčią“ (plg. kµi- „tyliai slapta būvoti, glūdėti, slypėti“
ir kµi- „būti smelkiamam, stelbiamam“, taigi kalėti „nykti
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būnant vienoje vietoje, būnant prispaustam“, nu-kalėti
„nustilbti, nusismelkti“2); yãÇ vaî s¿ryaÇ svârbhānus
tãmasôvidhyad āsurã£ ãtrayas tãm ãnv avindan „tą pačią
Saulę, kurią Svarbhanus tamsa buvo pagadinęs, asuras,
Atraičiai ją vėl surado“; VI.26.3: tvãÇ kavîÇ codayo
’rkãsātu „tu žynį/poetą padrąsinai kovoje už Saulę“; dar
plg. 30.5: îndra d°—hãm aruja£ pãrvatasya / rôjābhavo
jãgataś carµaËīnôÇ sākãÇ s¿ryaÇ janãyan dyôm uµôsam
„Indra, pradaužei tvirtybę kalno. Rikiu tapai viso kas gyva,
tautų, sykiu saulę gimdydamas, dieną, aušrą“3 ir t.t.
Saulę dangun įkėlusio Indros „geležinį vėzdą (vadžrą)“
verta palyginti su kūju (ypač atsižvelgiant į tos pat šaknies
latvių žodžio kūja reikšmę „lazda“); šviesą laimėjusio
Indros palydovai ar bendrai, Marutai, Dašagvos ar kiti,
kaip tik palygintini su lietuvių Perkūno pagalbininkais,
atstovaujamais Zodiako ženklų; juoba kai tų Indros
bendrų kitąsyk yra dešimt, jie pavadinami „galiūnais“,
apibūdinami epitetu śvitna-, kuo tiksliausiai tiek forma,
tiek reikšme sutampančiu su lietuvių būdvardžiu švitnas
„spindintis“,4 itin pritinkančiu dangaus šviesuliams ar
žvaigždynams; kažkokie Indros priešo Ašnos statiniai
(cit- „kažkas sukrauta ar apkrauta, apdėta, kas dengia“, iš
cinóti „krauna, apdeda, apdengia“) savo ruožtu palygintini su pikto karaliaus bokštu, kuriame jis buvo įkalinęs
saulę; šis vėlgi palygintinas su asuru (= demonu, velniu)
Svarbhanumi, tamsa pagadinusiu saulę, vėliau išlaisvintą
Atraičių (= Atrio šeimynykščių, ar palikuonių, vienos
iš legendinių dainių šeimų); poetų, dainių, žynių dalyvavimas vaduojant Saulę savo ruožtu mena atitinkamą
ritualą, kurio metu, matyt, pirmiausia ir būdavo sakomi
atitinkami himnai; juoba kad vienas iš minėtų žynio,
išminčiaus, poeto pavadinimų kavî- turi dvi alternatyvias etimologijas: viena jį sieja su „regėjimą“ žyminčia
šaknimi (kaip ir vok. schauen), o kita – su šaknimi, kuriai
priklauso slavų *kovati „dirbti kalvio darbą, kaustyti“,
*kovalь „kalvis“, lie. kūjis, taip pat kauti – be pagrindinės reikšmės „mušti, dobti; kovoti“, ir „kalti (kalvėje)“,
pavyzdžiui: Tilžė(j) siūtos kamanėlės, Kaune kautos padkavėlės; Geležinius pančius ant kojos kavo (iš A. Juškos
rinkinio dainų)5; pažymėtinas, beje, abiejų reikšmių
sambūvis šiame žodyje ir tai, kad būtent šios šaknies yra
mūsų kova, kovoti. Taigi kovoje už Saulės išvadavimą
dalyvavęs „Rigvedos“ kavis gali jei ne tiesiog reikšti, tai
bent kilme būti susijęs su kalviu.
2.	 Lietuvių kalbos žodynas, V. Vilnius, 1959, p. 134
3.	 AUFRECHT, Th. Die Hymen des Rigveda, I. Berlin, 1955, p. 4, 42,
44, 84, 118, 193, 252, 355, 420, 423; plg. Ригведа: Мандалы I–IV.
Издание подготовила Т. Я. Елизаренкова. Москва, 1989, p. 10, 65,
67, 120, 121, 162, 259, 331; Ригведа: Мандалы V–VIII. Издание
подготовила Т. Я. Елизаренкова. Москва, 1995, p. 41, 122, 126.
4.	 Lietuvių kalbos žodynas, XV. Vilnius, 1991, p. 614.
5.	 Lietuvių kalbos žodynas, V. Vilnius, 1959, p. 450.
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Vedų tyrinėtoja ir vertėja į rusų kalbą Tatjana
Jelizarenkova juolab primena: „Reikšmingiausi buvo
metiniai ritualai, susieti su žiemos saulėgrįža ties senųjų
ir naujųjų metų riba, kai žyniai ir poetai-rišiai esmiškai imdavosi demiurgų vaidmens, savo ritualine veikla
pagelbėdami Kosmosui pasiekti pergalę prieš Chaosą
– metaforiška himnų kalba tai buvo vadinama ‘kova už
saulės šviesą’“.6
Kaip matyti, „Rigvedoje“ galima rasti daugelio saulės išvadavimo + nukalimo = iš-kovojimo mito motyvų
daugiau mažiau ryškius atbalsius, vadinasi, ir patvirtinimus. Atidžiau patyrinėjus bei įsigilinus, iškiltų ir paaiškėtų daugybė smulkesnių jo detalių. Bet jau ir dabar
Jono Vaiškūno atlikta rekonstrukcija teikia daugiau
įkvėpimo ir pažinimo džiaugsmo nei abejonių.
***
Antroji iš dviejų esminių knygos dalių, „IV. Zodiakas
ant senovinio kaušo“, pristato tiesiog stulbinantį mokslinį atradimą: Gardine atrastą tikėtinai XVI amžiaus
didžiulį medinį apeiginį kaušą su palei kraštą ratu
išrikiuotais dvylika piešinių, kurie, sulig labai įtikima,
esmiškai neabejotina Vaiškūno interpretacija, vaizduoja
būtent senuosius lietuviškuosius Zodiako ženklus (p.
74–82). Juos sudaro: Strėlė, ar Žaibas (vakarietiškojo Zodiako Žuvys); Avikailis, ar Jėrena (Avinas);
Raitelis (Tauras); Du kovotojai (Dvyniai); Povas I
(Vėžys); Povas II (Liūtas); Gervė (Mergelė); Dvi saulės
(Svarstyklės); Elnias (Skorpionas); Ietininkas (Šaulys);
Ožys (Ožiaragis); Žirgas (Vandenis). Aptarus kaušą
visumoje, paeiliui išnagrinėjami visi dvylika atvaizdų po
vieną, pakeliui gerokai pasineriant į etnografiją, mitologiją bei archajinę simboliką (p. 82–126). Pabaigoje dar
patikslinami kai kurie ypatumai ir padaromi atitinkami
apibendrinimai (p. 127–142).
Daugybė lietuvių mitologijos dalykų bei papročių
sustoja į savo vietas, o tai yra neabejotinas aptiktos
gilesnės tiesos požymis. Gal net ištisos „tiesų kasyklos“.
Skaitytojui pažadu dažną nuostabą ir iškylančios darnios sistemos teikiamą pasigėrėjimą!
Sąsajų iš tiesų tiek, kad net neįmanoma ką nors
išskirti: kone kas puslapis galėčiau rikiuoti ištisas gretas
sužadintų papildomų vaizdinių ir patvirtinančių argumentų, tarp kurių teatsirastų vietos gal vos vienai kitai
kritiškesnei pastabai.
Todėl drįstu atsakingai pareikšti: prieš mus retas
mokslo atradimas, išdėstytas nuosekliais, aiškiais
minties žingsniais ir sklandžia, netgi grakščia kalba.
Prisipažinsiu, asmeniškai mane, šiaip jau skeptiką ant
6.	 Ригведа: Мандалы V–VIII, p. 458.
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cinizmo ribos, knyga, dusyk perskaityta, kone galutinai
įtikino. Mano galva, ne pernelyg daug jai trūksta ligi
pavyzdinės disertacijos, kuria galėtų didžiuotis bet kuri
mūsų srities mokslo įstaiga. Žinoma, patį tyrimą galima
gilinti ir gilinti, plėtoti ir plėtoti… Tačiau tai būtent tikro
atradimo, „užčiuoptos gyslos“ požymis.
Visa tai mane – ir kaip Jono kolegą tyrinėtoją, ir kaip
bičiulį, ir tiesiog kaip gerų knygų mėgėją – labai džiugina.
***
Netgi penktojoje, paskutinėje knygos dalyje, pavadintoje „Sielos atspindžiai danguje“, kuri šiaip jau mane
mažiau džiugina, esama gilių, esmingų įžvalgų:
„Dauguma Zodiako ženklų išreikšti gyvūnų pavidalais. Tai tarytum užuomina, kad, norėdami valdyti
šiais ženklais pažymėtas mūsų prigimties savybes, savo
vidiniame gyvenime turime atlikti tą patį, ką priešistoriniais laikais mūsų protėviai atliko išoriniame pasaulyje – suvaldyti, prijaukinti, pažabotį ‘gyvūnus’. Gal net
visą žmogaus tapsmo žmogumi istoriją galime prilyginti
gyvūnų prijaukinimui. Kitaip sakant, prijaukindamas išorinio pasaulio gyvūnus, žmogus įgijo ne tik materialius
(išorinius), bet ir dvasinius (vidinius) pagalbininkus –
‘prijaukino’, pažabojo su gyvūnais siejamas savo vidines
jėgas“ (p. 147). „Turėdami omenyje šią dvasinę-psichinę
senųjų zoomorfinių ženklų prasmę, pabandykime atitinkamai pažvelgti ir į Užgavėnių kaukes. Ką šiuo požiūriu galėtų reikšti Užgavėnių paersirengėlių vilkstinės
apeiginiai veiksmai su paslaptingąja More? Šiais laikais
Užgavėnių apeigas priimta laikyti linksma, šurmulinga
žiemos išvarymo švente, savotiška bendruomenine žaidybine pramoga. Tačiau šitokia samprata susiformavo
gana neseniai – kai apeigos atitrūko nuo giluminių dvasinių-religinių savo šaknų. Naivu žiemą varyti apeigomis.
Žiema, kaip dievybė ar mitinė būtybė, mūsų mitologijai
nebūdinga. Tai yra metų laikas, jo nereikia varyti, nes jis
praeina savaime. Užgavėnių apeigose slypi dvasinis turinys. Kaukėtų persirengėlių kova su More – tai mūsų pačių
kova su mūsų ‘gyvenimo žiema’ – tamsa, šalčiu ir mirtimi. Pagrindinius Užgavėnių kaukininkus, kurių galėjo
būti tiek, kiek Zodiako ženklų, t.y. dvylika, galima susieti
su mūsų prigimtinėmis savybėmis, o kiti Užgavėnių
karnavalo dalyviai galėtų atstoti kasdieniame gyvenime
mūsų prisiimtų vaidmenų, profesijų ir elgesio tipus. Taigi
į Užgavėnes galime žiūrėti kaip į šventę, kurioje iš savęs
‘išleidžiame’ savo prigimties ‘žvėris’, o jie, pasirodydami
kaukių pavidalais, tampa pagrindiniais karnavalinės misterijos dalyviais“ (p. 148–149).
Visiškai pritariu! Ne tik pritariu, bet norėčiau tokį
požiūrį ir gerokai praplėsti: ne vien Užgavėnių apeigose
galima įžvelgti simbolinį, dvasinį turinį, bet ir visų kitų

