Nepagaunamas interviu:
kas ardo pasaulio vidurį?
Liudviko GIEDRAIČIO pokalbis su mitologu Dainiumi RAZAUSKU, Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoju, „Liaudies kultūros“
žurnalo redakcijos Bendrųjų kultūros klausimų ir mitologijos skyriaus
vyresniuoju redaktoriumi.
Esame tos pačios redakcijos, net to paties „kabineto“
joje žmonės, tad ryžtis pokalbiui su Tavimi buvo ne visai
paprasta. Kad tą lyg ir nemalonų „nepaprastumo“ prie
skonį greičiau nustūmus, sakyk, ką Tau pačiam rūpėtų
pasakyti žmonėms šiuo pokalbiu? Ką – žurnalu, kuriame
dirbi?
Pataikei klausti tiksliai „į akį“. Būtent šią situaciją ir
svarsčiau, dviračiu čia atriedėdamas. Jei žmogus iš toli
– puiku, galima ramia sąžine su juo kalbėtis. Bet jei žmogus arti, mūsų, jei net toje pačioje redakcijoje prie gretimo stalo pakumpęs sėdi – interviu su juo tarsi prob
lemiškas. Lietuvoje dažnas požiūris: jei žmogus savas,
vadinasi, blogai, nes toks tarytum privalo būti normalus, vidutiniškas, neįdomus – tegul jis toks ir būna… Yra
toks anekdotas apie ekskursiją po pragarą. Prie vieno
katilo – visi velniai susigrūdę, iš peties darbuojasi šakėm. „Kas šitam katile?“ – klausia gido. „Žydai, – sako.
– Iš jų bent vienas išlenda, tai ir visus ištraukia, užtat
reikia nuolat grūsti atgal“. O prie kito katilo nė vieno
velnio. „Kas gi šitam katile?“ Gidas: „A, tai lietuviai. Jei
kuris galvą iškiša, tai kiti tuoj patys atgal įtraukia“. Lietuvoje jaučiu gajų šitą dėsnį. Kiekvienas atskirai mes
daug įdomesni, gilesni nei vienas kitam leidžiame būti.
Žmonės tarsi užsidaro, nebeatsiskleidžia, įpranta būti
antrarūšiai. Situacija reikalauja, kad mūsų žmogus nebūtų labai protingas, gabus, daug pasiekęs. Išvažiavęs
lietuvis, pasirodo, daug gabesnis, įdomesnis žmogus
nei Lietuvoje. Šitokia nuostata – mūsų prakeikimas, nelaimė. Ją būtina raute išrauti. Lietuvoje ne pinigų trūksta, o būtent to, kad žmogus jaustųsi kaip namie. Turime
sugebėti įvertinti vienas kito gabumus, gerąsias puses,
žadinti vienas kitą. Ne tiek bausti už trūkumus, kiek pagirti už privalumus. Tai esminis dalykas. Vienas žmogus
nuolat jauti bejėgiškumo spaudimą. Greta esančiojo parama, dėmesys keleriopai didina jėgas. Jei žmogus namuose vertinamas, tie namai klesti. Kitaip – pasmerkti
ištuštėti. Klausimas, ar štai mums, bendradarbiams, dabar dera kalbėtis, – tos pat rūšies.

Pokalbio su Tavimi seniai norėjau. Kai prieš penkioli
ka metų tapai čia redaktoriumi, mane pirmiausia žavėjo
Tavo nuolatinis veržimasis dirbti. Fatališkai, neišvengia
mai – skaityti, kaupti žinias, ieškoti savų išvadų, rašyti,
rašyti… Rūpėjo atskleisti paslaptį, kas esi, kas taip gena
Tavo dvasią, kur ji veržiasi, kuo vis nepasotinama. Kirbėjo
noras kalbėti su Tavimi apie mus, Būtį, būtinumą kas aki
mirką turtėti… Pokalbio brandinimą tada nutraukė Tavo
įtūžis, net pyktis prieš visus, bent kiek nepaplaukiui, ne
pagal Tavo ūpą cyptelėjusius. Dirbt! Dirbt! Tai buvo neį
veikiama, neįžengiama, nepertraukiama, neprisijaukina
ma… Dabar esi „žmoniškesnis“. Šią vasarą prinokinai ir
savo penkiasdešimtmetį…
Tokios skaičių šventės man bereikšmės. Nešvenčiu
jų, ironiškai žiūriu į visas „apvalias“ datas. „Lietuvos
tūkstantmetis!“ Juk aiškų aiškiausia – Lietuva buvo
gerokai prieš tą „analinę“ (nes analuose paminėtą)
datą… Tai turi tik psichologinę reikšmę. Ir tie penkiasdešimt – grynas sąlyginumas…
Ką užgyvenęs jautiesi? Ar jau bent kiek pasotinai save
darbais, laimėjimais? Ar daug tebėra dvasioje nesotumo,
jaunatviškumo, noro ką nauja sužinoti, ištirti?..
Galiu pasakyti, didelei mano baimei, nerimui, šitie
dalykai vis auga. Kuo mažiau laiko lieka gyventi, tuo
aiškiau tai išgyvenu. Būna, aišku, ir nuovargio akimirkų,
atrodo, jei ir dabar numirčiau – man, tiesą sakant, gana,
nebereikia, įgriso… Bet ir vėl: Dieve mano, kiek dar
knygų neperskaitytų! Kiek dalykų nesužinotų, nežinomų! Ajajai! O skaudžiausia – darbai. Galimų tyrinėjimų,
klausimų, temų, kurias norėtųsi pagvildenti, – dešimčiai
gyvenimų į priekį. Jei rytoj mirčiau, labiausiai apgailėčiau, kentėčiau dėl nepadarytų darbų. Šnekant visai
nuoširdžiai, didžiausia mano baimė – būtent jie. O kas
padaryta, ką gi, „sugadinai ir nebepataisysi“…
Pastaruoju metu gyveni gana veikliai: daug kur kvie
čiamas „pakalbėti“, skaitai paskaitas, rašai straipsnius.
Ar turi kokią esminę idėją, mintį, nuostatą, kurią gal dau
geliu atveju norėtum priminti, išsakyti, įteigti žmonėms?
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Turiu. Viena iš jų – „kur pasaulio vidurys?“ Apsibrėžk
ratą – kur esi, ten ir yra pasaulio vidurys. Trumpai, mano
credo: Šventoji Žemė – Čia. Šventasis Laikas – Dabar.
Čia ir Dabar. Rojus yra Čia ir Dabar, ne kažkur ir kažkada.
Jei mums atrodo kitaip, jei neišgyvenam būtent tokio
Rojaus – tai tik mūsų ribotumo, ydų ir trūkumų padarinys. Būtent tai iš tikrųjų dažnai noriu pasakyti. Didesnio
Rojaus, nei yra čia, nėra niekur ir niekada nebus. Aukščiausias išsipildymas – šią akimirką. Paradoksaliai toks
teiginys gali skambėti, kai mes nuo ryto iki vakaro dažnai jaučiamės nepatenkinti. Bet tai, žinau, kiekvieno iš
mūsų asmeninė bėda. Netobulas ir aš. Jei sugebėčiau
savo trūkumus nuo savęs nusimesti – rojus ir priartėtų.
Čia ir Dabar! Aš jo nepatiriu tik dėl savo trūkumų. Kai
tai žinai, slapta esi laimingas. Tada gali džiaugtis sutikęs
tobulesnį, protingesnį, gabesnį, ryžtingesnį – jis tampa
įrodymu, jog viskas gali būti daug geriau. Tada ima atrodyti, kad ir pačiam labai nedaug tetrūksta, pasistengčiau – ir aš pasiekčiau. Iš esmės toks ir yra mūsų laimės
šaltinis. Obuolį nebūtinai iškart pačiupti ir apgraužti,
kartais gana žinoti, kad jis pasiekiamas.
Kai ištarei „čia ir dabar“, man neišvengiamai suskam
bo „mūsų tautoj, Lietuvoj…“ Nuolat persekioja širdper
ša (ar tik nesveikas „apsėdimas“, juk vaikystėje buvau
išmestas iš tos Lietuvos, vis atrodo, kažkas giluminio,
galingo, pikto stengiasi tarsi ardyti mus, tą mūsų pasau
lio vidurį, tarsi iš vidaus paneigti, neapsaugoti, išbarstyti.
Lyg ir atsisakome būti savimi: su savo dvasia, ekonomika,
kultūra, kalba…Kaip Tu tai matai?
Nebūna tokių sąlygų, kad aplinkui nešmirinėtų tuntai ligų sukėlėjų, virusų, kenkėjų. Svarbiausia, ar gerai
veikia imuninė sistema, ar apsigina. Sąjūdžio laikais
Lietuva šia prasme virto ypatingai sveika (ir antrąja žodžio reikšme, kaip prūsų kails, rusų целый, цельный).
Tuo metu netgi kūniškos ligos daug kam tarsi savaime
praėjo…
Man net pilvas nustojo skaudėti.
Taip, visa tai veikia iki panagių. Štai kas yra Šventoji
Dvasia. Tuo metu Lietuvai priešiškos jėgos, akivaizdu,
aršiausiai veikė, bet kai tokia tautos sveikata – niekas
jai negali pakenkti. Štai kas yra Laisvė, štai kas Sveikata!
Saugumo departamentą aš prijungčiau prie Kultūros
ministerijos, nes būtent dvasioje, kultūroje yra Lietuvos
ir saugumo, ir sveikatos šaltinis. Kai dvasia nubunda,
sukyla – tai jau pergalė prieš visus būsimus priešus. O
kai dvasia susmunka, nebereikia nė priešų – patys save
į duobę įstumiame, patys susinaikiname.
Tai ar išties esama Lietuvoje tokios savinaikos požy
mių? Jei taip, gal įžvelgtum jos ir priežastis – istorines, gal
net mitologines, pamatines?
1831-ųjų metų sukilimo bajorai, ragindami prie sukilimo prisidėti lietuvių liaudį, atsišaukime žadėjo: jei
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mes nugalėsime – ir jūs patapsite lenkais valnais. Kaipgi turėjo būti suvokiamas lietuviškumas, lietuvybė, kad
didžiausias pergalės vaisius – tapti lenku! Štai iš kokios
sąmonės mes augame, vaduojamės: lietuvis – net ne
žmogus, nevisavertis, nebūti lietuviu – didžiausias pasiekimas. Iki šiol mes tą savyje turime, jaučiame. Visavertiškumas – stovėti veidu prieš Dievą ir suvokti, kad
tu esi Žmogus, tikras Dievo sūnus. Ne svetimas Dievo
šeimoje, ne tarnas, bernas, o būtent kartu su visais
kitais – Dievo sūnus. Vertinga yra ne tai, ką galiu, išmokstu, o būtent tai, kad esu ir kas esu. Manau, tokią
pirmapradę jauseną lietuviui iš po kojų pradėjo išmušinėti pirmiausia labai nesėkmingas krikštas. Lietuva,
du šimtus metų mirtinai kariaudama su krikščionimis
grobikais ir pavergėjais, dvasiškai rėmėsi, be abejo,
į savo Dievą ir dievus. Užtat krikščionybė galiausiai
įsigalėjo ne integruodamasi į senąjį, savąjį tikėjimą,
galbūt net kaip jo aukštesnis lygmuo, kaip didesnės
dvasinės laisvės pažadas bei iššūkis, o priešingai –
beatodairiškai triuškindama, laužydama, naikindama
senąjį tikėjimą ir paniekindama lietuvybę kaip tokią,
pamindama lietuvį kaip žmogų. Išstumiami buvo net
lietuviški vardai, draustos lietuviškos dainos, bausta
už tai, kad viešoje vietoje prabilai lietuviškai. Žmonės
už tai net buvo mušami. Po keturių penkių šimtmečių
šitokio paniekinimo naivu norėti, kad nebejustume jo
padarinių. Net ir tautosakoje sakoma: Dievas kalbėjo
lenkiškai, lietuviškai – tik šventas Petras. Taigi danguje
lietuviškai šneka tik tarnas, žemesnio lygio personažas, prasčiokas. O kai lietuviai kariavo su krikščionimis,
Dievas ir dievai, reikia manyti, kalbėjo lietuviškai. Orumo, laisvės jausmą Lietuvai iki šiol teikia tik senosios
tradicijos atminimas. Konkrečių aplinkybių nesusigrąžinsime ir nereikia, tačiau orumą susigrąžinti galima
ir būtina. (Kas ten iš antikos pasakė, kad iš žmogaus
galima atimti viską, išskyrus orumą?) Orumas – vienintelis dalykas, kurio iš žmogaus negalima atimti, jei neatiduodi pats. Aušrininkai, knygnešiai, Sąjūdis būtent
orumą žadino. Mano suvokimu, aušrininkai, Sąjūdis
– tiesioginės mūsų senosios tradicijos apraiškos, jos
pliūpsniai iš pasąmonės ir užmaršties. Jie ir prikelia
Lietuvą Laisvei, Išsivadavimui. Lietuva gyva tiek, kiek
gyva senoji tradicija – suprasta, be abejo, ne smulkmeniškai, o kaip vidinis dvasinis pamatas, vidinė dvasios
veikla ir jos pasireiškimas. Juk būtent dvasinė tradicija
yra tautos branduolys. Esame gyvi tol, kol – vienaip ar
kitaip – alsuojame senąja tradicija.
Taip sureikšmini senąją tradiciją, kaip ją supranti?
Sunku nusakyti, bet apčiuopti lengva. Užtenka
pasakyti „aušrininkai“, „Sąjūdis“, 1988–1990 metai,
(na, gal dar ligi kokių 1992 ar kiek ilgėliau), ir paaiškės,
kokie išgyvenimai, kokios patirtys turimos omenyje.

Deja, aukšti dalykai netrunka ilgai. Tuos trejus metus
dirbau programuotoju: padarau darbą – ir skaitau knygas iš po pastalės. Per pietų pertraukas lipdavau į Kalnų parką. Sąjūdžio laikų pradžioje, pavasarį ant Kreivojo kalno, viršūnėje (trijų kryžių tada ten dar nebuvo)
kažkas pasodino devynis ąžuoliukus, regis, devynis. Ir
jie prigijo – kaip mūsų dvasinės laisvės simbolis. Tai
buvo laisvės, laisvo alsavimo metai, kai jau nebuvo
rusų ir dar nebuvo juodaskvernių. Tačiau devyniasdešimtaisiais ąžuoliukus sutraiškė buldozeriu, malte
sumalė ir pastatė jų vietoje tuos negyvus cementinius
kryžius. Na, kryžius – irgi Pasaulio medžio simbolis, tik
negyvas. Tas pat ir su mūsų Katedra: ten kadaise degė
gyva šventoji ugnis, dabar pakraigy – tos pat šventos
ugnies bareljefas, gipsinis, gal akmeninis. Skirtumas
tas pats: gyvas ar negyvas? Didžiausia religijos grėsmė
yra stabmeldystė, kuri dvasią į stabą sustingdo, sustabdo. Beje, Gedimino laiškai rodo, kad mūsų karalius
puikiai suprato religinį pakantumą. Išsakyta, regis, atraminė, kertinė religinė nuostata: mes gerbiame Dievą (!) savaip, jūs, katalikai, – savaip, rusai (t.y. stačiatikiai) – savaip, ir visi mes gerbiame tą patį Dievą. Todėl
galime sutarti. Iš tikrųjų Dievą tikintis žmogus turėtų
palikti erdvės pačiam Dievui nuspręsti, kaip kitam tą
Dievą mylėti, – ne brukti jam savąjį būdą. Karaliaus
Gedimino nuostata – nespręsti už kitus, nebrukti savo
pažiūrų, o rūpintis savo siela, atverti ją dangui, dvasiai, šviesai, tiesai – kiekvienam tiek, kiek tik jis sugeba
stiebtis. Toks ir prūsiškasis druvis (tikėjimas, religija).
Ilgus amžius mums primetama religinė ideologija (iš
esmės net ne religija) pasiskelbė vienintele tarpininke su Dievu. Krikščionybei įsiveržus į Lietuvą, atėjo ne
nukankintasis Kristus, o patys jo kankintojai, pavertę
Jį nužudytą savo ginklu. Ir lietuviui jie uždarė langą į
Dievą, kelią į Dievą. O žmogus be Dievo – tai žmogus
be vidinės jėgos, be gyvybės šaltinio. Vienintelė išeitis
mums dabar – tai išsitiesti, pakelti galvą į Dangų, atverti širdį į Dangų, sugrįžti pas Dievą. O tada jau – kaip
Dievas duos…
Ar ne per dažnai mini Dievą? Kaip Tu jį supranti?
Kai tau visiškai blogai, kai esi be rankų, be kojų, aklas
ir kurčias, – tu arba turi į ką šauktis, arba ne, arba turi
šviesos žiburį, arba ne. Jei turi, tai ir yra Dievas… Šnekame kaip girtuokliai.
Neseniai truputį girtuokliškai sušiaušei Lietuvos orą
savo straipsneliu „Šiaurės Atėnuose“: „Kodėl Lietuvoje
nesinori gyventi?“ Man atrodo, taikliausias sakinys jame:
„Kitur iš esmės yra kitaip“. Paaiškink tą kitaip.
Kiekvienas žmogus daug gali nuveikti, jei aplinkoje
vyrauja pagarba ir pasitikėjimas. Klestėtume, jei mūsų
galimybės nebūtų sutrypiamos. Mano matymu, esame
labai neatsargūs, šiurkštūs vieni kitiems. Mūsų sprendi-

mai, veiklos būdai turėtų būti daug pagarbesni žmogui.
Absoliutiname demokratinę valdžią, bet ji nepajėgia
užtikrinti įstatymų galiojimo – demokratijos pagrindo.
Lietuva dvidešimt metų iš esmės neturi tikros valdžios,
tik kažkokį suglamžytą skudurą, tik „minkštą ranką“,
nes „tvirtos rankos“ kažkodėl labai bijome. O „minkšta
ranka“ visuomet reikalinga tik vagims ir sukčiams.
Nusikaltėliui pas mus gyventi geriau negu nukentėjusiajam: mes jį šiltai išlaikome, maitiname, atvažiuoja
komisijos tikrinti, ar neskriaudžiame, – o kas patikrins,
ar bent pusę tiek gerai gyvena nuskriaustasis? Arba
tiesiog nenusikaltęs žmogus, koks nors senelis kaime?
Jeigu nenusikaltai, tai tu niekam nė motais, o jei nusikaltai, tai nuo šiol visi tavim rūpinsis. (Mielai pasėdėčiau
metus kitus, tiek knygų perskaityčiau! Nes čia nespėji
darbų padaryti.) Mūsų šiuolaikinės teisės dėsnis: nusikalsk, ir tavimi pasirūpins. Dar geriau: „Nusikalsk – ir
būsi nebaudžiamas“. Iškovojome laisvę, ir patys ją pražiopsojome. Tapome nusikaltėlių įkaitais. Lietuva nebėra laisva valstybė, nes joje negalioja teisė. Štai net Pavilnių ir Verkių regioniniame parke neteisėtoje vietoje,
tiesiai ant kelio galima užgriozti namą – tikrą gremėzdą,
ir nė motais.
Žinau tą vietą: buvusio puikaus reginio į Vilnių – ir ne
bėr. Liaudžiai nebėr, tik privatininkui… Bet pažvelk nuo
aukščiausios Vilnios upės atodangos į Pučkorius, labai
reikšmingus LDK laikais (patrankų liejykla, malūnai, poli
gonai…) – styro keturkampis stiklinis šašas, bankininko
G. Nausėdos užgrioztas stebuklas! Ir nieko! O iš manęs,
rytų aukštaičio, atimti ežerai. Atimti. Man daug nereikia:
kaip nors priartėti prie pakrantės, prisipūsti guminę val
telę, pasiplaukiojus, pažvejojus grįžti ir – namo. Prie Be
bruso jau kartą nepajėgiau „prasibrauti“. Visur varomas
kaip šuva: „Privati valda“. Vienoje vietoje prabangios
vilos apsaugininkas net brauninku pagrasino, jei dar čia
velsiuos. Kartą pabandžiau patekti prie Asvejos rytinės
pakrantės, ten esančio piliakalnio. Nepavyko. Vienas
vietinis žmogus, gyvenantis atokiau nuo ežero, keikė:
„Žiūrėk, kad jį velniai, – rodo delnu, tarsi atrėždamas ki
tos pakrantės gabalus: – Vinkus, Laurinkus, Kikabidzė…
Neprasibrausi.“ Girdėjau, kad yra įstatymas tarp tokių
sklypų ribų palikti žmogui iš Lietuvos kokį tarpelį, takelį,
galimybę prieiti prie vandens. Nepatyriau tokio džiaugs
mo. Kartą mėgstantis keliauti mokytojas pasakojo, kaip
su mokiniais pabandė eiti Skaisčio ežero pakrante „tei
sėtais“ penkiais metrais nuo vandens. Žydiškių kaime
įsibedė į pelkę, reikėjo nutolti, išeiti, o čia – didžiuliai šu
nys ir užtvėrimai „Privati valda“. Šėtonizmas. Lietuvos
žmonėms, kaip kažkada Amerikos indėnams, palikti sa
votiški rezervatai, kur visiems teisėtai galima atvažiuoti,
tarsi bent išsimaudyti… Reikia matyt, kas ten vasarom
dedasi! Abipus vieškelio prie Kertojo, ties Mindūnais prie
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Baltųjų Lakajų, Purvyniškėse prie Baluošų… Žmonių –
kaip pingvinų šiaurėje ant ledo. Jokiems Lietuvos „val
donams“ tai nė motais. Patys piliečiai kalti, kad neturi
nereikalingų pinigų užmokėti pakrantės privatininkui už
teisę karštyje bent išsimaudyti. Ir ko jau toje mūsų šaly
je neprigalvota!.. Sunku Lietuvoje neieškoti būdo, kaip
išsprūsti iš jos. Neatsitiktinai esame bene „čempionai“
emigruojančiųjų skaičiumi. Dar visai neseniai skelbta, kad
ir savižudžių gausa – taip pat „absoliutūs čempionai“ ES.
Skausmo skundas…
Pagrindinis sprendimas – ne bėgti, bet nepasiduoti,
jei reikia, laikinam atsitraukiant. Du šimtus metų žūtbūtinai kovojome su kryžiuočiais, kalavijuočiais – kur gi
mūsų kovinė dvasia, užsispyrimas nenusileisti, neleisti,
kad per galvas važiuotų? Dalis žmonių jau pačioje demokratijos užuomazgoje „pasinaudojo situacija“, iš
esmės apgavo mus visus, pasisavindami turtą, kurio dabar nė menkiausios dalies, nė tavo trokštamo takelio iki
ežero pakrantės, nieko nebenori atsisakyti. Tačiau tai,
kas įgyta apgaule ar kitaip neteisėtai, nėra tikra nuosavybė, todėl jos ir gerbti nėra reikalo. Iš esmės ją reikia
susigrąžinti, ir negailestingai griežtai.
Kaskart bloškia į neviltį, kai girdžiu, kaip mūsų val
džios žmonės (ministrai, seimūnai) lengvai, abejingai
šneka apie masinį mūsų žmonių, ypač jaunimo, emigra
vimą iš Lietuvos. Jokio suvokimo, kad kiekvieno lietuvio
išvažiavimas ir nebegrįžimas (tokie beveik visi) – iškąsta
žaizda tautos kūne.
Tauta apkandžiojama, išstumiama ir pažeminant
orumą, kiekvienu atskiru atveju. Tai susiję ne vien su fizine, kūno emigracija, bet ir su sielos praradimu, po dalelytę. Jei žmogus ir Lietuvoje trokšta mieliau būti kitu,
t.y. ne savimi, jis ir čia prarandamas. Tautos išlikimas
susijęs ir su tuo. Jei žmogus rastų ne tik jėgų, galios,
galėjimo, bet ir džiaugsmą būti čia savimi, nebereikėtų
veržtis iš savęs paties, iš Lietuvos, rūpintis tik kaip nusikratyti ta lietuvybe. Bet to džiaugsmo nedaug matyti.
Ne laikas apie džiaugsmą kalbėti, kai tai emigracijai
„padedant“, sakytum, ardoma ir pagrindinė „tautos ląs
telė“ – šeima. Pilni vaikų namai beglobių vaikų. Tėvai pabi
rę po užsienius. Ką tai lemia? Esi Vilniaus universiteto dės
tytojas, tiesiogiai pažįsti jaunimo nuotaikas. Kas darosi?
Mes esame ferma, auginanti jauniklius išparceliavimui. Lietuvoje dauguma dvidešimtmečių–keturiasdešimtmečių arba išvažiuoja, arba nori išvažiuoti. Kitokių
bene jau mažuma. Buvau užsiminęs, kad aukščiausiasis
Rojus yra čia ir dabar. Kita vertus, jei visi iš čia išvažiuojantieji įsikurtų drauge vienoje negyvenamoje saloje, jie
su savimi nusivežtų tą patį pragarą, nuo kurio bėgo.
Ir vėl tektų bėgti iš tos salos?
Taip. Iš tos salos anksčiau ar vėliau vėl tektų bėgti.
Kas per prakeikimas?
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Nes ir rojus, ir pragaras yra žmonių sielose. Mes
patys vienas kitam esame ir rojus, ir tas pragaras, nuo
kurio bėgame. Matai, lietuviškąją dvasią iki mūsų laikų atnešė buvę baudžiauninkai, vėliau, po XIX a. vidurio – žemiausias ūkininkų luomas, valstiečiai. Anksti
prievartiniu būdu praradome žynius. Žynių nebeperspėjami karaliai, pasidavę tuštybei, išoriniam blizgesiui ir išsigandę svetimų nuomonių, nusigręžė nuo
savo tradicijos. Lyg patys sau galvą būtų nusukę. Be
žynių – tautos sielos – jie iš esmės ėmė prarasti savo
asmenybę. Ilgainiui liko tik žemiausias luomas – tarsi iš žmogaus būtų likę tik pilvas ir kojos. Jei nebūtų baudžiavos, neaišku, ar ir tas žemiausias luomas
lietuviškumą būtų išsaugojęs. Visi, ko gero, būtume
sulenkėję. Būtent po baudžiavine priespauda, lyg po
užvožtu puodu, ir išliko mūsų tauta. Bet priespauda ir
savo pėdsaką paliko: lietuvis iki šiol iš dalies jaučiasi
mužikas, elgiasi kaip mužikas, savo mužikiškume randa vidinį saugumą. Žemiausio, nevisaverčio, beteisio,
beviltiško paveldo žmogus. O baudžiauninkas, vergas
visada dairosi sprukti. Tą baudžiavą ir nešamės su savimi. Dvasiškai vis tarsi atkuriame ją, pasąmoningais
įpročiais sau ir vienas kitam ją vis primetame. Pokario
kolūkių pradžia – grynas baudžiavos recidyvas; kolūkių pabaiga, atgavus nepriklausomybę, kaip ji įgyvendinta – „iš viršaus“ beatodairiškai griaunant, lyg traktoriaus vikšrais per žmonių gyvenimus, – irgi tos pat
baudžiavos recidyvas.
Prieš kiek laiko bevažiuodamas labai šalutine san
kryža gal kiek pavėlavau išsukti iš jos. O policininkai
– jau ir besėdį už kampo. Mane – kapt ir išrašė šimto
litų baudos čekį. Po kelių dienų sumokėjau banke, po
kokio mėnesio antstolė iš Laisvės gatvės (Vilniuje) iš
skaitė iš mano sąskaitos (pasirodo, turi tokią teisę!)
šimtą ir dar keletą dešimtinių už savo pastangas išieš
koti esą nesumokėtą baudą. Surinkau čekių kopijas,
nusiunčiau jai į Laisvės gatvę, po kiek laiko – ir vėl iš
manęs nubraukta šimtinė su priedu antstolei už sunkų
nubraukimo darbą. Du mėnesius „stovėjau eilėje“, kol
patekau pas ją. Iššaukiančiai švarūs balti kabinečiukai!
Parodęs baudų sumokėjimo dokumentus, išgirdau tai,
kas jau visą gyvenimą manyje išliks. Baudas esą reikia
mokėti! Rodau popierėlius. Laiku reikia mokėti! Rodau
tuos čekius. Nieko aš neatgausiąs! Kaip aš išvis čia pa
tekęs! Kas mane įleido! Įsmunka kitas klientas, stovė
damas skubiai dėsto savo bėdą. Aš nebeegzistuoju…
Šnekėkim apie tapatybę, orumą, neišsilakstymą iš Lie
tuvos… Šnekėkim, mastykime. Santariškėse neseniai
mačiau skelbimą, kviečiantį į paskaitą „Mąstymo įtaka
žmogaus sveikatai“.
Yra toks jau Daukanto gaivintas žodis: menta, maždaug „sąmonė, protas“ – mūsų pamėgto lotyniškojo

mentaliteto atitikmuo. Senosioms tradicijoms buvo
aišku: žmogus atsiradęs iš sielos. Mūsų gandras per
kaminą įmeta ne vaikelio kūną, o sielą. Suradus sprendimą sielose, visa kita – padaroma. Menta – protingoji
sielos dalis, kur mūsų mintys, vaizdiniai, veiksmų priežastys. Tarp kitko, žodis priežastis irgi labai įdomus,
didžiai pamokantis. Jis tos pat šaknies, kaip ir pats
žodis, atitinkamas veiksmažodis žosti. Vadinasi, prie
žastis yra tai, kas nutarta, pasakyta žodžiu. Tai reiškia,
kad tikrosios reiškinių priežastys, tradicijos požiūriu,
yra ne kūniškos, ne fizinės, ne materialios: pirmiausia
žmogus kažką prižosta, prisižada, duoda žodį – ir tik
paskui tai įvyksta.
Koks, Tavo matymu, yra šiandieninės Lietuvos sielos
veidas?
Pavargusios sielos veidas… Gal – lyg karalaitis, apsuptas kreivų, luošų plėšikų, apraizgytas ir surištas.
Jeigu tik jis prisimintų, kad yra Karalaitis, išsilaisvintų
rankas, nusibrauktų jo protą apraizgiusius voratinklius, išsitiestų… Jam, piktų kerų apnuodytam, atrodo, kad jis silpnas, bejėgis, beviltiškoje padėtyje… Užtektų jam nusimesti šitą vergystę…
O gal ir mano primetama tema apie užslėptą tautos
ardymą – burtų, ligos padarinys, išlaužta iš piršto? Ar
išties šiandien galima įžvelgti Lietuvoje esant lyg kokio
mūsų pačių antilietuviškumo, antipatriotiškumo, anti
tautiškumo – gal vajų, gal mados?
Aiškindamiesi grįšime prie to paties. Nesijaučiantis
esąs visavertis, galintis būti savimi, arba savimi būti,
neberandantis būties šaltinio per save, ima jo ieškoti
per kitą, kitame. Tuomet tas, kuris vertina savitumą,
atrodo nesusipratėlis. Perbėgėliai labai kategoriški,
dažnai nepripažįstantys teisės kitam gyventi iš savęs.
Nes jei pripažintų – tuo patvirtintų, kad patys išdavė.
Jau visai esi paniręs į mitologijos mokslus. Kaip api
būdintum mūsų mitologijos būklę po N. Vėliaus, G. Be
resnevičiaus netekčių? Pažįsti mokslinius santykius ir
Maskvoje – gal įmanoma kiek sugretinti?
Maskva – kosmopolis, pasaulio miestas. Ten žmonės greiti ir aršūs, net ir geriausiąja žodžio prasme: dirba, mąsto išsijuosę. Mandagiais linkčiojimais nepraeisi
niekur. Leptelsi ką neapgalvotai – ir tai bus pastebėta:
ką tu tuo norėjai pasakyti? Intelektualinis gyvybingumas, intelektualų erudicija – nesuvokiami. Yra tokių ir
Lietuvoje. Bet ten erudicija (kalbu, žinoma, apie išsilavinusius žmones) yra tarsi savaime suprantama. Ji
nėra tarsi reta parodomoji brangenybė, bet pats gyvenimo būdas. Mitologų ten daug. Mokslinių įstaigų –
irgi. Skirtingos mokyklos neleidžia viena kitai „atleisti
vadžių“. Ir mokslinis gyvenimas aršus pačia geriausia
prasme. Jie išties godūs mokslo. Į konferencijas, buvusio kultūros atašė Juozo Budraičio iniciatyva rengtas

Baltrušaičio namuose (irgi buvusiuose?) prie Lietuvos
atstovybės, susirinkdavo daug nė nekviestų įvairių
humanitarinių sričių mokslininkų. Ir nebūdavo abejingai tylinčiųjų… Ir pats miesto judrumas daro įspūdį.
Į Vilnių grįžęs stebiesi, kodėl čia viskas stovi, niekas
nejuda – kaip anas estas mūsų anekdote… („Kas ten
tolumoj stovi?“. „Aaa, ten estas bėga...“)
Kaipgi aptartum ta prasme Lietuvos būklę? Na –
bent mitologijos, kurią geriausiai pažįsti, srityje?
Matai, mitologija išskirtinė pirmiausia tuo, kad susijusi su perkeltine prasme, metafora, simboliu. Be simbolikos ji – niekas, nesusipratimas. O Lietuvoje, mano
jutimu, mąstyti išvis yra nesaugu, kur jau ten perkeltinės prasmės. Pas mus kuo mokslinis darbas mechaniškesnis, kuo daugiau „statistikos“, tuo geriau, saugiau. Kaip kad leidyboje: tikriausias darbuotojas čia
yra spaustuvininkas, maketuotojas; toliau dar iš dalies
pripažįstamas redaktorius – na taip, jis irgi dirba; o autorius – nežinia, kam jis reikalingas, tegu džiaugiasi,
kad išvis spausdinam. Toks požiūris grįstas rankų, kojų
judinimu, regimybe. O kai tik susiduriame su būtinybe
„judinti galvą“, kojos ir paslysta. Nemanau, kad lietuviai negabūs mąstyt – anaiptol! Tiesiog veikia nerašytas draudimas mąstyti, sau ir juolab kitiems, „kaip jis
gali sau leisti“! Juk „nevalia“! Pradėdamas mąstyti, iškart „peržengi ribą“. Tampi pavojingas kitiems ir sau,
darosi nesaugu. Pradėjus mąstyti, kartu iškart tenka
mokytis tai slėpti. Bet nuslėptas mąstymas – tautai
prarastas, kaip ir emigrantai.
Taigi įžvelgi mąstymo baimę Lietuvoje?!
Būtent. Bent jau mitologijos srityje. Manau, turime
daug tyrinėtojų gabesnių, nei jie leidžia sau ar jiems
leidžiama atsiskleisti. Gabumas reikalauja drąsos, arba
drąsa yra būtinas gabumo dėmuo. Mūsų atmosfera
varžo, neleidžia išsijuosti, daugelis daug protingiau
kalba nei rašo straipsnius. Tai tikrai blogai. G. Beresnevičius buvo vienas iš tų retųjų, kuris leido sau viešai
mąstyti. Jo darbai kartais gal būdavo kiek nepakankami pateikiamų duomenų požiūriu, bet tą trūkumą su
kaupu atsvėrė minties polėkis, mąstymo erdvė. Jo kūriniai kokie jau kokie, bet tikrai nenuobodūs. Ir gyveno
žmogus nelengvai. Mąstyti Lietuvoje nelengva.
O Tu atėjęs dirbti čia, į „Liaudies kultūrą“, ar atradai
save?
Į šį žurnalą išties tarsi Dievo ranka mane atvedė.
Pačių mano interesų tai gal labai ir nepaveikė – visu
tuo aš jau ir prieš tai gyvenau. Prieš čia ateinant dirbti,
man buvo gana sunku: penkerius metus išvis niekur
nedirbau, net negalėčiau dabar paaiškinti, kaip išgyvenau… Paskui pavyko įsidarbinti sargu, budėtoju. Tada
tiesiog atsigavau: kas mėnesį gausiu bent tiek, kad
nebereikės iš varškės pokelio trečiai dienai atidėti. Tai
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buvo 1995 metais. Tuo metu nuolat skaičiau, rašiau,
skaičiau, rašiau… Kaip sakoma, kas skaito rašo, valgyt
neprašo. Ir į „Liaudies kultūrą“ šį tą atnešdavau. Kartą
į mano „budyklą“ atėjo Audrius Beinorius ir ėmė įkalbinėti, kad po budėjimo iš pat ryto nueičiau pas „Liaudies kultūros“ vyriausiąją redaktorę ir pasikalbėčiau –
jiems trūkstą vieno žmogaus. Ilgai, atkakliai įtikinėjo:
tau patiks, tu pajėgsi, pagaliau juk nieko neprarasi,
nepatiks – bet kada gali mesti ir t.t. O aš labai bijojau
prarasti minties laisvę, kurią buvau atradęs sotaus
pilvo sąskaita. Na, pažadėjau nueiti. Nors daug nesitikėjau, nes niekad dar nebuvau dirbęs redaktoriumi.
Įžengiau į kabinetą ir sakau: „Noriu čia vienu reikalu
pakalbėti…“ O vyriausioji redaktorė Dalia Rastenienė
man sako: „Palauk, tavo reikalas – paskui, aš irgi turiu
į tave vieną reikalą“. Ir pati pasiūlė man čia darbą! Tai
buvo kaip ženklas, toliau dvejoti buvo nebeįmanoma.
Daug čia gavau, daug išmokau: bendrauti su žmonėmis, dirbti su tekstais… Redaguodamas ir pats mokaisi rašyti, išmoksti atsiriboti nuo savęs. Iš pradžių kitų
autorių tekstus kone perrašydavau… Darbas redakcijoje man atvėrė kelią į žmones, susipažinau su autoriais, tyrinėtojais… Mano vidinis aš rado kūną, kuriuo
galėjo tarp žmonių gyventi. Vidinis aš – tai kūrėjas, išorinis – redaktorius. Redaktorius buvo tarsi tėvas stropiai dirbančiam, bet dar ne visada pajėgiam vidiniam
kūrėjui ir jį auklėjo, augino.
Mat kaip!
Po kurio laiko ėmiau siųsti mūsų žurnalą garsiajam
Vladimirui Toporovui. Kaip pagarbos ženklą. Iš pradžių savo sąskaita, o paskui, Daliai Rastenienei pritarus, jau redakcijos vardu. Be to, čia ir mano straipsnių
būdavo… Po trejų ketverių metų gavau iš Toporovo
laišką, kvietimą parašyti į leidinį „Baltų-slavų tyrimai“
(Балто-славянские исследования). Taip tolydžio ir
priėjau prie disertacijos rašymo ir gynimo... Taigi darbas „Liaudies kultūroje“ man tikrai nebuvo ir nėra palaikis atsitiktinumas, o ir nuo pat pradžių man buvo
didelė garbė, didelis pripažinimas įsidarbinti žurnale,
kurį jau anuomet skaičiau ir laikiau bene geriausiu,
įdomiausiu Lietuvoje. Belieka tikėtis, kad atėjęs jo nesugadinau…
Atsimenu, kaip gavome Tavo pirmąjį vertimą. Jo
apimtis buvo sprindžiukas, o komentarų – glėbys. Da
lia truputį sutriko dėl jų, atnešė paskaityti. O man tada
pasirodė, kad šitam žmogui jo komentarai svarbesni už
patį vertimą, jis gal net ir vertimo ėmėsi tik tam, kad
galėtų žerti savo komentarus...
Vertimų buvau ėmęsis ne visai dėl komentarų…
Bet po to mane kažkas įspėjo: neberašyk komentarų,
rašyk straipsnius. Patarimas buvo labai vykęs. Dabar
man tie komentarai atrodo marazmų marazmas. Taip,
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entuziazmo, pakelto tono ten daug, bet žinių ir tiesos,
tiesą sakant… Jei dabar kas tokius atneštų, nė iš tolo
nepasiektų spaudos!
O kas gi yra didžiausias turtas?
Kad ir šitas rudens auksas. Važiuoji dviračiu, šiugžda po ratais… Kartais, žinoma, apninka ir neviltis: viskas, nebesikelsiu, viskas veltui, nebeturiu jėgų… Pamatai tokį auksą – lapai šnara, vienas atsiskiria ir taip
(plazdena delnas iš viršaus žemyn) – trūksta organų tą
nuostabą, tą džiaugsmą suimti, neužtenka ertmių, kuriomis galėtum šį pasaulio stebuklą sugerti, šitą Grožį,
kurio niekuomet nebūsi sotus…
Aš taip sakau: man rūpi amžinai paklausti. Aš taip ir
išeinu – neatsakydamas. O Tu?
Atsakymų iš tikrųjų nėra. Atsakymas – tik būsimojo, naujo klausimo pamatas. Kur gi yra žmogaus
branduolys, kuo jis yra gyvas, esantis, esąs? Tiesiogiai
gyvenimą išgyvena – leiskite taip pasakyti – žmogaus
širdis, siela, menta, sąmonė, protas. Kas labiausiai
pagauna širdį, įkvepia vaizduotę, uždega protą, sužadina, prižadina sąmonę – tai ir teikia gyvastį, tame ir
jautiesi labiausiai gyvas. O ypač tai patiri dirbdamas.
Iš esmės, darbas yra pagrindinis gyvybės šaltinis. Ne
tas darbas, kur dėl algos, o tas, kuris dėl gyvenimo…
(Ne, tai reikia išbraukti – viršininkas perskaitys „ne
dėl algos“, tai nubrauks ir tą likutį, kurį dar moka!)
Užtat „atsakymai“ ir nėra svarbiausia. Kol einu nuo
klausimo prie atsakymo, vėl nuo iškilusio klausimo
prie atsakymo, kol – vadinkim tai – tyrinėju, domiuosi, skaitau, mąstau, galvoju, tol plaukiu su šituo neišbrendamu gyvybės srautu, tol esu gyvas. Ir kuo toliau, tuo labiau gyvas jaučiuosi būtent čia. Todėl man
vis svarbiau čia būti, svarbiau būti čia, o atsakymai…
Kitąsyk juos visai užmiršti. Tai yra pats gyvenimas,
pati būtis.