vadinamųjų kalendorinių švenčių; ir ne tik kalendorinių,
bet ir visų kitų. Esmiškai visa apeiginė, religinė žmogaus
raiška, dar daugiau – bet koks ženklinis elgesys (t.y. elgesys, kurio tiesioginiai tikslai yra ne materialūs pragmatiniai, bet ženkliniai, simboliniai) iš prigimties yra vidinis,
dvasinis ir galiausiai nukreiptas į vidų. Išorė čia tėra tarpininkas – kaip knyga, kurią vienas vidus rašo, o kitas vidus
skaito. Todėl kalbėdami apie religiją ir mitologiją, papročius ir vaizdinius, visuomet kalbame apie žmogaus vidų,
sielą, ne išorinį, bet vidinį, dvasinį pasaulį. Kitas klausimas, kad ir senovėje, ir dabar ne visi tai supranta, todėl
religinis gyvenimas skyla į du: į tuščiavidures apeigas,
apipintas prietarų ar net kliedesių, ir „slaptą“ vidinį, arba
„vidinis“) žinojimą. Priežastis
ezoterinį (gr.
čia ne vien istorinė, esą kažkada būta visuotinio supratimo, o dabar, deja, „apeigos atitrūko nuo giluminių dvasinių-religinių savo šaknų“. Klausimas bendresnis: kiek
„viešoji nuomonė“ išvis gali įsileisti gilesnį supratimą,
dvasinį pažinimą, o kiek yra jam tiesiog nepajėgi ir net
nuo jo ginasi. Suprantama, „viešoji nuomonė“ priklauso
ir nuo vyraujančios konfesijos, todėl totalitarinės krikščionybės laikais „pagoniškas“ dvasingumas buvo draudžiamas pagal apibrėžimą – „klaidatikiams“ buvo paliktas tik „gamtos garbinimas“. Vadinasi, ir Užgavėnėms
teliko „išvaryti žiemą“.
Jono Vaiškūno santykis su tradicija šia prasme tikrai
pritartinas ir sveikintinas: mes turime teisę ir netgi uždavinį, lemiamą uždavinį savo senojoje tradicijoje atpažinti vidų, sielą, taip kartu ir savo dvasiai sugrąžindami
jos ženklus, jos „knygos žodžius“, ir pačią tradiciją
žadindami dvasiniam gyvenimui. Esmiškai tai žūtbūtinis, šventas uždavinys, nuo kurio tiesiog priklauso
Lietuvos likimas. Tačiau kaip tik dėl to šį uždavinį
būtina iš visos širdies ir iš viso proto, iš visų dvasios
jėgų kuo rimčiausiai spręsti, o ne pasiduoti lengvabūdiškai pagundai suvaidinti jo sprendimą.
Būtent toks man pasirodė Jono užmojis knygos pabaigoje (p. 152–174) kiekvienam iš dvylikos „galios ženklų“
(p. 150) savavališkai prikergti „psichologinį portretą“
ir taip su patikimai rekonstruotu lietuviškuoju Zodiaku
kartu „prakišti“ niekam tikusį, dirbtinai sukonstruotą
„lietuviškąjį horoskopą“. Jį skaitant susidaro įspūdis, kad
autorius slapta vis dėlto netiki senąja, tikrąja lietuvių dvasine tradicija, nepasitiki ja, todėl iš pačių geriausių ketinimų pasistengė ją truputį „pagerinti“…
Negana to, į šitą abejotiną užsiėmimą – vienas, matyt,
pasijutęs netvirtai – jis pamėgino įtraukti ir mane. Jis rašo:
„Galbūt danguje spindinčios žvaigždės šiandien mums
vėl galėtų sušvisti dvasinės patirties ženklais, veikiančiais
mūsų protus ir sielas, jei sugebėtume nutolti nuo sausų
mokslo dogmų, bet nenusišalinti nuo tradicijų, – pasak
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D. Razausko, jeigu šiuos ženklus perlietume žmogiškosios vaizduotės bei jausmų gyvybės vandeniu ir pradėtume taikyti šiuolaikiniams dvasiniams poreikiams“ (p.
146). Tačiau „perlieti žmogiškosios vaizduotės bei jausmų
gyvybės vandeniu“ man reiškia visai ką kita. Tai vieno
sakinio iš mano knygelės apie „Vyčio“ įvaizdį parafrazė,
būtent: „Tuo tikslu atliksime irgi universalią, archetipinę
analizės ir sintezės procedūrą: pirma suskaidysime kalbamą įvaizdį į atskirus dėmenis ir panagrinėsime jų simboliką, […] o paskui pamėginsime sudėti atskleistas prasmes vėl į vieną nedalomą vaizdinį ir, emocinių asociacijų
‘gyvuoju vandeniu’ perlieję, iš naujo ‘prikelti’ jį“.7 Jonas
Vaiškūnas kaip tik tai ir daro per visą savo knygą, atidžiai,
kruopščiai išnagrinėdamas visus rekonstuojamojo lietuvių Zodiako ženklus atskirai ir paskui juos vėl sudėdamas
į vientisą, darnią, „gyvą“ visumą. Išskyrus paskutinį skyrių, kuriame kaip tik nėra jokios analizės, todėl nė jokios
sintezės, kuris nežadina nei vaizduotės, nei jausmų, užtat
„gyvuoju vandeniu“ čia nė nėra ką perlieti.
Nieko bendra su „dvasine patirtimi“ neturi ir sakinys,
kuriuo autorius bando mus apriboti „prigimties galiomis, kuriomis pirmiausia turėtume kliautis gyvenimo
kelyje“ (p. 150). Nebent pri-gimties sampratą išplėtus
taip, kad ji apimtų ir tai, kas ant-gamtiška.
Autorius siūlo: „Pabandykime pažvelgti į mūsų lietuviškus Zodiako ženklus kaip į žmogiškų prigimties galių
simbolius, pamėginkime įvaizdžiais atskleisti tai, kas
šiuolaikiniam žmogui gali būti svarbu taip pat, kaip ir
mūsų protėviams. Taigi tik pamėginkime, net n e k e l k i m e k l a u s i m o, ar galėjo šie ženklai kada nors
būti skaitomi ir aiškinami taip ar bent panašiai, kaip juos
ketiname perskaityti dabar. Zodiaką paveldėjome, tad
pasinaudokime juo“. Taigi: „Pateikiu dvylikos rekonstruotų lietuviško Zodiako ženklų interpretacijas, kurios
su akademiniu moksliniu stiliumi ir moksliniais metodais
nieko bendra neturi. Tai šiuolaikinės mito-poetinės minties įžvalgos, užgimusios derinant moksliniais metodais
rekonstruotų lietuviško Zodiako ženklų religinio-mitologinio konteksto turinį su dabartinio Zodiako ženklų astrologinėmis charakteristikomis ir individualios gyvenimo
patirties atskleidžiamomis mūsų pačių žmogiškomis
savybėmis“ (p. 151). Susidaro įspūdis, kad šias eilutes
rašo visai kitas žmogus: ne įkvėptas tyrinėtojas, keliantis
klausimus ir įkandin jų vedantis mus prie neregėtų, žėrinčių, kvapą užimančių pažinimo turtų, o vargšas apsimetėlis, iš paskutiniųjų vaidinantis nesuvaidinama ir kitus
įtikinėjantis tuo, kuo pats netiki…
Bene dėl šito paskutinio knygos skyriaus ir knygos
7.	  RAZAUSKAS, D. Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su
iškeltu kalaviju raudoname lauke. Vilnius, 2008, p. 9.
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pradžioje, „Autoriaus žodyje skaitytojams“, bus atsiradęs išankstinis pasiteisinimas: „Akademinis mokslininkas, skaitydamas knygą, gali pasigesti išsamesnės
mokslinės analizės, nuodugnesnio kai kurių teiginių
mokslinio pagrindimo, gali pareikšti pagrįstų priekaištų dėl nenuoseklios tyrimų metodikos, nevienalyčio
knygos stiliaus ir žanro, nes tarp išsamiau moksliškai
nagrinėjamų temų įterpta bendresnių filosofinių samprotavimų ar net sąmoningai bandyta tiriamuosius Zodiako
ženklus įtraukti į šiuolaikinės egzoterinės kultūros apyvartą. Šitokį knygos pavidalą lėmė noras rasti vidurį tarp
sausos mokslinės ir gyvesnės, visuomenei prieinamesnės bei patrauklesnės raiškos, be to, ir įsitikinimas, kad
mūsų tautos kultūrinio paveldo tyrimų vaisiai visa savo
esme gali atsiskleisti tik tapdami šiuolaikinio žmogaus
laisvos kūrybinės dvasios dalimi“ (p. 9).
Atidžiau perskaityta, pastraipa kelia daugybę minčių.
Pirma, knygoje anaiptol netrūksta „išsamesnės mokslinės analizės, nuodugnesnio kai kurių teiginių mokslinio
pagrindimo“ – jau sakiau, kad, mano galva, tai vienas
iš geresnių, geriausių mokslo darbų, tikras atradimas!
Man nekyla ir jokių „priekaištų dėl nenuoseklios tyrimų
metodikos“ – į klausimą įvedama labai nuosekliai, jis
ištirtas labai kvalifikuotai remiantis įvairių susijusių
mokslo sričių (mitologijos, etnografijos, astronomijos ir t.t.) medžiaga bei metodais, be to, iškalbingai ir
grakščiai. „Bendresni filosofiniai samprotavimai“ irgi su
mokslu nesikerta, o jį tik pagilina. Tikras mokslas neprivalo būti ir „sausas“, „patraukslesnė raiška“ jam anaiptol nekenkia, veikiau kaip tik yra mokslininko talento
požymis. Visiškai pritartinas ir Jono „įsitikinimas, kad
mūsų tautos kultūrinio paveldo tyrimų vaisiai visa savo
esme gali atsiskleisti tik tapdami šiuolaikinio žmogaus
laisvos kūrybinės dvasios dalimi“. Tai iš esmės irgi
nieku būdu nesikerta su pačiais tyrimais nei jiems kaip
nors gali pakenkti, netgi priešingai.
Susidaro įspūdis, kad mokslininkas – neeilinis, įkvėptas mokslininkas – mokslą kažkodėl truputėlį niekina.
Prašau patikėti, aš ne tik įsivaizduoju tokios laikysenos
galimybę, bet puikiai pažįstu ją „iš vidaus“. Ir ji tikrai turi
pagrindą! Aš pats manau, kad mūsų „akademinio mokslo“
formalioji pusė, jo rutina išties kartais jau nebe skatina ir
ugdo, bet veikiau slopina ir gniaužia tikro mokslo raidą.
Išties, atsidėti tyrimui ir jį lydinčiam nepakartojamam
atradimo džiaugsmui – viena, o klusniai kinkuoti, priverstinai pritarti, vis tarsi atsiprašinėti, kad esi, įrodinėti, kad
kažkas nesi, – jau visai kas kita. Dėl to, deja, atsitinka ir
taip, kad didžiausi atradimai ir gabiausi tyrinėtojai mūsų
mokslo organizavimo sistemos tiesiog „nukošiami“, o
visai lengvai ją pereina kaip tik tie, kurie tesugeba prisitaikyti, įsiteikti, gunkčioti ir mėgdžioti. Tačiau tai ne
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mokslas, tai tik mokslo akivaizdoje išryškėjantis mūsų
neįgalumas. Panašiai mes skiriame valstybę ir valdžią:
nors niekiname supuvusią valdžią, bet gerbiame savo
Valstybę, mūsų tautos laisvo gyvenimo sąlygą ir būdą.
Dar griežčiau: kuo labiau gerbiame Valstybę, tuo ryškiau
regime valdžios neįgalumą, tuo jis mums skaudesnis. Ir
tokiu atveju lieka du keliai: arba rūgoti iš pakrūmės, arba
mėginti bent kažkaip prisidėti, kad atotrūkis tarp valdžios
ir Valstybės nebūtų toks apgailėtinas. Viešajame gyvenime mes tai vadiname pilietiškumu, tačiau lygiai taip
yra moksle: jei jau su juo susidūrei, tai gali arba niekinti
jį iš šalies, arba ateiti ir savo darbu pamėginti bent šiek
tiek sumažinti atotrūkį nuo „akademinės“ konjunktūros ir
tikrojo Mokslo. Nes savo esme Mokslas randasi iš skaidriausio, skaisčiausio, šviesiausio mūsų sielų atsivėrimo
Tiesai. Ir jei mūsų protėviai ne visi buvo niūrūs tamsuoliai, bet jų žiedą sudarė kaip tik visa širdimi atsivėrusieji
Tiesai, atsidėjusieji Žinojimui, vadinti žyniais, tai būtent
šis atsivėrimas Tiesai ir iš jo kylančiam Žinojimui – taigi
mokslas pačia giliausia ir tyriausia prasme – yra tikriausia
senosios tradicijos šiuolaikinė tąsa. Ir Jonas Vaiškūnas šia
savo knyga pasižymėjo kaip garbingas jos tęsėjas, šiuolaikinis vaidila, kuriam visai netinka žodžiais menkinti
tai, ką darbais aukština.
Juoba kad jis pats nevengia ir „mokslo“ prastąja
prasme, kaip kad matyti iš kai kurių sakinių ar net ištisų
pastraipų, parašytų grynų gryniausiu „akademiniu“ žargonu. Pavyzdžiui: „Atkūrę Zodiako ženklų vaizdinius,
atlikome fenomenologinę kiekvieno jų prasmių lauko
analizę, leidusią ne tik atskleisti rekonstruotų ženklų mitologinio-religinio turinio metmenis, bet ir aptikti daugumos
jų galimo kosmologinio-astronominio kodo pėdsakus“ (p.
139). Nesakau, kad nepajėgiu pasistengęs suprasti, tačiau
„patrauklesnė raiška“ tikrai būtų pageidautina.
Nesunku pastebėti, jog tikroji mokslo išsigynimo
paskirtis – pasiteisinti, kad „sąmoningai bandyta tiriamuosius Zodiako ženklus įtraukti į šiuolaikinės egzoterinės kultūros apyvartą“. Labai norisi manyti, jog ir
žodis egzoterinis čia pavartotas sąmoningai, ne per apsirikimą vietoj ezoterinis, nes jis čia kaip tik vietoj: mat
, – tai pažodžiui „išorinis“ ir
egzoterinis, gr.
todėl „skirtas neišrinktiesiems, prasčiokams, neišmanėliams“. Lietuviškai tariant – lėkštas ir prastas.
Kai nupiginama tai, kas turi itin aukštą vertę, ypač
kai nusipigina žmogus, turintis retą Dievo dovaną tą
vertę atskleisti, ir dargi „sąmoningai“ (nors dėl to turiu
rimtų abejonių), visuomet labai apmaudu.
Vis dėlto tuos, kurie rimtai žiūri į mūsų senosios
dvasinės tradicijos tyrimus, noriu padrąsinti: neišsigąskite šio paskutinio knygos skyriaus ir dėl jo nemeskite
šalin visos knygos! Neatsisakykite statinės medaus dėl