The Fleeing Interview: What
Distroys the Middle of the World?
Liudvikas GIEDRAITIS talks to the assistant editor and
manager of Mythology Department of the journal Folk
Culture, researcher at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore and mythologist, Dainius RAZAUSKAS.
The interlocutors identify the following problem: what (if
anything) subverts the life that best suits Lithuanian people, state, the nation? They suggest that it is lack of consideration for people, the excess of selfishness and greediness on the part of those who hold power, the decline in
spiritual of culture, the nihilism of the legal system, mass
emigration. The bondman mentality can only be confronted by human dignity and what mostly helps people find
their dignity and gives them the confidence of a liberated
person is the ancient traditional spiritual values.
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Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių:

Siūlas, siūlai
Dainius RAZAUSKAS

Straipsnio objektas – siūlas, arba siūlai, (taip pat gija,
gijos) baltų religijoje ir mitologijoje. Tikslas – remiantis
šaltiniais (istoriniais, tautosakos bei tyrinėtojų darbais),
aptarti ritualines, mitines ir apskritai perkeltines, metaforiškas siūlo, siūlų (gijų) prasmes. Straipsnis seka ankstesnius apie adatą bei siuvimą. Metodas – aprašomasis
ir iš dalies struktūrinis, nes ir aprašant duomenis tenka
klasifikuoti, o tokia klasifikacija neįmanoma be pirminės
struktūrinės analizės. Išvada: siūlas ne tik kad plačiai
naudojamas baltų religinėse bei maginėse, tarp jų gydomosiose, ritualinėse praktikose, bet iškyla ir įdėm mitišku
„gyvasties siūlo“ vaizdiniu, su kuriuo daugiau mažiau
aiškiai siejasi visos kitos juo grįstos metaforos, o gal ir
kai kurios ritualinės praktikos. „Gyvasties siūlo“ vaizdinį
tad galima būtų laikyti branduoliniu.
Prasminiai žodžiai: siūlas (gija), gyvasties siūlas, baltų mitologija.
Istoriniai šaltiniai aiškiai rodo siūlus turėjus ritualinę
reikšmę, pirmiausia – religinę. Antai Mikalojus iš Jerošino 1335 m. rašo, jog prūsai, Wìb und man manc disen
scharn beidentsamen spunnen garn, dì wullìn, gene lìnìn,
als sì den gotin dñchtin sìn dar an behegelìch unde wert
„Vyrai ir moterys, susirinkę būrin, verpė siūlus kartu
visi, vilnonius ar lininius. Visi jie tikėjo, kad tai patiks
dievams“ BRMŠ1, 364, 347. Viena vertus, siūlas čia atsiranda ritualinio verpimo metu, taigi tiesiog yra ritualinės
kilmės; kita vertus, tikėjimas jį patiksiant dievams mena
jį galėjus būti auką. Tiesiai šviesiai siūlą kaip auką 1517
m. mini Motiejus Mechovietis (tiesa, neaišku, ar ši jo žinia tikrai apie baltus): Post terram Viatka nuncupatam in
Scythiam penetrando iacet magnum idolum (Złota baba),
quod interpretatum sonat aurea anus seu vetula, quod
gentes vicinae colunt et venerantur, nec aliquis in proximo gradiens aut feras agitando et in venatione sectando vacuus et sine oblatione pertransit, quinimo si munus
nobile deest, pellem aut saltem de veste extractum oilum
in offertorium idolo proiecit et inclinando se reverentia
pertransit „Už žemės, vadinamos Viatka, pakeliui į Skitiją, stovi didelis stabas (Złota baba), kitaip tariant, auksinė
boba. Kaimynų gentys ją garbina. Nė vienas keliautojas ar
žvėrių medžiotojas nepraeina pro ją nepalikęs aukos, bent
menkiausios. Jei neturi vertingos dovanos, padeda stabui

kaip auką žvėries kailį arba nors siūlą, ištrauktą iš rūbo,
ir su pagarba nusilenkęs nueina“ BRMŠ2, 353, 355. Vėliau
E. Volteris siūlų aukas lietuviuose siejo su Perkūnu: „Perkūno garbinimas glaudžiai susijęs su senų ąžuolų gerbimu – tokių kaip Baublys, kurį išgarsino poetas Dionizas
Poška; prie jų buvo aukojami spalvoti siūlai, kiaušiniai,
sūriai ir kt.“ LM1, 351.
Gausiau paliudyta yra maginė ritualinė siūlo reikšmė,
jo naudojimas kerėjimuose, būrimuose, užkalbėjimuose.
Vygandas Marburgietis, 1394 m. rašydamas apie 1345 m.
įvykius, mini kažkokią „įkvėptą moterį“ (mulier… animosa), kuri, tenens vertebrum in manu et fila involvit in eo,
excercens sortilegia „laikydama rankoje kaulą, vyniojo
ant jo siūlus ir būrė“ BRMŠ1, 460, 466. Duomenų apie panašų
būrimo (kerėjimo) būdą aptinkame ir XVII a. raganų teismų bylose: antai 1646 m. Ukmergės apskrityje kaltintojas
pasakoja tariamą raganą užtikęs około słupa niciami surowemi kręcąc „sukančią neapdorotus siūlus apie stulpą“
BRMŠ3, 403, 405; 1648 m. kaltintojas tariamų raganų klausia:
…з мачохою моею ничы сурове мотаючы на колена
накге на крыжовои дорозе, сяд’шы од’на противо
другои, и на яки пожыток вашъ? „Ir kokiu tikslu jūs
su mano pamote neapdorotus siūlus vyniojote ant nuogų kelių, sėdėdamos prie kryžkelės viena priešais kitą?“
BRMŠ3, 408, 409. Kerus galėję reikšti ir įsiuvami į kenkiamojo rūbus siūlai (1666 m.): До того тая Вир’жукова,
кревопуска чаров’ница, до помененое челед’ницы, яко
тепер жалобливы ведомост мает, нити до нашытя
въ хусты белые давала, штобы се через то кросты
чынили „Prieš tai, kaip dabar ieškovas sužinojo, toji ragana kraujaleidė Viržukienė davinėjo baltus siūlus įsiūti į
baltinius, kad nuo to kiltų piktšašiai“ BRMŠ3, 423, 426.
Lietuvoje XIX a. pabaigos tautosaka dar mena raganavimą su siūlais (tiesa, jau su dažytais), pvz: Atžangai:
žali, raudoni, mėlyni ir t.t siūlai, ant takų padraikyti; tai
buvo senovės raganų padarai. Vieną kartą bernas su savo
gaspadine susipykęs, o ta buvus ragana. Toji jam tuos atžangus ir pataisius, jis ir užėjęs ant tų. Tai jis nuo to laiko
vis teip: tap tap, tap tap… ir nusibėgęs, nusitapnojęs visą
savo amžių. Kad ir jis atsisėsdavęs valgyt, bet vis savo kojom tapnojęs ir tapnojęs, nerimęs ant vietos BsJK, 230: Nr. 153;
SlŠLSA, 223–224: Nr. 391. Iš siūlų kitąsyk galima kerus ir įspėti,
kaip antai Baltarusijoje: Калi нiткi плутаюцца, та дзесь
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пра тую жанчыну плятуць плёткi „Jei siūlai raizgosi,
tai apie tą moterį rezgamos apkalbos“ СржпПЗ, 148: Nr. 1196.
Latvijoje raudona gija Joninių nakties burtuose pirmąsyk
minima XVII a.; tą naktį visokiais siūlais apraizgomi tvartai, kad juose įsipainiotų atėjusios pieno atimti raganos; pamačius raganą skrendant, reikia paimti mėlynos vilnos giją
ir dviem rankos pirštais užrišti ant jos devynis mazgus, tai
ragana bus pririšta; arba tvartą reikia apjuosti juodu siūlu ir,
vidun įėjus juodai vištai, siūlą surišti (ties kiekvienu kampu po devynis mazgus), tai ragana bus sučiupta; nors kitąsyk pati ragana, apkerėdama gyvulius, velka aplink tvartą
raudoną siūlą; o vienąsyk šeimininkas savo tvarte atradęs
siūlų kamuolį, įmetęs jį ugnin ir taip sunaikinęs burtininką
– siūlų kamuoliu čia buvo pasivertęs pats burtininkas StrBV,
90, 566–567, 569, 610. Itin iškalbingai maginį elgesį su siūlu, siūlų kamuoliu mini latvių dainos: Ar kundziņu runādamis, /
Diegus tinu kamolī: / Es satinu kunga dusmas / Balta diega
kamolī „Su ponaičiu kalbėdamas, / siūlus veju kamuolin. /
Aš suvysiu pono rūstį / Balto siūlo kamuolin“; Ar kundziņu
runādamis / Diegu bāzu kabatā: / Es pakāru kunga dusmas
/ Sava diega galiņā „Su ponaičiu kalbėdamas / Siūlą kišu
į kišenę: / Aš pakoriau pono rūstį / Ant savojo siūlo galo“;
Tin, Dieviņi, kunga prātu / Baltā diega kamolī, / Lai tas
mani drīz izlaida / Cita kunga novadā „Vyk, Dievuli, pono
protą / Balto siūlo kamuolin, / Lai greičiau jis mane leidžia
/ Į kito pono valdas“ LD 31575, 31374, 31404; ŠmLTT, 357: Nr. 5081–5083
(protą, atmintį galima ir užsiūti siuvant). Įsidėmėtina, jog
siūlą kamuolin maginiais tikslais suvyti čia prašoma paties
Dievo, iš ko galima įtarti buvus atitinkamą mitinį, dievišką siūlų vyniojimo provaizdį. Jo užuominų galima įžvelgti
ir užkalbėjimuose, antai latvių užkalbėjimuose kraujui sustabdyti: Meita sēž jūrā, tin sarkanu dzijas kamolu. Asins
stāv mierā „Mergelė sėdi jūroje, vynioja raudonos gijos
kamuolį. Kraujas sustoja“; Jūras vidū sēž smuka meita uz
akmeni un šķetina zīda diegus, tā aiztur visas asinis „Jūros
vidury sėdi ant akmens daili mergelė ir suka šilko siūlus, ji
sulaiko visą kraują“ StrBV, 430.
Panašiu religiniu-maginiu elgesiu su siūlu ar siūlais
pasižymi tradiciniai gydymo ritualai. Iki pastarųjų laikų
prie Šventosios ties Antaliepte yra žinoma Šventoji versmė, kur žmonės gydo visokias ligas ir užriša ant medelių
siūlų; kas tuos siūlus pačiupinės, tai ir ligą gaus; kunigo
S. Ylos pasakojimu, Prie to šaltinėlio ant įvairių medelių
priraišiota siūlų. Mes tuos siūlus nupjaustėme, bet po kelių dienų vėl jų atsirado… VVtŠA, 606: Nr. 1316. Tačiau pirmiausia siūlu aprišama pati pažeista ar skaudama kūno
vieta. Štai pasak latvių tikėjimo, Ja galva sāp, tad vajaga
ņemt zilu dziju, iziet dārzā un tīt to trīs reiz ap galvu. Pēc
tam dzija jāpakar koku zaros un paslepus jānoskatās, vai
kāds putns nepiemetas pie dzijas. Tad cilvēkam galvas sāpes pāriet un pielīp putnam „Jei skauda galvą, tai reikia
paimti mėlyną giją, išeiti į sodą ir apvyti ją tris kartus apie
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galvą. Po to giją reikia pakabinti medžių šakose ir pasislėpus pažiūrėti, ar nesusidomės gija koks paukštis. Tuomet
žmogui galvos skausmas praeis ir prikibs paukščiui“
ŠmLTT, 491: Nr. 8057; (StrBV, 677). Panašiai siūlu nurišamos karpos, dargi užkalbant: Šitą karpelę rišu, šitą karpelę rišu…
ЗвлЗГ, 26, 49. Nors gana ir tiesiog ant siūlo užmegzti mazgelį: Karpas nuo rankų gal nugydyti teip: suskaityti, kiek tų
karpų yra, ir ant siūlo tiek mazgelių sumezgioti ir tą siūlą
į žemę įkasti – pakavoti. Kai tas siūlas supus, ir tos karpos
nugys (XIX a. pabaiga) BsJK, 304: Nr. 695; reikia Paskaicyc
karpas: kiek karpų, ciek in suravo siūlo, i tai nevełėto
albo milinio siūlo, mazgucių primazgoc – kiek karpų, ciek
mazgucių ir „Sveika, Marija“ in žėdno mazgucio [kalbėc], ir tai, kur laša nuog dungcio [stogo], tai ty ažukasc
(XX a. pabaiga, Dieveniškių apylinkės); į R. Balkutės
klausimus dvi pateikėjos iš Labanoro apylinkių atsakė: O
mazgelius nuo karpų raišiodavo? – Raišiodavom. – Ir dedam durysna terp zaviesų, kad graičiau dingt. – O kaip
surišti? – Kiek karpų, tiek mazgelių ir tadu zaviesuosna
padedi duryse, kad sudiltų. – Kaip tai reikia suprasti? –
Kai sudyla, ir karpa sudyla, nukrinta (XX a. pabaiga) BlkND, 183, 185; panašiai Baltarusijoje (XX a. pradžia): Каб
звесцi бародаўкi, трээ на сыровуй нiтцэ завязаць
толькi ўзялкоў, колькi бародавак i падлажыць нiтку
пад п’ятку ў дзвярах цi ў варотах у вераi. Як п’ята
сатрэ нiтку, та ўсе бародаўкi адразу прападуць „Norint išnaikinti karpas, reikia ant nebalinto siūlo užrišti tiek
mazgelių, kiek yra karpų, ir pakišti po durų vyriumi arba
prie vartų šulo. Kai vyrius sutrins siūlą, tai prapuls iškart
visos karpos“; Бародаўкi выводзяць так: палiчаць,
колькi ўсiх бародавак, заўяжуць на суровуй нiтцы
толькi ж вузлоў i падложаць тую нiтку пад пяту
дзвярэй цi варот уверай. Як толькi нiтка сашмулицца,
так усе бародаўкi загiнуць „Karpos naikinamos taip:
suskaičiuojama, kiek iš viso karpų, ant neapdoroto siūlo
užrišama tiek pat mazgų ir tas siūlas pakišamas po durų
vyriumi arba vartų šulu. Kai tik siūlas susitrins, tai visos
karpos išnyks“ СржпПЗ, 207: 1847; 215: Nr. 1940. Kaip karpos,
taip siūlu gydomas ir grižas: [Nuo] karpų tai tris [kartus
riša mazgelius]: vienąroz devynius, kitąroz devynius ir
traciąroz devynius [mazgelius] reikia [surišti] ir tadu,
saka, pa slinksciu raikia [pakasti]. Arba grįzius, kai inlenda runkan, kai va būva ir pradeda sapėt’, nemožna, ir
an runkas [reikia užrišti] raudona siūla vilnonia. Raudona siūla vilnonia [užrišti ant rankos], tai tadu gerai (XX
a. pabaiga, Pabradės apylinkės) BlkND, 187. Keli užkalbėjimų „nuo griziaus“ pavyzdžiai iš XX a. pradžios Švenčionių apylinkių: „Užrišti siūlas sakant: nei vienas, nei du…“;
arba tiesiog sakoma: …Riš, riš, rišu, rišu. Riš, riš, kad išrištum, o taip „užkalbant reikia rišti raudonu vilnoniu siūlu“; Arba: Kų sieni? Grizių. Sien, kad nusientum. Kų riši?
Grizių. Rišk, kad nurištum…, ir šitaip reikia „užkalbėti
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užrišant grižių raudonu siūlu“ StkŠU, 132–133: Nr. 76, 77, 81.
S. Daunio duomenimis iš XX a. pradžios Papilės apylinkių (Akmenės r.): „Kada į rankų riešus įsimeta girgždelė,
reikia ranką prie riešo nuveržti raudonu šilkiniu siūlu ir
sukalbėti tris ‘Sveika Marija’. Arba užrišti ant vilnonio
siūlo 9 mazgelius, skaitant nuo 9 ligi vieno (9, 8, 7, 6…)
ir nuveržti kaip ir su šilkiniu raudonu siūlu“ DnLMP, 143.
Arba: Jei ranką ar koją pradėdavo skaudėti per riešą, sakydavo, gal grįžas – reikia nurišti. Paimdavo lininį, nešutintą siūlą, sumazgiodavo nežinia kiek kartų (ar dvylika,
ar devynis) ir užrišdavo ant skaudamos vietos. Dar dantimis pakandžiodavo. Sako, sugis, ir nešioja tą siūlą BlzLRD,
270. Siūlas dažnai naudojamas užkalbant nuo kuo įvairiausių ligų bei negalavimų, pavyzdžiui, nuo akies miežio
(vištašikinio): Tai va itie pirštai reikia punciot suravu siūlu: va iciej du – [bevardis ir] didysai… O ite va supuncioji ir pasukc… Supuncioji tuos du pirštu ir patrin[k] atgaliu ranku… Kap prapuls vištašikinis, siūlų mesk pečiun
DVtLU, 185–186: Nr. 201. Kitu atveju, pavyzdžiui, Jei vaikas
nusgandys, tai jį mestuot reikia siūlais, t.y. „apvynioti siūlu triskart aplink galvą, aplink kojas ir juosmenį, paspjaudyti ir nuėmus sudeginti“ LKŽ8, 85. Panašiai Baltarusijoje
ligą „aprišdavo siūlu ir sudegindavo“; apotropėjiniais
tikslais raudonu siūlu čia būdavo aprišamas naujagimis, o
mirusiajam raudonu siūlu surišdavo rankas ir kojas БМ,
342–343. Tuo („negyvuoju“) siūlu paskui ir gydėsi: dar XX
a. antrojoje pusėje Polesėje skaudamas rankas мертваю
нитачкаю зъязывали. Ноги [мертвецу] зъязывали
краснай запалачью. Як мертвеца выносят, разъязуют
и нитку забярают тую. У каго шо балит, перевъязуют
тэй ниткай „negyvuoju siūlu rišdavo. Kojas [numirėliui] aprišdavo raudona gija. Kai numirėlį išneša, atriša ir
pasiima tą siūlą. Kas kam skauda, tuo siūlu apriša“ ПЭС, 94.
Tuo tikslu naudotas ir šiaip (raudonas) siūlas: Каб у
жанцоў не балелi рукi, зажынаючая жанчына
абвязвае сваю правую руку чырвонаю нiткаю або
жычкаю. Калi ж у каго з жанцоў забалiць рука, та
той хучэй абвязвае сабе руку чырвонаю нiткаю „Kad
pjovėjams neskaudėtų rankų, barvedė apsiriša dešinę ranką raudonu siūlu arba gija. O jei kam iš pjovėjų vis dėlto
ima skaudėti ranka, tai jis kuo skubiau apsiriša ranką raudonu siūlu“ (raudonu siūlu, beje, aprišamas ir paskutinis
pėdas); Калi ломiць руку, та яе трээ перавязаць
жычкаю цi чырвонаю суконнаю нiткаю „Jei maudžia
ranką, tai ją reikia aprišti gija arba raudonu miliniu siūlu“
СржпПЗ, 97: Nr. 781 (98: Nr. 800); 216: Nr. 1948. Nuo nužiūrėjimo Baltarusijoje irgi saugojo raudonas siūlas, aprištas apie rankas ir kojas НкфПП, 258–259: Nr. 2035; o Калi хто ўбачыць,
што яго ачаравалi, та павiнен змерыць свой рост
суравою нiткаю, спалiць яе, а попел усыпаць у гарэлку
й выпiць, та чары пройдуць у той час „Jei kas pastebės, kad yra apkerėtas, tai turi išmatuoti savo ūgį neapdo-

rotu siūlu, sudegintį jį, o pelenus suberti į degtinę ir išgerti, tai kerai bemat praeis“ СржпПЗ, 208: Nr. 1862. Gindamiesi
nuo epidemijos Baltarusijos kaimo gyventojai kartais iškilminga eisena (trissyk) apeidavo kaimą, prieky nešdami perdien iš suverpto lininio siūlo nuaustą rankšluostį,
o seniausioji iš audėjų, eidama iš paskos ir vyniodama iš
kamuolio likusį nuo audimo siūlą, juo ištisai apjuosdavo
kaimą НкфПП, 259: Nr. 2037. Be to, pasak baltarusių tikėjimo,
Каб малако ў кароў само не выцякало, трэба карове
абвязаць рогi чырвонаю жычкаю, а вым’е абмыць
халоднаю вадою, узятаю з трох калодзiсяў, та як
рукою снiме „Kad pienas karvėms pats netekėtų, reikia
karvei ragus aprišti raudona gija, o tešmenį apiplauti šaltu vandeniu, pasemtu iš trijų šulinių, tai kaip ranka nuims“ СржпПЗ, 84: Nr. 615. Panašius gydymus siūlu Latvijoje
mena pasakojimas apie žiniuonį Igundą: kitąsyk bernui
sunegalavo ranka, pasidarė šalta kaip ledas, tai Igundas
užsidaręs su juo vienudu (išskyrus mažą vaiką) troboje ir
paprašęs siūlo StrBV, 496. Ar ne tomis pat (raudono) siūlo
maginėmis savybėmis remiasi latvių tikėjimai: Jaungada naktī jāiet laukā dārzā un jāsien sarkana dzija ap
ābelēm, tad rudenī būs daudz ābolu „Naujųjų metų naktį reikia išeiti laukan į sodą ir obelis aprišti raudona gija,
tai rudenį bus daug obuolių“; Zaļa ceturtdienā un lielā
piektdienā pie ābelēm jāpiekaŗ vilnas dziju kamoliņi, lai
vasarā būtu daudz ābolu „Žaliąjį ketvirtadienį ir Didįjį
penktadienį obelyse reikia pakabinti vilnonių siūlų kamuolį, kad vasarą būtų daug obuolių“; Zaļas ceturtdienas rītā priekš saules ābelēs jātin kamoliņā dzija, lai
būtu daudz ābolu „Žaliojo ketvirtadienio rytą prieš saulei patekant tarp obelų reikia vyniotį siūlą į kamuolį, kad
būtų daug obuolių“ ŠmLTT, 671: Nr. 11026; 2054: Nr. 33996, 34001.
Siūlas (dažnai su adata) istoriniuose šaltiniuos ne kartą
minimas kaip įkapė, pirmiausia moters įkapė. „Sūduvių
knygelėje“ (apie 1520–1530 m.) rašoma, kad ist ein weib
gestorben, das bewinden sie mit zwirne, ob ir etwas abrisse, das sie sich möge flicken „mirus moteriai, ją apvynioja
siūlais, kad jeigu jai kas nors suplyštų, ji galėtų susilopyti“ BRMŠ2, 138, (152). Jonas Maleckis-Sandeckis, kalbėdamas
vėlgi apie sūduvių (?) laidotuvių papročius, sako (1551
m.): Post lamentationem dantur cadaueri munuscula,
nampe, mulieri fila cum acu… „Užbaigus raudą, numirėliui duodamos dovanėlės: moteriai – siūlai su adata…“
BRMŠ2, 206, 211. Aleksandras Gvanjinis (XVI a.) apie prūsų
ir kuršių (ir lietuvių?) laidotuves: A gdy niewiastę grzebią, nici i igłę do niej wkładają do grobu… „O kai laidoja
moterį, į kapą jai įdeda siūlų bei adatą…“ BRMŠ2, 483, 495.
Taip pat Gvanjinio nusirašytasis Motiejus Strijkovskis,
kalbėdamas apie laidotuves Semboje (1582 m.): A jeśli
niewiastę pogrzebują, tedy jei włożą nici i igłę… „O jei
laidoja moterį, tai įdeda siūlų ir adatą…“ BRMŠ2, 517, 550.
Irgi apie 1582 m. Jonas Lasickis, kone pažodžiui karto-
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damas Maleckį-Sandeckį, apie sūduvių, kuršių, žemaičių
bei lietuvių laidotuvių apeigas rašo: Lamentatione absoluta, dantur cadaueri munuscula, mulieri fila cum acu…
„Užbaigę raudą, duoda mirusiajam dovanų: moteriai siūlų ir adatą…“ BRMŠ2, 589, 602; Lsc, (32), 50. Johannas Arnoldas
Brandas 1673–1674 m. kaip įkapę mini siūlų kamuolį:
pasibaigus raudai, werffen wohl die Freude heimlich ein
klauwen zwirn neben dem Todten hinein… „giminės slapčiomis įmeta prie mirusiojo kūno siūlų kamuolėlį“ BRM3,
67, 69. Apie mirusiojo lytį čia neužsimenama. 1679 m. aukščiau minėtus autorius kartoja Kristoforas Hartknochas:
Tum dabantur munuscula defunctis, nimirum mulieribus
filum cum acu… „Paskui mirusiesiems būdavo dedamos
dovanos: moterims – siūlų su adata…“ BRMŠ3, 85, 89. Pasakodamas apie latvių laidotuves, Paulius Einhornas (1627
m.) irgi kaip įkapes mini adatą su siūlais, tik papildomai
paaiškina tai neturtu (plg. siūlo aukojimą, neturint vertingesnės dovanos) ir nebeskiria lyčių: Vnd habe ich es selber von armen Leuten gehöret, das sie erzehlet, wie sie in
der grossen Thewrung so Anno 1601 allhie im Lande einfiel, die jhrigen begraben, vnd keinen Vorraht gehabt, an
Kleidunge, Gelt vnd anderen Sachen, jhnen mit zugeben:
Da haben sie jhnen Nateln vnd Zwirn mitgegeben oder
beygeleget, das sie in jenem Leben, die alten zerrissene
Kleider außbessern möchten, damit sie nicht für Gott dem
Herrn, den Heiligen Engeln vnd anderen Seelen nackend
vnd bloß herein gehen dürffen „Aš pats girdėjau neturtingus žmones pasakojant, kaip jie per didįjį badmetį, kuris
ištiko visą šį kraštą 1601 metais, laidoję saviškius neturėdami jiems nieko įdėti – nei drabužių, nei pinigų, nei kitokių daiktų; tada įdėdavę jiems adatų ir siūlų, kad aname
gyvenime galėtų susilopyti savo senas sudriskusias drapanas ir nereikėtų pasirodyti Viešpaties Dievo, šventųjų
angelų ir kitų vėlių akivaizdoje visiškai nuogiems“ BRMŠ3,
584, 595, (StrBV, 152). Adomas Olearijus 1647 m. liudija adatą
su siūlais našlės buvus įdėtą į karstą savo velioniui vyrui:
Ein Priester auff zum Dorffe bey Riga berichtete, dass ein
Lettisch Weib zu der Leiche jhres Mannes, als der hätte
sollen begraben werden, Natel vnd Zwirn ins Sark geleget
„Vienas kunigas pasakojo, kad kaime netoli Rygos latvė,
laidodama vyrą, įdėjusi į karstą adatą ir siūlų“ BRMŠ3, 678,
679. Dar 1711 m. apie latvius Berkenmejeris rašo: „Karstą
iškerta iš medžio, į jį įdeda duonos, sūrio, siūlų ir kitų
daiktų“; ir liaudyje XX a. pradžioje tai dar buvo atmenama: Sievām lika zārkā lāpāmo adatu un dzījas, lai viņas
varētu savas drēbes salāpīt „Moterims į karstą deda lopomąją adatą ir siūlą, kad jos galėtų savo drabužius susilopyti“; Mironam deva līdz zārkā dažas lietas, kas vajadzīgas viņas pasaules dzīvē, kā: susekli, ko galvu sukāt,
pirts slotu, ko pērties, adatu un diegu, ko drēbes lāpīt, un
naudu, ko mazā krodziņā nodzerties „Mirusiajam į karstą
kartu dėdavo įvairių daiktų, reikalingų gyvenime aname
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pasaulyje, kaip antai: šukas galvai šukuoti, vantą pertis,
adatą ir siūlo drabužiams lopyti ir pinigų mažoje smuklėje
išgerti“ ŠmLTT, 2062: Nr. 34132; 2064: Nr. 34152.
Pažymėtinas gyvenimo siūlo, verpiamo likimo deivių (ir neretai prikabinto prie „gyvenimo žvaigždės“),
įvaizdis. Tiesa, pirmasis jį paminėjęs (1825 m.) Liudvikas Rėza manė, kad apskritai „lietuviams gyvenimo siūlo verpimo vaizdas yra svetimas“ RzD1, 310. Bet štai Teodorą Narbutą užtinkame pasakojant (1835 m.): „Kai tik
pasaulyje gimsta žmogus, tuojau Verpėja pradeda verpti
danguje jo gyvenimo siūlą, kuris baigiasi žvaigžde“, ir „tą
minutę, kai Lemtis nusprendžia, jog turi baigtis žmogaus
gyvenimo dienos, siūlas tuojau nutrūksta, žvaigždė krenta, gęsta ore, ir žmogus miršta“ NrbLM, 142; (DVtLG, 130). Nors
L. A. Jucevičius 1846 m. vėlgi abejojo, jog „ne siūlas reiškęs mirtingojo gyvenimą, o drobė, prie kurios jos [likimo
deivės] darbavęsi“ JcvR, 82. Vis dėlto Eduardas Gizevijus,
su lietuvininkų tradicija didele dalimi pažįstamas iš pirmų
lūpų, 1866 m. antrina T. Narbutui: „Verpėja nuo pat užgimimo pradeda verpti kiekvienam kūdikiui dalios giją,
kuri baigiasi žvaigždėje; kai mirtis pasigrobia žmogų, jo
gija nutrūksta, ir žvaigždė gęsdama krinta žemėn“ Ltvn, 147.
Šiaip ar taip, „gyvenimo siūlo“ įvaizdis, kad ir negausiai,
iš tikrųjų aptinkamas ir tautosakoje. Jono Basanavičiaus
pateiktame 1871 m. Ožkabaliuose užrašytame tekste skaitome: Žmogui gemant ant svieto, ponas Dievas tuojaus,
sako, pakabina ant dangaus žvaigždutę, kad ji jam šviestų
per visą gyvenimą. Ant tos žvaigždutės, sako, ėsąs užkabintas ir jo „gyvasties siūlas“ […] Giltinei gyvasties siūlą
nukerpant, žmogui mirštant, ir jo žvaigždelė nog dangaus
žemyn krinta BsV, 95, 506: Nr. I.1. Jonas Balys atkreipia dėmesį
į „gyvenimo siūlo“ įvaizdžio paplitimą pasaulyje ir vėlgi
suabejoja, ar tik nebus jis į lietuvių mitologiją prasiskverbęs iš klasikinės literatūros BlR2, 40, (119). Bet štai Marija
Gimbutienė jo autentiškumu neabejoja: „Žmogaus gyvenimas verpiamas kaip siūlas. Kūnas buvo įsivaizduojamas
kaip verpstelis, ant kurio vyniojasi šis siūlas. Kai verpstelis pilnas prisuktas, žmogus miršta, siūlas nutrūksta“
GmbB, 156; plg. GmbBM2, 35. Ir Pranės Dundulienės įsitikinimu,
pasak lietuvių tradicijos, „danguje sėdi verpėja ir verpia
žmogaus likimo siūlą nuo pat jo gimimo. Kiekvienas jos
verpiamas siūlas baigiasi žvaigžde. Kai prie žmogaus artinasi mirtis, tuo metu nutraukiamas jo gyvenimo siūlas, o
žvaigždė pabąla ir nukrenta ant žemės“ DndK, 65. Pati sielos
sąsaja su žvaigžde baltų mitologijoje šiaip jau neabejotina. O štai Jono Vaiškūno teigimu, „pagal Dieviškojo gyvybės siūlo pavyzdį nuverptas žemiškasis siūlas, matyt,
taip pat turėjo baigtis žvaigžde. Tai galėtų patvirtinti archeologų randamų verpstukų astralinė ornamentika“ VškŽS, 36. Pasak D. Vaitkevičienės, „Verpiamo siūlo mitinės
reikšmės yra labai universalios – tįstantis, besidriekiantis
siūlas ženklina procesą, gyvenimo trukmę. Antra vertus,
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likimo siūlas yra tai, kas susaisto, sujungia žmogų su likimu. Galiausiai šį siūlą galima interpretuoti kaip virvę
ar pančius, neleidžiančius nukrypti nuo lemties“; šiaip
ar taip, „siūlas arba siūlų kamuolys baltų mitologijoje
yra viena iš likimo vaizdavimo formų, plg.: Jei kamuolys iš palengvo atsivynioja, ir jis greit nenutrūksta, tai
laimingas [gyvenimas], o jeigu greit nutrūksta, tai atseit
mirtis. […] Sakydavo, kad yra laimingas siūlas ir nelaimingas siūlas. Sakydavo, jeigu žmogui skirtas vargas, jis
yra išilgai kelio, tai jis vargs visą gyvenimą. Jeigu skersai kelio vargas, tai peržengei, i pasiliko vargas“; autorė
užtat „gyvenimo siūlą“ sieja su likimo deive Laima ir ta
dingstimi dar pacituoja V. Tumėną, kurio nuomone, ir
„siūlų vyniojimas Kūčių vakarą, tikint, jog kas daugiau
siūlų suvynios, tas bus turtingesnis, siejasi su Laimos –
turtų lėmėjos veikla“ DVtLG, 131.
Su „gyvenimo siūlo“ vyniojimu ant verpstelio ar į kamuolį verta palyginti ir pradžioje minėtas siūlo verpimo
apeigas, ir maginius siūlo vyniojimus; „gyvasties siūlo“
įvaizdis savaip paaiškintų ir gydymus aprišant siūlu, ir į
kapą dedamą siūlą ar siūlų kamuolį – visa tai savo ruožtu
galima laikyti netiesioginiais „gyvenimo siūlo“ įvaizdžio
baltų mitologijoje patvirtinimais. O kadangi si¾las, pagal
apibrėžimą, yra „plonai susuktų verpalų g i j a“ LKŽ12, 591,
tai „gyvenimo siūlo“ įvaizdžio autentiškumą bei archajiškumą lietuvių tradicijoje patvirtintų ir žodžio gijâ „siūlas,
ryšys“ etimologija, jeigu jis (taip pat la. dzija, atitikmenys
kai kuriose kitose giminiškose kalbose ir galiausiai ide.
*gÙiíā), kaip kad mano kai kurie kalbininkai, būtų tiesiog
bendrašaknis su žodžiais gôti (gýja, gíjo), gyventi (la. dzīt,
dzīvot bei kt. < ide. *gÙei- / *gÙī- „gyventi“) KrLEV1, 252–253,
257; ЧрнИЭС2, 162. Jei tikrai taip, tai šis įvaizdis baltų mitologijoje būtų paveldėtas iš indoeuropiečių tradicijos, vadinasi, net jeigu būtų išblėsęs ir paskui vėl prižadintas klasikinės literatūros (o dar klausimas, ar taip yra), jis tebūtų
susigrąžintas, bet ne svetimas. Patvirtintų jo archajiškumą
ir V. Toporovo išsakyta prielaida ide. šaknį *sū- (*siū-)
„siūti“, iš kurios kilęs ir lietuvių žodis siūlas, galint būti
kilme susijusią su ide. šaknimi *sū- „gimdyti“ (iš kurios
lietuvių kalboje, pavyzdžiui, yra žodis sūnus) ТпрДПТ, 127.
Šiaip ar taip, abi šios etimologinės prielaidos visiškai sutinka su ką tik aptartu mitiniu įvaizdžiu.
„Gyvasties gysloms“ – kraujagyslėms siūlus prilygina tikėjimas, užrašytas Kupiškio apylinkėse: Jeigu nėščia
moteris šventėj siūlų kamuolius vynioja, tai apie vaiko
galvą bus apsivynioję kaip ir siūlai: bus apmatkuota gijom (labai aiškios venos) KrzVA, 212.
Lietuvių „gyvasties siūlo“ ar „gijos“ įvaizdžiui antrina
latviškasis. 1846 m. vokiškame savaitraštyje Inland paskelbtas tikėjimas: „Vaikui gimstant, latvių parka Verpėja
įdeda jam į ranką giją, kurios gale pririšta žvaigždė. Žmogui mirštant, žvaigždė nutrūksta ir nukrinta žemėn“ ŠmLTT,

2197: Nr. 36323.