šaukšto deguto! Juoba kad tas degutas meduje neištirpęs, o saugiai sutelktas viename paskutiniame skyriuje,
kuris ir sveria ne per daug, taigi nelabai trukdo.
***
Dar keli žodžiai nebe apie knygos turinį, o apie jos
išleidimą. Pirmiausia krinta į akis tai, kad knyga išleista
pavydėtinai gražiai, ypač gražiai iliustruota, ir ypač ką tik
aptartas paskutinysis jos skyrius (tai, kad tapo dingstimi
tokiems gražiems piešiniams, jį netgi savaip pateisina).
Dėl to nuoširdaus pagyrimo nusipelno tiek dailininkė
Martyna Kašinskaitė, tiek leidykla, ją pasamdžiusi.
Taip pat labai gražūs ir netikėtai taiklūs Sigito Gedos,
Jono Strielkūno, Bernardo Brazdžionio posmai įdėti
knygos dalių atvartuose. Nežinau, kas juos parinko, bet
jam irgi nuoširdus pagyrimas!
O štai redaktorius, apdairiai niekur nepaminėtas,
pagyrimo nevertas, nes savo darbo deramai neatliko.
Todėl dabar jį supeiksiu. Nedovanotiną redaktoriaus
aplaidumą apnuogina kad ir toks knygoje paliktas sakinys: „Šie archeologų atradimai patvirtina istorinių šaltinių bei legendų liudijimus ir įrodo, kad po d a b a r t i n ė s k a t e d r o s, L i e t u v o s k r i k š t o m e t u
s u g r i a u t o s, pamatais Perkūno šventyklos liekanos glūdi iki šiol!“ (p. 43). Aišku, kad turi būti: „Šie
archeologų atradimai patvirtina istorinių šaltinių bei
legendų liudijimus ir įrodo, kad Perkūno šventyklos,
L i e t u v o s k r i k š t o m e t u s u g r i a u t o s,
liekanos po d a b a r t i n ė s k a t e d r o s pamatais
glūdi iki šiol!“ Matyt, sakinį bandyta taisyti copy–paste
būdu ir paste per apsirikimą atliktas ne vietoje. Apie
visokius kitus smulkius nesusipratimus bei korektūros
riktus nė nekalbėsiu.
Vis dėlto, kai redaktorius tik nesugeba ištaisyti šiaip
jau neišvengiamų klaidų bei riktų, dar pusė bėdos. Bet
kai jis imasi savavališkai gadinti tai, kas autoriaus buvo
padaryta gerai, tai jau visai liguista. Būtent toks yra paikas redaktoriaus įnoris lietuvių žodžius, kai pabrėžiama
žodžio forma, užuot rašius kursyvu (italiku, pasvirai),
kaip įprasta ir visuotinai priimta, rašyti kabutėse (juoba
nesistemingai!), kitų kalbų žodžius paliekant kursyvu.
Pats autorius, apmaudžiai numojęs ranka, man asmeniškai pasakė, jog šitaip jį užsispyręs ištaisė redaktorius. Pavyzdžiui, pradžioje jau minėta ištrauka knygoje
atspausdinta:
Lietuviškuose raštuose ir liaudies kalboje neretai
kaip bendrinis žodis, reiškiantis žvaigždyną, pavartojamas sijtas, sietas, arba sietynas, šiaip dažniausiai
reiškiantis Tauro žvaigždyno padrikąjį žvaigdžių spiečių, astronomų vadinamą Plejadėmis. Žodžiai „sietas“,
„sietynas“ gerai atspindi žvaigždyno sudarymo esmę.
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Juk sietas-žvaigždynas yra grupė žvaigždžių, kurias mes
mintyse ne tik su-siejame vieną su kita, bet ir išskiriame
– at-siejame nuo bendros žvaigždžių visumos, tą išskirtą
simbolinį junginį – sietą dar su-siedami ir su tam tikru
vaizdiniu, idėja (p. 19–20, paryškinta mano).
Visuotinai priimta, jog kabutėmis pabrėžiamas sąvokos turinys, žodžio reikšmė, kai žodžio forma pabrėžiama kursyvu, todėl sakant „sąvoka sietas“, „sietas“
imtinas į kabutes, o sakant „žodis sietas“, jis turi būti
rašomas kursyvu, juolab kai forma gretinamas su kitais
tos pat šaknies žodžiais. Panašiai kitoje vietoje:
Savo ruožtu kaleva- siejamas su lietuvišku žodžiu
„kalvis“, latvių kalējs (p. 52).
Kodėl čia lie. kalvis taip nevykusiai išskirtas iš kitų
būtent forma gretinamų žodžių? Toliau vėl:
Gretinant šiuos mitologinius vaizdinius, galima
naudotis žodžių „kaladė“, „kalėjimas“, „kalimas“,
„Kalėdos“, „kalvis“ sąskambiu (p. 65).
Juk tiesiai sakoma, kad gretinami čia ne vaizdiniai,
ne sąvokos, ne žodžių reikšmės, o būtent žodžiai, ir
būtent sąskambiu, taigi formos atžvilgiu! Toliau tiesiog
reto redaktoriaus bukumo pavyzdys:
Pirma, ši asociacija galėjo kilti dėl jo vardo, mat
viena žodžio „krukis“ reikšmių yra „kiaulės knyslė“ (p.
67, išnaša Nr. 8).
Akivaizdžiai čia pat pateikiama žodžio forma ir jo
reikšmė, kurias jau bent porą šimtmečių pasaulyje priimta skirti atitinkamai kursyvu ir kabutėmis. Tai kas čia
dabar per naujovė – abu rašyti vienodai kabutėse? Ar ne
iš kurio beprotnamio ji prasismelkė? Vėl panašiai:
Tos pačios šaknies yra ir lietuviški žodžiai „jorùs“
(šviesiai žalias), „jorúoti“ (žaliuoti), „jõrė“ (pavasario
žaluma) (p. 86).
Bent sykį akyse regėjusiam lingvistinį tekstą aišku,
jog sakinys turi atrodyti:
Tos pačios šaknies yra ir lietuviški žodžiai jorùs
„šviesiai žalias“, jorúoti „žaliuoti“, jõrė „pavasario
žaluma“.
Ypač kai ankstesniame sakinyje būtent šitaip pateikiami kitų kalbų žodžiai ir jų reikšmės. O štai kitąsyk
paliekama kaip turi būti:
Beje, Akmenėje prieškaryje kaukėti persirengėliai
buvo vadinami zojdiais (p. 57).
Ir suprantama, kodėl: mat redaktorius pasitaikė ne tik
užsispyręs, bet ir žioplys, todėl vietomis tekstą paliko
gerą – savo nepaliestą.
Prisipažinsiu, turiu pagrindo įtarti, kad šitokie taisymai vis dėlto ne paties redaktoriaus pramanas, bet
iš kažkokio perdėm „akademinio“ kalbininkų ratelio
pasklidęs eilinis nesusipratimas. Ir vis dėlto reikia turėti
bent šiek tiek proto jam atsispirti, ypač ne savo knygoje!
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***
Neseniai asmeniškame pokalbyje pamėginau – toli
gražu nebe pirmą kartą! – įkalbėti Joną parengti darbą
dorai ir galbūt net pamėginti apginti jį kaip daktaro
disertaciją, kurios jis neabejotinai vertas. Atsakydamas
jis tąsyk papasakojo seną gerą anekdotą apie Mikę
Pūkuotuką. Anekdotas skamba maždaug taip:
Mikė Pūkuotukas nusipirko balioną, o po kurio laiko
štai parneša jį parduotuvėn grąžinti. „Tai kas gi negerai,
gal jis kiauras?“ – klausia pardavėja. „Ne, nekiauras“,
– susikrimtęs atsakė Mikė Pūkuotukas. „Tai gal spalva
nepatiko?“ – vėl paklausė pardavėja. „Ne, spalva gera“, –
dar graudžiau atsiliepė Pūkuotukas. „Tai kas gi nutiko?“
– sutrikusi klausia pardavėja. „Nebedžiugina…“
Ir supratau, kad manęs irgi visai nebedžiugina apie
tai galvoti ir bambėti, dargi raštu recenzijoje. Gana!
Svarbiausia, kad pardavėja spėjo paimti balioną iš
vargšo Mikės Pūkuotuko rankų, kol tas visai nesubliuško, ir paleisti skristi – išleisti knygą, kuri savo esme
labai nudžiugino mane ir, esu tikras, nudžiugins dar ne
vieną, kas tik pajėgia nuo žemiškų smulkmenų pakelti
akis į dangų.
PUBLICATIONS

(No longer) delights
Dainius RAZAUSKAS
VAIŠKŪNAS, Jonas. Skaitant dangaus ženklus:
Lietuviško Zodiako pėdsakais (Reading the Heaven’s
Signs: Following the Traces of the Lithuanian
Zodiac) Vilnius: Dominicus Lituanus, 2012, 180 p.
iliustr., nuotr. ISBN 978-9955-811-30-5.
The heaven’s signs have long been the scripture
that saved mankind, and rendered age-old spiritual
experience. When the signs moved to books, the heavens
went quiet. It’s time for books to speak to the sky (p. 12).
This review presents and critically discusses the famous Lithuanian ethno-astronomer Jonas Vaiškūnas’
book Reading the Heaven’s Signs: Following the Traces
of the Lithuanian Zodiac. First of all, the book’s strong
points are presented: in the reviewer’s opinion, this is
one of the most serious and prominent research in the
field of Baltic mythology. Then the reviewer regretfully
notes that parts of the book, especially the last chapter, have some flaws: the author, to his very seriously
reconstructed ancient Lithuanian Zodiac symbols, arbitrarily adds fanciful psychological characteristics. The
main conclusion of the reviewer is to advise the reader
to make a very clear distinction between impeccable
scientific reconstruction and the far-fetched, superficial
“popular” interpretations.

In memoriam

Vidas Mažukna
(1942 m. sausio 5 d. – 2013 m. kovo 1 d.)
Skaisčią, saulėtą kovo ketvirtosios dieną iš Panevėžio laidojimo namų „Grauduva“ buvo išlydėta gėlėse ir žmonių minioje skęstanti urna. Tai Lietuvos
tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos liaudies
meistrai, kultūros žmonės laidojo savo pirmininką –
Vidą Mažukną.
Vidas Mažukna gimė, augo, mokėsi ir veik visą gyvenimą gyveno Panevėžyje. Septyniolikos sulaukęs,
pradėjo dirbti Panevėžio linų kombinate. Sportavo,
todėl ir armijoje, kaip perspektyvus boksininkas, pateko į sporto dalinį. Atitarnavęs grįžo į linų kombinatą,
tačiau ten ilgai neužsibuvo.
Jaunystė ieškojo išbandymų, pavojų, romantikos,
o kur daugiau jos rasi, jei ne jūroje. Trejų metų išbandymus žvejybos laivyne nutraukė bičiulio medžio drožėjo Vytauto Ulevičiaus kvietimas grįžti ir imtis medžio
drožybos. Grįžo, pabandė ir jau nepaleido medžio iš
rankų. Dirbo drožėju, etalonų kūrėju iš pradžių „Tulpės“, vėliau „Minijos“ meno dirbinių įmonėje, dalyvavo parodose. 1980 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų
sąjungą.
Pabandė ir monumentalisto duonos: dalyvavo
medžio drožėjų pleneruose, tada vadintuose seminarais, Plateliuose, Juodkrantėje ir kt.. Nemažai sukūrė
ir pavienių dekoratyvinių lauko kompozicijų. Siužetų
sėmėsi iš pasaulio, kurį geriausiai pažinojo ir mylėjo,
– vandenų stichijos, t.y. drožė tai, ką geriausiai pažino
– žvejus, žuvų kompozicijas. Paslaptingas povandeninis pasaulis, povandeninė žūklė buvo jo aistra. Be nardymo neįsivaizdavo savo gyvenimo. Vandenų trauką
pajuto vaikystėje, ištisas dienas su bendraamžiais berniūkščiais vėžiaudamas Upytėje ir Nevėžyje...
Kita Vido Mažuknos gyvenimą valdžiusi stichija
buvo kūryba ir dinamiškas, gerokai margas dabartinio liaudies meno pasaulis. Ypač stipri ji pasidarė nuo
1993-ųjų, kai, išrinktas Panevėžio bendrijos pirmininku, tapo didelės margos aukštaičių liaudies meistrų
armijos vadu. Gal greičiau tarnu. Nes ši veikla nebuvo
darbas, o veikiau gyvenimo būdas. Padėti, saugoti,
ginti, propaguoti – sunku valdiškais žodžiais apibūdinti jo santykį su kiekvienu liaudies kūrėju. Meistrus jis
tiesiog mylėjo. Santūriai, vyriškai, ištikimai ir principingai. Kas Panevėžio regione nepažinojo jo „mikriuko“

Vidas Mažukna.

ir kieno darbai nėra juo važiavę? Iš atokių kaimų, rajonų – į Rokiškį, Joniškį, Panevėžį, Vilnių... O kasmetinės
Panevėžio dailės galerijoje eksponuojamos liaudies
dailės parodos savotiškai vainikavo jo metų veiklą. Šių
parodų atidarymai buvo tikra šventė meistrams ir tradicinis kultūros įvykis mieste.
Titulų, apdovanojimų bemaž neturėjo, jų ir nesiekė. Savotišku V. Mažuknos gyvenimo įvertinimu tapo
Metų panevėžiečio garbės vardas. Jam svarbiau buvo
kiti, apie savo meistrus mėgo kalbėti ir itin sielojosi dėl
jų netekties. Kartą užklaustas, kas gero, atsakė: kas
čia bus gero, laidoju ir laidoju...
Dvidešimt paskutiniųjų Vido Mažuknos gyvenimo
metų jaukė sunki liga, bet apie ją nemėgo kalbėti.
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Tautodailės parodos atidarymas Panevėžio dailės galerijoje. Iš kairės: buvęs Seimo narys Petras Luomanas, Panevėžio regiono aplinkos
apsaugos departamento direktorius Valdemaras Jakštas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas ir Vidas Mažukna.
Vieno iš Panevėžio regiono liaudies tapybos plenerų laisvalaikis.
Vido Mažuknos povandeninės žūklės laimikiu džiaugiasi ir
tapytojas Aleksandras Spundzevičius.

Gelbėjo optimizmas, draugų palaikymas, kai retsykiais išsekdavo jėgos... Perpiltas neretai draugų dovanotas kraujas grąžindavo jėgas dirbti ir nardyti – iki
kito karto... Paskutinysis, deja, nemelavo...
Kokie svarbūs jam buvo asmeniniai santykiai, liudija ir jo elgesys per šventes. Po oficialiosios dalies,
minios meistrų šurmulyje jis tyliai, tarsi nepastebimai
prieidavo prie vieno, prie kito, prie trečio su plėčkele
labanorinės ir mažyte taurele tarsi kokiu draugiškumo
antspaudu.
Kad ir kas jį pakeistų, o kažkas neišvengiamai pakeis, tarsi nerašytą testamentą turės perimti ir Vido
Mažuknos atsidavimą sunkiai misijai: palaikyti kiekvieną kuriantį žmogų, juo pagal galimybes pasirūpinti,
paskatinti...
Alė POČIULPAITĖ
IN MEMORIAM

Vidas Mažukna

(5 January 1942–1 March 2013)
Alė POČIULPAITĖ
This publication is dedicated to the memory of Vidas
Mažukna, Chairman of the Lithuanian Union of Folk Artists in Panevežys. This Master is remembered as a warm,
sincere and caring person who contributed much to the
work of folk artists in Aukštaitija.
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Kaip raganos prijuostėm
kalnus supylė
(Molėtų rajono Joniškio apylinkės sakmės)
Rita BALKUTĖ
1993–1995 metais ekspedicijose po Molėtų rajono
Joniškio apylinkes domėjausi „žemiškomis“ raganomis, kurios kenkia augalams, gyvuliams, žmonėms.
Tačiau susirinko nemažas pluoštas sakmių apie „čia
pat“, netoliese ant kalvų ar raistuose gyvenančias
ir vienokius ar kitokius rūpesčius vietiniams ir praeiviams keliančias Raganas: jos vilioja vyrus, augina vaikus, skalbia, skraido piestomis, rodo raudonus liežuvius ir t.t. Raganų kalnai yra Pavandenės, Bendžiukų
kaimuose, Raganautiške vadinamas klonis einant iš
Žydavainių į Sosnuvkos kaimą1, Raganaučiškės pieva
ir raistas yra Dagiškių kaime, Raganausko raistas yra
Kertadalės kaime2.

PAVANDENĖS piliakalnis yra Grybėnų kaime.
Piliakalnis buvo surastas, kai kasant tvenkinius buvo
atliekami apylinkių geologiniai tyrimai ir rastas senas
durpių sluoksnis: „Kai važiuodami senu keliu iš Pabradės į Molėtus pralenkiame Arnionis, gėrėdamiesi kelio
vingiais, kairėje tyvuliuojančiu Arino ežeru, dažnai net
nepastebime dešinėje plytinčio erdvaus duburio. <...>,

vakarų ir pietų duburį juosia unikalus savo forma ir vidine struktūra ledynų suklotas moreninių kalvų gūb
rys <...> Giliose grioviose po moreninėmis nuogulomis
buvo atkastas durpių sluoksnis. <...> Tos durpės yra gal
net 30 000 metų senumo“3. Tarp tų griovų, ant Pravalo ežero kranto, ir buvo aptiktas piliakalnis, kuris vietinių žmonių vadinamas Raganų kalnu arba Pavandenės piliakalniu. Pasak mokslininkų, tyrinėjusių šį piliakalnį, jau poledynmetį šios apylinkės buvo pasirinktos
atklydusių gyventojų, o pats piliakalnis datuojamas
I tūkst. pr. Kr. antrąja puse – I tūkst. pradžia4. Piliakalnis yra pietiniame Pravalo ežero krante esančioje
pelkėje. Jis įrengtas atskiroje kalvoje, kuri kadaise
buvo iš visų pusių apsupta vandens, tarsi sala. Dabar
piliakalnį juosia ežero pakraščių balos bei durpynai5.
Žvelgiant iš paukščio skrydžio piliakalnio aikštelė ovali, pailga vakarų – rytų kryptimi iki 2 m iškiliu viduriu,
kuris yra 5 m aukščio, 40x37,5 metro pločio6. Galimas
dalykas, kad jo aikštelės pakraščiuose kadaise dar stovėjo kokia nors medinė užtvara. Vietinis gyventojas V.
Binderis iš Surgėnų kaimo pasakojo, kad kadaise čia

Pavandenės piliakalnis. Nuotrauka iš www.piliakalniai.lt.
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stovėjusi pilis: Čia ut matosi piliakalnis. Supiltas jau tai
kadaise nežinau ar Gedimino, ar ty kieno, nežinau. Tai
tenai buvo toks ženklas pastatytas, kad negalima kasti.
Mes visada piliakalniu vadinom. Tenai kadaise buvo pilis. Toks apskritas tas kalnas. Lietuvių kunigaikščio pilis,
bet kokio tai aš nežinau. LKAR 17(367).
Piliakalnis buvo kasinėtas 1965, 1970 metais. Į pietus ir pietryčius nuo piliakalnio buvusiose gretimose
kalvelėse, apie 1 ha plote buvo papėdės gyvenvietė su
iki 1 m storio kultūriniu sluoksniu. Jame rastos trinamosios girnos, žalvarinė įvija, brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos, šlako, gyvulių kaulų7. Apie kasinėjamus
darbus ir ten rastas girnas8 prisimena vietos gyventojai: Buvo prie to piliakalnio kaip girnos toks akmuo.
Kaip mes vadinom, „meska” tokia buvo. Tai, sako, su
tuo akmeniu paima ir trina. (J. Jurkevičius, Surgėnų k.).
Tenai, sake, kaip kasioja seniau, tai rasdava akmenines
kaip nekočias, kaip kirviai padaryta, kaip plaktukai yra. A
gal kas yra ir užkasta (A. Černiauskas, Sargėnų k.). Žinai,
akmeninių daiktų rasdavo tenai: tai bliūdas koksai, tai
kirviukas, akmenų padarytas tenai, kai pakasdavo vaikai
(V. Binderis, Surgėnų k.). Šeimininkui priklausė ta žemė,
kur yra piliakalnis. Dar prieš karą nuo piliakalnio nuslinko žemė ir išlindo trinamų girnų akmuo. Gulėjo maždaug
iki 1960 m., kol, vežant pylimui žemes, išvežė ir akmenį
(Z. Polita, Pavandenės k.). Šiuo metu aikštelė apardyta
arimų, dirvonuoja. Piliakalnis saugomas valstybės (paminklo kodas Nr. AR632)9, tačiau žmonės prisimena,
kad jį norėję sunaikinti: Visus kalnus nuėme, kai prūdus
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dare, a jį palika (A. Černiauskas, Surgėnų k.). Kai melioracija ėjo, norėjo sunaikint’, ale nedavė (J. Jurkevičius,
Surgėnų k.). Tai čia kaip darė dambų nuo Pravalo ežero,
tai jį norėjo nukast’, bet nedavė. Ženklą pastatė ir nedavė jį nukast’ (V. Binderis, Surgėnų k.). Kaip melioracija
ėjo, tai norėjo išlyginti, bet nedavė. Atvažiavo iš Vilniaus
kokia tai komisija ir nedavė, sakė: „Palik, tegu stovi”
(J. Kivilšis, Medeikių k.).

Molėtų r. Joniškio apylinkės. Pavandenės piliakalnis. Žemėlapis.
Vaizdas nuo Pavandenės piliakalnio.
Ritos Balkutės nuotrauka.
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Pavandenės kaimas, piliakalnis ir šalia jo esantis
Pravalo ežeras apipintas legendomis. V. Binderis iš
Surgėnų kaimo pasakojo, kad Pravalo ežere kažkas
prapuolė, apsivertė, dėl to jis ir vadinamas Pravalu.
Jis mano, kad ir Pavandenės kaimas kadaise buvęs
po vandeniu, todėl taip ir vadinasi: Čia va Paundėnės
kaimas. Reiškia, kadaise po vandeniu buvęs. Tai ot Pavandenės, Pavandenės vadina. Vietiniai gyventojai visaip spėlioja, kaip atsiradęs piliakalnis. R. Lazauskas
iš Andrulėnų kaimo įsitikinęs, kad jis buvo supiltas
žmonių: Čia piliakalnis tai čia o yra Paundenėse, kaime.
<...>. Ten piliakalnis matosi, kad piltas žmonių turbūt,
kalnas toks negalėjo būt’. Apie tai pasakojo ir V. Binderis: Seni žmonės sakė, kad jis supiltas. Jis tarp vandenų.
Tik siauras buvo praėjimas. A. Černiauskas iš Surgėnų
kaimo girdėjęs, kad kalną supylę kareiviai: Šitas kalnas
kur Pavandenėj. Tai pasakoja, saka, buva kokių tai senobiškų karaivių užduotis, kad mūšį pralošė ir paskui
turėjo šitų kalnų kepurėm prinešt’. Bauda tokia buva.
Teip man pasakojo seniai. Tačiau dauguma žmonių įsitikinę, kad tai – raganų darbas. Z. ir K. Politos iš Pavandenės kaimo pasakojo, kad raganos žiurstais nešusios
žemes ir norėjusios užpilti ežerą, bet ryte užgiedojęs
gaidys ir jos, nespėjusios užpilti Pravalo ežero, išpylė
tas žemes prie ežero.