Pasak J. Kursytės, šis „siūlas, verpiamas dievybių, buvo gyvybės siūlas. Kol žmogus gyvas, jo siūlas
sveikas, bet kai ateina jo mirties valanda, siūlas nutrūksta.
Savo gyvybės siūlą, verpiamą Saulės arba Saulės dukters,
pagal senąsias pažiūras, turėjusi ir diena, šviesa, saulė.
Siūlui nutrūkus, saulė įkrenta jūron, ir stoja tamsa“ KrsLF,
210. Šis saulės, kaip ir prie žvaigždės prikabintas žmogaus
„gyvybės siūlas“, galimas daiktas, yra atitinkamai saulės
ar žvaigždės spindulys. Tokį „gyvybės siūlą“ iš dalies primena ir iš dangaus kabantis siūlas, kuriuo vienoje latvių
sakmėje žmogus užsilipa į dangų pas Dievą: Reiz viens
vīrs staigādams atradis diegu no debesīm līdz pat zemei
karājamies un ar mezgliem visgarām nosietu. Tūlīt viņš
kāpis pa diegu augšā „Kartą vienas žmogus bevaikštinėdamas atrado iš dangaus ligi pat žemės kabantį siūlą, visą
suraišiotą mazgais. Tuoj jis ėmė lipti siūlu aukštyn“, lipo
lipo ir po kelių dienų vīrs uzkāpis debesīs „žmogus užlipo
į dangų“, ir ten sutiko Dievą TPD, 78–79: Nr. 102.
Padavimuose siūlu kartais iškeliama prasmegusi pilis
ar bažnyčia: apie Rudaminos piliakalnį pasakojama, esą
Kartą viena mergaitė vaikščiojo ant piliakalnio ir rado
siūlą. Ji už to siūlo patraukė – išgirdo varpus gaudžiant.
Suprato, kad apačioje yra bažnyčia…; panašiai kartą
Vaikai meškeriojo Dusios ežere ir ištraukė ant meškerės
siūlą. Ėmė už siūlo traukti – vanduo ėmė ūžti, banguoti!
Iš vandens pasirodė kryžius, paskui ir bažnyčios bokštas.
Vaikai būtų ištraukę bažnyčią. Tik staiga suriko pelėda.
Vaikai išsigando, numetė siūlą – vėl viskas prapuolė…
KrbKMG, 66, 71. Latvių padavimuose siūlą paprastai numeta
pats žmogus: …Reiz gadījies vienai ganumeitai uz kalna
lopus ganīt. Lopus ganīdama, viņa adījusi zeķi. Te dzijas
kamoliņš nokrītot un pazūdot – kā zemē ievēlies. Meita
gan brīnējusies un meklējusi, bet nekā neatradusi. Sākusi
tad kamoliņu aiz dzijas šķetināt. Tas viņai nācies diezgan
grūti, lai gan diegs netrūcis. Te uzreiz viņa ieraugot, ka
kalns it kā drusku pavēries un tur lēnām aiz diega ceļoties
nogrimusi pils. Bet meitu pēkšni iztraucējusi vecene, kas
atnesusi brokasti. Diegs pārtrūcis, kalns aizvēries, un pils
atkal nogrimusi „Vienąsyk pasitaikė vienai piemenaitei
ant kalno gyvulius ganyti. Gyvulius ganydama ji mezgė
kojinę. Staiga siūlų kamuolėlis nukrito ir prapuolė – kaip
žemėn prasmego. Mergaitė stebėjosi ir ieškojo, bet niekaip nerado. Ėmė tad už siūlo kamuolį sukti. Tai jai ėjosi
gana sunkiai, vos siūlas nenutrūko. Ir staiga ji pamatė,
kad kalnas šiek tiek prasivėręs ir iš jo palengva už siūlo
kyla prasmegusi pilis. Tačiau mergaitę netikėtai sutrukdė
boba, atnešusi pusryčius. Siūlas nutrūko, kalnas užsivėrė,
ir pilis vėl nugrimzdo“; …Kāda ganu meitene ganījusi šās
nogrimušās baznīcas tuvumā un adījusi. Pēkšņi kamoliņš
iekritis lielajā dobē. Meitene nobaidījusies, ka saimniece rāsies par kamoliņa nozaudēšanu, tāpēc sākusi vilkt
diegu un tīt jaunu kamoliņu. Tinusi, tinusi, līdz uzreiz
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parādās baznīcas tornis. Meitene tā pārbijusies, ka tūliņ
atrāvusi pavedienu. Bet baznīca nogrimusi atpakaļ „Viena piemenaitė šalia šios prasmegusios bažnyčios ganė
ir mezgė. Netikėtai kamuolėlis įkrito į tą didelę duobę.
Mergaitė pabūgo, kad šeimininkė barsis už kamuolio nudaigojimą, todėl ėmė traukti siūlą ir vyti naują kamuolį.
Vijo vijo, kol staiga pasirodė bažnyčios bokštas. Mergaitė
taip išsigando, kad tuojau nutraukė siūlą. O bažnyčia vėl
nugrimzdo“; …Baznīca reiz nogrimusi, un tai vietā kapsētā zemē palicis caurums. Reiz tur ganījusi kāda gane.
Ganīdama pienākusi pie kalna caurumā. Meitai izkritis
no rokām kamolītis un iekritis alā. Šī vilkusi, vilkusi. Te no
cauruma parādījies krusts, pēc tam baznīcas torņa gals.
Te, ku gadījies, kur ne, izskrējis sunītis, pārkodis dziju, un
baznīcas tornis iegrimis atpakaļ zemē „Bažnyčia vienąsyk prasmego, ir toje vietoje kapinėse žemėje liko skylė.
Kartą ten ganė viena piemenė. Ganydama priėjo prie skylės kalne. Mergaitei iš rankų iškrito kamuolėlis ir įkrito
į urvą. Ji traukė, traukė. Čia iš skylės pasirodė kryžius,
po to bažnyčios bokšto galas. Čia, kur buvęs, kur nebuvęs, iššoko šuniukas, perkando giją, ir bažnyčios bokštas
vėl nugrimzdo žemėn“; Latgalē, Rēzeknes tuvumā, esot
nogrimusi baznīca ar visiem dievlūdzējiem. Baznīcas vietā pacēlās augsts kalns. Kādai sieviņai nogrima līdz ar
baznīcu vīrs un dēls. Sieviņa ļoti bēdājās. Te vienu nakti
sapnī parādījies vecs vīriņš un teicis, lai sieva savērpjot
diegu, ko varētu aptīt apkārt kalnam trīssimts reizes, tad
baznīca atkal celšoties augšā. Sieviņ vērpa, vērpa, beidzot palika veca un nespēcīga, bet diegs vēl nav bijis
pabeigts… „Latgaloje, ties Rezekne esanti prasmegusi
bažnyčia su visais maldininkais. Bažnyčios vietoje iškilo aukštas kalnas. Vienos moteriškės kartu su bažnyčia
prasmego vyras ir sūnus. Moteriškė labai krimtosi. Tada
vieną naktį sapne pasirodė senelis ir pasakė, lai moteris
nuverpia siūlą, kuriuo galima būtų apvyti kalną tris šimtus
kartų, tada bažnyčia vėl iškilsianti viršun. Moteriškė verpė verpė, galiausiai paseno ir prarado jėgas, o siūlas dar
buvo nebaigtas“ ir pan. AnVT, 58–59, 105–106, 108. (Tokiuose
siužetuose siūlas atitinka virvę.) Siedamas tiek su dangumi, tiek su požemiu, siūlas, gija sieja šį, gyvųjų pasaulį,
su anuo, dieviškuoju bei mirusiųjų pasauliu ir šia prasme
gali būti tapatinamas su „gyvasties siūlu“, siejančiu žmogaus sielą su žvaigžde.
Turėdami omeny vieną seniausiai paliudytų lietuvių
žodžio siela reikšmių „gyvybė, gyvata“, įvaizdį, artimą
„gyvasties siūlui“, randame ir lietuvių mįslėse, tose, kuriose antropomorfizuojama žvakė, – jos dagčiu einantis
siūlas čia kartais prilyginamas žmogaus sielai: S i ū l ų
s i e l a, ugnies galva, galvijo kūnas LTs5, 603: Nr. 6971; MS, 147;
kitąsyk sielą keičia slavizmas dūšia: Dūšia iš siūlų, galva iš ugnies, kūnas jaučio ar karvės TŽ5, 587: Nr. 233; Dūšia
siūlo, galva ugnies, kūnas jaučio arba karvės LKŽ12, 591;
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(Beje, esama nuomonės žodį siela galint
būti veiksmažodžio sieti šaknies ТпрСЧ, 125; ЧрнИЭС2, 162; BrsnRŽ, 167–168; RzsRRR, 179–182.)
„Gyvybės“ ar „sielos siūlo“ įvaizdžio gajumą lietuvių
tradicijoje rodo ir kai kurie frazeologizmai, kaip kad ant
siūlo suverti „įsidėmėti“; ant siūlo vyturti reikšme „dėtis
į galvą, dėmėtis“ (= į psichiką, į sielą); ant vieno siūlo
suverti „rišliai pateikti, sujungti“ (= rasti minties ryšį);
g y v y b ė s s i ū l a s trūksta „artėja mirtis“; (kaip) ant
siūlo kaboti, kyboti „būti pavojuje“ (pvz.: Mano g y v y b ė kaip ant siūlo kabo Bagotšilis, Marijampolės r.; Taigi
ji, užmiršusi viską, sėdi prie Anės lovos, kurios g y v y b ė
kabo ant siūlelio Ieva Simonaitytė; Mano g y v a s t i s
antra nedėlia kaip ant siūlo kybo Žemaitė); taip pat XX a.
lietuvių rašytojų kūryba, iš kurios paminėtinas Petro Cvirkos pavyzdys: Štai, begulint pievoje, išardytos m i n č i ų
n y t y s pradeda megzti netolimos praeities paveikslą
LKŽ8, 817; Jono Marcinkevičiaus: Jos m i n t i e s s i ū l a i pakriko, ji tartum apsvaigo; Vinco Krėvės-Mickevičiaus: Jis buvo nepatenkintas, kad žmona nutraukė jam
auksinį s v a j o n i ų s i ū l ą (plg. burtuose siūlų kamuolin suvejamą protą); pagaliau pavyzdys iš „tarybinio
laikotarpio raštų“: G y v e n i m o s i ū l ą pametė LKŽ12,
591-592; FŽ, 221, 611–612.
„Gyvasties siūlo“ vaizdinį, panašu, mena ir latvių tikėjimai, pasak kurių, Ja cimdus vai zeķes nobeidzot dzijas
nepietrūkst, ne pāri paliek, tad adītājai drīz jāmirst „Jei
pirštines ar kojines baigiant gijos nei pritrūksta, nei lieka,
tai mezgėjai netrukus reikės mirti“; Ja raucot zeķes vai
cimdus dzija ne atliek, ne pietrūkst, tad vairs otrus cimdus
tā adītāja neadīs, jo viņai būs jāmirst „Jei raukiant kojines arba pirštines gijos nei lieka, nei pritrūksta, tai kitų
pirštinių šita mezgėja jau nebemegs, nes jai teks mirti“
ŠmLTT, 19: Nr. 218; StrP, 345 (tą pat vietoj siūlo medžiaga reiškia
siuvant).
Patarlėje Ilgas siūlas greitai trūksta, kuri reiškia „ilgai meilės netęsk – ženykis“ BlzLRD, 201: Nr. 233, siūlas, kaip
matyti, įvaizdija meilę, vestuves. Panašiai pasak latvių
prietaro, Ja meita ņem šujot garu pavedienu, tad viņa
ir slinka. Tādu drīz neprecēs „Jei mergina siūdama ima
ilgą siūlą, tai ji yra tinginė. Tokia greitai neištekės“ ŠmLTT,
1200: Nr. 19659; StrP, 344. Kituose latvių prietaruose meilę bei
vestuves reiškia prie drabužių prikibę siūlai (kurių tokiu
atveju reikšminga ir spalva): Ja meitai uz drēbēm gadās
balts diegs, tad viņa dabūs kādu draugu „Jei merginai ant
drabužio atsiranda baltas siūlas, tai ji įsigis kokį draugą“;
Ja meitai pie drēbēm pieķēries gaišs diegs, tad par viņu
domā gaišmatains vīrietis, ja melns – tumšmatains „Jei
merginai prie drabužio prikibęs šviesus siūlas, tai apie ją
galvoja šviesiaplaukis vyriškis, jei tamsus – tamsiaplaukis“; Ja meitai pielipuši diegi, tad saka, ka tai liela piekrišana pie puišiem „Jei prie merginos prikibę siūlai, tai
SbAED, 288: Nr. 658.
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sako, kad ji turi didelį pasisekimą tarp vaikinų“; Ja meitai pie drēbēm pieķēries kāds diegs un otrs to noņem, tad
tā pazaudē brūtgānu, bet ja diegu noņem viņa pati, tad
iegūst „Jei merginai prie drabužio prikimba siūlas, o kas
kitas jį nuims, tai ji praras jaunikį, bet jei siūlą nuims ji
pati, tai gaus“ ŠmLTT, 367: Nr. 5944; 1206: Nr. 19758–19760; StrP, 345.
Pagaliau Meitām nevajaga par valgu jeb diegu kāpt, tad
puiši ķersta pie krūtīm „Mergaitėms nereikia per virvę
ar siūlą perlipti, tada bernai už krūtų graibo“ ŠmLTT, 620:
Nr. 10231.
Šiaip jau patarlėse ir priežodžiuose siūlas (siūlo galas) su siūlų kamuoliu paprastai reiškia požymį, ženklą ar
pėdsaką, pagal kurį kas aptinkama, susekama, pvz.: Su
siūlu atrasi ir kamuolį; Yra siūlo galas, bus ir kamuolys;
Suseks siūlas kamuolį; Radęs siūlą, rasi ir kamuolį bei
pan. LTs5, 335–336: Nr. 4518–4521; GrgPP, 442–443: Nr. 445; PPr, 166, 275;
LKŽ12, 591. Panašiai latvių: Kur pavediens, tur kamols „Kur
siūlas, ten kamuolys“; baltarusių: Па нiтачцы i клубок
знайдзеш „Pagal siūlą ir kamuolį surasi“; Знайшоў
нiтку, знойдзеш i клубок „Radai siūlą, rasi ir kamuolį“
GrgPP, 442–443: Nr. 445. Tas pat atitinkamuose frazeologizmuose: siūlo galas „pėdsakas“; siūlo galą atsekti „išaiškinti“;
siūlo galas atsirado „išaiškėjo“; siūlo galą paduoti į rankas „leisti susekti“, siūlo galą surasti „išaiškinti priežastį“, visi siūlai rankose „viskas susekta, sužinota“ bei pan.
FŽ, 611; LKŽ12, 592. Čia siūlas šiaip jau irgi reiškia minties –
taigi psichinį, sielos – ryšį. (Panašiai gyvybę, minties ryšį
simbolizuoja su siūlu tiesiogiai susijęs mazgas.)
Lietuvių, latvių tradiciniuose sapnų aiškinimuose siūlas, gija paprastai reiškia kelionę, kelią: Siūlus vynioti į
kamuolį – laiminga kelionė; apskritai Kelionę – vyti siūlus; Kelionę – siūlai VšnkSA, 20, (31, 103); Jei sapnuoji, kad
meci siūlus, tai turėsi kelionę MrcP, 206; Ja sapnī dzijas tin,
tad būs ceļš priekšā „Jei sapne veji gijas, tai laukia kelias“; Ja sapnī redz tinot gaišas dzijas, tad būs gaišs ceļojums. Ja redz tumšas, tad tumšs ceļojums „Jei sapne matai
vejamas šviesias gijas, tai bus šviesi kelionė; jei tamsias,
tai tamsi kelionė“; Ja sapnī redz valgu, diegu jeb garu audeklu, tad būs tāls ceļš priekšā „Jei susapnuoji virvę, siūlą
arba ilgą drobę, tai laukia ilgas kelias“ ŠmLTT, 424: Nr. 6834,
6835; 1898: Nr. 31616. Tokia siūlo simbolinė reikšmė šiaip jau
labai dera ir prie minėto pasakojimo apie atžangus (Tai
jis nuo to laiko vis teip: tap tap, tap tap… ir nusibėgęs,
nusitapnojęs visą savo amžių…), ir prie keliavimo siūlu
dangun, ir prie sekimo pagal siūlą, ir juolab prie „gyvenimo siūlo“, kurį šiuo atžvilgiu galima tiesiog palyginti su
žmogaus „gyvenimo keliu“.
Palyginimuose …kaip siūlas šis paprastai eina plonumo, liesumo pavyzdžiu LKPŽ, 241; LKŽ12, 591; FŽ, 612. O latvių
priežodžiai pabrėžia, kad Ar diegiem nav aršana „Siūlu
nepaarsi“ LSP, 105: Nr. 1332–1335; 225: Nr. 4600 (matyt, irgi dėl jo
plonumo ir todėl silpnumo).
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Thread in Lithuanian Mythology
Dainius RAZAUSKAS
The article aims to describe the thread from the
mythological point of view, or, in other words, to present
the mythological data on the thread found in the historical sources of Baltic religion, folklore, riddles, proverbs
etc. This article follows the previous ones on sewing and
the needle. From very early on, the thread was used in
funeral, religious and magic (especially curative) rituals
in the Baltic area. In mythological tales recorded during the last two centuries it appears mainly as a „thread
of life“. This nuclear mythological meaning also lies
behind most other metaphors to do with thread and
grounds its ritual significance too.
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Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės
lietuvių liaudies kostiumo rekonstrukcijos
Teresė JURKUVIENĖ
Straipsnyje glaustai pristatomi Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės lietuvių istorinės aprangos tyrinėjimai, tuo
klausimu rengti, bet taip ir nepublikuoti leidiniai. Analizuojamos šios menotyrininkės atliktos lietuviškos aprangos rekonstrukcijos, ypač XIX a. antrosios pusės – XX a.
pradžios liaudies kostiumai. Pastarieji laikytini teoriškai
pagrįstu ir praktiškai išvystytu bei detalizuotu lietuvių
tautinio kostiumo modeliu, pretendavusiu užimti svarbią
vietą lietuvių tautinio kostiumo raidos istorijoje.
Prasminiai žodžiai: Halina Kairiūkštytė-Jacinienė,
liaudies kostiumas, tautinis kostiumas, liaudies ir tautinio
kostiumo tyrinėjimai, rekonstrukcijos.
Iš menotyrininkės Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės, vienos iš pirmųjų Lietuvos moterų, įgijusios
filosofijos mokslų daktarės laipsnį,
nuveiktų darbų sąrašo išsiskiria Pažaislio vienuolyno architektūrinio
ansamblio tyrimai (tai buvo jos disertacijos tema), pripažįstami iki
šiol kaip aktualus mokslo darbas,1
ir daugiau kaip keturiasdešimt metų
trukę lietuvių istorinės aprangos
tyrinėjimai, kurie beveik visi liko
nebaigtų rankraščių pavidalu. Pastarasis jos darbas, dar esant gyvai
autorei, jau buvo apaugęs gandais
ir nuomonėmis, o kartais rodyti jo
fragmentai susilaukdavo prieštaringų kitų specialistų vertinimų, kurie,
taip ir nebuvo viešai spaudoje išsakyti. XX a. septintojo dešimtmečio
pabaigoje apie H. Kairiūkštytės-Jacinienės leidinį kalbėta kaip apie
parengtą spaudai ir labai laukiamą,
tačiau aštuntajame dešimtmetyje
buvo publikuoti, kaip atskiri straipsniai, tik du jo fragmentai.2 Studijos,
autorės iš pradžių vadintos „Lietuvių tautinių apdarų istorija“, vėliau
– „Lietuvių tautinės (kitame variante

– liaudies) dangovės istorija“, „Lietuvių dangovės istorija“, rankraščiai ir kostiumus rekonstruojantys piešiniai,
taip pat gausi jiems parengti surinkta medžiaga po H. Kairiūkštytės-Jacinienės mirties pateko į archyvus.3 Su dideliu užmoju rengtas, bet taip ir nepasirodęs leidinys šiuo
metu pats yra vertas tapti tyrinėjimų objektu, kaip ir autorės atliktos lietuvių istorinės aprangos rekonstrukcijos.4
Halina Kairiūkštytė gimė 1896 m. Seinuose, šeimoje,
kurios abu tėvai5 vertino kultūrą bei mokslą ir, neskirstydami pagal lytį, stengėsi maksimaliai išmokslinti visus
aštuonis savo vaikus. Halina mokėsi mergaičių gimnazijoje Kelcuose, tėvams persikėlus į Vilnių – aukštesniojoje
Marijos aštuonmetėje mokykloje, o 1911–1912 m. lankė

Aukštaitė nuotaka. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
rekonstrukcija. 1956 m.

Aukštaitė svočia. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
rekonstrukcija. 1956 m.
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buvo nelengva. H. Kairiūkštytė-Jacinienė turėjo feministės, drąsiai,
kartais netaktiškai reiškiančios savo
nuomonę, reputaciją. 1933 m. ji antrą
kartą ištekėjo už garsaus latvių tapytojo Gederto Eliasso ir iki 1940 m.
gyveno Rygoje.8 Ten gyvendama nenustojo reikštis ir Lietuvos kultūriniame gyvenime: rašė straipsnius Lietuvos spaudai, Latvijos lietuvių ir latvių
leidiniams, bendradarbiavo su Rygoje
leidžiamos enciklopedijos „Latviešu
konversācijas vārdnica“ rengėjais.
1936 m. „Lietuvos aide“ pasirodė
pirmasis H. Kairiūkštytės straipsnis
apie lietuvių tautinius drabužius. Ji
kėlė tuo metu aktualią problemą –
įvertino paplitusius prastos kokybės
lietuvių tautinius kostiumus, gėdingai atrodančius užsienio renginiuose.
Anot jos, mažoms, neseniai nepriklausomybę atgavusioms valstybėms
savos kultūros propaganda yra ypač
svarbi. Šiuo požiūriu Latvija buvo toli
pralenkusi Lietuvą: ten daug plačiau
buvo priimta vilkėti tautinį kostiumą,
ir jie plito tikri, gauti iš kaimo, arba
nukopijuoti pagal autentiškus pavyzdžius. Kopijuoti esą nesunku, nes RyAukštaitis piršlys [Šiaulių ap.]. H. Kairiūkštytės- gos etnografijos muziejuje saugomas
Aukštaitė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
Jacinienės rekonstrukcija. Nedatuota. sistemingas, sutvarkytas autentiškų
rekonstrukcija. 1953 m.
liaudies drabužių rinkinys. Veiklios
Ivano Trutnevo piešimo mokyklos vakarinius kursus. Kai, latvių moterų draugijos rengiančios svetur tautinio kosprasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, šeima su didele tiumo parodas, latvių chorai taip pat vilkintys reprezendalimi mokyklų personalo ir mokinių 1915 m. buvo eva- tatyviais tautiniais kostiumais. Lietuvoje nesą nieko pakuoti į Voronežą, Halina įstojo į Maskvos aukštesniųjų našaus. Kaunas neturįs atskiro etnografijos muziejaus.
moterų kursų Gamtos skyrių, rengusį gamtos mokyto- Mažai tesą daroma liaudies kostiumo surinkimo ir atgaijas. Šios studijos merginai nepatiko, ją traukė kultūros vinimo reikalu. Tiesa, Žemės ūkio ministerija dailininko
gyvenimas. 1918 m. ji, užuot grįžusi su tėvais į Lietuvą, Antano Tamošaičio rūpesčiu turinti nedidelį tautiškų drapaskubomis ir neapgalvotai ištekėjo už lenko inžinieriaus bužių rinkinį, kuris, beje, visuomenei dar neprieinamas,
Witoldo Jacynos ir drauge su juo išvyko gyventi į Jekate- tačiau tie esantys labai kuklūs, matyt, kasdieniai, todėl
rinburgą.6 Iš ten, vyro palikta, su mažu sūneliu ant rankų, kažin ar laikytini iš tiesų būdingiausiais lietuvių moterų
antrąjį kūdikį praradusi kelionėje, 1921 m. ji grįžo į Lie- drabužių pavyzdžiais.
Jeigu lietuviški drabužiai iš tiesų buvo palyginti netuvą. Tėvai padėjo jai įveikti suklydimo pasekmes: pasipuošnūs
(galbūt dėl sunkių gyvenimo sąlygų ir pan.), vis
ėmė auginti anūką, o Halinai, tėvo ryšių dėka, išrūpino
Lietuvos valstybinę stipendiją studijoms užsienyje. Meno tiek juos atkuriant reikia laikytis skonio ir meniškumo reiistoriją Miunsterio ir Miuncheno universitetuose ji studi- kalavimų. Be to, choras – tai scena, o jai reikalingi branjavo 1921–1924 m., o Ciuricho universitete 1924–1926 gūs, scenai pritaikyti, „vadinasi, kiek stilizuoti“ tautiniai
m. Į Kauną grįžo turėdama filosofijos daktarės laipsnį.7 kostiumai.9
Tais pačiais metais H. Kairiūkštytė „Latvijos lietuLietuvoje jai teko užimti gana kuklų Kauno meno mokyklos bibliotekos vedėjos etatą. Moteriai su tokiu aukštu vių kalendoriui“ parašė straipsnį apie lietuvių tautinius
išsilavinimu tarpukario Lietuvoje savo žinias pritaikyti kostiumus. Matyt, rėmėsi A. Tamošaičio ir kitų, rašiusių
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Lietuvoje šia tema, straipsniais (naudojo A. Tamošaičio
sudarytą regioninį skirstymą), bet pirmoji prie kitų regionų prijungė ir trumpą, parašytą remiantis įvairių laikotarpių literatūra, Klaipėdos krašto kostiumo aprašymą.10
1938 m. H. Kairiūkštytė vėl parašė „Lietuvos aidui“,
pastebėdama, kad netinkamos lietuviškų chorų aprangos
problema vis dar neišspręsta. Šį kartą ji išdėstė ir galimą
jos sprendimą. Tautiniai kostiumai turi būti „suharmonizuoti, dekoratyvūs ir efektingi“, todėl, remiantis literatūra, graviūromis, muziejais, reikia sukurti reprezentatyvų
ir būdingą apdaro tipą. Tam nėra reikalo tiksliai kopijuoti paprastus kasdienius arba vėlyvų laikų kaimiečių
drabužius. Kostiumo dalis suderinti yra sunku, todėl tą
darbą turėtų daryti išsilavinę meno žmonės.11 Šiame H.
Kairiūkštytės straipsnyje išryškėjo, kad ji ne tik išgyveno dėl užtrukusio profesionalaus lietuvių tautinio kostiumo kūrimo proceso, jai atrodė netinkamas ir modelis,
pagrįstas vien namų darbo audiniais, kurį ketvirtajame
dešimtmetyje formavo A. Tamošaitis ir didele dalimi jo
įtakojama Mikalina Glemžaitė. Straipsnyje ji peikė neišraiškingus, smulkiai margintus
naminių audinių drabužius, dažnai atrodančius neestetiškai, priminė, kad liaudies kostiume buvo
naudojami ir pirktiniai dirbiniai,
kurie, kaip antai šilko, aksomo,
brokato liemenės, auksiniai galionai, raštuoti šilko kaspinai, buvo
tarp puošniausių ir prabangiausių
kostiumo elementų. Jau 1937 m.
H. Kairiūkštytė buvo nusprendusi
pati imtis lietuvių tautinio kostiumo modelio formavimo.
1937 m. balandžio 30 d. ji nusiuntė laišką Lietuvos švietimo
ministerijos Knygų leidimo komisijai siūlydamasi parašyti knygą
apie „tautinius lietuvių apdarus“.
H. Kairiūkštytė rašė, kad ši Lietuvos praeities kultūros sritis iki šiol
dar nesanti ištirta, ir kad nėra knygos, kuri nagrinėtų lietuvių tautos
apdarus istorijos šviesoje. Todėl
ji nutarusi parašyti šiuo klausimu
plačią „istoriniai – etnografinę studiją, pradedant nuo seniausių laikų“. Išlikusiame laiško juodraštyje
parašyta, kad „knygą reiktų leisti
nedideliu formatu, su gausiomis
iliustracijomis, maždaug 150–200
puslapių“.12

Knygų leidimo komisija susidomėjo pasiūlymu, tik
išreiškė pageidavimą, kad planuojama knyga būtų „ir
mokyklinei jaunuomenei, ir šiaip visuomenei, vadinasi,
kad ji nebūtų perdaug speciali“.13 1938 m. liepos mėnesį H. Kairiūkštytė su Knygų leidimo komisija derino
numatyto leidinio rengimo planą ir jam reikalingų išlaidų sąmatą.
Tai buvo gana sudėtingas projektas. 1938 m. H. Kairiūkštytė rašė, kad nuo 1936 m. ji jau yra tuo klausimu
rinkusi medžiagą ne tik Rygos ir Kauno, bet ir Vilniaus
universiteto Vrublevskių bibliotekoje, iš Vilniaus Lietuvių mokslo draugijos knygų ir etnografinių rinkinių
ir iš kitur ir kad turi surinkusi „atitinkamų ištraukų iš
140–150 leidinių įvairiomis kalbomis, pradedant nuo
XVI a.“ Tačiau norint šį darbą gerai atlikti reikėtų dar
labiau ištirti plačią atitinkamą pasaulio literatūrą, aplankyti Karaliaučiaus, Berlyno, Vilniaus ir Varšuvos etnografinių muziejų lietuvių skyrius, „padaryti fotografinių
nuotraukų ir piešinių iš jų įdomesnių eksponatų, o, be to,
ir iš įvairių senoviškų XV–XX a. išleistų Europos tautų

Aukštaitis. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
rekonstrukcija. 1954 m.