Raganos tą kalną sunešė žurstais
Yra toks kalnas apskritas čia Pavandenėj. Apskritas
kalnas toks, tai, sako, kad ten raganos sunešė žurstais
tą kalną. Čia jau vyro tėvas pasakojo, a tėvui dar kas pasakojo tenai gal motina, gal kas. Sako, ten sunešta žemė
žiurstais. P. V. Kivilšienė, Šakališkių k. LKAR 17(173). U.
R. Balkutė 1994.

Raganos, prijuostes prisirišusios,
prinešė žemės
Va čia netoli matosi kalnas toks. Tai seniau pasakojo,
kad raganos, prijuostes prisirišusios, prinešė žemės. <...>
Jeigu kalnas, tai būna toks smėlis ar ką, a ten kaip torfas.
Jau gal aštuoni šimtai metų praėjo. Senelė, praseneliai,
dar praseneliai pasakojo. P. J. Kivilšienė, Medeikių k.
LKAR 17(74). U. R. Balkutė 1994.

Pradiedukas pasakojo,
kad raganos prinešė žemės
Pradiedukas mano dar pasakojo, tėvas, dar tėvo tėvas pasakojo, kad raganos prinešė žemės ir pasidarė tokia krūva – kalnas toks. Ir tas piliakalnis visas juodžemio,

Pateikėjas A. Sirevičius iš Meškalydimio kaimo.
Ritos Balkutės nuotrauka.

juoda žemė tokia. J. Kivilšis, Medeikių k LKAR 17(74). U.
R. Balkutė 1994.

Ragana gyveno ir prinešė žemių
su prijuoste visą kalną
Prieš tai kalno nebuvo, bet ragana sunešė. Jai patiko
vieta, ji ten žaidė ar ji ten gyveno, aš nežinau. Ir ji tą kalną
prinešė su prijuoste. Su prijuoste davė ir davė nešti. Ar ji
ten visą vasarą nešė, bet kalno ocho cho kokio aukščio,
kaip bažnyčia, toks kalna aukščio, tai ant jo reikia užlipti. O vaikai ant jo mėgo žaisti... Nu ir pavadino Raganos
kalnu ir Raganos kalnu. Prie jo yra ežeras <...> P. A. Švilpienė, Antakalnio k. LKAG 149(59). U. V. Musteikis, I.
Grigelevičiūtė 1993.

Kaip raganos suvalgė avis, paliktas
Pravalo ežero salelėje
Čia tai jau propaganda, kaip ir pasaka. Tai tenai Grybėnuose yra toks ažeras Pravalo, ir yra ten ežeri tokia salelė. Tai ten, sakydavo, kad ten raganos nešė žurstais šitą
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ant kalno mokytojas kartu su vaikais ieškojo akmens su
ženklais, o rado žmogaus kaulą. Kasinėjant pilkapyną
rasti radiniai buvo išvežti į Kauną.

Apie Graužinių kaimo kapinyną
Čia tai buvo kapinaitės. Čia anksčiau laidoja tenai, bet
jau seniau, a paskiau ten kryžius stovėjo. <…> Čia Svystapolis vadinosi anksčiau vadindavom, bo taip ir buvo.
Rubežius kaip tas kapinynas, tai čia Graužinių žemė
buvo. <…> P. J. Ilgevičius, Joniškio mstl. U. I. Grigelevičiūtė 1993.

Ką laidodavo Graužinių kaimo kapinyne
Graužiniuose ten yra toks kalniukas prie ažero, tenai daug buvo palaidota. Kur vaikas nekrikštytas, užmušė kas ar pasikorė, tai ten būdavo pakavoti. P. S.
Kairienė, Gačkiškių k. LKAR 19(226). U. R. Balkutė, I.
Grigelevičiūtė.

Žemakalnio radiniai
Ant Žemakalnio buvo koks tai akmuo su ženklais, raidėmis. Akmuo, sako, buvo labai nedidelis. Ant to kalno
rado žmogaus kaulų. Tada Bieliauskas, Graužinių mokytojas, iškasė moterį su karoliais, žalvario grandinėmis, ant
smilkinių, įvijinį žalvario žiedą, pjautuvą. Bieliauskas viską
sudėjo ir pasiuntė į Kauną. Iš ten gavo žinią, kad moteris,
kurią iškasė, buvo palaidota prieš 900 metų. P. L. Pukėnas, Graužinių k. LKAR 42(133). U. V. Musteikis 1993.
Molėtų rajono Joniškio apylinkės ir miestelio etninės kultūros
darbuotoja I. Grigelevičiūtė. Ritos Balkutės nuotrauka.

salelę, užpyle. Čia propaganda. Pasakojo, kad paliktos
ten buvo avys, tai raganos suvalgė. A tenai ne raganos,
bet vilkai. Juokais tiktai sakydavo: tenais, sako, žiurstais
raganos sunešė šitą salą. Raganos tai vis tiek žmogus, tenai gi ne šventa dvasia. P. J. Žibienė, Pūkeniškių k. LKAR
17(293). U. R. Balkutė 1994.

GRAUŽINIŲ KAIMO PILKAPYNAS IR BENDŽIUKŲ PILIAKALNIS. Graužinių kaimo pilkapyną
nuo piliakalnio skiria nedidelis Naručio (Naroček) ežeriukas. Graužinių pilkapynas datuojamas I–VI a. Vietos
gyventojų vadinamas Žemakalniu. Jis buvo tyrinėtas
1940 m., vėliau sunaikintas10. Didelis kaimo šviesuolis
L. Pukėnas iš Graužinių kaimo jaunystėje stebėjo šio pilkapyno kasinėjimo darbus. Viskas prasidėjo nuo to, kad
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Žemakalnio tyrinėjimai
Nu pasake, piemenai kaip gane, kad akmenį buvo
radę su raidėmis ant Žemakalnio, aha, prie Narokėlio
ežero šito. Nu mokytojas ėjo ieškot, Dagio majoro vaikai
buvo pas tą mokytoją atvažiavę, pas Bieliauską ir su šito
majoro vaikais ajo ant Žemakalnio. Visi pradėjo ieškot
prie kalno, prie ažero to akmenio su raidėmis, a pemenai
pasake, kad jis tenai gulėjo. Ieškojo ieškojo tą akmenį,
Dagio sūnus prisižiūrėjo – kaulas an to dirvoniuko, kur
mes miegojom visuomet an to dirvoniuko, an Žemakalnio, sako: „O, pažiūrėkit – žmogaus kaulas“. Kojos kaulas buvo. O matai korpusas dar žemėj, an viršaus žamės
dar yra, a kojos jau išlindus(ios), ba slinksta žamė. Lietus
lyja, šis ir tas, tai jau kojos kaulai išėję. O mes an šitų kaulų miegojom. Mokytojas nuvėjo ir davai atkasinėt tuos
kaulus. Pirma su lopeta, paskui su rankom. Gražiausiai
nuvale visus tuos kaulus – guli moteris. Aplink kaklą rado
karolius, žalvario kaip arklio pasagą tokią o, tik maža, ale
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arklio pasaga! Karoliai su skylute buvo ir virvute matyt
pernerta. Ir stikliniai karoliukai tokie, aš mačiau, pailgi.
Pre galvos rado dvi grandis, ale o tokio o didumo. Iš vienos pusės dvi grandys žalvario, iš kitos pusės dvi. Rado
pjautuvą. O čia, o kur kotas išvarytas, tas geležis būktai
surūdijęs ir sulūžęs vietomis, ale kaip sudės, tai matosi,
kad būta pjautuvo o čia kačianiukas, o čia o taip palenktas ir galas o toks ilgumo maždaug kaip per sprindį, nedidelis, gero sprindžio. Tai surinko tas grandis, tą pjautuvą
ir karolius tuos surinko, rodos, kad ir dantų paėmė, ir žiedą ant kauliuko kaip atkasė rado, bet tas žiedas nesulietas buvo, vyniojas. Jeigu vielą perskelt, būktai čia apvalas, a čia paplokštas, tai o taip penkių ailių vyniotas tas
žiedas. Tai Masavičienė dar buvo an savo piršto uždėjus
šitą žiedą, pasimatavo… Ir galai nesulieta. Kaip pradėta, tai vyniota, vyniota, vyniota penkių ailių toks žiedas
žalvario. Tai o tą žiedą paėmė į dėžutė įdėjo, an vatos
išdėstė, surišo ir nusiuntė tas Bieliauskas į Kauną. Iš Kauno atėjo žinia, kad 900 metų, kaip laidota ta moteris. O!
Ir daugiau tų moterų an to Žemakalnio nieks nerado ir
nieks nematė. O! O taip buvo! P. L. Pukėnas, Graužinių k.
LKAR 18(68). U. R. Balkutė 1994.
Paėjus kiek toliau nuo Graužinių pilkapyno, link Žydavainių kaimo, dešinėje kelio pusėje, Bendžiukų kaimo
laukuose yra piliakalnis, vadinamas Bendžiukų kaimo
piliakalniu, arba Raganų kalnu. Jis įrengtas aukštumos
rytiniame krašte, Narakio ežero vakariniame krante.
Aikštelė ovali, pailga Š–P kryptimi, 70x50 m dydžio, 2 m
žemesniu P galu. Jis yra 13 m aukščio, vakarinis šlaitas
nuolaidus, 4–5 m aukščio. Joje rasta brūkšniuotosios ir
lygiosios keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr.
Kr. antrąja puse – I tūkst. pradžia. Piliakalnio V šlaite, 1
m žemiau aikštelės, yra 30 m pločio terasa – greičiausiai sunaikintų įtvirtinimų vieta11. Pasak jį tyrinėjusio archeologo A. Tautavičiaus, tai vienas seniausių Dubingių
apylinkių piliakalnių, kuriame buvo įtvirtinta gyvenvietė: Vienas seniausių dabar žinomų piliakalnių Dubingių
apylinkėse yra piliakalnis Bendžiukų kaimo laukuose. Tai
stambi aukšta kalva vakarinėje Naručio ežero pakrantėje,
iš trijų pusių ją kadaise supo ežeras ir pelkės. Viena ežero atšaka dabar virto atskiru nedideliu Liūnelio ežerėliu
piliakalnio pietinėje pašlaitėje, iš vakarų pusės piliakalnis
siekėsi su gretima aukštuma, nuo kurios dabar jį skiria tik
nedidelė dauba. Matyt, šios pusės kadaise buvo iškastas
griovys, supiltas pylimėlis ir ant jo pastatyta stipri tvora.
Tačiau jau ilgus dešimtmečius piliakalnis ariamas, plūgas
išsklaidė pylimą, pakeitė paties piliakalnio formą ir smarkiai apnaikino kalno viršuje, apie 60x50 m dydžio aikštėje
buvusį kultūrinį sluoksnį. Dabar kalno paviršiuje bėra tik
apdegusio molio trupinių, čia buvusių plūktų židinių ir

Pateikėjas L. Pukėnas iš Graužinių kaimo.
Ritos Balkutės nuotrauka.

apdegusio gyvenamųjų pastatų molinio tinko. Randame
čia dar ir pirmiesiems m.e. amžiams priklausančių lipdytų
puodų šukelių brūkšniuotu paviršiumi12. 200 m į PR nuo
piliakalnio, kitapus upelio, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtosios keramikos.
Pasakojama, kad Bendžiukų piliakalnį taip pat supylusios raganos: Sakė, kad raganai supylė ten piliakalnį
(J. Kutulskienė, Bimbiškių k.). Prie Bendžiuko kaime
esančio Raganų kalno ėjome kartu su G. Masaliene
iš Graužinių kaimo. Ji pasakojo, kad ežeras, vietinių
žmonių vadinamas Narakėlio vardu, atsiradęs todėl,
kad raganos ten ėmusios žemes. Jos ne tik supylusios
kalną, bet jame ir gyvenusios. Piliakalnio šlaite, kuris
nusileidžia į ežerą, buvusios durys, pro kurias vaikščiojusios raganos, ežere skalbdavusios ir maudydavusios
vaikus. Paklausta apie tai, kur tos durys buvusios, G.
Masalienė žvilgtelėjo nuo šlaito, besileidžiančio į ežerą
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žemyn, pasvarstė, kad greičiausiai jos jau bus užžėlusios. P. Mackonienė iš Bendžiukų kaimo pasakojo, kad
ežere plaukiojusi užkeikta mergina: Seniau tame ežere
vaidendavosi. Žmonės žvejodavo ir matydavo sekmadieniais lygiai dvyliktą valandą (tą valandą prasidėdavo šv.
mišios) iškylančią iš ežero merginą. Ji būdavo baltai apsirėdžiusi ir plaukiodavo nuostabiai gražia krištoline valtele. Ji prašydavo žvejų ištiesti jai ranką, bet drąsuolių
neatsirasdavo. Tuomet ji tik graudžiai sudejuodavo: „O,
Dievuliau, dar tūkstantį metų kentėsiu!“ – ir išnykdavo.
Bet vieną kartą vienas žvejys ištiesė merginai ranką. Toji
padėkojo ir pradingo amžinai13.
Nors K. Daukšienė iš Jukniškių kaimo sakė, kad ant
Bendžiukų kalno stovėjusi koplyčia, kurioje žmonės
meldėsi, o šalia jos buvo laidojami nekrikštyti vaikai, tačiau galimas dalykas, kad tai yra kitas, šalia esantis kalnelis, vietinių gyventojų vadinamas Kapų kalnu, Kapinių
kalnu, pod magilnykim, kapinaitėm, kapinėm, kalniuku,
Bindziukų mogilyčia. Jis yra 60 m į Š nuo kelio Graužiniai
– plentas Molėtai–Pabradė, 60 m į PR nuo Narakėlio
ež. Tai maždaug 50 m skersmens iki 8 m aukščio kalvelė 250 m į PR nuo Piliakalnio. Čia tyrinėjant rastas 1
degintinis kapas, 4 griautiniai kapai be įkapių14.

jos supylė, tai ir aš nežinau. P. J. Kutulskienė, Bimbiškių
k. LKAR 38(30). U. R. Balkutė, 1995.

Bendžiukų kaimo piliakalnis – raganų buveinė
<...> Tik nuo senų senų laikų taip sake, kad gali būt,
kad čia raganos supylė šitą Bendžiukų kaimo piliakalnį,
kad visą šitą Naručio ežerą išnešė, užtat ažeras čia padarytas. <...> Raganos būna supyla pilį tokią, nuo ažero

Sakė, kad raganos supylė piliakalnį
Žinat, kad aš ir apie tas raganas ir nežinau. Sakė, kad
raganai supylė ten piliakalnį, ale bet... Legenda čia gal
kokia, nežinau, nežinau. Prie Bindziukų kaime pre ažero
toks kalnas – piliakalnis raganų supiltas, sake. Kaip ten
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pusės durys yra. Gali būti kad ir dabar dar durys yra, bet
gali būt, kad jau užaugo. Niekas čia nežiūri, niekas čia nelanko. Jeigu taip buvo ir, jeigu taip esti, tai tik nuo čia,
nuo ežero pusės, kur statu, buvo durys, kitaip negali būt.
Raganos atskrenda, kur, ateina, gal jos čia ir gyvena, a
kas jos žino. Čia jom vanduo, čia jom labai gerai, niekas
neprieis. P. G. Masalienė, Graužinių k. LKAR 23(26). U.
R. Balkutė, 1995.

Kaip į Bendžiukų kaimo piliakalnį
trenkė perkūnas
<...> Ten prie Naručio ežero tai mes vadinam Piliakolnis Piliakolnis. Piliakalnis lietuviškai. A kur gi ten piliakalnis, ten toks kalnas didžiausias ir staigus toks nusileidimas į ažerą. Nežinau, kokiais metais, jau senai, kaip
trenkta perkūno, viršaus, tai maždaug trys metrai pločio
tos žamės numesta į ažarą. <...> Piliakolnis Bindziukų
kaimo jau. <...> Nei viena ragana nesupylė ir nesupils,
čia tuščia kalba visai. Kad tik kalba žmonės, a kas ją ten
matė, tą raganą. A jeigu Kristaus dar nebuvo gimusio, a
gal kartais ir ragana kartais buvo, a paskui, kai Kristus
gimė, tai jau viskas, šita piktoji dvasia pridaryta buvo. O
kaip! <...> Ten du ežerai yra: Barakiukas, nedidelis ežeriukas, a čia Naročak. <...> P. L. Pukėnas, Graužinių k.
LKAR 38(35). U. R. Balkutė, 1995.

Bindziukų mogilyčia
Sakė, kurie jau va vaikai be laiko gimsta, tai laidojo
į Bindziukų mogilyčią. O čia toksai yra iš šito šono, tai
Žemakalnis, o iš kitos pusės toks aukštas kalnas, tai Piliakalnis buvo. Kokias ten raganos supyle šitą kalną. Piliakalnis ir vadinasi ir dabar. P. J. Kutulskienė, Graužinių
k. LKAR 18(101). U. R. Balkutė 1994.

Kaip į Bendžiukų kaimo piliakalnį
trenkė perkūnas
Piliakalnis yra prie Naročio ežero (Naroček). Maždaug
prieš 80 metų trenkė į piliakalnį perkūnas nuo ežero pusės ir išmušė kelis griovius. Prie Naročeko ežero yra kitas, mažesnis ežerėlis be pavadinimo. Sakydavo: einam
merkti linus prie kapinių ežeriuko. Prie mažojo ežero ant
kalno yra senkapiai. Ten stovėjo medinis kryžius, o per
Kryžiavas dienas prie jo eidavo melstis. Tuose kapuose
laidojo tik mažus negyvus vaikus. P. J. Spranginienė iš
Bendžiukų k. LKAR 42(135). U. V. Musteikis 1993.

Bendžiukų piliakalnio koplyčia
Ant Bendžiukų kaimo piliakalnio stovėjo koplyčia, o
kur ji prapuolė, tai nežinau, aš neatsimenu. Aš nežinau,

Pateikėja K. Daukšienė iš Jukniškių kaimo.
Ritos Balkutės nuotrauka.

bet žmonės pasakojo, tėvai pasakojo. Tai, sako, buvo koplytėlė tokia, ten vaikus nekrikštytus laidojo, meldėsi. P.
K. Daukšienė, Jukniškių k. LKAR 19(58). U. R. Balkutė, I.
Grigelevičiūtė 1995.

RAGANAUTIŠKĖS (Sirauciškės) raistas yra
230 m į ŠR nuo kelio Inturkė – Žydavainiai atsišakojimo
į Savidėnus, abipus kelio, miške. Apie 4 ha ploto raistas, kurį į ŠV ir PR dalis padalija kelias15. Pasakojama,
kad ten yra raistas, kuriame buvusi sala, o joje gyvenusios raganos: Taip nuo senybės tai sakė, kad čia raganos gyveno, laumės ant tos salos P. E. Maciulevičienė, Žydavainių k. Gal raganos kadaise ten gyveno. P. J.
Zavadskienė, Graužinių k. M. Žukauskienė iš Sutrėnų
kaimo įsitikinusi, kad ten vienas kitą gąsdino ir todėl
buvo strokai arba, kad ten jau buvo kokia prakeikta vieta. Vietiniai gyventojai vengdavę, ypač naktį, važiuoti
keliu pro raistą, nes ten vaidendavęsi: Ten vaidenas.
P. J. Rutkauskas, Kertadalės k. P. M. Marcinkevičienė iš Žydavainių k. sakė, kad vaidenasi ten todėl, kad
toje vietoje buvo pasikoręs žmogus. Jis pasirodydavo
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Bendžiukų kaimas. Kapų kalnas, tolumoje – piliakalnis.

Bendžiukų kaimo piliakalnis ir Narakelio ežeras.

Žemkalnis Graužinių kaime – buvęs pilkapynas. Ritos Balkutės nuotraukos.
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šiaudų kūlio ar kamuolio pavidalu: Ten buvo pasikoręs
žmogus, nu tai paskui jis vaidenosi <...> kūlys koks kaip
šiaudų stovi ar kamuolys koks sukasi. Dažnai žmonės
ten matydavę išeinantį jautį. Tačiau senesni pasakoja,
kad toje vietoje dažniausiai įvairiais pavidalais rodydavosi velniai: Tai mus gąsdindavo vaikus, kad tenai visuomet jau rodydavosi, velniai vaikščiojo P. Z. Ilgevičienė,
Joniškio mstl. J. Rutkauskas iš Kertadalės kaimo pasakojo, kad jo mama buvo susitikusi velnią ir jis paprašęs
jos obuolių. E. Maciulevičienės iš Žydavainių kaimo sūnus toje vietoje pamatė rūkantį keistą žmogų ir paprašė jo duoti užrūkyti. Žmogus koksai ėjo, sake, cigarete
taip jau iškūryta smarkiai, ugnis kaip žarijas dega, kaip
gabalas kokio pagalio, sake, uždegta, tokia didelė ugnis
burnoj dega. Paprašius užrūkyti, tas žmogus dingo kaip
į vandenį. Kartais ten matydavo ponaitį su kepure:
Sutikdava – aina žmogus su kepaliušu, su lazdelu. P. J.
Rutkauskas, Kertadalės k. Arba kas nors numesdavo
kepurę nuo galvos: Meta kepurę, negali pagaut o taip
kepurė sukasi kaip ratas P. E. Maciulevčienė, Žydavainių k. Rodydavosi tenai ir šunys, ir oželis gąsdindavo, o
E. Maciulevičienės iš Žydavainių kaimo mama pamatė
baltai apsisiautusią moterį: Mama važiavo vieną kartą
nuo bobutės, tai pamate, kad kokia boba stovi netoli to
Raganautiškės raisto baltu taip apsklojusi. Z. Ilgevičienė

iš Joniškio miestelio pasakojo, kad ne vienas ten buvo
papuolęs į velnių vestuves ar atsibudęs pakabintas ant
pušies už kojos.

Raganautiškė – raistas,
kuriame gyveno raganos
Raganautiškė vadinosi taip todėl, kad gal ten raganos buvo, taip tai irgi nežinau. <...> Ten tokia sala buvo.
Aplink bala, viduj sala tokia buvo ir ten medžiai toki
buvo, stori beržai. Dabar tai jau nėra, išpjauti jau, bet
tas raistas yra ir ta sala yra – Raganauciška. Taip nuo senybės tai sakė, kad čia raganos gyveno, laumės ant tos
salos. P. E. Maciulevičienė, Žydavainių k. LKAR 38(6).
U. R. Balkutė, 1995.

Raganautiškėj kadaise gyveno raganos
Raganaučiškė buvo tai jau čia visai arti mūsų Meškalydimio kaimo. Kodėl taip vadinosi, nežinau, gal raganos
kadaise ten gyveno... Raganauciškė. Čia miškai kai prasideda, tai buvo Serbentinė, skaitos, tai ten jau labai daug
serbentų buvo laukinių, a paskui už jos eina Raganauciškė. Visas miškas turėjo savo pavadinimus: tai toks kalniukas, tai toks kalniukas. P. J. Zavadskienė, Graužinių
k. LKAR 38(29). U. R. Balkutė, 1995.

Rita Balkutė klausosi pateikėjos E. Maciulevičienės iš Žydavainių kaimo pasakojimų. Algirdo Tarvydo nuotrauka.
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Slėnyje netoli Raganautiškės
strokai rodydavosi
Tai čia vo netoli Raganautiškės miške, į Inturkę keliu einant, tai čia buvo toks senas ąžuolas. Tai dar vyras
mano gyveno, tai aidavo medžioti netoli to ąžuolo. Šitas
ąžuolas ten išdegęs buvo, bet sako, kad ten buvo pasikoręs žmogus. Nu tai paskui vaidenosi tas žmogus. Posūkis
yra ant kelio, ant vieškelio, tai ten, sako, kad jau daug
kam pasivaideno tas pasikoręs žmogus. Nu visaip jis vaidenosi: tai koks kamuolys sukasi ant kelio... Žiūrėk, aina
žmones, tai kamuolys koks sukasi sukasi ir pranyksta
ant kelio. Tai kūlys koks kaip šiaudų stovi. Ataina arčiau
– nieko nėra. Nu tai visaip tenai sakė žmonės. <...> Daugiausia taip pavakary, naktį rodydavosi. P. M. Marcinkevičienė, Žydavainių k. LKAG 139(17). U. S. Valiulytė, R.
Jakubauskaitė, 1995.