Rytų aukštaitė XX a. I ketv.. H. KairiūkštytėsJacinienės rekonstrukcija. 1954 m.
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Tų pačių 1938 m. rudenį H.
Kairiūkštytė, kaip rodo išlikę
jos skaitytojos bilietai ir sąskaitos, gautos už fotokopijas,
darbavosi Vilniaus, Varšuvos
ir Krokuvos bibliotekose ir
muziejuose. Tačiau į Berlyną
ji nebenuvažiavo: prasidėjo
Antrasis pasaulinis karas. Paskutinė žinutė apie minėtoje
sutartyje numatytos knygos
išleidimą – Knygų leidimo komisijos referento V. Tumėno
1940 m. sausio 30 d. laiškas,
kuriuo prašoma pranešti, kada
autorė ketina įteikti rankraštį.17
Atrodo, kad dėl prasidėjusios
karo suirutės, o gal ir dėl asmeninių priežasčių (1940 m.
H. Kairiūkštytė išsiskyrė su G.
Eliassu), knyga liko nebaigta.
Vėliau autorė pasakojo, kad
Varšuvoje ir Krokuvoje surinkta iliustracinė medžiaga buvo
nusiųsta į Rygą, o ten žuvo,
bombai pataikius į muziejų,
kurio fonduose ji saugota.18 Vis
dėlto, atrodo, iš to laikotarpio
H. Kairiūkštytei-Jacinienei (po
Rytų aukštaitė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
Rytų aukštaitė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės antrųjų skyrybų ji susigrąžino
rekonstrukcija. 1954 m.
rekonstrukcija. 1952 m. buvusią pavardę) pavyko išsaugoti bent dalį tarpukariu užkostiumų albumų, atrastų senoviškų piešinių (...) vaiz- fiksuotos medžiagos, net ir iliustracinės,19 taip pat vertinduojančių lietuvių tautos tipus ir apdarus.“ Ji rašė, kad gus išrašus iš įvairių retų, po karo Lietuvoje, atsidūrusioje
reikėtų taip pat gauti medžiagą iš Maskvos, Leningrado už „geležinės uždangos“, tapusių nepasiekiamais leidinių.
Karo metais H. Kairiūkštytė-Jacinienė grįžo į Lietuvą.
ir Krokuvos muziejų. „Vėliau, remiantis mano surinkta
medžiaga, lietuviški apdarai galėtų būti rekonstruoti spal- Iš pradžių gyveno Kaune, kur gavo konservatorės darvotais piešiniais.“14 Projekto sąmatoje buvo numatytos bą Kultūros paminklų apsaugos įstaigoje. 1941 m. buvo
lėšos ne tik autorės kelionėms ir pragyvenimui užsieny- priimta į LTSR dailininkų sąjungą20 ir įsikūrė Vilniuje,
je, bet ir apmokėjimas už „literatūrinės ir iliustratyvinės kur 1942–1946 m. dėstė Viniaus dailės akademijoje (nuo
medžiagos“ gavimą iš Leningrado ir Maskvos, mokesčiai 1944 m. pavadinimas pakeistas į Vilniaus dailės institutą),
už knygų ir rankraščių fotografavimo teisę, nespalvotų ir 1944–1950 m. – Vilniaus universitete.21 Nors Šveicarijospalvotų fotografijų paruošimą, galiausiai „tautinių apda- je gautas filosofijos mokslų daktarės laipsnis jai nebuvo
rų rekonstrukcijų – spalvotų piešinių padirbimą“ (numa- pripažintas ir Universitete 1946 m. suteiktas tik docentės vardas, H. Kairiūkštytė-Jacinienė palyginti neblogai
toma, kad tai padarys „Kauno menininkai“).15
Sutartis dėl „veikalo apie tautinius lietuvių apdarus“ prisitaikė gyventi okupacijos sąlygomis. Neapleido ir jai
išleidimo buvo pasirašyta 1938 m. liepos 21 d. Numa- būdinga įžūloka drąsa: pirmuoju pokario dešimtmečiu ji
tyta knygos apimtis turėjo neviršyti 10 spaudos lankų, nepraleisdavo progos priminti esanti „LTSR vienintelė
nespalvotų iliustracijų sutarta parengti iki 100, spalvotų diplomuota meno istorikė“, o gavusi docentės vardą tuoj
– iki 30 vienetų. Parengta knyga turėjo būti įteikta Kny- Istorijos–filologijos fakulteto dekanui parašė nusiskundigų leidimo komisijai iki 1940 m. sausio 1 d. – taigi po mą ir prašymą padidinti algą, „kol baigsis užsitęsusi laipsnio pripažinimo procedūra“.22
pusantrų metų.16
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Prie tautinio kostiumo reikalų H. Kairiūkštytė-Jacinie- yra konkrečiai planavusi savo veikalo išleidimą po Antronė grįžo ne vėliau kaip 1945 m., kai liepos mėn. ji buvo jo pasaulinio karo. 1948 m. ji prašė tam tikslui pašalpos
įtraukta į tautinių rūbų komisiją, turinčią rūpintis LTSR iš Tarybinių dailininkų sąjungos, tačiau gavo neigiamą atvalstybinės filharmonijos Liaudies ansamblio (būsimo- sakymą, o knygos išleidimo reikalu buvo patarta „kreiptis
sios „Lietuvos“) apranga.23 Tų pačių metų lapkričio mėn. į LTSR MA Etnografinį Institutą“.31 Matyt H. Kairiūkšji vėl rašė apie savo planus „daryti monografiją apie lietu- tytė-Jacinienė iš tiesų savo veikalo išleidimą derino su
vių tautinių drabužių istoriją“, nes tokiai knygai pareng- tuometiniu LTSR MA Istorijos ir archeologijos institutu
ti turinti surinkusi turtingiausią visoje Lietuvoje istorinę ir gal net gavo pasiūlymą, greičiausiai palydėtą patarimo
medžiagą.24 1945 m. H. Kairiūkštytei-Jacinienei jau buvo (arba pageidavimo) knygą padaryti „labiau etnografine“.
užsakyti ir tautinių kostiumų rekonstrukcijų eskizai.25 Šiaip ar taip, išlikęs nedatuotas atsišaukimas į visuomeŠios sutarties su Meno reikalų valdyba vykdymas ne visai nę, kviečiantis rinkti žinias ir atsiminimus apie „senesnių
aiškus (galbūt terminai buvo atidėti), nes H. Kairiūkšty- laikų liaudies apdarus“ ir siųsti juos Istorijos institutui,
tė-Jacinienė savo rekonstruojamus kostiumus pati pra- rodo ir bendradarbiavimą, ir tai, kad autorė leidinį ruodėjo piešti tik nuo 1947 m., nusprendusi, kad pagal jos šėsi papildyti vadinamąja lauko tyrimų medžiaga, nors
nurodymus dirbusių dailininkių E. Pleirytės26 ir Sofijos iki tol ji to nebuvo dariusi. Atsišaukime H. KairiūkštyUrbanavičiūtės-Subačiuvienės 1946–1947 m. piešiniai at- tė-Jacinienė rašė, kad Valstybinė politinės ir mokslinės
likti „nelabai gerai“.27 Tačiau 1948 m. sutartis su Vilniaus literatūros leidykla numato „...ateinančiais metais išleisti
valstybiniu dailės muziejumi, užsakiusiu 21 lietuvių tauti- didelį etnografinį albumą – spalvotų piešinių rinkinį su senio kostiumo rekonstrukciją, buvo įvykdyta. Pagal sutartį novinių lietuvių liaudies drabužių rekonstrukcijomis nuo
H. Kairiūkštytė-Jacinienė turėjo surinkti rašytinę medžia- seniausių laikų. Nupiešti ir paruošti spaudai tokį leidinį
gą, „kostiumų ir jų dalių aprašymą: ištraukas iš archyvi- apsiėmė meno istorikė ir dailininkė doc. H. Kairiūkštytėnių dokumentų bei retų leidinių, bibliografines nuorodas, nuotraukas ir t.t.“ Prie
tos medžiagos pridėti „21
kostiumo piešinius su išnašomis, nurodančiomis piešinio pagrindą surinktoje
medžiagoje.“28 Tais pačiais
metais tautinių kostiumų
eskizus dar užsakė LTSR
darbo rezervų valdyba.29
Pastarieji užsakymai nebuvo tiesiogiai susiję su knygos rengimu. Jie rodo, kad
penktajame dešimtmetyje
H. Kairiūkštytės-Jacinienės
lietuvių tautinio kostiumo
koncepcija buvo gana plačiai domimasi – nuo muziejų, kuriems jos surinkta
medžiaga galėjo pagelbėti
sisteminant turimus rinkinius, iki LTSR valstybinio
dainų ir šokių liaudies ansamblio, formuojamo kaip
svarbiausias reprezentacinis kolektyvas.30
Gana sudėtinga atsakyti į klausimą, kiek kartų ir
apytikriai kokiu pavidalu
Žemaitė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcija.
Žemaitė [Raseinių ap.] pagal L. Jucevičių.
1953 m.
H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcija. 1954 m.
H. Kairiūkštytė-Jacinienė
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Tačiau nuo šeštojo dešimtmečio pradžios mokslo
visuomenės susidomėjimas
ruošiamu monumentaliu H.
Kairiūkštytės-Jacinienės veikalu pradėjo slūgti. Viena
vertus, pradėti rengti ir leisti
siauriau specializuoti „Lietuvių liaudies meno“ tomai. Archeologai, remdamiesi radiniais, patys rekonstravo senovės lietuvių aprangą,36 LTSR
istorijos instituto ir didžiųjų
Lietuvos muziejų etnografai
patys rinko lauko tyrimo medžiagą ir ją tyrinėjo. Tarpdisciplininio pobūdžio H. Kairiūkštytės-Jacinienės darbas
kiekvienos siauresnės specializacijos mokslininkams
pradėjo kelti abejonių. Kita
vertus, nors leidinių apie liaudies ir tautinį kostiumą vis
dar labai trūko, tačiau kaip tik
šeštąjį ir septintąjį dešimtmetį
Lietuvoje įsigalėjo stilizuoto
sceninio kostiumo modeliai,
o tikslios liaudies drabužių
rekonstrukcijos porą dešimtmečių nebuvo paklausios.
Zanavykė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
Zanavykų kraitininkas. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
H. Kairiūkštytės-Jacinierekonstrukcija. 1952 m.
rekonstrukcija. 1952 m.
nės knyga vėl buvo prisiminJacinienė, kuri ilgus metus tyrinėjo šią (...) lietuvių liau- ta tik 1969 m. surengtoje konferencijoje „Tradicijos ir
dies kultūros sritį“.32 Tai turėjo būti rašoma maždaug tarp dabartis lietuvių tautiniuose drabužiuose“.37 Septintojo
1949 ir 1952 m. Tuo metu jau buvo nupieštas nemažas dešimtmečio pabaigoje Lietuvą pasiekė pasaulyje naujai
kiekis rekonstruotų kostiumų, būta juos aiškinančių tekstų pakilusi susidomėjimo autentišku folkloru ir kita liaubei išrašų iš įvairių šaltinių,33 tačiau vargu ar per metus dies kūryba banga, paskatinusi iš naujo peržiūrėti įsivyį Istorijos institutą buvo atsiųstas bent kiek reikšminges- ravusius tautinio kostiumo modelius. Ta proga surengtonis visuomenės surinktų žinių ir atsiminimų kiekis – toks je didelėje autentiškų liaudies drabužių, įvairių autorių
medžiagos rinkimo būdas tarpukariu Lietuvoje nebuvo sukurtų tautinių kostiumų bei jų projektų parodoje buvo
išvystytas, o sunkiu pokario laiku juo labiau neverta buvo eksponuota ir keturiasdešimt H. Kairiūkštytės-Jacinietikėtis korespondentų aktyvumo. Maždaug apie 1952 m. nės rekonstrukcijų piešinių. Konferencijos metu apie
H. Kairiūkštytė-Jacinienė pati pradėjo pateikėjų – asme- jos knygą kalbėta kaip apie reikšmingą spaudai parengnų, turinčių daugiau nei 70 metų, apklausas.34 1962 m. ji tą veikalą. Remiantis konferencijos dalyvių siūlymais,
vėl prašė pašalpos, reikalingos „Lietuvos tautos dangovės LTSR kultūros ministerijos kolegija ir Dailininkų sąjunistorijos“ baigimo darbams: „įvairių senovinių leidinių ga priėmė nutarimą, kurio vienas punktų buvo „prašyatitinkamų iliustracijų fotonuotraukoms daryti“. Planavo ti Valstybinį spaudos komitetą greičiau išleisti drg. H.
aplankyti Lietuvos kraštotyros muziejus, esant galimybei Kairiūkštytės-Jacinienės mokslinį darbą apie lietuvių
ir Leningradą bei Maskvą. Kaip jau nuveiktus darbus nu- tautinius drabužius ir jo sutrumpintą variantą rusų kalrodė atliktas daugiau nei pusės tūkstančio žmonių apklau- ba“.38 Atrodo, žygių išleisti knygą iš tiesų imtasi, tačiau,
sas ir turimą vienintelį Lietuvoje etnografinės medžiagos, sprendžiant pagal išlikusią medžiagą,39 aštuntojo dešimtmečio pradžioje autorė dar nebuvo parengusi spaudai
užrašytos dešimčia kalbų, rinkinį.35

20

TERESĖ JURKUVIENĖ. HALINOS KAIRIŪKŠTYTĖS-JACINIENĖS LIETUVIŲ LIAUDIES KOSTIUMO REKONSTRUKCIJOS

knygos teksto. Išlikęs 21 puslapio mašinraštis – studi- čiai taip ir liko greičiau vertinga įvairios medžiagos apie
jos įvadas, pavadintas „Lietuvių tautiniai drabužiai“ lietuvių istorinius (taip pat ir liaudies) drabužius sankau– datuotas 1972–1973 m.40 Du jo egzemplioriai buvo pa, o ne kokio nors apibrėžto žanro veikalas, turintis aišskaityti recenzentų, kurių pastabos, paliktos paraštėse, kią struktūrą.
tekstą įvertina kaip „sukauptą medžiagą, be atrankos
H. Kairiūkštytės-Jacinienės kostiumų rekonstrukciir apibendrinimų“. Nepalankūs įvado vertinimai, grei- jų piešiniai, rengti, visų pirma, kaip būsimojo leidinio
čiausiai ir faktinė leidinio rengimo stadija jo išleidimą iliustracijos, iš tiesų taip pat yra labiau savarankiškas, o
vėl nukėlė neapibrėžtam laikui. Vėlyviausi studijos, iš- ne tiesiogiai su studijos tekstais susijęs darbas. Tai sąlyplėtotos ir suskirstytos į keletą iš esmės savarankiškų gojo iš pat pradžių buvę dvejopi darbo tikslai: pirmasis
dalių, tekstų variantai buvo parašyti 1976–1978 m. Di- – pristatyti istorinę lietuvių tautos drabužių raidą pagal
džiausias tekstų junginys, H. Kairiūkštytės-Jacinienės rašytinius, ikonografinius (vėliau – ir lauko tyrimų) šalpavadintas „Lietuvių dangovės istorija“, chronologiš- tinius, ir antrasis, nuolat prasitariamas, – sukurti tautinio
kai apima visą Lietuvos istoriją iki XX a.41 ir turi taip kostiumo modelį, pagrįstą istoriškai ir pakankamai repavadintas dalis:
prezentatyvų. Pastaroji prisiimta užduotis matyti iš 1978
Senovės lietuvių apranga archeologinių tyrinėjimų ir lite- m. parašytų studijos įžangos variantų, kuriuose autorės
ratūros šviesoje (I tūkst. pr. Kr. – XV a.)
atliktas darbas priešinamas tarpukariu ir pokariu prigiSenovės lietuviai pagal rašytinius šaltinius (XII–XIV a.):
jusiam tautinio kostiumo modeliui,46 iš jos pasisakymo
Senovės lietuvių vyrų apranga
1969 m. konferencijoje47 ir iš to fakto, kad dalis jos pieSenovės lietuvių moterų apranga
šinių, taip pat konsultacinis darbas ir kitokios paslaugos
Kunigaikščių, bajorų apranga XIII–XIV–XV a.
buvo skirtos koncertuojančių ansamblių aprangai gerinLiaudies XIV a. apranga pagal aktus ir kitus duomenis
ti. Galų gale naujam, jos sukurtam modeliui įtvirtinti
XVI a. miestiečių ir bajorų
apranga
Kailiai
XVI a. senovės prūsų ir lietuvių atvaizdai – jų aprašymas
Širvydo XVII a. žodynas
Lietuvių apranga krikštyjant
Senovinė vestuvinė lietuvių
jaunamarčių galvos danga pagal XVI–XIX a. literatūrą („Apglobtė“)
XVII ir XVIII a.
XIX a. lietuvių tautiniai drabužiai
Be to, dar yra atskirų
studijų variantai, skirti vien
žemaičių aprangai nuo XIV
a. iki XIX a. pabaigos,42 ir
Prūsų Lietuvai,43 taip pat
savarankiška studija tapusi
„Audininkystė senovės Lietuvoje“.44 1979 m. H. Kairiūkštytė-Jacinienė
sakėsi
neskubanti publikuoti savo
darbo, svarbiau esą surinkti
kiek galima daugiau medžiagos, ją paruošti, o išspausdinti galėsią ir kiti.45 Po autorės
mirties 1984 m. „Lietuvių
Klaipėdietė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
Klaipėdietė 1830 – 1850 m.. H. Kairiūkštytėsrekonstrukcija. 1947–1948 m.
Jacinienės rekonstrukcija. 1951 m.
dangovės istorijos“ rankraš-
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jie visi skirtingi, t.y., vėlesniais
metais buvo registruotos naujai
nupieštos, o ne taisytos senos
kostiumų rekonstrukcijos.
Išlikę gausūs eskizai rodo
autorę nebandžius piešti kelių
vienos rekonstrukcijos variantų
(vaizduoti skirtingais rakursais,
kiek skirtinga drabužių sudėtimi ar pan.). Atvirkščiai, būdavo
ilgai taisomas, gludinamas ir
tobulinamas tas pats piešinys.
H. Kairiūkštytei-Jacinienei nelengva buvo nupiešti taisyklingą
žmogaus figūrą, perteikti teisingą
anatomiją ir laikyseną. Ji ieškojo
tinkamų liaudiškam kostiumui
vaizduoti figūrų pozų pavyzdžių,
savo darbus lygino su kitų autorių tautinių kostiumų piešiniais.50
Figūras stengėsi piešti realistine
maniera ir kuo aiškiau perteikti visas kostiumo detales – tie
du siekiai vienas kitam dažnai
trukdė, piešiniai įgaudavo plokštumo ir sąlygiškumo. Ryškios,
kontrastingos kostiumų spalvos
H. Kairiūkštytės-Jacinienės laikytos programine rekonstrukcijų
Klaipėdietė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
Lietuvė pagal Sim. Daukantą 1845 m. H. Kairiūkštytės- ypatybe, todėl dažnai perteiktos
rekonstrukcija. 1953 m.
Jacinienės rekonstrukcija. 1958m. aiškiai atribotais lokaliais plotais, nepakankamai atsižvelgiant
į
perspektyvą,
t.y.
taip,
kaip
labiau įprasta kostiumų gabuvo skiriama ir pati rašoma studija, kurios tekstuose,
mybai
skirtuose
projektuose,
o ne realistiniuose atvaizypač apie XIX a. liaudies kostiumus, kartkartėmis vis
51
pasirodydavo poleminės pastabos, pažyminčios istorinį duose. Piešiniai atlikti mišria technika: piešta pieštuku
jau egzistuojančių tautinių kostiumų netikslumą ir meni- ir / arba tušu, spalvinta guašu, tempera, akvarele.
H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcijos buvo lynį menkavertiškumą.
Savo nupieštas rekonstrukcijas H. Kairiūkštytė-Jaci- dimos ant tų pačių lapų, šalia piešinio arba antroje jo
nienė registravo.48 Kartoteka apima 1947–1958 m. laiko- pusėje, kai kada ir atskirai surašytais aprašais, nurotarpį ir 258 (152 moteriškus ir 106 vyriškus) kostiumus. dančiais rekonstravimo šaltinius. Iš karto galima skirti
Tačiau tarp autorės piešinių yra ir datuotų 1960 m. Pagal dvi rekonstrukcijų grupes, atliktas skirtingais metošią kartoteką, H. Kairiūkštytė-Jacinienė 1947–1948 m. dais. Pirmajai priklausytų rekonstrukcijos pagal vieną
nupiešė tik 26 moterų kostiumus, 1951–1952 m. – dar 25 šaltinį (kartais nedaug papildytą). Šitaip rekonstruoti
moteriškus ir tik 1 vyrišką kostiumą, o laikotarpiu tarp beveik visi XVI a.–XIX a. pirmosios pusės kostiumai.
1953 ir 1958 m. – didžiausią rekonstrukcijų dalį, kasmet Deja, dauguma jų, ypač piešti pagal labai H. Kairiūkšpo 30–35 kostiumus. Pridėjus vėlyvesnius piešinius, iš tytės-Jacinienės vertintus Simono Daukanto senovės
viso būtų apie 280 rekonstruotų kostiumų.49 Tikslaus lietuvių aprangos aprašymus arba pagal archeologinių
kiekio nustatyti neįmanoma, nes yra ne visai užbaigtų kasinėjimų duomenis, dabar atrodo ne tik neįtikinantys
arba, atrodytų, užbaigtų, tačiau pažymėtų kaip „eskizai“, istoriniu požiūriu arba naivūs (pavyzdžiui, vaidilutės),
arba su užrašu „reikia perpiešti iš naujo“, piešinių. Re- bet ir patys piešiniai neišbaigti, stokojantys konkrečių
konstrukcijų piešiniai, kuriuos būtų galima laikyti „švar- detalių, kurių, žinoma, nebūta ir iliustruojamuose teksraščiais“, saugomi LLMA ir įtraukti į autorės kartoteką; tuose. Iš šios grupės įdomesnės rekonstrukcijos, pieštos
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sekant XIX a. ikonografine medžiaga (Alfredo Riome- voje naudotų tekstilės technikų chronologines ribas, kai
rio, Vaitiekaus Gersono piešiniais) arba palyginti deta- kurių drabužių regioninius bruožus – tuo laiku tai buvo
liais Konstantino Tiškevičiaus, Liudviko Jucevičiaus nepakankamai ištirtos arba visai netyrinėtos sritys. Tačiau
aprašymais, kuriuose minimiems drabužiams kartais jau rekonstruojamų kostiumų sudarymo metodą ji pasirinko
būdavo analogų muziejų rinkiniuose.
sąmoningai ir pateiktuose pagrindimuose jo neslėpė. Kaip
Didžiausia ir įdomiausia rekonstrukcijų dalis apima tik tokį rekonstravimo būdą, kai atkuriamas nebūtinai
XIX a. vidurio – XX a. pradžios kostiumus. Dauguma jų konkretus dirbinys (kuris gali būti ne pats būdingiausias),
atliktos remiantis keliais šaltiniais: muziejų rinkiniais, ra- o sukompiliuotas jo variantas, kuris aiškiausiai atskleidžia
šytine ir ikonografine medžiaga, autorės surinktais senų savybes, būdingas visai tos rūšies dirbinių grupei, ji laikė
žmonių prisiminimais. Šio laikotarpio kostiumų aprašy- teisingu. Sprendžiant pagal išlikusius eskizus ir įvairias
mai išsamesni ir dalykiškesni 1947–1949 m. darbuose. ant jų užrašytas pastabas, taip pat pagal pačius studijos
Vėlyvesniuose didelė pastabų dalis – citatos iš liaudies tekstus, rekonstruojant buvo atliekamos šios užduotys:
dainų, mininčios arba apibūdinančios paveiksle vaizduo1. remiantis įvairiarūšiais šaltiniais, apibrėžtu istoriniu
jamus drabužius.52 Konkretesnieji kostiumų aprašai rodo, laikotarpiu, atkuriamas realiai vilkėtas kostiumas (būdinkad kompiliuojama buvo gana drąsiai. Rekonstruoto dra- gas drabužių komplektas);
bužio, pavyzdžiui, prijuostės, piešinys dažniausiai sieja2. nustatomas kostiumui ir atskiriems drabužiams sumas ne su konkrečia prijuoste, bet su visa jų grupe, autorės kurti panaudotų meninių priemonių arsenalas: siluetas,
priskiriama tam pačiam tipui ir greičiausiai nėra nė vienos proporcijos, būdingos spalvos ir jų deriniai, išskiriami
iš jų kopija. Įprastos tokios nuorodos, kaip, pavyzdžiui, svarbiausi / puošniausi drabužiai, jų dekoravimo pavyz„panašūs yra Kauno valstybinio muziejaus rinkiniuose“, džiai ir technikos;
„(prijuostės) raštas apytikriai
paimtas iš rankšluosčio, esančio (...)“, „įžiūrimi senoje 1880
m. nuotraukoje, esančioje LTSR
MA rinkiniuose Vilniuje“.53 Kai
kurie drabužiai iš muziejų rinkinių nukopijuoti labai tiksliai,
tačiau aprašuose tiksli jų metrika
taip pat nenurodyta – vietoje to
pridėta išplėtota nuoroda į kelis
šaltinius, paremianti drabužio
tipiškumą. Danutė Aleknienė
teisingai yra pastebėjusi, kad
laikotarpiu iki 1960 m., kai H.
Kairiūkštytė-Jacinienė piešė rekonstrukcijas, Lietuvos muziejų
rinkiniai nebuvo gausūs, taigi, iš
dabarties pozicijų žvelgiant, galima sakyti, kad liaudies kostiumų
atkūrimo darbas buvo pradėtas
per anksti.54 Tačiau, kita vertus,
H. Kairiūkštytė-Jacinienė, menotyrininkė su tokiu profesiniu pasirengimu, turėjo išmanyti tikslios dirbinių atribucijos svarbą,
o matome, kad absoliutų piešinio
atitikimą išlikusiam pavyzdžiui
ji ignoravo net tada, kai jis buvo
pasiektas. Žinoma, ji padarė, kaip
šiuo metu jau žinome, ir didesnių
bei mažesnių klaidų, pavyzdžiui,
Vaidelutė. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
Senovės lietuvis pagal S. Daukantą. H.
rekonstrukcija. Nedatuota.
Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcija. 1958m.
nustatydama kai kurių Lietu-
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Aukštaitė XVII a. H. KairiūkštytėsJacinienės rekonstrukcija. 1957 m.

Klaipėdietė XVIII a. H. Kairiūkštytės-Jacinienės
rekonstrukcija. 1960 m.

3. nustatomas / sukonstruojamas tokio kostiumo reprezentatyviausias / meniškiausias variantas;
4. nustatomas kostiumo ir / arba atskirų jo dalių tradiciškumas, t.y. kiek toli praeityje galima aptikti jo buvimą.
Taigi H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcijas,
ypač labiausiai išbaigtus ir detalius XIX a. vidurio –
XX a. pradžios kostiumų piešinius, reikia suprasti ir vertinti ne tik kaip (ir gal net ne tiek) išlikusios to laikotarpio
lietuvių aprangos atstatymą, bet kaip jos reprezentacinės
formos – geriausio išeiginio kostiumo – atkūrimą. Tik
toks prototipas buvo priimtinas H. Kairiūkštytės-Jacinienės formuojamam tautinio kostiumo modeliui. Tai turėjo
būti kostiumas, perteikiantis istorinę tiesą. Tačiau dėmesys visų pirma buvo skirtas paieškoms varianto, tinkamo
oficialiai tautos reprezentacijai – tą mintį ji yra daug kartų
išsakiusi, pradedant pirmaisiais tarpukario straipsniais,
baigiant vėlyviausiais savo studijos tekstais.
H. Kairiūkštytės-Jacinienės liaudies kostiumo samprata turi esminę ypatybę, skiriančią ją nuo kitų Lietuvoje
vyravusių ketvirtojo – šeštojo dešimtmečių koncepcijų ir
priartinančią prie XX a. paskutiniajam ketvirčiui būdingo
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Klaipėdietė nuotaka apie 1681 m.
H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcija. 1960 m.

požiūrio į liaudies kostiumą. Ji bene pirmoji istoriškai susiformavusį autentišką liaudies kostiumą, t.y. visą vienu
metu vilkimų drabužių ir aksesuarų komplektą / derinį,
priskyrė meno kūrinių kategorijai55 ir tyrė kaip istorinės mados, turinčios savus stiliaus ir meniškumo kriterijus, reiškinį. H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstrukcijų
„meniškumas“ – ne tautinio kostiumo kūrimo / vykstant
liaudies kostiumo „gerinimo ir harmonizavimo“ procesui
atsiradusi vertybė, o savybė, kurią išeiginis liaudies kostiumas jau turėjo, o tyrimai ją tik nustatė.
Įsidėmėtina, kad ne tik XX a. pradžios „lietuviškų“ drabužių gaivintojai, bet ir ketvirtojo dešimtmečio
regioninių tautinių kostiumų modelio kūrėjai nebuvo įsitikinę savaiminga liaudies aprangos (išeiginio kostiumo)
visumine estetine verte. Giriamosios charakteristikos
paprastai būdavo taikomos atskiroms autentiškų liaudies
drabužių rūšims (pavyzdžiui, kaišytoms prijuostėms),
dekoro būdams (pavyzdžiui, geometriniam ornamentui)
arba technikoms (pavyzdžiui, kai kuriems audimo būdams ir pan.). O sukomplektuotam tautiniam kostiumui
meninės vertės suteikdavo (arba nesuteikdavo) tik šiais
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laikais senovinius ir / arba naujai sukurtus drabužius
komplektuojančių autorių „skonis“ ir meniniai gebėjimai, kurių kaip ir nebebuvo galima priskirti liaudies
meno kategorijai. Todėl liaudies kostiumas arba kaip
jo sinonimas suprantamas tautinis kostiumas (skirtingai nuo, pavyzdžiui, istorinių elitinės mados kostiumų,
priskirtų profesionalios taikomosios dailės kategorijai)
apskritai lietuviškoje bibliografijoje nebuvo suvokiamas kaip savarankiška liaudies meno ar liaudies tekstilės šaka ne tik tarpukariu, bet ir po karo.56 Tokiame
kontekste H. Kairiūkštytės-Jacinienės požiūris išsiskyrė
profesionalumu ir kompetencija, kurie buvo būtini tautos kultūrinio palikimo tyrimams, adekvačiai įvertinant
paveldą ir taikant gautus rezultatus – to interpretuojant
atskiras tautos kultūros sritis Lietuvoje labai trūko.57 H.
Kairiūkštytės-Jacinienės tautinio kostiumo teorinis modelis nuo ketvirtajame dešimtmetyje A. Tamošaičio ir
Žemės ūkio rūmų išplatintų kostiumų skyrėsi pirmiausia
kitokiu, tvirčiau istorinėmis realijomis pagrįstu santykiu
su autentiška medžiaga ir pasitikėjimu pakankamu savaiminiu jos savitumu / etniškumu:
1. atsisakyta realybės neatitinkančio kostiumo modelio, sudaryto vien iš namų darbo gaminių ir vietinių žaliavų, A. Tamošaičio ir jo sekėjų laikyto autonomiškos
vietinės (etninės / tautinės) kultūros produktu;
2. drabužiai ir patys kostiumai nerūšiuoti (vertingumo
požiūriu) pagal etninės ir luominės kilmės „grynumą“.
Atskleisti jų bendri bruožai ir sąsajos su kaimyninių šalių
apranga, bajorijos ir miesto drabužių įtakos;
3. kostiumai ir drabužiai atrinkti ir derinti remiantis jų
nustatytu / tikėtinu reprezentatyvumu / madingumu;
4. liaudies kostiumai rekonstruoti atsižvelgiant į jų
istorinę raidą ir prisilaikant atkurtų kostiumų skirstymo
pagal laikotarpius.
Vertėtų prisiminti, kad A. Tamošaičio 1939 m. knygoje tautiniai kostiumai buvo suskirstyti tik geografiniu
(regioniniu) principu, o apie jų prototipų, liaudies kostiumų periodizavimą įžangoje pasakyta tik, kad „tokiais
maždaug drabužiais XVII, XVIII ir XIX a. buvo dėvima
Lietuvoje“.58 Neapibrėžto laikotarpio tautinių kostiumų
tradicija Lietuvoje tęsta ir po karo. Tautinių kostiumų (ir
liaudies kostiumų rekonstrukcijų) periodizavimas taip
pat buvo silpnoji vieta Latvijoje,59 iš kurios patirties neabejotinai kai kuriuos principus (pavyzdžiui, reprezentacinio išeiginio kostiumo atkūrimą) perėmė H. Kairiūkštytė-Jacinienė.
H. Kairiūkštytė-Jacinienė pirmoji rekonstravo visą vyrišką XIX–XX a. pradžios liaudies kostiumą. Pirmuosius
XIX a. rekonstrukcijų variantus – su sermėgomis, fetrinėmis skrybėlėmis, auliniais batais ir gausiais puošybos
priedais – pagal jos nurodymus S. Urbanavičiūtė-Subačiuvienė nupiešė 1946–1947 m. Toks vyriško tautinio

kostiumo modelis kitų tautinio kostiumo kūrėjų ir naudotojų buvo pradėtas pripažinti tik septintojo dešimtmečio pabaigoje. Vyriško kostiumo rekonstrukcijos taip pat
periodizuotos, atskleidžiant nemažus pokyčius, įvykusius
tarp XIX a. vidurio ir XX a. pradžios.
Kostiumų geografinis skirstymas nedaug skyrėsi nuo
ketvirtajame dešimtmetyje A. Tamošaičio nustatytojo,
išskyrus svarbų pakeitimą – H. Kairiūkštytė-Jacinienė
pirmoji atsisakė vadinamojo Vilniaus krašto, dalį jam
anksčiau priskiriamos teritorijos prijungusi prie Rytų
Aukštaitijos, o kitą dalį pradėjusi sieti su Dzūkija (ji naudojo „Aukštaitijos priedzūkyje“ apibrėžimą). Dauguma
rekonstrukcijų lokalizuotos regiono tikslumu, nors esama
ir smulkesnės dalybos pagal apskritis (pavyzdžiui, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Telšių).
Polemizuodama su jau Lietuvoje įsitvirtinusiu A.
Tamošaičio ir M. Glemžaitės sukurtu tautinio kostiumo
modeliu, H. Kairiūkštytė-Jacinienė ypač akcentavo kai
kuriuos savo pačios rekonstrukcijų bruožus, tapusius
tarsi jos sukurto modelio vizitine kortele. Pirmiausia tai
liaudies (atitinkamai ir tautinių) drabužių spalvos ir jų
deriniai. Faktas, kad liaudies kostiumams buvo naudotos
ryškios ir kontrastingos spalvos, ypač XIX a. paskutinįjį
ketvirtį, kai buvo išrasti sintetiniai dažai, atrodo, buvo
jos išankstinis įsitikinimas, paremtas bendrosiomis meno
istorijos žiniomis ir kitų tautų liaudies bei tautinių drabužių stebėjimais. (Išlikusi M. Glemžaitės 1939 m. knyga, išmarginta H. Kairiūkštytės-Jacinienės pastabomis:
„neteisingas principas“, „atbulai“).60 Istorijos šaltinių ir
autentiškos liaudies aprangos studijos tą įsitikinimą parėmė, tai autorė su džiaugsmu pažymėdavo savo darytų
išrašų ar eskizų paraštėse. Atlikdama rekonstrukcijas,
ji prisilaikė tyrimais nustatyto dėsningumo, kad visur
Lietuvoje „vadovautasi spalvų kontrasto ir vadinamųjų
komplementinių spalvų dėsniu, šiltas spalvas gretinant
su šaltomis, pvz., raudoną su žalia (rečiau su mėlyna),
geltoną ar oranžinę su violetine ir t.t.“, be to, atskirose etnografinėse srityse spalvų parinkimas ir derinimas
buvo bent kiek skirtingi.61 Antra, ji kūrė maksimaliai sudėtingus ir dekoratyvius išeiginius kostiumus, komplektuodama juos iš kuo daugiau atskirų dalių, šioms dažnai
parinkdama kiek įmanoma puošnesnius variantus. Šis
principas apskritai atitiko bendrus liaudies išeiginio kostiumo struktūros dėsningumus, tačiau, dėl penktajame
– šeštajame dešimtmečiais turėtos palyginti negausios
etnografinės medžiagos, kai kuriuos jos rekonstruotus
drabužius (pavyzdžiui, aukštaitiškas prijuostes, tirštai
užpildytas raudono ornamento juostelėmis) atitolino
nuo vėlesniais dešimtmečiais kitų tyrinėtojų patikslintų
autentiškų bruožų. Ryškių spalvų ir dekoratyvių detalių
gausos paieškos H. Kairiūkštytę-Jacinienę paskatino rekonstruoti palyginti daug vestuvinių kostiumų (papildytų
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specialiais apeiginiais atributais), taip pat kartais aiškiai
perdėti kai kurių kostiumo detalių ir ornamentų matmenis. Trečia, ji buvo įsitikinusi, kad siuvinėjimas buvo
senesnis drabužių dekoravimo būdas negu ornamento
įaudimas. Žiūrint iš kelių šimtmečių perspektyvos, ji
buvo teisi, tačiau atskirai, žvelgiant į XIX a. drabužių
raidą, būta atvirkščiai. Taigi H. Kairiūkštytės-Jacinienės
rekonstrukcijose XIX a. paskutiniojo ketvirčio baltasis
Užnemunės bei Žemaitijos siuvinėjimas ir net XX a. pradžiai būdingas raudonas–juodas siuvinėjimas kryželiu
dažnai priskiriamas ankstyvesniems kostiumams. Reikia pažymėti, kad dauguma, o gal ir visos jos padarytos rekonstravimo klaidos buvo nulemtos nepakankamo
atitinkamų dirbinių ištirtumo ir kai kurių išankstinių, atrodžiusių gana tikėtinomis, prielaidų, bet ne kokio nors
pradinio, dirbtinai „sukonstruoto“ modelio. Atradusi akivaizdžiai tipišką autentiškų drabužių grupę, dekoruotą
priešingai jos įsivaizduotiems principams, H. Kairiūkštytė-Jacinienė pripažindavo faktą ir jį atspindėdavo rekonstrukcijose.62
H. Kairiūkštytės-Jacinienės sukurtas tautinio kostiumo modelis realiai niekada nebuvo įgyvendintas. 1945–
1949 m., trumpu laikotarpiu, kai jos rekonstrukcijomis
domėjosi scenos žmonės ir kultūros valdininkai, tokių
kostiumų pagaminimas dėl techninio sudėtingumo, brangumo ir sunkiai įmanomų gauti pramoninės gamybos detalių buvo vargiai galimas. Aštuntajame dešimtmetyje,
kai jomis vėl susidomėta, nemažu laipsniu tebeegzistavo
tie patys techniniai sunkumai. Be to, per tą laiką į priekį
pažengę liaudies kostiumo tyrinėjimai jau vertė peržiūrėti ir koreguoti ne tik konkrečius piešinius, bet ir patį
prieš du dešimtmečius naudotą rekonstravimo metodą.
Šiuo požiūriu H. Kairiūkštytės-Jacinienės suformuotas
modelis yra išskirtinis lietuvių tautinio kostiumo istorijoje. Viena vertus, jis išvystytas iki aiškios koncepcijos, daugelio detalizuotų projektų. Be to, jis atitinka nuo
XX a. ketvirtojo dešimtmečio daugelyje Europos šalių
vystytą tautinio kostiumo kaip liaudies drabužių kopijos
kryptį.63 Galima netgi teigti, kad jis buvo gana išmintingai ir saikingai adaptuotas scenai, tai Lietuvoje buvo
aktualu, nes okupacijos metais scena liko beveik vienintelė tautinių kostiumų dėvėjimo vieta. Kita vertus, tokių
kostiumų realiai nepagaminus ir neišplatinus, modelis
ne tik neprigijo, bet, išskyrus siaurą specialistų ratelį,
liko visuomenei nežinomas ir tolesnės lietuvių tautinio
kostiumo raidos beveik neįtakojo.
Ta aplinkybė, kad rekonstruotų kostiumų nebandyta
realiai gaminti, lėmė ir kai kuriuose piešiniuose pavaizduotus dekoro būdus, kuriuos techniškai įgyvendinti būtų
neįmanoma, arba dėvėseną, kuri būtų nelogiška ir nepatogi, todėl vargiai tikėtina. Iš piešinių ne visada galima
suprasti, kaip drabužiai sukirpti, o studijų tekstuose šis
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klausimas taip pat nepakankamai detaliai išdėstytas. Visi
tie dalykai būna neišvengiamai tikslinami, sukurtą kostiumo modelį gaminant ir dėvint – to darbo H. KairiūkštyteiJacinienei atlikti nebuvo lemta.