Raganautiškės slėnyje gąsdindavo
keistas jautis
Aš tai nežinau, bet sakydavo, kad tenai miške Raganautiška toks pakalnis yra, tai tenai, sako, jautis išeidavo

naktį. Išeina, paskiau ir vėl prapuola. Nu tai seni žmonės
pasakojo, dar dedukas dar mano <...>. Kitur ne, nesirodydavo, tik tenai, sakydavo, kad rodosi. Tenai toks kai
kalnas, o paskui dolina (slėnis), tai tenai, sake, naktį kas
važuoja, tai tenai, sako, tik trakšt, trakšt miške jau ir aina
jautis. A jautis tai jau didelis ir, sake, paskiau prapuola.
Ale ir dažnai kas sakydava. Kas ten buva ar nebuva, taip
sakydavo. <...> Gal tenai jau buvo kokia prakeikta vieta?
Jau ten buvo kas. Tenai gilus toksai labai raistas, <...>
sako, gal raganos tenai gyveno, a kas ten žino. Raganauciška ir vadino. Ten, einant į Inturkes, yra miškas, paskui
ten kaimas Sosnuvka, tai ten pakalnėj gąsdindavo, o netoli toks miškas vadinosi Baliūniškiai. P. M. Žukauskienė,
Sutrėnų k. LKAR 18(206). U. R. Balkutė, 1995.

Kaip Raganautiškės miške strokai rodydavosi
Mirė jau toks seniukas neseniai, tai jis, būdavo, kai
ateina, tai visokių pasakų šneka. Saka, būdavo čia toks
Žukauskas, jis čia į Paužuolius vaikščiojo pas paną. Nu ir
paskiau jis į malūną vežė grūdus sumalt, o jis labai buvo
bailys, tai sake, jau jis kai pro tiltą tą važiavo, tai tas iš po
tilto išlindo ir, sako, jau tenai gąsdina visaip, o jis žegnoja

Raganautiškės raistas (Sosnuvkos – Meškalydimio kaimų apylinkės). Ritos Balkutės nuotrauka.
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ir sako: „Atstok, pikta dvasia, atstok, pikta dvasia“. Nu
tai paskui pasakojo, kad strokai rodėsi, o ten vienas kitą
gąsdino ir todėl buvo strokai. Dabar negąsdina niekas
ir prapuolė tie strokai“. <..> Raganautiška miškas toks,
toks pakalnis, ten kalniukas <...> P. M. Žukauskienė, Sutrėnų k. LKAR 18(206). U. R. Balkutė, 1995.

Kaip velnias netoli Raganautiškės miško
obuolių prašė
Šitoj ut pakalnėj, kur Stara Sasnuvka, yra Raganautiškė, tai ten vaidenas. Sutikdava: aina žmogus su kepaliušu, su lazdelu. Sutikdava, tankiai kas sutikdava. Sasnuvka čia netoli... Ant kelia, ant vieškelia sutikdavo. Čia
kalnas, a čia tiltas. Tai palei tiltų sutikdava seniau. Ką aš
žinau, kodėl vaidenas. Man nepapuola matyt, bet mana
motinas sasuo buva sutikus šitų velnių, sakė: „Duok abalių”. Nu dave ir anas nuėja. Kaip kalbėja, taip aš kalbu.
Ajo tynai sasuo pas motką, susitika velnių, pasikalbėja ir
nuvėja tas sava keliu, tas sava. Nu, matai, gal suprato,
kad ten velnias koks! Velnias, tai velnias: su kapitais, skylučių nėra nosy, sakė, juodas ne juodas. Kaip nori, jis taip
apsivers. P. J. Rutkauskas, Kertadalės k. LKAR 19(122).
U. R. Balkutė, I. Grigelevičiūtė 1995.

Kaip kaimynas netoli Raganautiškės raisto
papuolė į velnių vestuves
Kalbėdavo dar seniau, dar dedukas pasakodavo, kad
rodydavosi strokai. <...> Tai mus gąsdindavo, vaikus,
kad tenai visuomet jau rodydavosi, velniai vaikščiojo.
Pasakojo, kad vienas kaimynas to kaimo ėjo ant šokių
kažkur tenai nu ir, sako, žiūri, kad važiuoja vestuvės. Jis
sako – niekur nebuvo girdėti, kur tos vestuvės. Čia arti gi
niekur negirdėjo, kad būtų vestuvės. Nu ant kelių arklių
ten važiuoja ir jį greit į vežimą įsadina, ir, saka, pradėja
vaišint saldainiais, ten pridėjo pilnas kišenes ten saldainių. Ir paskui jis įsižiūrėjo, kad paskutiniam vežime groja muzikantas tas, kur(is) pasikoręs buvo, kaimynas. Jis
kaip išsigando, iškart ir tiktai at(si)budo, žiūri, kad sėdi
ant kelmo prie tos Raganauciškės tam raiste ir pilnos kišenes pridėta kiškio šūdų vietoj saldainių. Raganautiškė
yra netoli kur Gackiškių kaimas pre Alkūnų miško tenai.
Nu kalbėjo, kad tenai vis rodydavosi. <...> Išeina, kad ten
velnio kokios keltos vestuvės buvo. P. Z. Ilgevičienė, Joniškio mstl. LKAR 38(17). U. R. Balkutė, 1995.

Šokiai Sirautiškės raiste
Paskui vienas irgi pasakojo, kad ėjęs irgi ant šokių. Ėja
ant šokių ir susitiko irgi taip išsipuošusį vaikiną, o tas jam

Kelias pro Raganautiškės raistą.
Ritos Balkutės nuotrauka.

ir sako: „Kur aini?” „Ainu į šokius”. Jis turėjo kur nors
ten toliau ait į šokius, į Kaciūniškius ar kur. Sako: „Ko ten
aisi, va čia yra visai netoli namas ir labai dideli šokiai, ainam ča”. „Nu tai ainam”. Bet nepažįstamas visai. Nu ir
aina, ir, sako, tikrai paėjom kiek, žiūri – šviečia namas,
šviesa dega, muzika groja, šoka, bet visi nepažįstami
jam. Aina per kiemą ir tas nepažįstamas vaikinas sako
jam: „Žinai ką, čia yra tokia mada, kad va visi pašoks biški, pašoks, tai aina paskui pana tokia graži, – sako,– neša
daug labai kaspinų ir kiekvienam deda ant kaklo, a tu, –
sako,– padaryk tokį juoką, imk koją ir pakišk, ot juoksis
visi. Tai tavo šposas bus toksai didelis“. Nu gerai. Įėjo jis,
atsisėdo, ten šoka visi, groja ir, sako, tikrai išaina pana ir
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neša kaspinų daug visokiausių spalvų ir kabina kiekvienam ant kaklo, ant kaklo deda, a jis ir pakišo koją. Kai tik
jis pakišo koją, iškart at(si)budo raiste tam Sirauciškėj =
Raganauciškėj, žiūri, kad kaba an pušies už kojos pakabintas. Kad už kaklo būt užkabinusi kaspiną, tai būt ir pakorus. <...> Tai kalbėjo, kad seniau sakydavo, kad nešvari
dvasia ten buvo. P. Z. Ilgevičienė, Joniškio mstl. LKAR
38(18). U. R. Balkutė, 1995.

Kaip ožiukas netoli Raganautiškės raisto
gąsdindavo žydus
Ir paskui ten netoli tos Raganautiškės raisto buvo
lazdynai tokie... <...> Žydai seniau kai gyveno, tai buvo
žydų karčiamos kaimuose, tai važiuodavo žydai, tai visą
laiką žydus gąsdindavo: tai oželis kažkoks stovi pa šituo
lazdynu. A žydai labai mylėjo ožius paimt, nes odos buvo
brangios jų. Tai, sako, iššoko žydas, paėme tą ožuką, a
jis stovi, draba visas, a kai tik įdėjo, arklys nė iš vietos
negali pajudėti. Nu tikras ožukas buvo, bet kaip įdėjo į tą
vežimą, sako, arklys negali patraukt vežim, kaip jis sun-

kus pasidare. Išeina, kad ten ne ožukas buvo, bet velnias.
Nu tai, sako, žydas neturi ką daryt, tai, sako... Žydai gi
žegnotis negali, nežegnosies būdamas žydu, tai sulaužė
botagą per pusę, sudėjo kryžium ir kiša tam ožukui: „Ar
matai, kas čia dedas, ar matai, kas čia..“ Tai tada vikšt
ožys iššoko iš vežimo ir arklys nuėjo. Tai pasakodavo visą
laiką, kad apie tą raistą Raganauciškės taip būdavo visokiausių atsitikimų. P. Z. Ilgevičienė, Joniškio mstl. LKAR
38(19). U. R. Balkutė, 1995.

Apie tai, kaip vaikinai Baliūniškių miške
susitiko keistą žmogų
Taigi vo kai aš vakar sakiau, kai vo ir mano vaikas,
mano sūnus ėjo, vakaruškų, tai sake praše prikūryt’ kokio žmogaus. Naktį jie ėja ar penkiuose, ar kiek, iš Babačiznos ar iš kur, ir susitiko žmogų ten miške prie Raganautiškės, ir sako: „Duok prikūryt.” A jis, tas žmogus, kai
tik jo pradėja prašyt prikūryt, tai ir dingo, vietoj dingo.
<...> A anas aina, sako, su ugnim naktį. Nu irgi pinigai gal
buvo. <...> Jie matė, kad žmogus koksai ėjo, koks žmogus

Vaidulų kalno akmuo, į kurį nuolat trenkia perkūnas. Ritos Balkutės nuotrauka.
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Žydavainiai. Tolumoje – Raganų kalnas. Ritos Balkutės nuotrauka.

ėjo, sake, cigarete taip jau iškūryta smarkiai, ugnis kaip
žarijas dega, kaip gabalas kokio pagalio, sake, uždegta,
tokia didelė ugnis burnoj dega, tai jie papraše ugnies,
kad jie neturėjo degtukų ir papraše: „Duok prikūryt“.
<...> Nu nelabai seniai taip atsitiko, bet jau daug metų
praėjo, gal jau 20 suvirš. A miškas tas pats – Baliūniškiai.
<...> Bet jie mate visi, kad anas su ugniu tas žmogus. Mės
patys išaiškinom, kad ten ne kas kitas buvo, tik pinigai
galėjo būt’. Nu naktį su ugnim ėjo ir dingo, iš karto dingo,
tai kaipgi galėjo taip būt’? <...> Sake: „Mama, nežinai, ką
mės matėm šinde!“ Nu tai sakiau: „Kas?“ „Tai, – sakiau,–
jūs durniai, ten pinigai buva”. P. E. Maciulevičienė, Žydavainių k. LKAR 38(3). U. R. Balkutė, 1995.

Apie tai, kaip Masaliui Raganautiškės raiste
kažkas numesdavo kepurę
Čia toje Raganautiškėje dažnai kam visokių atsitikimų būdavo. Tai kepurę nuims, kai aina vienas. Nuims kepurę ir taip kepure rieda prieš(ais). Meta kepurę, negali
pagaut, taip kepurė sukasi kaip ratas. Tai va šitas va toks

Masalis buvo senbernis, tai jam, būdavo, keleta kartų
taip atsitiko. Tai, būdavo, pas mus atbėga, tai net uždusęs. Sako – triskart metė kepurę, rodos, kad su pirštais
kas paima ir meta. „Uždėjau kepurę ant galvos ir, rodos,
su pirštais kas ima ir meta kepurę ir ta kepura sukasi, rieda kaip koks kamuolys“. Buvo tenai kas: ar ti pinigai, ar ti
velnias koks, bet buvo taip. Naktį, naktį darydavosi, ypač
jeigu vienas eini. O paskui jau tuo laiku žmonės eidavo ir
niekam nebuvo tokių atsitikimų. Baliūniškių miške taip
atsitikdavo ir apie tą pačią vietą visiem. Vadinasi tas raistas Raganautiška. Kas ten sėdi, tai niekas ti nežina. P. E.
Maciulevičienė, Žydavainių k. LKAR 38(4). U. R. Balkutė, 1995.

Keisti atsitikimai Raganautiškės raiste
Toj vietoj,j Raganautiškėj, dažnai kas nors atsitikdavo. Ir užrūkyti prašė kažkokio žmogaus berniukai, kad
duotų, ir kepurę numesdavo, ir taip kokių baidyklių pasirodydavo. Nu kokį šunį pamate ne tokį, kokį reikia, tai
žmogeliukas koks, a toj vietoj būdavo dažnai. Nu ne, ne
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Vaizdas nuo Raganų kalno į Aukštąjį (kairėje) ir Vaidulų (dešinėje) kalnus (Žydavainių kaimas).
Baltramiejaus pelkė (Žydavainių kaimas). Ritos Balkutės nuotraukos.
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toks kaip reikia šuo bėgioja. Nežinau, koks, bet sakydavo, kad bėgioja. Nejuodas, gražus, blizgantis
šuniukas kaip paauksuotas. Nu ir toj vietoj labai
dažnai, daug kartų kam pasirodydavo. Mama važiavo vieną kartą iš bobutės, tai pamate, kad kokia boba stovi netoli to Raganautiškės raisto baltu taip apsklojusi, didele tokia. A mama su arkliu
važiavo, tai, sake, net arklys pasbaide biški. Tai,
sake, kai drožiau su botagu arkliui. Irgi vakari važiavo, žiemą, ta boba prie kelio pasirode mamai,
ne visai ant kelio, bet, sako, sukuprojus tokia vo
kaip ir gr(i)ūti pasiruošusi. Atrodė, kad jau tuoj
gr(i)us šita boba į vežimą, tai, sake, kai pamate,
tai net arklys šoka , tai su botagu kai dave arkliui.
Netoli gi čia parvažiuot, tai parvažiavo <...> A kas
ti buva, tai Dievas žino! Dažnai kas mate, a pažiūrėt, pastebėt, kas ti yra, tai niekas nepažiūrėjo,
neišsiaiškino. <...> P. E. Maciulevičienė, Žydavainių k. LKAR 38(5). U. R. Balkutė, 1995.

RAGANOS, VAIDULŲ IR AUKŠTASIS
KALNAI. Kiek paėjus toliau, Žydavainių kaimo
laukuose yra dar vienas Raganų kalnas. Tiksliau, ten yra ne vienas, o net trys kalnai: Raganų
kalnas, Vaidulų kalnas ir Aukštasis kalnas (Aukštaja gura).
Raganų kalnas, dar vadinamas Pasiekos kalnu, yra 100 m į R nuo Aukštaja gura, žemesnė,
pailga R–V kryptimi, maždaug 120x60 m dydžio
kalva nuolaidžiais šlaitais. Ją išilgai kerta ir dalija
į Š bei P dalis kelias, jungiantis kelius Inturkė –
Žydavainiai ir Molėtai – Joniškis. Priešais Raganų
kalną yra kiti du kalnai: Aukštasis kalnas ir Vaidulų kalnas, kuris yra 400 m į Š nuo kelio, jungiančio
kelius Molėtai – Joniškis ir Inturkė – Žydavainiai,
Baltramiejo pelkių pakraštyje. Kalnas šiek tiek
pailgas Š–P kryptimi, maždaug 50x40 m dydžio
(viršuje), iš PV, P, PR statokais, iki 15 m aukščio
šlaitais. R, ŠR, Š, ŠV – pereina į aukštumą16.
Ant Vaidulų kalno yra akmuo, į kurį nuolat
trenkia perkūnas. Viršum kalno buvo didelis
akmuo, tai, būdavo, vasarą, kai griauzmas būna,
tai visadu perkūnas ten griaudžia į tą akmenį, tai
taip buvo sudaužytas visai. <...> Buvo gi didelis
didelis toks akmuo, a dabar jau visai nedidelis
likęs. <…> Būdava, kai karves ganom, tai atsisėdam an to akmenio ir sėdim. <…> Būdavo, kiekvieni metai, kai duos perkūnas, tai į šitą akmenį.
Jis buvo kaip pusė stalo didumo, daugiau kaip
pusė stalo, beveik nuo žamės kaip stalas buvo, o

Liedės upelis. Ritos Balkutės nuotrauka.

paskui jau sudaužytas, tai nieko iš jo neliko (E. Maciulevičienė, Žydavainių k.).
Tarp šitų kalnų yra Baltramiejaus bala, iš kurios išteka Liedės upelis. Kiek tolėliau nuo Baltramiejaus balos, prie Liedės
upelio buvęs akmuo su Marijos pėda (Prie Marijos pėdo, Dievo Motinos pėda): Ant to akmenio buvo koks tenai kitoks pėdelis toksai dešinės kojytės ar kairės kaip ir pėdas, tai sake, kad
tenai buvo Mergelės Marijos pėdas. Taip ir pavadinimas buva,
kad pėdas Marijas. Nu nedidele ta pėda buvo, atrodė kaip ir pėdas, ir pirščiukai buvo. Nieka ti žmonės prie to akmens nedarydavo, bet kai aidavo, tai ir pavadinimas buvo, kad Mergelės
Marijos pėdas, ir viskas (E. Maciulevičienė, Žydavainių k.) Jis
gulėjo pievoje tarp „akmeninio tiltelio“ (brastos) per Liedės
upelį akmenų. Vėliau jis buvo perkeltas prie E. Maciulevičienės gyvenamojo namo (dabar – apleisto), šalia slenksčio.
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jo, kad pavasarį ji su draugėmis eidavo ant kalnų
ir dainuodavo „raganų dainelę“. Viena draugė
stovėdavo ant vieno kalno ir dainuodavusi: Balta
žąsis buvo, kita ant kito kalno dainuodavo Po pelkynę vaikščiojo, o trečia ant trečio kalno traukdavo Raudonas kojas turėjo ir taip dainuodavo, kad
viena kitą girdėtų, o iš viso to dainavimo gaudavosi sutartinė.

Ragana su raudonu liežuviu

Akmuo su Marijos pėda prie E. Maciulevičienės namo pamato
(Žydavainių kaimas). Algirdo Tarvydo nuotrauka.
Marijos pėda (Žydavainių kaimas). Algirdo Tarvydo nuotrauka.

Akmuo buvo maždaug 1,5x1 m dydžio nelygiu, grublėtu paviršiumi. Marijos pėda laikoma maždaug 17 cm ilgio ir 3–8 cm
pločio duobutė17. J. Spranginas iš Savidėnų kaimo sakė, kad
ten galima buvo matyti ir daugiau pėdučių Prie Vaidulos kalno už 100 metrų pievoje buvo akmenimis išgrįstas praėjimas tik
vienam žmogui. Vienas akmuo buvo toks pailgas su visokiom
pėdom: ir kačiuko, ir šuniuko, aviniuko, ir Matki Boski (Marijos)
pėdomis. Viso apie 10 pėdų. Pėdos mažesnės nei delnas, kitos
dar mažesnės. Tas akmuo buvo į vakarus nuo Vaidulos kalno18.
Baltramiejaus pelkė tęsiasi ir pereina į mišką, vadinamą Šaltakšnyne. E. Maciulevičienė iš Žydavainių kaimo pasakojo,
kad šiame miško pakraštyje jos brolis matęs iš dangaus piestoje nusileidžiančią raganą su ilgu raudonu liežuviu. Ji pasako-
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Ganė mano brolis kiaules ir kiaules išsigandęs
paliko... Va čia už to miškelio ganė. Nubėgo namo
rėkdamas, persgundo, kad boba piastoj skrenda,
a liepsnos iš burnos raudonos kaip liežuvis ilgos
eina. Tenai ant kalniuko taip atsitiko. <...> Jis
vadinosi Kelnali(iais), Savidėnų kaimo žamė ten
buvo, bet čia tas kalniukas tai vadinosi Kelnal(i)
ais. A ką aš žinau, kodėl taip vadinosi, čia jau nuo
senovės. Nu kiek ten metų mano broliui buvo, labai jau senai taip buvo, anas mažas gi vaikas dar
buvo, dar manęs an svieto nebuvo. Jau 70 metų
man jau, o manęs dar nebuvo, anas gal 9 metų vaikas buvo. <...> Ar tą dieną daugiau kas ganė, tai aš
nežinau, anas su kiauliais atėjo <...> ir tadu pamate jau jis tą bobą. Sake, kaip vėjas koks paskėle,
taip jau koks debesis pirma, a paskui kai atsgrįža,
tai pamate, kad boba an piestos skrenda: su ilga
suknia, nu kaip ragana tokia baisi labai. Ir tadu atbėgo namo, a kiaules paliko. <...> Mama pasakojo,
brolis, būdavo, pasakoja. <...> Anas buvo koksai
keistas, nežinau. Daug tokių atsitikimų matydavo
ir tadu jam taip pasirodė, a maš vaikui taip pasirodė, maš anas bijojo? <...> A paskui sake jau ti
kaimynas koks: „Tu durnas, ko tu bėgai, reikėja
duot su lazda šita kų turėjai per tą bobą, ten pinigai buvo!“ Nu tai vo kaip sake, kad pinigai degė.
„A dabar,– sake,– jie labai giliai į žemę įlindo, per
septynius metus vėl išlįs“. Vo kas ti buvo? Ten nei
kokia ten ragana, ten nei kas, ten buvo koki pinigai. Sake, kad šita boba – tai pinigai. <...> Nu bobą
matė tokią su ilga suknia, an piestos, a maš ten
jam pasirode an piestos, maš ana ant kelmo kokio
buvo. Nu ir iš burnos liepsna ėjo taip kaip liežuvis
raudonas ilgas. Ten nieko girdėt nebuvo, ana gi
nedundėjo, nei rėkė, tik tiesiai į jį šita boba skrido
kaip paukštis koks. Neaukštai, tik prie žamės, a
kaip ti buvo... Anas kaip pabėgo, tai kaip sugrįžo,
tai nieko nerado ir tos vietos nerado, kur ana stovėjo, jokių pėdsakų nebuvo. P. E. Maciulevičienė,
Žydavainių k. LKAR 38(2). U. R. Balkutė, 1995.
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Santrumpa:
LKAR – Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies kūrybos archyvo
rinkiniai.
Nuorodos:

Pateikėja E. Maciulevičienė iš Žydavainių kaimo.
Ritos Balkutės nuotrauka.

Raganų giesmelė
Paskui raganos giesmę giedodavom, kai va cia prie
Raganauciškes ganom, tai raganos giesmę giedam. Viena sakė... Trise jau giedojom, viena sake: „Biala gens’
byla, biala gens’ byla “.<...> Nieko nesako, tik: „Biala
gens’ byla“, a antra sako: „Pa blocie chodzila, pa blocie
chodzila, pa blocie chodzila“, a tracia: „Čarvona nogi
miala, čarvona nogi miala“. Ir va teip kaip sudedi visas
va tris i kiekviena sau dainuoja, nu kaip gražai išeina, garsas aina per mišką. Melodija kaip ir viena. Visos trys iš
karto dainuoja, bet kiekviena savo žodį sako. Tiksliai va
taip buvo juokinga, gražu. Nugi irgi tai bobutės mokindavo. Būdavo, aš tai vedėja buvau. Mano bobutė gyveno šimtą penkis metus, tai ana jau cia buvo aplink pati
senesnė. Tai aš, būdavo, prisiglaudžiu prie jos, prašau,
prašau, kad padainuotų šitą dainelę. Ana tokia jau buvo
sena, visai dantų neturėjo, tokia nosia ilga buvo.<...> Ir,
būdavo, ana ir padainuoja, tai aš jai nugarą pakasysiu, tai
galvą paieškosiu. <...> P. E. Maciulevičienė, Žydavainių
k. LKAR 38(1). U. R. Balkutė, 1995.
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PEOPLE TELL

How the witches built the mountains
from earth gathered in their aprons
(Tales from the district of Joniškis
in the region of Molėtai)

Experienced ethnographer Rita Balkutė in this
publication presents folklore about the activities of
witches, collected herself or by other collectors of
folklore – these tales claim that the piliakalniai (burial mounds) were supposedly built by witches who
brought the earth for them in their aprons; there
are stories that the marshes are haunted. The abundance of legends about particular locations proves
that in ancient times these places were inhabited
by people, and this is also evidenced by archaeological finds.
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