Išvados
1. Halina Kairiūkštytė-Jacinienė 1938 m. pirmoji Lietuvoje pradėjo lietuvių istorinės aprangos tyrinėjimus,
apimančius visus šalies gyventojų luomus ir visą dokumentuotą istorinį laiką. Šis darbas pagal pradinį planą
turėjo būti baigtas 1940 m. spaudai parengtu nuosaikios
apimties iliustruotu mokslo populiarinimo leidiniu apie
„lietuvių tautinius apdarus“.
2. Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos okupacijos sukeltoje sumaištyje pradinis leidinio planas žlugo, tačiau
autorė tęsė pradėtą bibliografijos ir ikonografijos rinkimą,
po karo turimą medžiagą papildydama pateikėjų apklausomis ir muziejuose išlikusių liaudies drabužių studijomis. H. Kairiūkštytės-Jacinienės darbas – iš dalies dėl
objektyvių priežasčių, trukdžiusių leidybą, iš dalies pačiai
autorei nebaigiant tolydžio pildyti ir tobulinti rengtą leidinį – išaugo į plačius, keliomis kryptimis vykdytus tyrinėjimus, trukusius apie 40 metų ir likusius nebaigtus.
3. Spalvotuose piešiniuose, autorės vadintuose rekonstrukcijomis, H. Kairiūkštytė-Jacinienė, remdamasi savo
tyrinėjimų duomenimis, pavaizdavo apie 280 lietuviškų
kostiumų, chronologiškai apimančių XVI a. – XX a. pradžią. Labiausiai išbaigtos ir detalizuotos XIX a. vidurio
– XX a. pradžios liaudies kostiumų rekonstrukcijos laikytinos autoriniu H. Kairiūkštytės-Jacinienės tautinio kostiumo modeliu.
4. H. Kairiūkštytės-Jacinienės sukurtas lietuvių tautinio kostiumo modelis, įvertinant autorės išsikeltą uždavinį, kūrimo metodą ir pasiektą rezultatą, priskirtinas kostiumams, kopijuojantiems autentiškus liaudies drabužius,
nors turi ir lengvų specialios adaptacijos scenai požymių.
Šiuo požiūriu jis pripažintinas sukūrimo laikotarpiu buvęs
modernia, nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio daugelyje
Europos šalių paplitusia tautinio kostiumo forma.
5. H. Kairiūkštytės-Jacinienės rekonstruoti kostiumai
niekada nebuvo pagaminti, todėl šis modelis liko visuomenei nežinomas ir beveik nedarė įtakos tolesnei lietuvių
tautinio kostiumo raidai.
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62. Pavyzdžiui, ji rašė apie klaipėdiškių drobulių baltai siuvinėtus perdrobulius (kuriuos taip pat rekonstravo): „reikia stebėtis, kad prūsų
lietuvaičių buvo siuvinėjami tokie palyginti neefektingi, bet daug
laiko reikalaują ir kruopštūs raštai“. LLMA, f. 397, ap. 1, b. 657, l. 48.
63. XX a. ketvirtąjį dešimtmetį tautinio kostiumo, kopijuojančio regioninius liaudies drabužius, modelis pradėtas kurti Klaros Semb
Norvegijoje (žr. FOSSNES, H., Folk Costumes of Norway, J.W.
Cappelens Forlag, 1995, p. 15), gyvavo tarpukariu ir pokariu Švedijoje (Nylén. Swedish Peasant Costumes. Stockholm, 1949, p. 9),
Suomijoje (LEHIKOINEN, L.-L., Puhakka M. Kansallispukuja
Suomesta. Helsinki, 1983, p. 203.), Estijoje (KURRIK, H., Eesti
rahvarõivad, Tartu, 1938.), Latvijoje (KARNUPS, Ă, KIVICKA,
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Halina Kairiūkštytė-Jacinienė’s
Reconstructions of the Traditional
Lithuanian Dress
Teresė Jurkuvienė
In 1938, Halina Kairiūkštytė-Jacinienė was the first to
have started professional research of the historical Lithuanian dress. Her initial plan to publish a book Lithuanian
National Dress in 1940 failed in the chaos of the WWII
and the occupation years. Nevertheless, she continued her
pre-war toil by collecting bibliography and iconography,
complementing the existing material with interviews and
studies of remaining samples of national costumes at museums. Partly due to historical circumstances, partly because
of the never ending additions to the prospective publication,
Kairiūkštytė-Jacinienė’s work grew into a wide body of research developed in several directions that went on for 40
years and remained unfinished.
In her coloured drawings that she called reconstructions
Kairiūkštytė-Jacinienė depicted nearly 280 Lithuanian costumes chronologically dating from the 16th to the beginning
of the 20th century. The national costume reconstructions of
mid 19th and the beginning of the 20th century are most detailed and accomplished. They deserve to be called original
designer national costume models.
Considering Kairiūkštytė-Jacinienė’s declared goal,
method and result, her national costume model equals those
models that emulate the authentic folk dress, although some
features of it having been adapted for stage transpire. In this
respect, the costume model follows the general and, at the
time of design, progressive trend prominent in Europe as
of the 1930s.
Kairiūkštytė-Jacinienė’s costume reconstructions have
never been made, thus, they remained unknown to the public and had practically no influence to further development
of the design of the Lithuanian national dress.
Lietuvos kultūros tyrimo institutas,
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius,
el. p. terese.jurkuviene@gmail.com
Gauta 2010-09-20, įteikta spaudai 2010-10-22
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Pagrindinės šiuolaikinių mokyklinių
atminimų teminės grupės
Živilė DAPŠAUSKAITĖ
Straipsnio objektas: šiuolaikinių mokyklinių albumų
– atminimų – tematika. Tikslas – pristatyti pagrindines
mokyklinių atminimų temas; paanalizuoti, kaip kinta atminimų tekstai išlaikydami tam tikras nusistovėjusias formuluotes ir kt.
Atminimų tekstai, kurie analizuojami šiame straipsnyje, yra saugomi Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos
ir folkloristikos katedros Etnologijos rankraštyne (VDU
ER). Metodai: aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis.
Išvados: atminimas – tai tekstas, dažniausiai sudarytas iš
griežtos formulės ir smulkesnių joje kintančių dalių bei
vaizdas, lydintis ar iliustruojantis tekstu perduodamą informaciją. Atminimų tekstuose vaizduojamas kasdienis,
vaikams artimas gyvenimas bei jo aktualijos, tarsi pasakiški veikėjai (Buratinas, meškiukai, kiškiukai). Pastebimi ir šie ryškesni temų skirtumai: jaunesniųjų klasių
moksleivių tekstuose pasakojama apie linksmus, kasdien
sutinkamus personažus iš pasakų ar realaus pasaulio,
kurie atlieka nesudėtingus veiksmus – taip konstruojami
paprastučiai siužetai. Vyresniųjų klasių (jei jie rašo) atminimuose dažniau perteikiamos gyvenimo tiesos, patirtis, šiek tiek daugiau filosofinių minčių, linkėjimų gražiai
gyventi baigus mokyklą. Gyvenimo planas, vaizduojamas
atminimuose: vaikystė, jaunystė, studijų laikai, šeimyninis gyvenimas, senatvė. Atminimų tekstuose ypač vertinama draugystė – tai dviejų žmonių vienovė, galinti suteikti
jėgų kovojant netgi su gamta, nors ji ir sukūrė žmogų. Pabrėžiama, kad draugystė turi būti tikra – tik tokia ji gali
nugalėti visas kliūtis ir būti aukščiau net už stipriausią jai
besipriešinančią jėgą. Atminimai dažnai yra pasirašomi
formule, kuria neįmanoma iššifruoti parašiusiojo – tautosakos gyvavimo tradicija išlaikoma nepakitusi.
Prasminiai žodžiai: mokyklinis atminimas (albumas),
mokyklinių atminimų tematika, vaikų kūryba.
Atminimai – palyginti naujas tradicinės lietuvių liaudies tautosakos žanras. Lietuvių žodinės liaudies kūrybos
tyrinėtojas Leonardas Sauka, pateikdamas termino „tautosaka“ apibūdinimą ir minėdamas smulkesnes jos dalis,
atminimų neišskiria: „Tautosaka – tradicinis sakomo ar
dainuojamo žodžio menas. Jam priklauso dainos ir raudos, pasakos, sakmės, padavimai, anekdotai, oracijos,
patarlės ir priežodžiai, mįslės ir minklės, greitakalbės,

skaičiuotės, gamtos garsų pamėgdžiojimai, užkalbėjimai,
maldelės, šūksniai ir dar kitų žanrų kūriniai“.1 Pabrėžtina,
kad atminimai perteikiami raštu, o ne žodžiu, kaip įprasta
įvairiems tautosakos žanrams. Tačiau naujoviškojoje tautosakoje ne vienas naujasis žanras plinta raštu – L. Sauka
juos vardija: mokyklinė albumėlių poezija, paminklų, o
vėliau – vainikų, mažaraščių laiškų trafaretai ir pan. Rašto
tekstu ir piešiniu pagrįsta „grafiti“ kūryba.2
Atminimas – tai, kas sutelpa viename puslapyje, rašomame vienų mokinių kitiems, kuriančiame aliuziją į rašiusįjį; tai ir aktualus tekstas, ir jį papildantis ar paaiškinantis
vaizdas. Tai – poezijos ir vaizduojamojo meno samplaika,
tekstas ir jo iliustracija bei tarpusavio derinimas. Tekstu ir
vaizdu pateikiama tai, kas aktualu einamuoju metu: mintys,
idėjos, jausmai, kurie yra atsirenkami, sau įdomūs. Kūrinys, būdamas autoriaus vidinio pasaulio atspindys, yra tarsi
jo veidrodis. Atminimai daugiausia rašomi mergaičių viena
kitai, tad tai galime vadinti savotiška jų subkultūra.
Žvelgiant į pačius atminimų tekstus pastebėtina, kad
jie skiriasi pagal amžiaus grupes: jaunesniųjų klasių
moksleivių rašyti tekstai paprastesni, mintys daugiau formuluojamos tiesiogine nei perkeltine prasme. Taip pat
ryškesni ir temų skirtumai: jaunesniųjų klasių moksleivių
tekstuose pasakojama apie linksmus, kasdien sutinkamus
personažus iš pasakų ar realaus pasaulio, kurie atlieka nesudėtingus veiksmus – taip konstruojami paprastučiai siužetai. Vyresniųjų klasių (jei jie rašo) atminimuose dažniau
perteikiamos gyvenimo tiesos, patirtis, šiek tiek daugiau
filosofinių minčių, linkėjimų gražiai gyventi baigus mokyklą. Pažymėtina, kad atminimai – tai dažniausiai pačių
vaikų kūryba vaikams.
Atminimo teksto visumą sudaro viena arba dvi dalys:
tai yra pagrindinis tekstas ir jo pasirašymas. Straipsnyje
bus analizuojama, kaip formuojamas ir pats atminimo
tekstas, ir jo pasirašymas.
Atminimų tekstai gana dažnai konstruojami pasitelkiant tam tikras formules, jas papildant ar pakeičiant
skirtingais smulkiais tekstiniais elementais. Tačiau neretai iškyla klausimas, kodėl formulės išlaikomos, o smulkūs komponentai keičiami? Kaip atsirenkama, kokius
dalykus reikia išlaikyti, o kokius – keisti? Tekstui nors
truputį kintant kartu keičiasi ir perduodama atminimo
tekstinio pranešimo reikšmė, tačiau emocinis pradas išlieka tas pats. Dažniausiai atminimuose pasakojama apie
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sužmogintų gyvūnų elgesį, dažnai neapeinama maisto
tema, susiduriame su trumpais pamokymais kaip gyventi ateityje, linkėjimais, prašymu prisiminti nurodant tam
tikrą laiką, kada tai reikėtų padaryti.
Analizuojant mokyklinių atminimų tekstus jie yra
sugretinami pagal analogiškas temas ir panašias formuluotes.
Pirmoji tema, gana dažnai sutinkama atminimų puslapiuose, galėtų būti pavadinta „Neišmoktos pamokos“:
Pamoka ne žaislas,
Pamoka ne juokas,
jeigu jos nemoki
sėdi kaip apuokas. (VDU ER 141/13)
Pamokos ne žaislas,
Pamokos ne juokas,
O kai jų nemoki,
Sėdi kaip apuokas. (VDU ER 143–1/31)
Šių atminimų tekstas formuojamas sukuriant prieštaravimus ir palyginimą. Pamoka iškeliama kaip rimtas
dalykas, kitoks nei vaikystės žaidimai ir juokas. Kažko nemokantis (šiuo atveju – pamokos) prilyginamas
apuokui. Kokia yra atminimo prasmė, tik įsiskaičius į
žodžius? – kas nemoka pamokos, panašus į apuoką...
Bet čia ir iškyla paradoksas – juk pelėda (apuokas) yra
išminties simbolis!
Atminimų tekstai kartais yra ne tik nelogiški, jais netgi sąmoningai siekiama sukelti juoką. Vaikų literatūroje
ypač daug vaizduotės ir fantastinio pasaulio vaizdavimo,
artimo mažųjų sampratai. Vaikai, kurdami vaikams, viską
išsako taip, kaip jie tai supranta: su juoku, pasakiškais ir
stebuklingais gyvenimo pagražinimais, jungdami fantazijų pasaulį su realia aplinka. Pasaka ir realybė vaikams –
tarsi vienas gyvenimas.
Atminimuose gali būti net keletas skirtingų variantų,
kaip vaikai vieni kitiems pataria „susitvarkyti“ su neprašytu dienyno svečiu dvejetu. Vienas paprasčiausių ir leng
viausių būdų – dvejetą tiesiog ištrinti:
Jei tu gausi dvejetuką,
Tai nenusimink,
Ir paėmusi trintuką,
Jį gražiai ištrink. (VDU ER 143–1/15)
Jeigu gausi dvejetuką,
Tu nenusiminki,
O paėmusi trintuką,
Stropiai jį ištrinki. (VDU ER 133/15)
Tačiau atminimuose nupasakojamas ir kur kas radikalesnis būdas atsikratyti dvejeto:
Jeigu dvejetas kankina
Nesivesk jų į dienyną.
Spirk į koją, durk į ausį
Tai tą dvejetą nubausi. (VDU ER 227/84)
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Jeigu dvejetas kankina,
Neįleisk jo į dienyną.
Spirk į pilvą, duok per ausį
Pamatysi jo negausi. (VDU ER 217/21)
Atminimuose dvejetas turi antropomorfinių savybių –
žmogaus kūno dalių: kai kur – koją ir ausį, kitur – pilvą ir
ausį. Įdomu, kad dvejetą siekiama nubausti, nors kaip tik
tuo dvejetu turėtų būti baudžiamas pamokos neišmokęs
mokinys.
Atminimų tekstuose greta dvejetų įprastus veiksmus
atlieka keletas netikėtų būtybių:
a) pirmiausia atminimuose pasakojama, kaip pliusas ir
minusas kepa blynus:
Plius ir minus kepė blynus
Plius išliejo taukus,
Minus ėjo pažiūrėti
Ir nusvilo plaukus. (VDU ER 229/15)
Plius ir minus kepė blynus,
Plius paliejo taukus.
Minus ėjo pažiūrėti
Ir nusvilo plaukus. (VDU ER 222/71)
(Paminėta dar viena matematinių ženklų antropomorfinė savybė – plaukai.)
b) blynus taip pat kepa du nykštukai arba buratinas:
Du nykštukai kepa blynus,
Net dantukai braška,
Parašysiu atminimą
Ir padėsiu tašką. (VDU ER 238/8)
Buratinas kepė blynus
Ir išliejo taukus,
O jo žmona iš piktumo
Nusirovė plaukus. (VDU ER 227/87)
Atminimo teksto apie kepančius blynus nykštukus
pabaiga gali būti panaudota iš kito atminimo teksto pabaigos; taip du tradiciniai tekstai sujungiami į vieną originalesnį.
Galime sutikti ir kitus veikėjus, valgančius blynus:
a) Buratiną:
Buratinas valgo blyną,
jo dantukai braška.
Parašysiu atminimą
ir padėsiu tašką. (VDU ER 151/2)
Buratinas valgo blyną
Net dantukai braška,
Parašysiu atminimą
Ir padėsiu tašką. (VDU ER 222/68, 229/23)
b) ar du meškiukus:
Du meškiukai valgo blyną
Net dantukai braška
Parašysiu atminimą
Ir padėsiu tašką. (VDU ER 148/28)
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Du meškiukai valgo blynus,
net dantukai braška.
Parašysiu atminimą ir
padėsiu tašką. (VDU ER 221/80)
Dažniausiai keičiasi veikėjai (plius ir minus, du nykštukai, Buratinas, du meškiukai, du kiškučiai), kartais
pãbaigos ar vos vienas kitas žodis, skyryba, tačiau teksto
konstrukcija nekinta. Tas pats atminimo tekstas turi keletą
skirtingų variantų, jų gali būti sukuriama ir daugiau, vos
pakeičiant vieną kitą elementą.
Tokio tipo atminimų tekstuose veikiantys veikėjai dažniausiai kepa arba valgo blynus. Apskritai įvairių žanrinių
grupių tekstuose vaikams (lopšinėse, žaidinimuose ir kt.)
gana dažnai minimas maistas ar maitinimasis – tai mažiesiems artima ir suprantama tema. Atminimų tekstuose
veikiantys veikėjai – gyvūnijos pasaulio atstovai, gana
dažnai sutinkami gyvulinėse ar stebuklinėse pasakose.
Vaikai vaikams pasakoja tai, kas jiems bendra ir artima...
Atminimuose gana dažnai nevengiama išreikšti ir savo
jausmus, tačiau kaip išraiškos forma išgyvenimai gali būti
atskleidžiami ir žaidžiant su raidėmis – anagrama. Štai
keletas pavyzdžių:
T – raidelė man patinka
A – be galo aš myliu
V – į širdį man įstringa
E – atspėk, ką aš myliu!
(pirmos raidės išeina – tave) (VDU ER 87/38)
Tė raidelė man patinka,
A kasdieną aš girdžiu,
Vė į širdį man įsminga,
E atspėk ką aš myliu. – Tave. (VDU ER 229/2)
T – raidė labai patinka
A – gražiausia iš visų
V – man šypsosi iš tolo
E – sakyk, ką aš myliu. (VDU ER 151/1)
T – raidė auksinė
A – pridėti aš galiu,
V – į širdį man įsmigo,
E – atspėk, ką aš myliu! (VDU ER 143–1/20)
Šios teminės grupės tekstas gali šiek tiek laisviau varijuoti, tačiau pati konstrukcija lengvai atskiriama vizualiai
– pakanka raideles T, A, V, E surašyti vieną po kitos vertikaliai, pridėti tekstą ir išeis dar vienas naujas atminimo
teksto variantas. Iš kitos pusės, anagramą kurti nėra taip
lengva: reikia derinti žodžių eilučių pabaigoje galūnes,
skiemenų kiekį eilutėje ir kt. Tai – tam tikras rebusas, kuriuo ir žaidžiama; juo dažniausiai perduodama žmogaus
patrauklumas, pagarba jam, pagyros, meilės jausmas. Pastebėta ir tai, jog kiekvienoje tolesnėje eilutėje jausmas
dažniausiai vis auga ir auga, kol paskutiniojoje išsakomas
stipriausias – meilės – jausmas. Meilės objekto skatinima
ieškoti, atspėti, kur jis, tačiau ten pat pateikiamas ir atsakymas – anagrama.

Skaitant kitus atminimų tekstus galima susidaryti dabarties ir numanomos ateities vaizdą, atskleidžiamą nuo
vaikystės iki senatvės:
Nusijuoks dar už durų vaikystė,
Rašaluotais delnais pamojuos.
Palydės mus į kelią jaunystė,
Ir daugiau nebegrįš niekados. (VDU ER 133/9)
Nusijuoks dar už vartų jaunystė
Ir pamojuos rašaluota ranka.
Lik sveika, pramuštgalve vaikyste,
Kur mokykloj esi praleista. (VDU ER 226/1)
Kai tu būsi studentė,
Eisi Kauno gatve,
Prisiminsi mokyklą,
Prisimink ir mane. (VDU ER 232/17)
Kai tu būsi studentė
Eisi Kauno gatve
Prisiminsi mokyklą,
O kartu ir mane. (VDU ER 149–1/53)
Kai tu būsi studentė,
Eisi Vilniaus gatve,
Prisiminki mokyklą,
O kartu ir mane. (VDU ER 230/36)
Kai tu būsi studentė,
Eisi Vilniaus gatve,
Nepamiršk mūsų seną mokyklą,
O kartu ir mane. (VDU ER 148/2)
Kai turėsi storą vyrą,
Bus ir trejetas vaikų –
Tai prisimink tu mane
Kaip mokėmės kartu vakare!!! (VDU ER 218/26)
Jei turėsi storą vyrą
Ir bent tūkstantį vaikų,
Parašyk man atminimą,
Aš atsiųsiu vystyklų. (VDU ER 159/25)
Kai turėsi storą bobą ir 15 vaikų,
Atvažiuosiu į krikštynas ir atvešiu vystyklų.
				
(VDU ER 223/28)
Kai tu būsi jau ženota
Ir turėsi daug vaikų,
Parašyk tu man laiškelį,
Aš atsiųsiu tau palų. (VDU ER 129–1/2)
Kai tu būsi senučiukė
Ir turėsi daug vaikų
Parašyk tu man laiškutį
Aš atsiųsiu vystyklų. (VDU ER 137–1/5)
Kai tu būsi senučiukė,
Kepsi vyrui antį,
Nepamiršk vaikams paimti
Kanapinį pantį. (VDU ER 129–2/96)
Kai tu būsi sena boba,
Užsidėsi akinius.
Ir su savo senu vyru
Perskaitysi šiuos žodžius. (VDU ER 223/33)
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Kai tu būsi senučiukė
Ir turėsi senučiuką.
Atsiversk šią storą knygą.
Ir visi draugai vėl grįš. (VDU ER 276/49)
Kai tu būsi gimnazistė
dviračiu važiuosi
pamatysi gražų berną
pakšt ir pabučiuosi. (VDU ER 244/1)
Kai būsi senučiukė,
Dviračiu važiuosi,
Pamatysi senučiuką,
Šašt ir užvažiuosi. (VDU ER 217/55)
Atkreiptinas dėmesys į dažniausiai pasikartojančią
atminimų sandarą: kartojasi atminimų formulė „kai (tu)
būsi“ ir „prisimink“.
Pagal atminimų tekstus susidaro toks pagrindinis gyvenimo planas – mojuojanti delnais vaikystė, studijų laikai, santuokinis gyvenimas, senatvė, kai bus auklėjama
jaunesnė karta.
Vaikystė atminimuose – dar judri, greitai nuskubanti,
kupina vaikiško virpėjimo. Atkreipkime dėmesį į tekstus,
kuriuose minimi rašaluoti delnai. Tai – gestas, reiškiantis
atvirumą, norą būti kartu ir šalia. Jaunystė, studijų metai
taip plačiai nedetalizuojami; minimi tik pagrindiniai studijų centrai: Kaunas ir Vilnius bei užsimenama apie savąją mokyklą, kuri tarsi prilyginama kitam, nuo didmiesčio
tolimam pasauliui. Būsima šeima atminimuose gausi: minimas storas vyras, taip pat vaikai, kurių būna dažniausiai
3, 15 arba 1000. Senučiukė tekstuose panaši į kasdien matomą senelę, kuri seneliui kepa antį, kanapine pantimi auklėja vaikus ar skaito (pasakų) knygą. Senelė, skaitysianti
atminimus ir sutiksianti bent mintyse grįžtančius draugus
– aliuzija į senolę, kuri, kaip daugelis tokio amžiaus žmonių, ką nors prisiminusi iš savo jaunystės pasakoja vaikaičiams. Pasaulis atminimuose toks panašus į realų...
Atminimuose, kad ir kaip būtų, daugiausia dėmesio
kreipiama į vaikystę ir jaunystę – tai laikas, kuris yra aktualiausias rašymo metu:
Vaikystė – tai baltas drugelis.
Vaikystė – tai žiedas puikus.
Ji lekia kaip lauko vėjelis
Ir greitai apleidžia visus. (VDU ER 226/2)
Draugystė – tai baltas drugelis,
Draugystė – tai žiedas puikus.
Draugystė – gyvenimo kelias,
kuris supažindino mus. (VDU ER 224/18)
Jaunystė – tai baltas drugelis
Jaunystė – tai žiedas puikus
Ji lekia kaip lauko vėjelis
Ir greitai palieka visus. (VDU ER 149–1/58)
Jaunystė – tai baltas drugelis,
Jaunystė – tai žiedas gražus,
Ji lekia kaip lauko vėjelis
1) Ir greitai aplanko visus
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2) Ir greitai palieka ji mus
3) Pergreit palieka ji mus (VDU ER 218/23)
Jaunystė – tai baltas drugelis
Jaunystė – tai žiedas trapus
Jis linksta kaip lauko medelis,
Ir greitai apleidžia visus. (VDU ER 235/58)
Jaunystė – tai margas drugelis,
Jaunystė – tai sapnas skaidrus.
Ji lekia per žydinčias pievas
Ir greitai palieka visus. (VDU ER 129–2/54)
Jaunystė prilyginama drugeliui, kurio gyvenimo diena
tokia trumpa; ji dar kaip puikus žiedas, tačiau taip greitai
pražysta ir traukia trumpalaikiu žavesiu; jaunystė – dar
lauko vėjelis, trumpas gūsis, greitai nuskriejantis tolyn;
medelis, kuris greitai užauga, sulapoja ir pradeda vesti
vaisius; ilgas gyvenimo kelias, kurio pradžia – jaunystė.
Kad ir kiek metaforų jaunystė turėtų, dažniausiai ji vaizduojama labai graži, spalvinga, kvepianti, kartu trapi ir
greit nubėganti.
Šios tematikos atminimai greičiausiai rašyti vyresnėse klasėse, kada jau galvojama ir apie artėjantį mokyklos
baigimą, laukiančią vieną iš gyvenimo kryžkelių. Netrukus ateis studijų metai, bus sukurta šeima, išsakomos ir
kitokios nuojautos – kuo toliau, tuo labiau jaunatviškus
pečius slėgs gyvenimo našta. Tekstu išreiškiama, jog
jaunystė trapi, trumpa, prilyginama gamtai, kuri dar tik
pradeda savo ciklą, o jos pabaiga nėra matoma – nenorima peržengti šios ribos. Taip tarsi konstatuojamas faktas,
kuris „besikalbantiems“ neturės jokios įtakos, niekada
nesibaigs.
Filosofinių minčių užuomazgų, samprotavimų yra ne
tik atminimų tekstuose apie vaikystę ar jaunystę. Ypač
daug prasmių galima rasti gamtos vaizduose, ypač žmogaus ir gamtos sugretinimuose:
Rožė nuvysta,
Akmuo sudūžta.
Gera draugystė –
Niekada nežūsta. (VDU ER 228/35)
Vanduo išdžiūsta,
Stiklas sudūžta,
O gera draugystė
Niekada nežūsta. (VDU ER 226/21)
Vanduo išdžiūsta
Marmuras sudūžta
O karšta draugystė
Niekad nepražūsta. (VDU ER 237/4)
Akmenys suskyla,
Ežerai išdžiūsta,
O gera draugystė
Niekada nežūsta! (VDU ER 222/16)
Akmenys suskyla,
Vandenys išdžiūsta,
O tikra draugystė
Niekada nežūsta. (VDU ER 221/62)
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Akmenys sudūžta
Vanduo išdžiūsta
O tikra draugystė
Niekada nežūsta. (VDU ER 231/5)
Tarsi iškeliama mintis, jog žmogus ir jo jausmai yra
stipresni nei gamtos stichijos – žmogus stipresnis nei
akmuo, marmuras, vanduo... Svarbu ir tai, jog draugystė
yra dviejų žmonių stiprybė, o ne vieno. Pabrėžiama, kad
draugystė turi būti tikra – tik tokia ji gali nugalėti visas
kliūtis ir būti aukščiau net už stipriausią jėgą. Tikra draugystė, teigiama, „nežūsta“ – tai reiškia, jog ji galėtų iširti
ne dėl draugų išsiskyrimo, o dėl jos sunaikinimo iš šalies.
Bene daugiausia variantų turi atminimų pasirašymai.
Su jais gali būti susijusios ir antgamtinės būtybės:
Kas parašė velnias žino
Nemunėlis paskandino
O jei nori sužinot
Turi gerai pagalvot. (VDU ER 148/21)
Velnias juodas ir baisus,
Kiša vaikus į maišus.
Kas parašė Dievas žino,
Angelas raides spausdino. (VDU ER 159/40)
Kartais teigiama, jog atminimus pasirašo rašytojai:
Kas parašė tau ne dyvas,
Tas rašytojas dar gyvas. (VDU ER 129–2/89)
Kas parašė – tai ne dyvas,
nes rašytojas dar gyvas! (VDU ER 143–2/70, 228/6)
Kas parašė – tai ne dyvas,
Nes rašytojas dar gyvas.
Jis gyvena danguje,
Švento Petro troboje. (VDU ER 222)
Trečiasis atminimo variantas pratęsiamas iš pažiūros
nelogišku teiginiu: rašytojas gyvas, bet gyvena danguje, šv.
Petro troboje. Galbūt taip norėta išsakyti mintį, jog žodis
yra stipresnis už žmogų: žmogui mirus jo žodis gali likti
kitų lūpose. Žodis nepriklauso vienam žmogui – jis priklauso visiems. Kaip ir mintis bei atmintis – ji nėra žmogaus nuosavybė, o yra jungtis tarp vieno ir kito, tarp buvusio, esamo ir būsimo.
Jau buvo minėta, kad atminimą palikusiojo asmenybė
gali būti ir slepiama:
Kas parašė – tu žinai,
O kitiems nebūtinai! (VDU ER 143–1/40)
Kas parašė tu žinai,
O kitiems nebūtinai. (VDU ER 129–2/88, 217/4, 225/17)
Kas parašė, tu žinai,
1) O kitiems jau per vėlai.
2) Jeigu klaus, sakyk bernai.
3) O kitiems nebūtinai. (VDU ER 227/68)
Kas parašė, tu žinai,
O jei klaus – sakyk:
BERNAI. (VDU ER 223/31)
Įdomūs variantai, kuriuose atminimų autoriaus raginama ieškoti Nemune (ežere):

Kas parašė nežinia
Nes nuskendo Nemune,
Jeigu nori sužinoti
Nerk į Nemuną ieškoti. (VDU ER 228/9)
Kas parašė, nežinia,
Gal nuskendo Nemune.
Jeigu nori sužinoti,
Eik į Nemuną ieškoti. (VDU ER 227/70)
Kas parašė – nežinia.
Jis paskendo Nemune.
Jeigu nori sužinoti
Bėk į Nemuną ieškoti. (VDU ER 217/17)
Kas parašė tu žinai,
O kitiems – nebūtinai,
Jeigu nori sužinot –
Eik į Nemuną ieškot! (VDU ER 229/11)
Kas parašė – nežinai.
O jei nori sužinoti –
Eik į Nemuną ieškoti. (VDU ER 216/17)
Kas parašė – nežinia,
Nugarmėjo ežere,
O jei nori sužinot,
Lįsk į ežerą ieškot! (VDU ER 87/41)
Ežeras ar Nemunas – tarsi prisiminimų jūra, kurioje
daug veidų, žodžių, minčių, kitų prisiminimų nuotrupų.
Tarp gausybės asmenybių – ir atminimą palikęs. Šių atminimų tekstų pradžioje teigiama, jog parašiusysis nežinomas – taip tarsi išreiškiama mintis, kad baigus mokyklą
daugelis buvusiųjų kartu pasimiršta (jei vardas ir paliekamas puslapio apačioje, tai nereiškia, jog bus prisiminta
juo pasivadinusi asmenybė).
Kitose formulėse atminimus gali rašyti ne tik nežinomasis, paskendęs Nemune, bet ir jau minėtos:
a) antgamtinės būtybės
Rašė velnias ir velniukai
pasirašė angeliukai. (VDU ER 228/1)
Rašė pragaro velniukas,
Pasirašė angeliukas. (VDU ER 143–1/36)
b) skirtingų titulų, socialinių grupių atstovai:
Rašė caras ir caraitė,
Pasirašė jų tarnaitė. (VDU ER 225/39)
Rašė ponas ir ponaitė,
pasirašė jų dukraitė. (VDU ER 143–2/72)
Rašė ponas ir ponaitė
pasirašė jų tarnaitė. (VDU ER 228/4)
Rašė tėtis ir mama,
Pasirašė jų dukra. (VDU ER 143–1/35)
c) žmogiškosios aplinkos daiktai:
Rašė paltas ir saga,
Pasirašė medžiaga. (VDU ER 143–1/32)
Rašė paltas ir saga
pasirašė adata. (VDU ER 228/3)
d) gyvūnai (retkarčiais su išimtimi):
Rašė kiaulė ir arklys,
Pasirašė vokietys. (VDU ER 222/24)
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Rašė žvirblis ir drakonas,
Pasirašė tarakonas. (VDU ER 214/71)
Rašė žiurkės ir pušaitė,
Pasirašė voveraitė. (VDU ER 97/26)
Rašė eglė ir pušaitė
Pasirašė voveraitė. (VDU ER 217/10)
Ant dulkino lango, blusos šoko tango,
Kas parašė – nėr žinios:
Gal beždžionė iš Rygos (VDU ER 218/51)
e) aliuzijos į Palangos simbolius:
Rašė smėlis ir banga,
Pasirašė Palanga. (VDU ER 143–2/62)
Rašė jūra ir banga,
Pasirašė Palanga.
(VDU ER 225/7, 229/3, 228/2, 141/15)
Minėtuose atminimuose, ypač paskutiniuosiuose, labai aiškiai išreikšta nevarijuojanti formulė: „Rašė (suminimi du panašios kilmės, naudojimo objektai), / Pasirašė
(trečiasis objektas, dažniausiai tiesiogiai išplaukiantis iš
pirmųjų dviejų pakitusių žodžių)“. Atminimus, tikėtina,
rašo ir pasirašo tie, kurie yra šalia, geriausiai pažįstami.
Atminimų pasirašymuose „veikiantieji“ gali būti perimti
ir iš pasakų ar sakmių, pasakų, pasakojimų, šalia esančios
aplinkos, gyvūnai iš įvairių pasakojamosios tautosakos
žanrų. Tokią fomulę galima laikyti anoniminio atminimo
pasirašymo tradicine forma, kurios atskirus dėmenis pakeitus prasmė išlieka ta pati.
Taigi atminimai – tarsi vaikams perteikiamos žodinės,
vaizduojamosios, rašytinės, masinės kultūros dalių talpykla. Paprastais siužetais, mintimis, prasmės elementais,
vaizdais atmintis paliekama ateičiai, kai aplankys noras
sugrįžti į nerūpestingas dienas – vaikystę, jaunystę.

Išvados:
Atminimas – tai tekstas, dažniausiai sudarytas iš
griežtos formulės ir smulkesnių joje kintančių dalių,
bei vaizdas, lydintis ar iliustruojantis tekstu perduodamą informaciją. Atminimo puslapiuose – kasdieniškosios kultūros atspindys, perteikiamas įvairių meno
šakų priemonėmis: literatūros, dailės, masinės kultūros
skleidžiamais įvaizdžiais, persmelkusiais daugelį gyvenimo sričių. Atminimų tekstuose vaizduojamas kasdienis, vaikams artimas gyvenimas bei jo aktualijos,
pasakų veikėjai (Buratinas, meškiukai, kiškiukai). Pastebimi šie ryškesni temų skirtumai: jaunesniųjų klasių
moksleivių tekstuose pasakojama apie linksmus, kasdien sutinkamus personažus iš pasakų ar realaus pasaulio, kurie atlieka nesudėtingus veiksmus – iš jų konstruojami paprastučiai siužetai; vyresniųjų klasių mokinių atminimuose dažniau sutinkamos temos, kuriomis
perteikiamos gyvenimo tiesos, patirtis, pateikiama šiek
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tiek daugiau filosofinių minčių, linkėjimų baigus mokyklą. Išryškėjo atminimuose vaizduojamas gyvenimo
planas: vaikystė; jaunystė; studijų laikai; šeimyninis
gyvenimas; senatvė. Atminimų tekstuose ypač vertinama draugystė – tai dviejų žmonių stiprybė, galinti
kovoti netgi su gamta. Pabrėžiama, kad draugystė turi
būti tikra – tik tokia ji gali nugalėti visas kliūtis ir būti
aukščiau net už stipriausią jai besipriešinančią jėgą. Atminimai dažnai yra pasirašomi formule, iš kurios neįmanoma iššifruoti parašiusiojo – tautosakos gyvavimo
tradicija išlaikoma nepakitusi.
Publikacija parengta vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir
studijų fondo, nuo 2010 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamą
mokslinių tyrimų projektą „Tradicijų tęstinumas ir kaita
šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas“.
NUORODOS:
1. SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: Vadovėlis aukštesniųjų klasių
mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1998, p. 11.
2. Ten pat, p. 285.

Specificity of Genre: School
Remembrance Albums (Atminimai)
Živilė DAPŠAUSKAITĖ
The article focuses on a phenomenon of school life,
namely remembrance albums that are filled with entries called remembrances (atminimai) written by school
friends and destined to remind the album holder of them.
Remembrances are not considered to be a separate literary genre. However, they have recently started to be interpreted as a new genre in contemporary Lithuanian folklore.
They are mostly written by girls to one another and can
thus be classified as part of a sub-culture. School remembrances function not only as reminders of a person who
writes it to the holder of the album, they are a part of a
complicated socio-cultural mechanism operating in the social circles such as class and school mates. Remembrances
are tribute texts. Tribute texts constitute an important part
of popular culture. They are abundant in fiction, theatre,
fine arts and other art forms. As such, they are revealing of
the culture that produces them. Just like any other tribute
texts, remembrances are constructed according to certain
formulae supplementing or replacing various small units of
text. Sometimes they are signed, but usually in a way that
remains anonymous.
Vytauto Didžiojo universitetas,
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas,
el. p. z.dapsauskaite@hmf.vdu.lt
Gauta 2010-01-10, įteikta spaudai 2010-10-22
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Vienos senovinės skulptūrėlės analizė:
mitologinis-religinis aspektas
Aleksandras STABRAUSKAS
Kiekvienas mitinis objektas ir epizodas
turi būti pretekstu išdirbti hipotetinį modelį…1
Tyrimo objektas: Žagarėje (Joniškio r.) privačiame
žemės sklype iškastas miniatiūrinis akmuo su ryškiomis
apdirbimo žymėmis. Tikslas: remiantis akmens meninio apdirbimo analize bei kylančiomis tautosakinėmis,
mitologinėmis bei kitomis asociacijomis, interpretuoti ir preliminariai rekonstruoti šios numanomai kulto
priemonės mitologinį-religinį turinį. Metodai: istoriografinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis ikonografinis, sisteminis interpretacinis. Pagrindinė išvada:

menininkas pakeitė natūralią akmens išvaizdą taip, kad
jis būtų panašus ne tik į galvą, bet ir į veidą, turintį
ofiomorfinių bruožų. Atvaizdą tad hipotetiškai galima
laikyti antgamtinių naikinamųjų galių personifikacija,
artimiausia žinomam Giltinės įvaizdžiui.
Prasminiai žodžiai: mitologinis akmuo, lietuvių religija ir mitologija, archeologija, Žagarė.

Įvadas
1989 m. pavasarį Žagarės, Kalno g. Nr. 14, gyventoja Aleksandra Stankūnaitė savo sodelyje kasė duobę

1 pav. Žagarėje rasta skulptūrėlė.
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2 pav. Žmogaus galvos skulptūrėlės (Tamula, Estija).

sodinamam vaismedžiui.2 Apie 0,4 m gylyje kastuvu
ji užkliudė akmenį, kurį berausdama šalia dar aptiko
dalgio geležtę ir žiedą. Radinių padėties ir tarpusavio
išsidėstymo neatsimena. Jos iškastos duobės skersmuo
buvo apie 0,5 m, tad tie radiniai atsargiai gali būti laikomi komplektu. Kaulų ar kokių nors kitų daiktų toje
vietoje daugiau neradusi, užtat daržo vidury ne kartą
buvo radusi neidentifikuotų monetų (kažkam atidavusi kaip gydomąją priemonę: No sumušima, ka tinct).
Akmenį ir žiedą aptikau padėtus šalimais ant namo
pamatų atbrailos (iš radimvietės pusės) 1989 m. rugpjūčio mėn.
Rastasis akmuo akivaizdžiai primena antropomorfinę galvą, veidą (1 pav.). Antropomorfinių skulptūrėlių,
aptiktų Lietuvoje ar kaimyniniuose kraštuose, žinoma
jau iš akmens amžiaus. Jos padarytos iš gintaro, molio,
kaulo, rago, akmens, medžio.3 Iš I bei II tūkst. po Kr.
žinoma metalinių bei akmeninių. Daug pabiros faktinės
informacijos apie jas yra pateikusi Pranė Dundulienė:
trumpai apibūdinama jų išvaizda, iš ko padarytos, kada
ir kur rastos bei su kokia dievybe, jos nuomone, sietinos (Perkūnu, Milda, Lada ir kt.) ar paminėtas vien pats
radimo faktas.4 Esama žinių apie jau krikščioniškuoju
laikotarpiu, netgi XVII a. pab.–XVIII a. pr. garbintų pagoniškų dievybių statulas.5
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3 pav. Gintarinė akmens amžiaus figūrėlė (Juodkrantė).

Mūsų mokslinėje literatūroje pasigendame tokių
skulptūrėlių ar atvaizdų, kaip tikėtinų kulto priemonių,
visapusiškos, kompleksinės analizės ir dievybių įvaizdžių
turiningesnių, išplėtotų interpretacijų. Jų platesniame tyrinėjimų kontekste tėra vos viena kita,6 o specialiai kuriai
vienai skulptūrėlei ir jos vaizduojamai dievybei skirtos
studijos išvis nėra. Baltų dievų ir šiaip mitinių būtybių
įvaizdžiai rekonstruojami remiantis istorinių šaltinių, tautosakos, etnografijos, kalbos duomenimis. Istoriografiją
šia tema itin plačiai yra apžvelgusi P. Dundulienė.7
Šio straipsnio autoriaus tyrimų pagrindas buvo būtent skulptūrėlė: remtasi akmens apdirbimo ypatumų,
atvaizdo bruožų analize, pasitelkiant ir atitinkamus tautosakos, mitologijos, kalbos bei kt. duomenis – ypač iš
Žagarės krašto. Tyrimą sutelkdamas apibrėžtoje etnokultūrinėje erdvėje intuityviai tikėjausi sėkmingesnės
retrospektyvos ir objektyvesnio rezultato. Neignoruoju
nei atitinkamų archeologijos duomenų. Beje, yra pastebėta, kad ne visa Žiemgala, XIII a. pabaigoje jai žlugus,
ištuštėjo: dalis gyventojų kai kuriose Žiemgalos žemėse,
tankiau ar rečiau, liko gyventi. XX a. Joniškio r. šnektų
teritorijos sutapo su XII–XIII a. pietinių žiemgalių feodalinių junginių žemėmis, kurių ribas pakartojo ir XVI–
XIX a. administraciniai junginiai, o tai irgi rodo „gyvensenos tęstinumą“.8
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Akmens mineraloginė
charakteristika ir apdirbimas
Radinį tiriant, visų pirmiausia reikėjo išsiaiškinti, ar
akmuo išvis buvo žmogaus apdirbtas. O jeigu jau taip,
būtina buvo atskirti natūralios kilmės darinius, gamtinių veiksnių paliktas žymes nuo žmogaus darbo pėdsakų. Todėl akmenį tyrė, jį apibūdino ir šio darbo autorių konsultavo net keli geologai – uolienų specialistas Anicetas Kartavičius, daktarė Gražina Skridlaitė ir
profesorius Gediminas Motuza. Labai kruopščiai tyrimą
atliko A. Kartavičius, tik iki mirties nespėjo užbaigti, ir
jo išvados liko nepasirašytos. Vis dėlto pateikiu ir jas,
dėl kiek kitokios vertingos informacijos. Kadangi tiriant
stengtasi objektą kuo mažiau paveikti, uolienos mėginys
neimtas ir cheminė analizė neatlikta. Užtat ir tyrėjų išvados kažkiek skiriasi.
Savo išvadas pateikė ir archeologė, habilituota daktarė Rimutė Rimantienė: „Tai rieduliukas, kokių Lietuvoje
neaptinkama ir dirbinių iš jų nerandama. Jis galėjo būti
atsivežtas iš Pietų. [...] Duobutės ir brūkšniai paryškinti,
kad dar aiškiau būtų matyti „veidas“. Neatrodo, kad tai
dabartinis falsifikatas“, nes apdirbtos vietos esą apsizulinusios. Autorė pabrėžia, jog akmuo buvo pragręžtas, todėl
orientuojasi į istorinius laikus, kai jau turėta priemonių
gręžti tokiam kietam akmeniui. Apdirbimo techniką tyręs
Muziejinių vertybių P. Gudyno restauravimo konservavimo centro metalo dirbinių aukščiausios kategorijos restauratorius Rimvydas Derkintis savo pažymoje teigia tą
patį, pridurdamas tik, kad „akivaizdūs natūralios kilmės
ir tikslingo mechaninio poveikio žymių skirtumai. Dirbtiniams ženklams priskirčiau įraižas, kiaurymes“.9
Dar kelios pastabos. G. Skrid
laitės minimi „geležiniai ir variniai brūkšneliai“ akmens averse
ties nuskeltu kampu bei tame
kampe buvo įbrėžti tiriant. Averso vertikaliojo plyšio apačioje lašinta druskos rūgšties.
Aplink kiaurymę nėra jokių
nudėvėjimo, nutrynimo žymių.
Manau, akmuo kaip pakabukas
(amuletas?) nešiotas nebuvo. Be
to, įvėrus virvutę, akmuo kabo
nepatogiai, persikreipęs. Kabučiai paprastai turėdavo specialią
skylutę įverti siūlui, akių kiaurymės tam nenaudotos.
Taigi, akmuo buvo apdirbtas, perkeltas iš gamtinio būvio

į kultūrinį. Averse matome akis, nosį, burną: menininkas, pasinaudodamas natūraliu akmens pavidalu, specifiniu, tinkamu pasirinktam atvaizdui siluetu (galvos bei veido – skruostų, smakro – kontūrai), sukūrė
skulptūrėlę.
Neturime apčiuopiamesnio skulptūrėlės konteksto,
vien tik šalia rastus žiedą ir dalgį. Todėl galime tik spėti, jog visi trys radiniai sudarė komplektą. Jeigu taip
yra iš tiesų, tada nesunku suprasti, jog šis komplektas
nebuvo skirtas siauram, asmeniniam naudojimui. Kitaip sakant, skulptūrėlė negalėjo būti šiaip kūrybingai
nusiteikusio asmens užgaida, romantiko vaizduotės
padarinys. Ką reiškia vien toks žiedas (jį aprašysime
straipsnio gale): eilinis bendruomenės narys tokio negalėjo turėti, taigi jis savaime rodo išskirtinę asmens
visuomeninę padėtį. Tiesa, žiedas, kuris vienintelis yra
datuojamas, galėjo būti paveldėtas, o skulptūrėlė ir dalgis būti vėlesni jo „priedai“, bet ir tokiu atveju tai liudytų tęstinumą, taigi tradiciją.
Remdamiesi skulptūrėlės bruožais, galime pamėginti
pavaizduotą būtybę identifikuoti.

1. Tradicijos atspindžiai.
Miniatiūrinių kultinės paskirties skulptūrėlių, vaizduojančių visą figūrą ar tik galvą, tradicija atsekama
nuo akmens amžiaus. Rytų Baltijos kraštuose aptiktas
akmens amžiaus skulptūrėles išsamiai aprašė latvių tyrinėtoja Ilze Loze.10
Galvos skulptūrėlėse dažniausiai vaizduotos akys ir
nosis, rečiau burna, ypač retai kitos veido, galvos dalys.

4 pav. Žagarės dievybės veidas (burna).
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Pabrėžtina, kad jos dažnai būtent plokščios ir nebūtinai
nešiotos kaip kabučiai.
Išgręžtos skylutės – kitas labai būdingas tų skulptūrėlių bruožas. Bet iš akmens amžiaus tokių žinoma tik
kaulinių ir gintarinių. Tamuloje (Estija) aptiktos plokščios žmogaus galvos skulptūrėlės iš kaulo (2 pav.).11
Jose išgręžtų (gręžta labai panašiai kaip Žagarės ragainyje) kiaurymių paskirtis – ne pakabinti, o vizualiai akcentuoti (galbūt magijos tikslais sureikšminant) būtent
akis ir burną.12
Juodkrantės lobio gintarinėse skulptūrėlėse,13 kaip
ir mūsiškėje, ne tik išgręžtos mažo skersmens skylutės,
bet ir duobutės. Vienõs iš jų (3 pav.) tokios pat mažytės
apskritos akys ir ilga, žemyn smailėjanti (!) nosis. Taigi
įgręžtos duobutės – dar vienas šios tradicijos bruožas.
Duobutės centre likdavo taško pavidalo gilesnis įdubimas (žr. ragainio reverse), o aplink skylutę – taisyklingas žiedinis apvadas.
Dešiniąją mūsų skulptūrėlės akį vaizduoja įgręžta duobutė, ir tai nėra nauja: akį
ne visada vaizduodavo kiaurymė, ir tuomet
akys gali būti kitokios formos, ne skritulio.14
Aptartieji keli bendri skulptūrėlių tradicijos bruožai (pačios skulptūrėlės, žinoma,
labai įvairios) akivaizdžiai atsikartoja Žagarės skulptūrėlėje ir, manau, rodo jos senumą
arba ypatingą tradicijos gajumą. II tūkst. po
Kr. pagoniškųjų laikų skulptūrėlės minėtais
bruožais jau nebepasižymi. Tiesa, jau ir kita
medžiaga naudota – jos metalinės. Žagarės
skulptūrėlės analogų iš šio laikotarpio kol
kas nėra žinoma. Tyrėjai pažymi, jog gręžiant šią kietą uolieną tikriausiai naudotas
metalinis grąžtelis, taip pat galėjo būti naudojama gręžimą palengvinusi abrazyvinė
medžiaga.

Tik tada galėsime bandyti identifikuoti, ką gi ši skulptūrėlė vaizduoja.
Burna (4 pav.).
Burnos plyšį vaizduoja siauras (iki 4 mm pločio ir
17 mm ilgio) lankelis. Akmuo čia smulkiai iškapotas;
lankelio pakraštėliai pjūkliškai „iškarpyti“ – matyt, šitaip pavaizduoti smulkūs porečiai dantukai. Ant burnos
„aplikuotas“ peilis pavaizduotas labai skrupulingai: plati
ir ilga nežymiai lenkta geležtė su tiesia pamažu siaurėjančia smaila viršūne; turi 90° užkirtimą ties ašmenimis
bei stilizuotą kotą su ilga trikampiška ir smaila viršūne.
Ašmenys su dviem „bangom“ (išdilę).
Manyčiau, jog, nepaisant tam tikros meninės išmonės, peilį vis dėlto galėtume vertinti kaip gana realistišką.
Detalus vaizdavimas visada perša tokią mintį (taip Heinrichas Schliemannas pagal Homero aprašymą
rado Troją). Kokį pastaraisiais šimtmečiais
dailininkai vaizduodavo Giltinės dalgį? Tokį,
koks jiems buvo žinomas iš jų pačių aplinkos,
tiek bendra forma, tiek detalių ypatybėmis ir
jų proporcijomis. Taigi peilio bruožai gali būti
gana artimi realiam įnagiui, naudotam skulptūrėlės sukūrimo laikais.
5 pav. Vurmlingene (Vokietija) rastas ieties antgalis (VII a.).
6 pav. Paprastoji angis (Vipera berus).

2. Atvaizdo simbolių analizė.
Atvaizdas antropomorfiškas: galvos ir
veido kontūrai, akys, nosis, burna. Bet atvaizdo dėmenys akivaizdžiai metaforiški:
pavyzdžiui, ant burnos lankelio pavaizduotas peilis. Vadinasi, detalės tik kompozicijoje mena žmogaus veido bruožus. Kodėl?
Ką tuomet reiškia akių, nosies, burnos simboliai? Tokių klausimų nekyla, kai atvaizdo
detalės griežtai antropomorfiškos (pavyzdžiui, Kretuone aptiktų kaulinių atvaizdų).
Taigi šias detales būtina išanalizuoti, norint
suprasti jų prasmę įvaizdžio kompozicijoje.
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7 pav. Besinerianti gyvatė.
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Plaštaka dengiamos koto dalies ilgis čia yra
apie 0,6 cm. Žinant vidutinį vyro plaštakos plotį ir
tai, jog bet kokio peilio kotas toje vietoje dar pailginamas vienu kitu coliu, galima tarti, jog tos koto
dalies ilgis tikrovėje atitiktų maždaug 10–12 cm.
Laikantis proporcijų, pavaizduotos geležtės ilgis
(3,5 cm), įskaitant ir išlenkimą, tikrovėje atitiktų
gal net 50–58 cm. Tai gali būti visai realu: kovos
peilių geležčių ilgis būdavo 40–65 cm, o minėtojo
Stungių kapinyno kai kurių kovos peilių ilgis yra
kaip tik 50–54 cm.15
Priminsiu: žiemgalių istorijoje kovos peilai užima išskirtinę vietą, iš pradžių jie buvo siauri ir ilgi,
o VIII–XI a. – platūs ir sunkūs.
Tokios formos, kaip pavaizduota, peiliu, be to,
su aiškiai sunkia geležte, netiktų durti, smeigti –
tokio peilio funkcija būtų smogiamoji-kertamoji.
Lietuvoje aptikta I tūkst. antrojoje pusėje naudotų, kaip manoma, specialios paskirties peilių, iš
kurių vienas kitas turi ir nežymiai išgaubtą geležtės nugarėlę ar įgaubtus ašmenis bei lenktą kotą.16
Nors smogiamąja-kertamąja funkcija pavaizduotasis peilis ir primena kovos peilį, vis dėlto jis kitoks:
šiek tiek lenktas, su aštriu stilizuotu kotu. Jei tai
ne dekoratyvinė išmonė, tokiu kotu galima durti.
Tikrovėje panašus galėjo būti specialios paskirties
smogiamasis-kertamasis peilis, tarkim, skirtas atlikti gyvulių aukojimus.17
Kaip interpretuoti peilį ant veido? Peilis ar
pjautuvas, dalgis yra susiję su žudymu, jie neša
mirtį. Toks, koks pavaizduotas, peilis negalėjo
būti šiaip darbo įrankis, juolab duonriekis… Jau
užsiminėme apie galimą jo paskirtį. Šia prasme labai
informatyvi yra gyvačiukės figūrėlė ant peilio koto. Ji
pabrėžia peilio naikinamąją reikšmę (peilis mirtinai
„gelia“ kaip gyvatė).
Peilių ir kitų mirtį nešančių įrankių paralelė su gyvate siekia akmens amžių. Gyvatėlių ornamentas dažnai vaizduotas ne ant geležtės, o aukščiau (ant įkotės,
koto).18 Smulkios roplių figūrėlės, pavaizduotos ant
Vurmlingeno ieties antgalio, iš esmės nesiskiria nuo mūsiškės, ir šis faktas rodo tos pat tradicijos senumą bei
paplitimą (5 pav.).19
Žinoma, peilis pavaizduotas ant burnos ne dėl šiokio
tokio burnos ir peilio kontūrų panašumo: matyt, tam esama kitos priežasties, gilesnių paralelių. Peiliu pjaunama,
kertama, smeigiama, duriama, skrodžiama; tokiu peiliu,
koks čia pavaizduotas, galima pjauti, kirsti ir durti (koto
smaigu). O burna (dantimis) kandama, draskoma. Be to,
sakoma, jog žvėris (pavyzdžiui, vilkas) savo auką pjauna, o gyvatė kerta. Taigi peilis burnos vietoje gali būti

8 pav. Kairiosios akies viršutinio voko disfunkcija bei
rainelės ir vyzdžio nusileidimas.
9 pav. Skulptūrėlės apatinės dalies reljefas.

pavaizduotas dėl bendros naikinamosios funkcijos. Be
to, pastebėsiu, jog Žagarės apylinkėse barama: Nedėk
aukštelninka peile, to adyno tropys gimt razbaininks.20
Mato Slančiausko užrašyta, jog …tai asą negerai, dėl
to, kad kas tąkart gimstąs, tai asąs nelaimingas ar su
peiliu pasipjaunąs […]. Kits sakęs […] kokie ten barniai
ir širdies skausmai buvę.21 Negalima nutylėti ir fakto,
kad būtent tokioje padėtyje – kotu į dešinę (mirusiojo atžvilgiu) ir ašmenimis į galvos pusę – kovos peilį įkapių
dėdavo žiemgaliai, laidodami karį.22
Taigi burna yra naikinimo, žudymo galios metafora.23
Kodėl ant žudomojo įrankio vaizduojama gyvatė?
„Egilio sagoje“ minimas kuršių žemėje įgytas kardas,
vardu „Angis“.24 Taip pavadintas jis, matyt, buvo, kad
kirstų kaip angis, mirtinai. Pavaizduotą kertamąjį-smogiamąjį peilį su gyvačiuke ant rankenos galima interpretuoti panašiai: jis, matyt, irgi turėjęs kirsti kaip angis. Be
to, ar nebus tai užuomina į pačios skulptūrėlėje pavaizduotos esybės gyvatišką prigimtį?

39

BALSAS DISKUSIJAI
Nosis (1 ir 4 pav.)
Nosis, kaip ir burna, vaizduota dviem būdais: tarpuaky iškapota lėkšta platoka duobutė, iškilusi virš akių, žemiau – tik adatiškai siauras, bet įgilintas griovelis. Nuo
tos vietos nosis tolygiai paplatinta, paskutant akmens
paviršių. Apačioje nosis trikampiškai smaila, su rageliu
kairėje ir baigiasi adatiškai siaura viršūnėle ties peilio
užkirtimu.
Taigi ir vėl jokio antropomorfiškumo. Tyčia ir skrupulingai vaizduota kažkas kita, tik ne nosis, juo labiau
ne žmogaus.
Vagutė išilgai nosies ir skersai kaktos – vėlgi tradicija, atsekama nuo akmens amžiaus.25 Taigi „paveldėtas“
hipertrofuotos nosies akcentas, norint pabrėžti, kaip ir
burnos-peilio atveju, tam tikrą simbolinę reikšmę. Be
to, nosis su peiliu sujungta, šią jungtį dar akcentuojant
įkirstu tašku geležtės kamputy (žr. 4 pav.). Ar tai vėl
užuomina į metaforą?
Burnos plyšys įgilintas, tad ją suvokiame kaip trimatę. Adekvatu. Žmogaus, gyvūnų nosys (bent jau šnervės)
iškilios. Įgilintu reljefu iškilumas tikrai nevaizduotas.
Neadekvatu. Bet aptikę asociaciją su gyvate burnos
atveju, paieškokime jos ir čia.
Jau pačių seniausių kultūrų mene aptinkamas vadinamasis rentgeno stilius: objektas pavaizduotas ir iš paviršiaus, ir iš vidaus.26 Palyginkime gyvatės nuodingosios liaukos ir danties išilginį pjūvį (6 pav.) su atvaizdo
akmenyje nosimi: šios platoka (vertikaliai pailga!) duobutė atitiktų nuodų talpyklą. Ši gyvatės liauka yra būtent už akių, o akių aukštyje staigiai susiaurėja ir virsta
nuodingojo danties kanalėliu, kuris yra siauras, tolygaus
(!) pločio ir baigiasi ne danties smaigalyje, o jo priekinio paviršiaus apačioje (mūsų atvaizde – ragelis). Čia
dar ne viskas: gyvatės danties kamienas irgi yra tolygaus
pločio, o galas trikampiškas ir labai smailas, aštrus.27
Dar: gyvatės išnaros tarpuaky matome platų žvyną, atspindintį nuodų liaukos kaukolėje padėtį (7 pav.).28 Ką
gi, juk ir žemės reljefo konfigūracija, kaip aiškina geomorfologai, atspindi padėtį gelmėse… Atitikimų galima
rasti ir daugiau: išnaros akių dydis ir forma, šviesūs žiediniai apvadai aplink akis primena kaip tik tai, ką matome skulptūrėlėje.
Bet pažvelkime į šią nosies-geluonies (gyvatės nuo
dingojo danties) inversiją iš kitos pusės: gal menininkas rėmėsi ne tiek formos, zooanatominiu panašumu,
kiek fiziologiniu, funkciniu? Reikia pasakyti, jog gyvatės nuodingasis dantis (kartais jų būna du; kiti dantukai smulkūs, reti) yra kaip tik vadinamojoje nosinėje
pozicijoje (vad. kandis; žmogui susirgus trišakio nervo
uždegimu, šio danties skausmas plinta kaip tik nosies
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link). Panašumo pagal pagrindinę nosies funkciją –
kvėpavimo, uoslės ieškoti bergždžia, užtat naikinamųjų
funkcijų paralelė įmanoma. Gleivingos infekcine liga
sergančio ligonio nosies išskyros sveikajam yra pavojingos ir šia prasme jos yra nuodai. Atskirais atvejais
užkratas gali sukelti ir mirtiną ligą. Givates gylis y su
nuodu makeliu, kaip sako žagariečiai, – tame „makelyje“ nuodai irgi yra skysto pavidalo. Ne visada mirtini,
bet stiprūs nuodai.
Žinoma ir kalbinė sinonimija nosis – gylys.29
Ragelis nosies apačioje kairėje gali būti labai senas
roplių vaizdavimo tradicijos elementas. Jis buvo ypač
mėgstamas kai kurių VII–IX a. kuršių lankinių zoomorfinių segių puošybinis elementas. Tų segių kojelės – stilizuotos roplių galvutės su išverstomis akimis, iškiliais
antakiais bei ragučiais.30
Žagarės krašte užfiksuota labai aiški akmens ir gyvatės, akmens ir geluonies sąsaja: įkirtusi gyvatė, jei prie
akmens prieinanti, tai iš akmino sau gylį pasiimanti.31
Taigi nereikia stebėtis, jei gyvatės gylys, geluonis, kaip
archajiško tikėjimo elementas, ir pats galėjo būti pavaizduotas akmenyje.
Taigi nosies–gylio metamorfozė pabrėžia gyvatišką
pavaizduotos būtybės prigimtį. Manyčiau, anatominė
nosies–gylio inversija yra burnos–peilio inversijos papildinys, įvestas į kompoziciją šią antgamtinę būtybę
„antropomorfizuojant“. Ne veltui Giltinė turėjusi ilgą,
pilną nuodų liežuvį, kuriuo geldavusi. Liežuvis tautosakoje būdingai atstoja gyvatės geluonį, ir abu yra burnoje.
Beje, o kas gi norėta pavaizduoti jau minėta taško
pavidalo įkirta peilio geležtės kampe, į kurį nukreiptas
geluonies smaigalys? Taškas primena gyvatės kandžio
paliktą žymę. Aliuzija į nuodų lašą ant geležtės?
Akys (1 pav.).
Žmogaus akių pailgą formą išgauti būtų buvę lengva,
kaip ir vaizduojant peilį, bet to nedaryta. Ką tad reiškia
akių apskritumas ir žiedinis apvadas aplink „vyzdžius“?
Peilis ir geluonis detalizuoti ir realistiški (simboliški jie
tik kompozicijos kontekste). Peršasi išvada, jog ir akys
pavaizduotos tikslingai bei realistiškai, tačiau yra simboliškos.
Apskritos paukščių, roplių akys. Galime ieškoti paralelių su pelėdos ar gyvatės akimis.32 Pirmoji versija
atkrenta: pelėdos akys kompozicijoje dominuotų, be to,
ir burna nebūtų pavaizduota. O mūsų atveju įkomponuotas geluonis dar ir papildo burną. Taigi ryškėtų Deivės
Gyvatės tradicija. Jau minėjome, kad gyvatės išnaros
akys ir šviesūs apvadai aplink jas labai primena tai, ką
matome skulptūrėlėje.
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Kodėl išgręžta tik kairioji akis, o kita vos pažymėta, iš abiejų akmens pusių įgręžus duobutes?
Jau minėjome, kad akmuo nebuvo nešiojamas kaip
pakabukas, amuletas. Atmetus utilitarinę kiaurymės paskirtį, lieka vienintelė jos funkcija – meninė
vaizduojamoji, atliepianti numanomai taikomąją
kultinę skulptūrėlės paskirtį. Taigi išgręžtąją akį
galime laikyti reginčiąja akimi.
O dešinioji? Ji pavaizduota ypatingai. Gal čia
tik atsitiktinis sutapimas, bet jį verta pastebėti: tos
akies vyzdys – centrinė duobutė – yra vertikaliai
pailgas, o gyvatės (Vipera berus) vyzdžiai būtent
tokie (žalčių – apvalūs). Be to, vyzdys pažymėtas
duobutės skrituliuko apačioje, o ne jo centre. Dar:
žiedinio apvado kontūras praplėstas į viršų beveik
5 mm, ir susidaro įspūdis, tarsi akies vokas būtų
nuleistas.
Autorių konsultavo gydytoja oftalmologė Tamila Gajosinskienė (Vilniaus Centro poliklinika,
kalba netaisyta): „Menas yra menas, bet galima išvada, jog akis pavaizduota luoša: viršutinis vokas
galbūt nusileidęs, šis vyzdys randasi žemiau nei
kairysis vyzdys, be to, jis ir siauresnis“. Oftalmologijoje šitai vadinama daline ptoze (8 pav.).33
Ptozė, arba aklumas, šiaip ar taip – bruožas,
menantis luošumą, pažeistumą. O luošumas (vienaakis, šlubas, kuprotas…) – tai visuotinis būtybės
priklausymo chtoninei, požeminei sferai požymis
(plg. graikų Polifemą pietuose, germanų Odiną
šiaurėje ir mūsų Velnią).34
Kalbant apie naikinamąsias akių funkcijas, reikia
turėti omeny tikėjimą nužiūrėjimu:35 destabilizuojama aukos psichika, nyksta ir fizinė jos sveikata.
Apskritai bet koks luošumo vaizdinys siejasi
su keistumu, sukelia nerimą, psichologinį diskomfortą: pamenu, pokary (gal iki kokių 1962 m.) po
kaimus klajodavo luošieji (berankiai, vienkojai,
aklieji) – patirtas įspūdis neišdilo iki šiol.
Kadangi burnos ir nosies atvaizduose aptikome naikinamąją, mirties prasmę, galima numanyti, kad dievybės akys gali reikšti baimės, siaubo įtaigą. Prisiminkime
frazeologizmą pažvelgti mirčiai į akis. Prisiminkime ir
tikėjimą hipnotizuojančia gyvatės žvilgsnio galia (gyvačių akys neturi vokų ir nemirksi). Be to, manoma, jog
gyvatė prieš kirsdama pažvelgia savo aukai į akis. Taigi
akys gali reikšti ir nusmelkiančios mirties nuojautą, savaime būti „žudančios“.
Atvaizdo būtybės luošumas pasižymi dar vienu aspektu: pažeista būtent dešinioji akis. O bet kokio luošumo lokalizacija tradicijose yra informatyvi ir lyties
atžvilgiu. Binarinių opozicijų sistemoje priešpriešos

10 pav. Skulptūrėlės viršutinė briauna.
11 pav. Skulptūrėlės reversas.

dešinė–kairė, šiaurė–pietūs arba rytai–vakarai (laidojant), gyvybė–mirtis, sveika–luoša, laiminga–nelaiminga ir t. t. atitinka lyčių priešpriešą vyras–moteris.
Luoša dešinioji, „vyriškoji“ akis, taigi ji ir atitinka nelaimingąją esybės pusę.
Lyčių priešprieša akcentuota jau akmens amžiuje.
Vyrai dažniau buvo laidojami ant dešiniojo šono, moterys – ant kairiojo.36 Padėties parinkimas, reikia manyti,
nebuvo formalus, jis išreiškė atitinkamą tikėjimo turinį,
ir galima numanyti, jog parinkta padėtis buvo vertinama
kaip palanki velioniui. Pabrėžtina: Žiemgaloje mirusiųjų
laidojimo pagal lytį visada griežtai laikytasi. Stungių kapinyne vyrai laidoti galvomis į vakarus ir pietvakarius,
moterys – į rytus ir šiaurės rytus.37
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paralelė siūlytų ir mūsų atvaizo akis „perskaityti“ ne
vien siaura kūniška, fizine prasme (sveika–luoša), bet
ir etiniu vertybiniu (išlaikant poliarizaciją) ar net religinės hierarchijos aspektu (skulptūrėlė vaizduoja, kaip
matėme, antgamtinę būtybę, ir tokiu atveju nuoseklu
galvoti – turinčią deivės požymių).
Kiti veido bruožai.

12 pav. Antropomorfinė figūrėlė ant molinio puodo šukės (Šventoji).
13 pav. Žalčio (Natrix natrix) kiaušiniai.

Kiti veido bruožai papildo atvaizdo charakteristiką,
yra svarbūs dievybės savybių bei padėties religinėje
hierarchijoje aiškinimuisi.
Žvaigždutė kaktoje. Virš nosies kaktoje iškirsta
žvaigždės formos duobutė. Ieškodami jos paskirties
portreto kompozicijoje, matyt, turėtume prisiminti,
kaip seniau tradiciškai buvo vertinami gyvuliai (ypač
arkliai) su žvaigžde kaktoje: jie buvo laikomi ypatingais, likimo išrinktaisiais. Ši žvaigždutė tad irgi gal
žymi tokį išskirtinumą, pavaizduotosios būtybės antgamtiškumą.
Skruostai ir kt. (9 pav.). Tai jau gamtos akmeniui
suteikta formos ypatybė, kuria menininkas išradingai
pasinaudojo, kurdamas atvaizdą. Labai išpūstas dešinysis skruostas. Kaip čia neprisiminus somatinio fra
zeologizmo Ėda, ryna – žandai skleidas41 (t.y. smarkiai
pučiasi). Ne mažiau įtaigiai kaktos bei viršugalvio kontūrus perteikia siaura viršutinė akmens dalis, žemiau
skruostų – vėlgi siaura apatinė dalis, o pasmakrės (paliaukio) reljefas papildomai rezonuoja su išsipūtusio
žando vaizdu.
Kiti skulptūrėlės simboliai.

Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis
Jogaila pirmiau apsiaudavo dešinę koją, nes nuo to priklausiusi visos dienos sėkmė.38 Binarinės priešpriešos
kairė–dešinė (tolygu nelaimė–laimė, luošumas–sveikata ir t.t.) atžvilgiu galima pastebėti, jog vyrų dešinioji
pusė (šonas, akis, ranka, koja…) yra laimingoji, o kairioji – nelaimingoji. Moterų – priešingai. Žinome, jog
Odinas (vyriška dievybė) buvo aklas kaire akimi (luošoji
= nelaimingoji). Mitinėje pasakoje apie Žibutį ir Šėtoną sakoma, jog Žibutis susižeidė (žinoma!) kairę koją.39
Taigi pažeista dešinė akis rodytų, kad skulptūrėlėje pavaizduota moteriška būtybe.
Beje, M. Slančiausko surinktoje tautosakoje aptinkame užfiksuotą labai iškalbingą akių binarinę priešpriešą, galbūt paryškinančią ir mūsų atvejį: karalaitei
buvo ant vienos akies aniuols, o ant antros velns.40 Ši
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Kad galėtume tiksliau identifikuoti pavaizduotąją
deivę ir pateikti išsamesnę jos įvaizdžio rekonstrukciją, apžvelkime ir kitus skulptūrėlės bruožus, žmogaus
intervencijos žymes vertindami kaip vienos ir tos pačios sistemos, aptiktos jau analizuojant veido bruožus,
sudėtines dalis ar papildomus štrichus.
Mitinis gyvūnas (10 pav.). Viršutinėje briaunoje – profiliuotas gyvūno atvaizdas: stambus kumpas
snukis, didelė tvirta galva, virš kurios iškilęs ragas.
Kojų pora viena, užpakalinė liemens dalis – roplio,
pasibaigianti stora gyvatiška uodega. Tai, pasak Vilniaus universiteto profesoriaus Ričardo Kazlausko,
žinduolio ir roplio hibridas – veikiausiai slibinas arba
„gyvačių karalius“ – Didysis žaltys (sukonkretinti neturime prielaidų). Hibridizacija mitologijai būdinga.
Originalių hibridų aptinkame M. Slančiausko užrašytoje tautosakoje apie žalčius-kaukus.42 Tų žalčių išvaizda irgi turi žinduolio bruožų. Hibridiška ir slibi-
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no skulptūrėlė, aptikta Plungės r. Didžiųjų Mostaičių
markapiuose.43
Dėl slibinų: M. Slančiausko surinktoje tautosakoje
skraidančių slibinų nerasime (ir skulptūrėlėje pavaizduotasis gyvis – be sparnų), jie gyvena ir reiškiasi vandeny,
sausumoje, kalne, pasirodo vidurnakty, 12 adyno.44 O
tai, kaip žinome, yra chtoniškųjų būtybių, piktųjų dvasių, velnių ir numirėlių aktyvumo metas.
Dėl rago. Lietuvių tautosakoje minimas žalčių karalius, turintis aukso vainiką ir ragą. Vikingai savo laivų
pirmagaliuose vaizduodavo raguotą slibiną.
Akmeny pavaizduota būtybė yra išties galingos išvaizdos, nuo kurios dvelkia, sakytume, mitiniu šalčiu ir
niaurumu. Ji neturi jokio žmogiško bruožo.
Reverso simboliai (11 pav.). Averse aptikome naikinamuosius ženklus. O ką matome atvaizdo reverse?
Jau atkreipėme dėmesį į binarines priešpriešas (pažeista–sveika akis, išsipūtęs, „sotus“ ir liesas žandas). Ar
ir averso–reverso opozicija išreiškia atitinkamą priešpriešą?
Akmens reversas menininkui buvo išvirkščioji medžiagos pusė: akmens paviršius (reljefas) ir kontūrai
tikrai netiko veidui pavaizduoti. To ir nedaryta, tik
įgręžta antroji akis – reikėjo bent formaliai sutvirtinti
bendrą skulptūrėlės idėją. Ką dar čia matome? Pailgi
grūdo pavidalo akmens įtrūkimai (aukštėliau akių) –
natūralūs. Po kiauryme ir kairiau jos nubrozdinimai
švieži (galbūt kastuvu), šie brėžiai nuo kitų skiriasi
ne tik spalva, bet ir pėdsako grubumu. Prie kiaurymės
įbrėžti du ženklai. Vienas jų primena energingai žengiančio žmogeliuko figūrėlę su pakeltomis ištiestomis rankomis, labai panašią į pavaizduotą ant akmens
amžiaus molinio puodo šukės, rastos Šventojoje (12
pav.).45 Nepaisant to, jog figūrėlė schematiška, ji išraiškingai perteikia judesį. Ilgas ne liemuo, kaip būdinga žmogui, bet kaklas. Nors pažymėtos net pėdelės, galvutė tik menama: tiesiog kaip liemens linijos
tąsa. Atrodo, siluetas tik antropomorfizuotas pridėjus
galūnes, o šiaip jis vėlgi ofiomorfiškas: pagrindinė linija itin primena gyvatę, judančią šiek tiek kilstelėjus
priekinę liemens dalį.
Taigi, kaip ir averse, vė matome ofiomorfinę simboliką, bet ji čia išreiškia jau ne naikinimą, o priešingai:
žvaliai žengianti figūrėlė demonstruoja gyvybingumą.
Prieš ją – kitas simbolis, panašus į raidę V. Atkreipiame
dėmesį į simbolių poziciją: jie abu, matyt, neatsitiktinai
nukreipti link dievybės akies, užtat juos prasminga būtų
ir aiškinti siejant su reginčiąja akimi.
Po luošąja akimi matome ovalą (11 pav.). Šios reverso figūros destruktyvumu taip pat negalime „apkaltinti“. Tad paieškokime atitikmenų tarp žinomų

regeneracijos simbolių. Jau akmens amžiuje pasirodė,
pasak M. Gimbutienės, „gyvybę Gimdančios Deivės“
simbolių, vaizduojančių tas jos kūno dalis, kuriose
glūdi generatyvinės jėgos. Jas simbolizavo trikampis
arba ovalas, sėkla, kiaušinis.46 Tad kas pavaizduota
mūsų atveju? Gal ir kiaušinis. Dėl jo formos: priešistoriniame mene rastume apskritų ir pailgų, simetriškų
ir asimetriškų kiaušinio simbolių.47 Gyvatės ir kosminio kiaušinio mitinės idėjos paralelę yra analizavusi
P. Dundulienė.48 Bet gal neatmeskime ir realistiško
vaizdavimo galimybės: pažvelkime, kaip atrodo žalčio (Natrix natrix) kiaušiniai (13 pav.).49 Jie taip pat
ovalūs, o jų natūralus dydis beveik sutampa su pavaizduoto ovalo matmenimis (10 x 23,5 mm). Bet, kad ir
koks šis kiaušinis būtų panašus į tikrą, pirmiausia tai
meninis atvaizdas, mitinės idėjos įvaizdis.
Išilgai ovalo uolienoje išgremžtas šviesus pėdsakas
(įžiūrimas ir nuotraukoje). Jis vientisas, banguotas, ir
galima įžiūrėti lyg gyvačiukės siluetą su galvute kairėje
pusėje. Galima manyti, kad čia jau minėtu rentgeno stiliumi pavaizduotas gyvatės (žalčio) vaisius. Kairiajame
apatiniame figūros kampe matome nubrėžtą šviesesnį
brūkšnį, kuris „uždaro“ kiaušinį kaip taisyklingą; matyt,
ši figūra vėliau buvo pataisyta. Gal šitaip pavaizduotas
skilęs kiaušinis – naujos gyvybės išsilaisvinimo iš kiaušinio akimirka?50
Kas norėta pasakyti, po luošąja akimi pavaizdavus
universalųjį gyvybės simbolį – kiaušinį?
Taigi, baigus analizuoti reverso simbolius, reikia pabrėžti, kad jie išreiškia opoziciją averso naikinamajai,
mirties simbolikai. Kadangi skulptūrėlė vaizduoja vieną
dievybę, reikia manyti, jog minėti simboliai išreiškia pačios dievybės vidinę binarinę priešpriešą.

3. Dievybės identifikavimas
(Šuva kakto, kala pakaušy)
Išanalizavus skulptūrinį portretą face à face, prisikišus, kuo labiau remiantis empirika, dabar pažvelkime į jį
sakytinės liaudies kūrybos kontekste, taigi aprobuokime
atliktąją analizę ir apibendrinkime.
Kaip pasakoje piešiamas dangiškas Saulės kūdikis?
Šviesioji saulelė augina karalaitį, berniuką su Saule kaktoje, žvaigždėmis smilkiniuose (ar paausiuos), mėnuliu
viršugalvy. M. Slančiausko užrašyta: saula kakto, mėnuo pakaušy, visas žvaizdėts.51
O koks būtų šioje mitinėje sistemoje antipodas? Kaip
charakterizuojama chtoniška būtybė? Kitąsyk kontrastas tiesiog pribloškia: Velns kakto, žaltys pakaušy, visas skauduliuots; arba: Šuva kakto, kala pakaušy, visas
skauduliuots.52
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Akivaizdumo dėlei sudariau palyginamąją tipų (pradų) lentelę.
T I PA I
Horizontalioji
struktūra

Vertikalioji struktūra
Dangiškieji

Jų
lokalizacija

Chtoniniai
Sistemoje

Skulptūrėlėje

Vyriškosios
dominantės

saulė

šuva /
velnias

žaltys (žalčių
dievaitis)

kaktoje

Moteriškosios
dominantės

mėnuo

žaltys /
kalė

antropomorfizuota
gyvatė (figūrėlė),
kiaušinis

pakaušy

„Vaisius“

žvaigždės

skauduliai

skauduliai?

visame

Pastabos apie lentelę:
1. Atkreipiu dėmesį: somatinė poliarizacija kakta–pakaušis
apibrėžia ir lytinę poliarizaciją (vyriškasis – moteriškasis pradai:
šuva–kalė). Lytinė poliarizacija, kaip jau minėta, žiemgalių kultūroje buvo ypač akcentuota.
2. Žalčio, pavaizduoto skulptūrėlėje, pozicija laikytina kaktine.
Žagarės krašte vyras, nuplikus priekinei galvos daliai, vadinamas
plika-kakčiu.53
3. Neturėtų suklaidinti tai, kad sistemoje žaltį aptinkame lokalizuotą pakaušy: artimi žalčio ir gyvatės įvaizdžiai reikštų atitinkamai vyriškos ir moteriškos lyties būtybes, bet šiuo atveju kontekstas kalba moteriškos lyties naudai.
4. Ragainio paviršiuje matyti pirotino bei pirito kristaliukų,
kurie, beje, yra paretušuoti: aplink juos pagramdyta uoliena (ant
dešiniojo skruosto, prie kairiosios ir virš dešiniosios akių bei kt.);
kraipant akmenį, kristaliukai blykčioja. Tad juos dievybės portrete
galima būtų, kad ir labai hipotetiškai, interpretuoti kaip skaudulius
– „chtoniškąsias žvaigždes“.
Analizuodami atvaizdo bruožus, juos „perskaitėme“ kaip
ofiomorfiškus. Juos papildo reverso simboliai, mitinis gyvūnas
viršutinėje briaunoje; ofiomorfiškas ir kartu rasto žiedo dizainas
(žr. toliau).
Ofiomorfiškų bruožų antropomorfinis įkūnijimas, zoomorfines
detales jungianti antropomorfinė idėja aptinkama jau seniausiose
Europos kultūrose; zoomorfinį pradą „apšviečia“ žmogiškoji sintezė – kultūra.54
Mūsų skulptūrėlė, kaip matėme, simbolizuoja žemės stichiją
su averse išreikštu naikinamuoju, mirties pradu. Reverso simbolius išsiaiškinus kaip sietinus su regeneracija, tampa aišku, jog
skulptūrėlė perteikia dualistinę mirties ir gyvybės simboliką. Galima tokia paralelė: mirtinai gelianti gyvatė seniausiuose žmogaus
vaizdiniuose galėjo simbolizuoti mirtį, o pavasarį prisikelianti iš
žiemos miego ir išsinerianti iš senos odos – atgimimą, gyvybę.
Bet akivaizdu, jog skulptūrėlėje iš esmės pabrėžiama naikinamoji
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įvaizdžio pusė, ir numanomoji kulto priemonė
tikriausiai vaizduoja antgamtinių naikinamųjų
galių personifikaciją, kurią galėtume sieti su
Giltinės vaizdiniu.
Tautosakoje, rašytiniuose šaltiniuose esama žodinių mirties deivės Giltinės išvaizdos
apibūdinimų. Ji vaizduojama kaip juodai arba
baltai apsirengusi moteris, žmogų kertanti
geluonimi (turi ilgą pilną nuodų liežuvį), papjaunanti, pasmaugianti ar kitaip numarinanti.
Atkreipiu dėmesį, jog priemonės, būdai – įvairūs, ką galima „perskaityti“ ir aptariamajame
atvaizde. Vėliau – manoma, dėl krikščioniškosios ikonografijos įtakos – Giltinę imta įsivaizduoti žmogaus griaučių pavidalo su dalgiu.
Vienoje Žagarės krašto pasakoje Giltine prisistato „driūta boba“, sutikta miške.
Tai likimą skiriančios deivės Laimos sesuo,
paskirianti, katruos laikyt, katruos maryt.55
M. Slančiausko užrašytoje pasakoje „Gyvatė
pati“,56 manau, yra išlikę senesnio mito apie
šią deivę elementų. Tai moteris – gyvačių
valdovė (ponia vienuose šilkuose), gyvenanti
miške. Ji nurodo savo valdinėms gyvatėms,
kurį žmogų ar gyvulį kuri turinti nukirsti, taigi nulemia žmogaus ar gyvulio likimą. Tuo
ši pasaka patvirtina mūsų prielaidą ir išvadas
dėl atvaizdo ofiomorfiškos prigimties. Gyvačių valdovė, kaip matyti, pasižymi Giltinės
bruožais. Šioje pasakoje bus išlikęs, atrodo,
labai archajiškas siužetas su kalendorinio virsmo atšvaitais (gyvatė mušama dvylika kūlalių
rykščių, ir tik mušant dvyliktuoju kūliuku, ji
pavirsta į gražią panelą – vienuose šilkuose
pasirėdžius; nudreskiami jos rūbai, kurie pakeičiami motinos šliūbiniais marškiniais).
Taip pat verta pažymėti aptariamojo atvaizdo ir išlikusio žodinio Ragės skulptūros
aprašymo57 paraleles:
a) Ragės akys baisios, išverstos, „apimančios baime“;
b) vienoje jos rankoje – nuodų taurė (mūsų
deivė turi geluonį);
c) kitoje rankoje – platus kalavijas (čia
– platus peilis, funkciškai prilygstantis kalavijui);
d) prie kalavijo rankenos prikibusios trys
baidyklės, piktos dvasios (čia – stačia gyvačiukė).
Ragė – raganų, piktų moterų ir kirmėlių
(taigi, roplių, šliužų) deivė. Paralelės rodo šių
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dviejų dievybių genetinį ryšį, o skirtumai veikiausiai
priskirtini skirtingoms istorinėms epochoms.
Žagarės Deivės mirties ženklai – gamtiškos prigimties. Tai gali rodyti ankstesnę istorinę epochą. Giltinės
dalgis, Ragės kalavijas ir nuodų taurė – jau žmonių pagaminti įrankiai, socialinio kultūrinio pobūžio atributai. Nors mūsų Deivės peilis irgi toks, vis dėlto jis čia
„implantuotas“, yra kaip ir organas (o Ragės kalavijas
– jau akivaizdus įrankis). Tai tėra metafora, drastiškai
nusakanti atitinkamą burnos funkciją (ir su ja tiesiogiai
susijusią deivės funkciją).
Dar keli žodžiai apie aptariamos Deivės naikinamųjų galių „arsenalą“, numanomą trejopą jų poveikį.
Peilis „žudo“ taip pat kaip ir kalavijas, dalgis ar plėšrūno dantys: tiesiogiai pažeidžiami aukos gyvybiniai
organai, suardoma audinių struktūra. Nuodai žudo kitaip: sutrikdo funkcijas. Žinome, jog gyvatės nuodų
poveikis hemolitinis – sukelia vidinius kraujo išsiliejimus aukos organuose, kraujo indų trombozę, sutrikdo
širdies veiklą. Gyvatės akių žvilgsnis, vadinamas hipnotizuojančiu, žudo dar kitaip: destabilizuoja ar net
paralyžiuoja psichiką.

4. Apsauginės magijos ženklai.

14 pav. Žiedas, rastas šalia Žagarės skulptūrėlės.

Tiek atkerint, tiek užkerint akcentuojamos kertės ir
tarsi apibrėžiamas ratas. Būtent šitaip, matyt, ir galima
paaiškinti akmeny įrėžtų siaurų kreivių prasmę. Matyti
gal šešios ryškesnės kreivės, kurios įvairiomis kryptimis
juosia akmenį. „Maginio rato“ apsauginė funkcija gerai
žinoma (pavyzdžiui, maro metu kaimą apardavo ratu,
kad neįeitų maro deivė60).
Mūsų atveju minėtus ženklus reikėtų suprasti ne vien
tiesmukai – kaip apsauginę priemonę. Tikriausiai toks

Skulptūrėlė, manau, turi apsauginės magijos ženklų,
kurių nepaminėjus, kūrinys būtų
aptartas nepilnai. Deivės atvaizdas
apkertuotas įkirtomis kaltuku. Apkertavimo ritualas gerai žinomas iš
etnografinių šaltinių ir tautosakos:
velykinio kumpio kaulai būdavo
užkasami keturiuose sodybos kampuose (arba ant ežių); panašiai apribojamas, tikintis jį apsaugoti nuo
negandų, javų laukas.58 Ceremonijos veiksmą, be abejo, lydėdavo ir
verbalinis aktas – malda, prašymas
ar užkeikimas. Visa tai turėjo garana
b
tuoti apkertuojamo objekto apsaugą.
15 pav. Roplio dizaino bruožai: žiedo, rasto Žagarėje, atvaizdas iš galvutės pusės (a)
Ritualas savo šaknimis remiasi saviir jo fragmentas su odos rašto imitacija (b) bei natūralus žalčio „dizainas“ (c).
saugos instinktu. Elementariausias
pavyzdys – gyvūnai, vienaip ar kic
taip ženklinantys savo teritorijos ribas.
M. Slančiausko užrašytoje tautosakoje aptinkame ir
priešingą – atkerėjimo, kerų pašalinimo motyvą. Aktas formaliai tapatus – irgi kertuojama.59 Bet pasakos
herojus ne tik lazda apdaužo kerų objektų kertes: tą jis
daro apsukui jodams. Javų lauko apsauginė ceremonija
taip pat būdavo dviguba: kaulai būdavo užkasami apeinant lauką.

45

BALSAS DISKUSIJAI

16 pav. Žiedas iš Griežės (Mažeikių r.) kapinyno.
Antano Lukšėno (1, 4, 9, 10, 11, 14 pav.) nuotraukos,
Rimvydo Derkinčio (15a, b pav.) skenai.

buvo pašventinimo apeigos įprastas baigiamasis aktas
(mano tėvas, išdrožęs dalgiakotį, bet nespėjęs jo paženklinti – aštuonlapiu dešiniojo ranktūrio gale, – dar nelaikydavo jo pabaigtu).

Post scriptum: žiedas
Tiesiog būtina čia aprašyti kartu su skulptūrėle iškastą žiedą (14 pav.). Tam tikrą sąsają galima įžvelgti ir tarp
abiejų radinių išvaizdos.
Žiedas pagamintas iš lieto 108 mm ilgio pusapvalio skerspjūvio žalvarinio ruošinio. Turi pastorintą (5
mm) ir paplatintą (9 mm) priekinę dalį, ornamentuotą
įkypais ranteliais (įkartomis), imituojančiais įvijas (pynimo–sukimo imitacija). Susiaurinti, suploninti žiedo
galai sukeisti. Tokie žiedai II tūkst. I pusėje pakeitė
įvijinius žiedus.
Forma – ovalas, kurio vidinio rato matmenys yra
25x22 mm, taigi žiedas tikriausiai priklausė vyriškos
lyties stamboko sudėjimo asmeniui. Nelyginiai ranteliai turi labai tankias įstrižas įkartėles, o lyginiai –
aukštėlesni. Vienas žiedo galas palaipsniui atitolintas
nuo vertikalios žiedo plokštumos iki 3 mm, o kitas –
prigludęs. Šis – storesnis, trikampiškai nusmailintas ir
iš šonų suplotas (pav. 15a). Matome schematišką roplio
galvutę, dviem įkartėlėmis, pavaizduojant tariamas žalčio žiaunas, atskirtą nuo liemens. Įkirsta ir akelė (apskritimas su tašku centre). Kitas žiedo galas plonesnis ir
skeltas įkartėle, taip pavaizduojant roplio uodegą (kartais etnografinėje medžiagoje aptinkame pavaizduotus
roplius su skelta uodega). Šis žiedo galas atlenktas,
matyt, specialiai, kad paryškintų roplio įvaizdį: susirangiusio žalčio uodega būna kiek atokiau nuo ringių
plokštumos, o galvutė glaudžiama būtent ringių viduje.
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Žemiau vijų imitacijos yra žvynų ornamentas (15b
pav.; palyginimui šalia pateikiame natūralų žalčio „dizainą“: 15c pav.). Panašių odos rašto imitacijų žinoma
vėlyvojo geležies amžiaus dirbiniuose.61 Ropliams būdingas dizainas Lietuvos archeologinėje medžiagoje
aptinkamas pirmiausia vikingų epochos papuošaluose.
Šiek tiek vėlesnis, atrodo, yra realistiško žalčio pavidalo
žiedas, rastas Šilutės r.62
Panašių į Žagarės žalvarinių žiedų rasta Bubiuose,
Griežėje, Mežuotnėje bei kitur.63 Jų ranteliai taip pat
pakaitomis lygūs ir skersai rantuoti arba platūs ir siauri, aukštesni ir žemesni. Mūsiškis žiedas panašiausias į
vieną Griežės kapinyne rastą žiedą (16 pav.)64: nelyginiai ranteliai rantuoti, kaitaliojasi žemesni ir aukštesni,
o žemiau „vijų“ žiedas taip pat staigiai susiaurintas ir
suplonintas. Šio tipo žiedai pastaruoju metu šiaip jau datuojami XIV a.–XV a. pr. (Eugenijus Svetikas ir kt.). Vis
dėlto žiemgalių kultūrinį palikimą tyrinėjantis archeologas Ernestas Vasiliauskas šį žiedą priskiria XIII a. (remiuosi šio straipsnio recenzija).
Iš paminėtų žiedų aptariamasis išsiskiria išryškintu
roplio „dizainu“: odos raštas, galvutė su akele ir žiaunomis, neglaudžiai sukeisti žiedo galai, uodega ir vijų imitacija – ranteliai. Jų yra 11. Atkreipkime dėmesį: įkartų
12. Gal čia galima asociacija su mėnesių skaičiumi?65
Roplys buvo atgimimo, amžino atsinaujinimo, taigi ir
metų ciklų kartojimosi simbolis.
Ofiomorfinis žiedo dizainas sustiprina prielaidą, jog
skulptūrėlė ir žiedas šalia aptikti ne atsitiktinai. Toks
žiedas, matyt, simbolizavo žaltį (pažymėtos „žiaunos“)
ir galėjo būti mūvimas kaip ritualinis rykas (apeigose);
kaip papuošalas (kasdienybėje) jis nebuvo patogus nešioti dėl atlenkto vieno galo.
Kartu iškasta, kaip minėta, ir surūdijusi dalgio geležtė. Radėja teigė ją numetusi prie namo šiaurvakarinio
kampo ant įvairių atliekamų buitinių daiktų sąvartos, iš
kur geležtė dingo. Duomenų apie ją nėra, išskyrus radėjos patikinimą: Kas tē daugiau – dalgis! Atidžiai apieškojau sodybą, bet geležtės neberadau.

Baigiamosios pastabos,
apibendrinimas ir išvados
Nors Žagarės skulptūrėlėje kreivai išgręžta akis, grubiai iškalta nosis, kūrinys meniškai yra įtaigus. Ypač išraiškingai pavaizduotas peilis, žaltys (ar slibinas), lanksčiai išnaudota asimetriška akmens forma, pasukant Deivės atvaizdą „trim ketvirčiais“ (tarp en face ir profilio);
gerai jaučiama erdvinė estetika, išlaikyta pusiausvyra
tarp horizontalių ir vertikalių portreto elementų. Žmogus papildė gamtos sukurtą paveikslą, minimaliomis
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priemonėmis, bet įtaigiai paversdamas akmenį galvos
skulptūra.
Seniausi pasaulyje meno paminklai yra religinės ritualinės paskirties. Ir Žagarės skulptūrėlė – vienas iš
mūsų seniausios dailės paminklų – tikriausiai buvo skirta tenkinti religines reikmes. Ji galėjo būti naudojama
ritualuose, kulto apeigose. Deivės skulptūrinis portretas,
kaip matėme, perteikia jos „genetinį kodą“ ir funkciją.
Aiškiai akcentuotas jos naikinamasis pradas, kartu pažymint ir jos dualizmą. Todėl atvaizdą hipotetiškai galima
laikyti antgamtinių naikinamųjų galių personifikacija,
artimiausia žinomos marinimo funkcijos vykdytojos
Giltinės įvaizdžiui. Atvaizdo bruožai aiškintini ofiomorfiškai; galbūt tai tiesiog Giltinės, vėliau patekusios į rašytinius šaltinius, provaizdis.
Kaip ne sykį pastebėjome, mūsų skulptūrėlės atlikimo technika ir vaizdavimo stilius mena tradicijas, Rytų
Pabaltijo kraštuose žinomas nuo akmens amžiaus. Be
abejo, kartu su naujais elementais ir bruožais, nulemtais
skulptūrėlės sukūrimo laikmečio. Peilio atvaizdas bei jo
padėtis, atsitiktinai ar ne, kelia sąsajų netgi su I tūkst.
antrosios pusės (tiksliau, viduriniojo geležies amžiaus
antrosios pusės) žiemgalių kultūra, – galbūt ir šiuo atžvilgiu galima kalbėti apie tam tikrą buvusią labai gają
tradiciją, perimamumą, ir jos gajumą galėtume aiškinti
būtent kultu, religija. Šalia akmens tame pačiame žemės
sluoksnyje aptiktas žiedas rodytų, kad skulptūrėle galėjo būti naudotasi XIII a. Kaip parodė aikštės, esančios
Kalno g. pietvakarinio galo prieigose, archeologiniai
tyrimai, čia XIV–XV a. būta gyvenvietės. Mūsų radiniai pačioje Kalno g. gal ragintų tos gyvenvietės ribas
nukelti gerokai į šiaurės rytus bei pakoreguoti datavimą.
Žiedas, sprendžiant iš jo dizaino, galėjo būti kulto rykas,
mūvimas atliekant religines bei kalendorines apeigas.
Skulptūrėlės datuoti, suprantama, neįmanoma. Visi
trys skulptūrėlę nepriklausomai tyrę geologai sutartinai
pastebėjo žymų įrankiais apdorotų vietų padūlėjimą. Ne
pernelyg vėlyvą laikotarpį rodytų ir skulptūrėlėje aptikti
tradicijos atspindžiai.
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The Analysis of one Ancient Sculpture:
Mythological-Religious Aspect
Aleksandras STABRAUSKAS
In the Spring of 1989 in Žagarė (Joniškis District),
Kalno st. 14, a miniature stone that looks like a little sculpture of a human head was uncovered whilst planting a tree
in a private garden.
The paper aims at defining (or reconstructing) the mythological and cultural content of the sculpture. To this end,
Stabrauskas draws on geological data, systemic causative
analysis (considering the peculiarities of the way the stone
was worked and the expedience of the elements represented) of the artistic intervention, appropriate folkloric as well
as mythological parallels and associations, and some linguistic data (especially from Žagarė region). The unknown
artist complemented and corrected the features of the stone
modelling it to resemble a human head. The destructive element of the represented creature is especially highlighted.
Therefore, the image can be hypothetically assumed to
represent the personification of all destructive powers, akin
to the image of the Reaper that from historical sources and
the folklore is known to be the executer of the function of
death. The features of the image are interpreted ophiomorphically, it may be the prototype of the Reaper image that
arrived into the written sources later on.
A locally made ring featuring traits characteristic of
reptile designs in metal items dating back to the 13th century was found next to the stone. One can make a careful hypothesis that around this time the two findings might
have been used to perform traditional, religious or possibly
sacrificial rituals.

SKAITYMAI

Jono Lasickio žemaičių dievai:
lietuvių mitologijos studija
Valteris JASKEVIČIUS
Tęsinys nuo L iki Ž ir pabaiga.
Lasdona, lazdynų deivė, yra moteriškosios giminės, nepaisant Lasickio pavartoto [apie ją kartu su Babilu kalbant]
vyriškosios giminės lo. dii. Atsižvelgiant į jo lietuvių kalbos neišmanymą, neatitikimas jam turėjo atrodyti nereikšmingas. Vardas, bendrinėje lietuvių kalboje Lazduonà, atsirado iš to pat pavadinimo upės Tauragės apskrityje. Jos
sudievinimo priežastimi galėjo būti būdingas upių šventumas. O jeigu upė dargi tekėjo pro lazdynus < lazda „lazdynas; tiesus pagalys“, tai pasidaryti iš jos lazdynų deivę
buvo nesunku.
Laukpatimo, bendrinės kalbos dgs. naud. *laukpatiems <
*laukpatis, meldėsi tie, kurie ruošėsi arti ar sėti. *Laukpatis
kilo iš ankstesnio *laukopatis < la÷kas ir patís,-ies „ponas,
šeimininkas“. Lasickio pateiktosios lyties galūnė -o yra lotynų vienaskaitos naudininko, o -im- mena pirmykštį žemaičių
daugiskaitos naudininką *laukpatims, bendrinės lie. kalbos
*laukpatiems. Lytis veikiausiai atsirado iš Laskausko nugirsto sakinio Žmonės neša *laukpatims (dovanas). Jis palaikė tai vienaskaitos lytimi su būdingai redukuota žemaitiška
galūne. Iš visa ko sprendžiant, žodis vartotas tik daugiskaita.
Mažvydas šiuos arimo bei sėjimo globėjus apibūdino žodžiu
*laukosargai (laukasargai1), o tai rodo jų vardą nebuvus
griežtai apibrėžtą. Abu vardai, šiaip ar taip, mena tikėjimą
derliaus dvasiomis ar sergėtojais.
Ligiczus atnešąs žmonėms santarvę ir ją saugąs. Nors
įmanoma rekonstrukcija būtų *liginčius, Laskauskas kitais atvejais -i- ir -in- nepainioja. Geresnė rekonstrukcija
tad būtų *lygyčius „lygintojas“ (analogiškai *kerpyčiui)
< lôgyti / lôgįti < lôginti. Lytis grynai žemaitiška, buvusi
nežinoma Pretorijui, pakeitusiam ją į prūsų lie. Lygiejus
(Mannhardt, Götterlehre, p. 5452) pagal analogiją su asmenvardžiais Motiejus, Baltramiejus ir t.t. Tačiau kad ir
kokia būtų tikroji prolytė, Lasickio *lygyčius dievybe nepavirs. Lietuvos kaimuose buvo ir tebėra tam tikri vyresnieji, kurių šaukiamasi iškilusiems keblumams sutvarkyti,
nors ir nėra duomenų, kad jie būtų šitaip vadinti. Mežinskis
(p. 202, išn. 65) pagrįstai teigia abstrakčią šios dievybės
prigimtį nederant su lietuvio dvasia.
Luibegeldos esančios dievaitės, kurių šaukiamasi taip:
Luibegeldai per mare porire sekles gillie skaute – Vos

deae transmisistis ad nos omnia semina siliginea „Jūs,
deivės, mums atsiuntėte visokių javų sėklų gilės kiaute“.
Lotyniškasis vertimas nėra tikslus, o pati lietuviška ištara turi visus mįslės ar užkeikimo požymius. Jei tai mįslė,
bendrine lietuvių kalba ji turėtų skambėti: Luibė gelda per
marę periria sėklas = gilės skiautė „Prastas luotas atplukdo
per jūrą sėklas = gilės kiautas“. Pirmoji dalis čia yra pati
mįslė, o antroji – įminimas. Tokiu atveju netikslus, labai
jau laisvas lotyniškas vertimas tiesiog sujungia abi dalis į
vieną sakinį. Užkeikimo atveju, bendrine lietuvių kalba jis
galėtų skambėti: Luobo gelda per marę periri (liepiamoji
nuosaka, kitaip perirk) sėklas gilės skiaute! „Žievės luote,
atplukdyk (mums) per jūrą sėklas gilės kiaute!“ – padarius
prielaidą, jog Luibe- yra klaida vietoj kilm. luobo < luobas „stora medžio žievė, karna“. Pastaroji rekonstrukcija
geriau sutinka su lotyniškuoju vertimu. Mįslė vargu bau
sukeltų sąsajų su kokia deive, o štai užkeikimas nesunkiai
būtų galėjęs būti perprasmintas kaip skirtas deivėms, vardu
Luibegeldae. Gausios žemaičių tarmės lytys pritinka abiejoms rekonstrukcijoms.
Matergabiae – deivė, kuriai namų šeimininkė aukoja
pirmąjį krosnin šaunamą duonos kepalėlį, pažymėtą įspaudžiant pirštu. Iškeptą šį kepalėlį valgo ne kas kitas, kaip
tik namų šeimininkas arba pati šeimininkė. Turint omeny
Lasickio abejingumą galūnėms, lytis tegali būti *moterų
gabija su lotyniška vienaskaitos naudininko galūne -ae.
Deivė atsirado nesupratus paprasčiausio duonos kepimo
papročio. Duoną kepant namie, įspaudai pirštu, neturintys
jokios religinės prasmės, joje daromi iki šiol. Duonos kepimą esant globojamą kažkokios deivės Laskauską galėjo
paskatinti pamanyti toji pagarba, kurią lietuvis žemdirbys
reiškia šiam savo pagrindiniam maistui. Ypatingas šeimininkui ar šeimininkei skirtas kepalėlis buvo kepamas iš
paskutinės nuo duonkubilio nugramdytos tešlos. Šis pagrandėlis gal buvo atlygis šeimininkui už darbą, arba gal
šeimininkė jį valgydavo norėdama patikrinti duonos kokybę. Likusi duona būdavo atidedama, kol bus baigta senoji.
Miechutele esanti viena iš dažų dievybių, kurias garbinę tie, kurie miškuose ieškodavę dažančiųjų augalų. Tai
klaidingai užrašyta *mėlių teta „mėlžolės teta“ arba „mėlynų dažų teta“, kaip kad vadinta moteris, renkanti ir parduodanti mėlžoles arba pati iš jų daranti dažus. Mėlžolės (Isatis tinctoria) lietuvių tarmėse dar žinomos kaip m¸lys,-ių,
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m¸lės,-ių ir pan., jų lapai naudoti mėlynų dažų gamybai.3
Antai grybų teta žemaičiai vadina moterį, paprastai vyresnio amžiaus, renkančią ir pardavinėjančią grybus. *Mėlių
teta mena kažką panašaus.
Modeina, bendrinės lie. kalbos *medeinė, pasak Lasickio, yra miškų dievybė. Užrašytoje lytyje -o- yra klaida, o galūnė -a – iš lotynų kalbos mot. g. vns. vardininko.
Esama keleto užuominų, jog buvo tikima tokias miško
dvasias Lietuvos giriose gyvenant. Jau XIII a. „Volynės (Ipatijaus) metraštyje“ užsimenama apie tokią miško dvasią kaip Medeina (žr. Mannhardt, Götterlehre, p.
55, kur pateikiamas ir pats tekstas). Daukša jas pamini
daugiskaitos galininko linksnyje: Medeines (Mannhardt,
Götterlehre, p. 402). Kadangi šiedu šaltiniai nepriklausomi, galima manyti žmones tokiomis miško dvasiomis
tikrai tikėjus. Daukšos daugiskaita mena tikėjimą jų buvus daug. Pats žodis *medeinė yra pasidarytas iš žemaičių mìdė, rytų lietuvių mìdžias, bendrinės kalbos mìdis
„medis“ su priesaga -ein-, žyminčia priklausymą arba
siejimąsi, kaip kad Aukšte¤nis < ãukštas, Raséiniai < Råsupys < *Rasâ, upėvardis (Skardžius, Daryba, p. 290).
Istoriniai šaltiniai senovės Lietuvoje mini šventas giraites
ar miškus. Tokių paminėjimų akivaizdoje nenuostabu šias
regimai geranores, nors bevardes miškų dvasias aptikti ir
Lasickio tekste.
Numeias – daugybės namų dievybių ar dvasių pavadinimas. Pati lytis gali būti arba *numiejas – dėl aukštaičių
įtakos, arba tiesiog Raseinių tarmės žemaičių *numījas,
bendrinės kalbos mot. g. dgs. *namiejos – iš būdvardžio
*namiejas,-a „kuris yra namuose, namiškis“. Tokį būdvardį buvus galima spręsti iš šiuolaikinio žemaičių žodžio
paskuõjas / paskuõjis „paskutinis“, iš prieveiksmio žem.
paskuõ „pasku¤, vėliau“ su priesaga -ía-. Taigi *namiejas
būtų sudarytas iš prieveiksmio namiì ir tos pat priesagos
-ía-. Kita galimybė – tai Raseinių žemaičių tarmės *numijas, bendrinės kalbos *namijas, analogiškas tokiems
žodžiams kaip galvíjas, medíjas „medžiotojas“ ir t.t. (Skardžius, Daryba, p. 80). Pastaruoju atveju *namijas galėtų
būti namų dievybės vardas. Tokia rekonstrukcija mažiau
tikėtina, nes Lasickis kalba apie daugelį jų. Lasickio mot.
g. dgs. *namiejos sugretinimas su „Volynės metraščio“
vns. naud. N×nadýevi (Manndardt, Götterlehre, p. 51–52)
remiasi tik kai kurių garsų panašumu. Daugiau nėra jokių
duomenų, kurių pagrindu būtų galima patikslinti vieną ar
kitą lytį. Nesuteikia nieko daugiau, tik bendrai paminėję
namų dievybes, ir 1604 m. jėzuitų Ataskaitos (Mannhardt,
Götterlehre, p. 432–433). Šiaip ar taip, jeigu senovės lietuviai tikėjo miško ir lauko dievybėmis, visai įmanoma juos
tikėjus ir namų dvasiomis.
Orthus yra garbinamas žuvingas ežeras. Vardą reikia
skaityti *Artas arba *Artus, ir labai tikėtina, jog tai vieno
iš tokių ežerų vardas, kurie nūdien jau yra išdžiūvę ir buvo
per maži, kad patektų į XVI a. raštus. Pati vardo šaknis aki-
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vaizdi tokiuose vietovardžiuose kaip Ortiniškis (Спрогис,
214), lie. Artiníškis, Artelė – kaimas, netoli kurio dirbo
Laskauskas, – ir šiuolaikinis upėvardis Artavâ.
Percuna tete „žaibo ir griausmo motina“, matyt, bus atsiradusi iš pasakos. Tai, kad žemaičių *Perkūna tete, bendrinės kalbos Perk¿no tetâ, verčiama kaip „Perkūno motina“, neturėtų stebinti. Lietuvių tetâ yra įprastas vyresnio
amžiaus moters apibūdinimas. Toks liaudiškas apibūdinimas savaime rodo kilmę iš dainos ar pasakos. Nors užrašytose lietuvių pasakose jokie Perkūno tėvai nežinomi. Kita
vertus, Michelis Jonvalis4 užsimena, jog latvių mitologijoje kalbama Perkūną teturint vieną iš tėvų. Patsai Perkūnas
lietuvių mitologijoje labai gerai žinomas. Jei tikrai būtų tikėta jį turint motiną – vaizdinys pakankamai emocionalus,
kad būtų patekęs į daugelį liaudies dainų bei kitų poetinių
kūrinių, – būtų išlikę kokių nors jo pėdsakų. Šiuolaikinėje
Žemaitijoje Perk¿no tetâ tėra plūdimosi žodžiai, panašios
reikšmės kaip kad ragana. Jei taip tebus buvę ir XVI a.,
tai Perkūno teta kaip dievybė akivaizdžiai bus kokio nors
lietuvio gyvos vaizduotės vaisius. Nors štai Mežinskis (p.
186, išn. 27) mano šį vaizdinį esant labai seną ir žinomą
daugeliui arijų tautų. Kad ir kaip, senuosiuose lietuvių šaltiniuose jis daugiau neminimas.
Percunos, bendrinės kalbos Perk¿nas, griaustinio dievas, iš lietuvių pagoniškų dievų yra paliudytas geriausiai.
Etimologiškai Perkūnas sietinas su pe»ti, periù, p¸riau
„mušti, pliekti; trenkti (apie perkūną)“, nes būtent toks
yra pagrindinis perkūno požymis baltų kraštuose. Tokie
posakiai kaip Perkūnas įspyrė, Perkūnas nuspyrė nurodo
pirminę šaknies reikšmę. Ankstesnis aiškinimas Perkūną
esant susijusį su lotynų quercus „ąžuolas“ bus atsiradęs
remiantis Simonu Grunau, teigusiu ąžuolą buvus šventu
Perkūno medžiu (Mannhardt, Götterlehre, p. 196). Tačiau
šis aiškinimas neapima slavų Perun’o – akivaizdžiai tos
pat dievybės. Šaknis per- šia prasme kur kas tinkamesnė.
Nuo pat pirmojo paminėjimo „Malalos kronikoje“ (parašyta apie 563 m., tačiau išversta daug vėliau; seniausias
prieinamas tekstas datuojamas 1261 m.) jis kone visuomet
apibūdinamas kaip griaustinio bei žaibo dievas. Suomių
perkele ir mordvių Pirgene „velnias“ yra vieninteliai vediniai, netekę šios reikšmės, tačiau jie juolab neturi nieko
bendra su ąžuolais.
Perkūnas pasirodo bene visuose baltų mitologijos šaltiniuose, pradedant „Malalos kronika“, „Eiliuotąja Livonijos
kronika“ (1290 m.) ir t.t. Visus juos, gerai žinomus, pristato Manharto Götterlehre, todėl čia nėra reikalo jų kartoti. Tačiau šventas ąžuolas, ugnis ir žyniai – kaip paprastai
manoma, susiję su Perkūno kultu, – tėra XVI a. pradžios
pramanas, kurio pėdsakai vėlgi veda pas Simoną Grunau.
Prūsų religiją jis sukūrė pagal skandinavų pavyzdį, siekdamas pabrėžti artimą prūsų giminystę su germanais bei
skandinavais.5 Dažnas Perkūno minėjimas prūsų bei latvių
šaltiniuose rodo jo bendrabaltišką pobūdį. Kaip sakmių
būtybė, jis buvo taip stipriai įsitvirtinęs liaudies sąmonėje,
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kad išliko ir įsigalėjus Lietuvoje krikščionybei, tik dabar
jau kaip būdingas velnių priešas, į kuriuos jis nukreipia
savo ginklus.6
Lasickis pateikia gana keistą maldelę į Perkūną. Jo
žodžiais, griaustinio metu žemaičių žemdirbys nešdavo į
savo žemę lašinių paltį ir melsdavo: „Perkūne dievaiti, nemušk manęs. Dievų melsiu, o tau šią paltį mesiu“. Tolesnis
paaiškinimas, esą pavojui praėjus žemdirbys paltį suvalgo
pats, verčia įtarti Laskausko informatorių buvus gana sąmojingą. Šiaip ar taip, Perkūnas nebuvo laikomas pernelyg
išmintingu dievu, jei valstietis manė galįs jį taip lengvai
apgauti.
Vėliau Akelaitis mini paprotį, norint apsisaugoti nuo
žaibo, pakabinti vištidėje kumpį (Mannhardt, Götterlehre,
p. 382). Šios dvi skurdžios užuominos, nepaisant minėto
pirmosios pobūdžio, gali būti Perkūnui senovėje aukotų
aukų liekana.

Prigirstitis, lie. prigirstôtis „kuris išgirsta pašnibždom
kalbančius ir besiskundžiančius“ < prigi»sti, prigi»sta,
prigi»do „sugebėti išgirsti“ su mažybine priesaga -ôtis, yra
ne daugiau nei baubas vaikams gąsdinti. Nūdien tuo pat tikslu pasitelkiamas bùbas / bùbis. Pasakymo Nekriok, bubiui
atiduosiu (Balčikonis I, 907) šiuolaikiniam Laskauskui būtų
gana, kad Prigirstyčio vietoje pateiktų patarimą ne clamantem Bubis audiat [„nerėkti, kad Bubis neišgirstų“]. Žodis
neturi nieko bendra su giriâ, kaip kad prasimanė Pretorijus,
nors šis jo prasimanymas kai kuriems vėlesniems komentatoriams pavertė Lasickio Prigirstytį miško dievybe.

Pesseias, lietuviškai *piešėjas < piìšti „paišinti suodžiais ar anglimi“, slepiasi už židinio tarp ką tik atsivestų
įvairių jauniklių. Žodis pasidarytas iš lyties piìšos,-ÿ „suo
džiai, juodi dažai“ su ypatybės turėtojo priesaga -ėja-s,
pastaruoju laiku bevartojama bene vien tik sudarant veikėjų pavadinimus, kaip antai prek¸jas „pirklys“, molėjas
„kas mala“ ir t.t. (Skardžius, Daryba, p. 83–84). Vadinasi,
žodžiu *piešėjas „kas išsisuodinęs, išsipaišinęs; kas būva
suodžiuose, piešose“ veikiausiai bus pavadintas kokio
gyvūno jauniklis, žemaičių namuose žiemą laikytas prie
židinio. Tokiu atveju lengva suprasti, kodėl jis visas išsisuodinęs, paišinas. Su analogiška priesaga -ija- galėtų būti
sudaryta įmanoma lytis *piešijas / *piešija (žr. Skardžius,
Daryba, p. 82–83), tačiau *piešėjas atrodo būsiąs patikimesnė rekonstrukcija.

Ragaina, dar viena miškų deivė, savo priesagos -i-, be
abejonės, gavo iš panašios lyties Modeina. Vienintelė lietuviška lytis, atitinkanti kontekstą, yra rågana. Įmanomoji
*Ragaine (plg. dvarą Raseinių apskrityje, vardu Ragoine,
– Спрогис, p. 268) negali būti susieta su mišku, tuo tarpu
tautosakos ragana paprastai gyvena girioje. Tokia pat balsių kaita, kaip kad rågana < reg¸ti „matyti, patirti regėjimus“, pasižymi ir maldâ < meµsti, sãrgas < sérgėti. Šiaip
jau lietuvių fėja vadinama laume, ir šis vardas turi teigiamą
prasmę. Manoma, kad lietuvių rågana atsirado su krikščionybe, kartu su velnio vaizdiniu (Balys, Skaitymai, II, p.
83–84). Tokiu atveju ši vėlyva būtybė vargiai galėjo būti
pagoniška deivė.

Priparscis, žemaičių prôparšis „visas kiaulių prieauglis“ (plg. lenkų przypłodek swiń „kiaulių prieauglis“), komentarų nereikalauja. Kiekvienas naujas jauniklis, be jokio
sudievinto prižiūrėtojo įsikišimo, padidina dar nesugebančių ėsti (nefrendes) žinduklių skaičių.

Pizio su lotyniškojo naudininko galūne yra tasai, kuriam jaunuomenė aukoja, ruošdamasi nuotaką lydėti pas
jaunikį. Lie. pizius „pasileidėlis, ištvirkėlis“ < pízė „cunnus“ pastaraisiais laikais tėra plūdimosi žodis. Vienintelė
užrašytoji jo reikšmė yra vulgari. Į dievų sąrašą jam patekti, matyt, bus padėjęs koks vietinis pokštininkas. Vien dėl
šio žodžio, atsidūrusio Lasickio sąraše, lietuviams priskirti
falinį kultą būtų visiškai nepagrįsta.

Ratainicza, lie. ratainôčia, yra ne arklių dievybė, o žodžių rata¤nė „pašiūrė vežimams, rogėms ir kitiems daiktams laikyti“ ir tos pat reikšmės suslavintos lyties ratinyčia
mišinys. Vežimai bei rogės priminė apie arklius. Tai, pasitelkus šiek tiek vaizduotės, ir pagimdė šią arklių dievybę. Visiškai kiti vardai, pateikti Stryjkovskio (Chaurirari,
prasmė nenustatyta) bei Rygos jėzuitų (latvių dieviņš Ūsiņš
„dievaitis Ūsinis“, žr. Mannhardt, Götterlehre, atitinkamai
p. 339 ir 442), irgi byloja prieš kokią nors bendrą baltišką
arklių dievybę.8

Polengabia, židinio ugnies sergėtoja, – dar vienas dūrinys su gabijâ, t.y. pìlenas „židinys, ugniakuras“ ir gabijâ
> *pelengabija arba, dar tikėtiniau, *pìleno gabijâ „židinio gabija, židinio ugnis“. Akelaičio Gabe7 leidžia manyti,
kad antrasis dėmuo -gabia Lasickio bus užrašytas teisingai, plg. panašų santykį tarp musiâ : mùsė, ežiâ : ežº ir
t.t. (Skardžius, Daryba, p. 70). Tokiu atveju -gabia būtų
lenkiškai užrašyta XVI a. žemaičių *gabja (reikšmei, žinoma, nė kiek dėl to nesikeičiant). Lasickio -o- pirmajame
dėmeny Polen- vietoj lietuvių -e- atsiranda taip pat, kaip
ir žodžiuose Modeina, lie. *medeinė, bei Apidome, lie.
apôdėmė. Visumoje sąvoka, matyt, tiesiog įvardija židinio
ugnį, be jokių užuominų į šventumą.

Rauguzemapati, lietuviškojo originalo *raugų žemapatis „rūgimo arba mielių dvasia“ lotyniškasis vienaskaitos
naudininkas, pirmiausia yra alaus dievas, kuriam aukojami nuliejimai (nuleidímas) bei pirmasis duonos kepalas
(Taswirzis – ? lie. paviržis „papildomas atlyginimas samdiniui maisto produktais, pyragas“). Tam tikra liejamoji auka
– alaus nuliejimas ant žemės prieš geriant – kai kur Lietuvoje atliekama ligi šiol. Tačiau toks nuliejimas, vadinamas
žemynėliãuti, paprastai atliekamas žemės deivės Žemynos,
o ne kokio nors alaus dievo garbei.
*Raugų žemapatis pas Pretorijų pasirodo kaip Ragupatis, o pas Stryjkovskį – kaip Ruguczis (lie. rugùtis) (žr.
Mannhardt, Götterlehre, atitinkamai p. 521 ir 338). Visos
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trys lytys kyla iš lie. rauga¤. Dingstimi dievybei atsirasti galėjo būti noras turėti romėnų Bakcho atitikmenį. Žinoma, alų geriančiai tautai turėti alaus dievą būtų visai
suprantama. Narbutas jį pavadino Ragutis < rågas,9 nes
senovės lietuviai buvo vaizduojami alų geriantys iš ragų.
Šiuo vardu dievas pateko ir į ankstyvuosius lietuvių raštus.
Rekicziovum, Kęsgailų ir Šemetų (Schemietiana) iš
Venties šeimyninis dievas, atitaisius skaitytinas kaip *Rekucziovium. Lytis yra lotynų kalbos vienaskaitos galininko
linksnio, fonetiškai – iš baltarusių Rekutevič. Pamatinė šio
vardo lytis yra lie. Rėkùtis, le. Rekuć. Šis gerai žinomas
Kęsgailų giminės atžala 1528 m. buvo Žemaitijos seniūnas (le. starosta). Mežinskio (p. 181) pasiūlyti vedybiniai
ryšiai, matyt, bus vienintelis būdas paaiškinti, kodėl ši dievybė esanti bendra Šemetų ir Kęsgailų šeimoms. Apie tai,
ar kuri iš šių šeimų kada yra turėjusi valdų ties upe Venta
arba to pat vardo miestelyje, duomenų nėra, nors abiejų
šeimų nariai jau 1432 m. buvo iškilūs Žemaitijos valdininkai. Lasickio Ventis neabejotinai nurodo į minėtą miestelį,
o pati dievybė mena pastangas, ryšium su tariama kilmingų
žemaičių šeimų romėniškąja kilme, nustatyti jų penatus.
Salaus, žemaičių salãus < *salavas, – dar viena nežinoma dievybė. Pačios lyties atitikmenys būtų Panãus <
Panåvas, Kūzãus < Kūzåvas ir t.t., kaip kad Žemaitijoje
pasakoma iki šiol. Šaknis, galimas daiktas, yra iš lie. salâ.
Žodis dar gali reikšti „sodžių, kaimą; žemės plotelį toliau
nuo namų; aikštelę miške“ (plg. le. siolo „kaimas“). Milkus pateikia žodį salava „salelė“,10 o priesaga -ava vartojama išskiriant pamatinio daiktavardžio ypatybę, kaip
kad linåvas „lino žiedo spalvos, žudras“ < lina¤, lapåvas
„medžio lapų spalvos“ < låpas ir t.t. (Skardžius, Daryba,
p. 379). Esama keleto XVI a. užrašytų vietovardžių su pradžios Sal-, Sol- (žr. Спрогис, p. 285–286, 295). Atsižvelgdami į priesagą, iš to galime spręsti, jog gyvenvietė, laukas
ar sala, vardu *Salavas, buvo per mažas, kad būtų užrašytas kaip toks. Tik koks nors su juo siejamas padavimas
galėtų paaiškinti, kodėl jis atsidūrė Lasickio sąraše.
Sidzium, lotyniška vienaskaitos galininko forma pateiktas *Sidzius, – tai dievybė, globojanti Mikalauskų šeimą
(Micheloviciana, le. Michalowski). *Sidzius – tai Lasickio
užrašytas Raseinių žemaičių *Žydžius, lietuvių bendrinės
kalbos *Žiedžius, neabejotinai susijęs su ežeru Beržono kaimynystėje, netoli Platelių, dabar vadinamu Žiedas
(plg. Žedy, Спрогис, p. 114). Mažesnis ežerėlis šalia vadinamas Žiedeliu, matyt, dėl to, kad yra apvalus. *Žiedžius
galėtų būti vietinė lytis, pasidaryta iš žîedas „apskritos formos daiktas“ su priesaga -iu-, kaip kad Kaµnius < kãlnas,
Ka÷lius < kãulas (Skardžius, Daryba, p. 78). Lasickio pateiktos lyties pradžios s- gali būti z ortografinis variantas,
kaip jau yra nutikę su Lasdona, lie. Lazduonâ. Žemaičių
*Žydžius yra aiškiai dūnininkų potarmės, nes atskleidžia
būdingą šios potarmės ypatybę – bendrinės lietuvių kalbos
-ie- tarimą kaip -y- / -ī-.11 Šios vietos ryšio su Mikalauskų
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šeima nustatyti neįmanoma, nors pati pavardė Žemaitijoje
tebėra žinoma.
Simonaitem, Mikučių šeimos (Mikutiana) dievybė, veikiausiai yra sudievintas Mikučių pradininkas, arba penatas,
Simonaitis. Simonaitis „Simono sūnus“ – įprastas lietuviškas asmenvardis, kaip nors ypatingai su Mikučiais nesusijęs.
Siliniczus, lie. *šilinyčius, antroji samanų dievybė, yra
suasmeninta šilinôčia „vieta, kur gausu šilų“ < šila¤ „viržiai, šilojai“, taigi reiškia „tą, kuris gyvena šilyne; jo dvasią, vėluoką arba vaiduoklį“. *Šilinyčius ir *Kerpyčius akivaizdžiai yra susikurti ad hoc. Priesaga -yčius atrodo tam
kaip tik tinkama.
Siriczus, lie. *siryčius, – dar vienas nežinomas žmonių
pagalbininkas. Pagrindas šiai dievybei atsirasti bus buvęs
asmenvardis Sirus bei jo vediniai Sirãitis, Sirùtis, Sirãičiai
ir pan. Asmenvardis Žemaitijoje žinomas nuo 1495 m.12 Iš
visko sprendžiant, dievybę šiuo vardu pasidaryti Laskauską paskatino koks nors vietovardis, pasirodęs jam keistas.
Kiti pasiūlyti šio vardo aiškinimai atrodo pernelyg pritempti, kad būtų verti aptarimo.
Smik smik Perleuenu, lie. Smík, smík per vel¸ną, – ne
dievybė, kurios šaukiamasi pirmąsyk ariant, o paprasčiausiai arimo dainos pirmoji eilutė. Raidžių l ir v sukeitimas
aiškintinas tuo, kad Laskauskas apskritai maišė lenkų kalbos garsus ł ir w, taikydamas juos lietuvių kalbai. Taigi
smík – tai antrojo asmens vienaskaitos liepiamoji nuosaka
iš smígti, smi¹ga, smígo; per – prielinksnis; vel¸ną – žodžio vel¸na vienaskaitos galininkas. Analizė tad „dievybę“
panaikina ir tik parodo Laskauską visiškai neišmanius kalbos bei lengvabūdiškai vylusis, kad bet kokie keistai skambantys žodžiai būtinai mena dievybę.
Srutis, viena iš dažų deivių, nurodo į kažkokį augalą,
kaip ir aptartoji *m¸lių tetâ. Etimologiškai srutis remiasi
šaknimi srū- „srūti, tekėti“, kaip kad pasr¿ti „imti srūti;
aptekti kuo srūvančiu; patvinti, pakilti“, srùtos „skystas
tvarto mėšlas, nešvarumai“, srutínė „srutų, paplavų duobė“, ir nurodo būtent į augalą (Achillea millefolium),
kuris ir dabar tebevadinamas vardais, išlaikiusiais tą pat
šaknį: sr(i)åvas, sr(i)åvo žolė, sr(i)aužõlė, sr(i)avínė,
sruvåžolė, sr(i)avanõsis, sruvanõsis (žr. Dagys, Bot. žod.,
s. v. Achillea). Šis augalas, dar vadinamas kraujažole, žinomas pirmiausia vakarų Lietuvoje. Kaimo žmonės iki šiol
skina jį, džiovina ir naudoja namie daromiems vaistams.
O jei dar su vaistažolėmis buvo susiję kokie prietarai ar
maginės formulės, tai Laskausko klaidos priežastis aiški.
Szlotrazis, lie. šlúotražis „nutrinta, nusidėvėjusi šluota,
šluotos ražas“, – vėl nežinomas pagalbininkas. Kaimiška
šluota, naudojama iki šiol, daroma iš kuokštan surišamų
liaunų šakų. Kol lapai dar nenubyrėję, ji visai gerai šluoja.
Mažesnis panašus šakų ryšulys, vadinamas vãnta, naudo-
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jamas vanotis pirtyje. Taigi šlúotražis gali reikšti tik ligi
ražų nutrintą šluotą arba atskirą jos ražą. Raganas tikėta
jojant tokiais šluotražiais į Šatriją, kur liaudies tradicija tikėjo jas susirenkant kasmet švento Jono išvakarėse. Šluota
taip pat būdavo išbandoma būsima žmona: jeigu ji pakels
ant grindų numestą šluotą, tai bus gera namų šeimininkė.
Ar tik nebus iš šio papročio radęsis ir šiuolaikinės kalbos
plūdimosi žodis šlúotražis, reiškaintis apsileidusią, nevalyvą, netvarkingą moterį. Iš šluotražio padaryti dievybę net
XVI a. turėjo būti grynas nesusipratimas.
Tawals, pasak Lasickio, „galimybių kūrėjas“ (auctor facultatum), galėtų būti žemaičių tåvalas „kas tingiai
dirba, apsileidėlis, valkata“ (plg. nutåvaliotas drabužis
„nuvalkiotas, nudėvėtas drabužis“). Šiuolaikinės lietuvių
kalbos tavalas teturi pejoratyvinę, kone plūdimosi prasmę
ir į dievus galėjo būti pakeltas tik per Laskausko visišką
neišmanymą. Tačiau lieka neaišku, kodėl tavalas tapo apibūdintas auctor facultatum. Prileidžiant rašybos riktą, dėl
kurio -w- atsirado vietoj -b-, Tawals galėtų būti žemaičių
tåbalas „trypimas, tam tikras šokis“ < tabalúoti „kabalduoti, maskatuoti; negražiai (svyruojant) ir garsiai trepsint
eiti; valkiotis, bastytis“. Išvydęs šokant tokį šokį Laskauskas galėjo nuspręsti jį esant ritualinį, atliekamą dievo, vardu *Tabalas, garbei.
Tiklis, vėl nežinoma dievybė, neabejotinai bus susijęs
su vietovardžiu Tykle pjalkes, bendrinės lietuvių kalbos
Tylio pélkės – pelkių Patumšių apylinkėse pavadinimu
(Спрогис, p. 316). Kareiviški žemėlapiai šiose apylinkėse dar nurodo ežerėlį, vardu Tiklis ar Tyklė.13 Kokia nors
vietinė tradicija galėjo pastūmėti Laskauską prie minties jį
buvus pašvęstą dievui, vardu Tiklis.
Tratitas Kirbixtu, žemaičių trьtītьs kibirkštū, – tai dievybė, užgesinanti trobose kibirkštis. XVI a. žem. trьtītьs,
dabart. žem. trõtytos aukštaitiškai yra trõtytojas < trõtyti, iš baltarusių тратить „išgaišinti, sunaikinti“ (Skardžius, Lehnwörter, p. 225). Dabart. žem. artos < artójas
rodo priesagoje tą pat pokytį. Jau vien tai, kad tratitas yra
slavizmas, panaikina galimybę jam būti lietuvių dievybe.
Kirbixtu vietoj lie. kibirkštÿ, daugiskaitos kilmininko nuo
kibirkštís, – visai suprantama iš Laskausko pusės klaida.
Be to, šis žodis apskritai lenkams yra neištariamas ir paprastai netgi pateikiamas kaip pavyzdys, kodėl lietuvių
kalba yra „neįmanoma“: niemožliwe słowo, niemožliwy
język „neįmanomas žodis, neįmanoma kalba“.
Twerticos, lie. *tvertikas, lauko Sarakowski globėjas,
sudarytas iš lie. tvérti „čiupti, griebti; aptverti tvora“ su
veikėjo pavadinimo priesaga -ikas (Skardžius, Daryba,
p. 228–229). Dabartinė kalba težino tvėríkas < tvérti, bet
esama ir kitų lyčių liekanų. Sprendžiant ir formos, *tvertikas turėtų būti asmenvardis, kaip kad Laužíkas, Šlapíkas
ir t. t. Šiuo, kaip ir Gubai, atveju, galėtume numanyti kokį
naujakūrį, sudievintą protėvį, ypač jei vardas būtų išlikęs

vietovardyje, pavyzdžiui *Tvertikai. Senieji lietuvių metraščiai legendinius kunigaikščius kildino iš vietovardžių,
kaip antai Kunas iš Kaunas, Borkus iš Jurbarkas, Kernius
iš Kernavė ir t.t. Esama užuominų, menančių ir vietovardį *Tvertikai, galbūt tapatintiną su šiuolaikiniais Tverais
Telšių apskrity (žr. Salys, Žem. Mundart., p. 57, 59, 82).
Laukas Sarakowski priklausytų toje pačioje apskrityje
esantiems Sarakams.
Vblanicza, namų dievybė, atsakinga už ūkio įrangą, yra
ne dievybė, o statinys. Jei tik Lasickio Ublanicza, lie. ublanyčia, nėra tiesiog klaidingai parašyta *ublinyčia < ùblas
„trobesys su krosnimi dervai degti, degutinė“, tai ji galėtų
būti mišinys iš ublådė „atskiras trobesys, kur yra duonkepė krosnis arba kur taisomas jovalas gyvuliams“ ir ką tik
minėto *ublinyčia. Priesaga -(i)nyčia, nors kilme slaviška, tebėra lietuvių liaudies kalboje produktyvi. Žemaičiai
ubladėje ne tik gamina maistą, bet ir saugo ūkio gėrybes.
Vetustis, vietinė Rietavo (Retowski) dievybė, skaitytina
kaip Vetuszis, bendrinės lietuvių kalbos Vetùšis. Pagrindas
šiai nesamai dievybei atsirasti yra miestelis Vetušiai netoli
Rietavo. Asmenvardis Vetùšis, kurio pranokėjas Laskausko
ir tapo sudievintas, Žemaitijoje žinomas ligi šiol.
Vielona arba Vielonia esąs mirusiųjų dievas, kurio šaukiamasi tam tikru ritualu bei formule. Laskauskas akivaizdžiai nesuprato „mirusiųjų maitinimo“ papročio ir iš žodžio veliónis padarė dievybę. Tai aišku iš konteksto, Sikies
Vielonia pemixlos, lie. Síkės – veliónio peniùkšlas „(tam
tikri plokšti) pyragaičiai – mirusiųjų maistas (penas)“.
Lytis Vielonia, kaip galima spręsti iš -i- prieš -n-, yra žemaičių vienaskaitos kilmininkas veliuonia, XVI a. tartas
*velianja. Atsižvelgiant į vietovardį Veliuonâ, lenkiškai
anuomet Wielona, taip pat į su panašia priesaga parašytą
Lasdona, ir šios dievybės užrašymas panašus – Vielona.
Dėl Laskausko klaidingo sprendimo velionį esant mirusiųjų dievą, be abejo, yra kalti su budynėmis bei laidotuvėmis
susiję papročiai. Lietuvių liaudies tradicijoje mirties deivės
pareigas šiaip jau eina Gílšė, arba Gíltinė, išlikusi kalboje
kaip figuratyvinis mirties pavadinimas.
Waizganthos yra dievybė, kurios šaukėsi merginos dėl
gero linų derliaus. Ši dievybė garbinta ištęstu bei gana sudėtingu ritualu ir tik tam tikru metų laiku. Fonetiškai Waizganthos, lie. *Vaižgantos, kyla iš *Vaišgantos, pavardės
*Vaišganta vienaskaitos kilmininko. Tai visiškai akivaizdu
iš Lasickio pateikto kreipinio Waizganthos deuaite…, lie.
*Vaišgantos dievaiti… Jei tai būtų pačios dievybės vardas,
šauksmininkas taisyklingai skambėtų *Vaišganta, dievaiti.
Pavardė *Vaišganta(s) Žemaitijoje neišliko. Kita vertus,
gretutinės lytys Va¤šginta bei Va¤šgintas buvo žinomos jau
XVI a., kaip kad matyti iš vietovardžio Vojžgintiški, lie.
Vaišgintiškiai (Спрогис, p. 59). Atitinkami variantai aptinkami varduose Da÷gantas : Da÷gintas, Gåligantas : Gåligintas, Vôgantas : Vôgintas ir t.t.14
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Walgina, naminių gyvulių, išskyrus arklius, globėja,
nėra susijusi su lie. vãlgyti. Kai kalbama apie gyvulius,
lietuviškai šis veiksmas vadinamas ¸sti (plg. vokiečių essen „valgyti“ : fressen „ėsti“). Walgina, lie. *valginė mena
tam tikrą dėtuvę ar maišą pakinktams bei kitiems gyvulių
reikmenims laikyti. Žodis susijęs su lietuvių vaµgas „virvė,
saitas, ypač gyvuliams rišti, kamanos, apynasris“ (Miežinis, Dict., p. 273), pastaruoju metu geriau žinomu latvių
kalboje, t.y. valgs. Su priesaga -inė sudaryta lytis *valginė
yra analogiška tokiems žodžiams kaip råtinė „pašiūrė vežimams, rogėms ir kt. laikyti“, šãukštinė „lentyna šaukštams
ir kt. laikyti“, kirvínė „prie sienos prikalamas išlenktas pagalys kirviui įkišti“ ir t.t. Tai šią Laskausko dievybę pastato
tarp kitų nepelnytai išaukštintų vietų bei daiktų.
Warpulis esąs atsakingas už garsą ore prieš ir po griaustinio. Lie. Varpulis yra tiesiog kitas Perkūno, griaustinio
dievo, vardas, formaliai – veikėjo pavadinimas, sudarytas
iš va»pas ir priesagos -ulis, kaip kad žem. dundùlis „griaustinis“ < dund¸ti. Šaknis, ta pati, kaip ir žodyje va»pas, yra
balsių kaita susijusi su virp¸ti. Vieną griaustinio dievą, Perkūną, Laskauskas jau turėjo, todėl išgirdęs apie Varpulį bus
nusprendęs jį esant atsakingą už griausmo virpesius.
Zemiennik yra dievybė, kurios garbei švęsdavo lapkričio antrąją. Ir pats dievybės vardas, ir visa, kas apie ją
pasakyta, pažodžiui paimta iš Aleksandro Gvanjinio „Europinės Sarmatijos aprašymo“,15 nuplagijuoto nuo Stryjkovskio (žr. Mannhardt, Götterlehre, p. 333). Zemiennik
galėtų būti polonizuotas lietuvių žìminykas (žìmininkas)
„žmogus, susijęs su žeme“. Žemaičių žìmininkas reiškia
„ūkininkas, valstietis“, tačiau Klaipėdoje taip vadinami
pusiasalio tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių gyventojai.16
Lenkiškai ziemianka, ziemianinka sakoma apie „mirtinguosius (žmones)“ priešingai „nemirtingiesiems dievams“.
Kadangi kituose nepriklausomuose šaltiniuose vyriškos
žemės dievybės nėra, ši lytis galėjo atsirasti iš Stryjkovskio nesuprasto žemaitiško vienaskaitos šauksmininko *Žeminyke, menančio moterišką žemės dievybę Žemôną. Būta
mėginimų šią tariamą vyriškąją žemės dievybę sieti su Herodoto paminėtuoju senųjų getų Zamulksis ar Zamolxis.17
Šiaip ar taip, getų tapatinimas su senovės lietuviais geriausiu atveju tėra teorija, ir gana skysta. Geriausias aiškinimas
– Zemiennik’ą laikyti nesuprastu žemaitišku deminutyvu
*Žemynike.
Zemina, lietuvių žemės dievybė Žemôna, yra atsakinga
už derliaus auginimą. Po Perkūno, tai geriausiai paliudyta
dievybė per visą Lietuvos istoriją. Pasak Bertulaičio, ji yra
būdingai baltiška, nes baltų tautos visuomet itin gerbė savo
žemę.18 Nors pirmoji užuomina baltų tautas garbinus kažkokią moterišką dievybę yra Tacito „Germanijoje“ paminėta aisčių matrem de(or)um (žr. Mannhardt, Götterlehre,
p. 8; Bertuleit, p. 10), Žemôna, kaip dievybės tikrinis vardas, pirmąsyk pasirodo būtent Lasickio tekste. Kilme tai,
matyt, būdvardinė lytis: *žemôna (deivº). Vėliau priesaga
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-yna ėmė reikšti veikėjo pavadinimą, ir žemôna ėmė atlikti
daiktavardžio funkcijas (Skardžius, Daryba, p. 269–270).
Paskui, žemę ėmus vadinti deminutyvais, dievybė gavo ir
kitų, iš esmės lygiaverčių, vardų: Žemynºlis, Žemynºlė,
Žemìlė. Tos pat šaknies veiksmažodis lie. žemyneliãuti
„aukoti liejamąsias aukas“ pavartojamas iki šiol, nes žemė
laikoma visa ko Motina, Maitintoja ir Pramote. Žemė buvo
šventa, bučiuojama, jos būdavo nevalia mušti. Iš viso to
akivaizdu, kad Žemynos, įasmenintos krašto žemės, kultas
tarp senovės lietuvių buvo pagrindinė gamtos garbinimo
apraiška.
Zemopacios, žemaičių *žemėpačias, bendrinės lietuvių kalbos dgs. gal. *žem¸pačius iš dgs. *žem¸patys, – tai
Lasickio paminėtas ištisos žemės dievybių klasės pavadinimas. Mažvydas (Catechismusa…, p. 10) yra vienintelis,
pavartojęs moteriškąją šio vardo lytį dgs. gal. Szemepatis,
lie. Žem¸patis. Kuršaičio mot. g. žempati (p. 519) yra abejotina. Kitų šaltinių duomenys apie šias žemės dvasias nusveria vyriškosios giminės naudai. Tokiu atveju Lasickio
pateikta galūnė būtų lotynų kalbos daugiskaitos galininko,
sutinkamai su permultos. Šių žemės dvasių regimai esama daug. Pasak liaudies tradicijos, kiekvienas ūkininkas
turįs savo, tačiau Lasickio tekstas verčia manyti visas jo
suminėtas dievybes, išskyrus Auxtheias Vissagistis, priklausius žemės dievų kategorijai, vadintai *žem¸patys /
*žem¸pačiai. Vargu ar įmanoma juos apibūdinti kaip nors
geriau nei žemės dvasias. Kaip tokias, jas ir galima laikyti
sudarius dalį pagoniškojo lietuvių tikėjimo.
Sprendžiant iš pradžioje aptartų vidinių duomenų, Jokūbas Laskauskas iškyla kaip nepatikimas XVI a. lietuvių
pagoniškųjų tikėjimų šaltinis. Nors Žemaitijoje gyveno
ilgai, žmonių, apie kuriuos pasakojo Lasickiui, kalbos jis
beveik arba nė kiek taip ir nepramoko. Kadangi Lasickis
jo informaciją priėmė neabejodamas, visas šis veikalas De
diis Samagitarum tolesniam lietuvių mitologijos tyrimui
nebeturi jokios praktinės vertės. Tik dvi iš daugybės darbe
paminėtų dievybių įmanoma bent kiek patikimai patvirtinti, tai griaustinio dievas Perkūnas, dar vadintas Varpuliu,
ir žemės dievybė Žemyna, kartais vadinama deminutyvu
*Žemynikė. Apie tariamą jos vyriškąjį antrininką Žemininką duomenų nėra. Visa tai rodo, kad senovės lietuviai iš
esmės buvo gamtos garbintojai.
Kaip ir kitos paprastos žemdirbių tautos, jie prasimanė
sau tam tikrų dvasių – ne dievybių – ir apdovanojo jas neapibrėžtomis antgamtinėmis galiomis, kaip antai Aitvaras,
Gabija, Kaukas, *Laukpatys (Lauksargai), *Žemėpatys,
Ragana, *Medeinė ir t. t. Tai jau yra pažymėjęs Prof. Ivinskis.19 Nepaisant visuotinio įsitikinimo bei kai kurių šaltinių
teiginių, religinio žalčių kulto nenustatyta. Nekenksmingą
žaltį senovės lietuviai įsileisdavo į namus ir saugojo kaip
gera lemiantį ženklą. Nieko daugiau apie kokį nors garbinimą remiantis duomenimis pasakyti negalima.
Kitos Lasickio dievybės tėra Laskausko nesusipratimo
vaisius. Kokie nors jo išgirsti padavimai paskatino jį prasi-

SKAITYMAI
manyti dievybes iš vietų pavadinimų, kaip antai apôdėmė,
guba¤ ir t.t., tačiau šiose vietose tariamai pasirodančių dvasių bei vaiduoklių jis nesugebėjo atskirti nuo tikro religinio
garbinimo objektų. Jo pateikti vietovardžiai mena daugybę
jau XVI a. pasakotų padavimų, tačiau nepatvirtina šių vietų
religinio garbinimo ar bent jų kaip šventviečių statuso.
Iš mus pasiekusių dokumentų žinome Laskauską kai
kuriose Žemaitijos vietose lankiusis, bet jo De diis Samagitarum pateikti vietovardžiai bei jų tarminės lytys leidžia
jo mitologinės informacijos kilmės vietas patikslinti. Dyvytis, Gandų (kalnas) bei *Žiedžius nurodo į dabartinės
Laukuvos apylinkes, Raseinių apskritį, dūnininkų tarmės
sritį. Brėkšta duotąja reikšme bei Kirnis mena Platelių
apylinkes, Kretingos apskritį. Pateiktosios Lazduonos bei
šluotražio lytys rodo jį buvus šios tarmės paribyje, ties
Kretinga ar Gargždais, nes tekste užrašytosios Lasdona bei
Szlotrazis mena būdingą donininkų (Klaipėdos apylinkių
žemaičių) tartį. Tai, kad skiriamosios tarmių ypatybės pasireiškia ne visuose lietuvių kalbos žodžiuose, patvirtina
žemaičių tarmes XVI a. dar buvus nenusistovėjusias.
Šis tyrimas taip pat turėtų pasitarnauti kaip priešnuodis nuo daugybės paklydimų, patekusių į pavyzdinius leidinius, apibūdinančius Lietuvos praeitį, ir kartojamų iki
šiol. Jie pernelyg gausūs, kad būtų galima išvardyti. Vis
dėlto falinis kultas, kurį esą sudaro „lytinės sueities dievo“
Pizius garbinimas,20 nusipelno aiškiai ištarto paneigimo.
Apskritai verta suabejoti Briuknerio lietuvių mitinių būtybių interpretacija, nes būtent jis, nuolat dalyvavęs rengiant
tokius pavyzdinius leidinius, didžiąja dalimi yra tiesiogiai
atsakingas už daugumą jau įprastais tapusių paklydimų.
Kad ir kokia iš tikrųjų buvo lietuvių mitologija, ji lieka
apgaubta istorinės praeities. Aišku tik, kad ji nebuvo apgyventa šios gausybės dievybių, išvardytų Lasickio De diis
Samagitarum.
Versta iš: JASKIEWICZ, Walter C. A Study in
Lithuanian Mythology: Juan Łasicki’s Samogitian Gods.
Iš: Studi Baltici. A cura di Giacomo Devoto,
ed. Leo S. Olschki. Accademia Toscana di Scienze
e Lettere, 1952, p. 87–106.
Iš anglų kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS
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2. [Literatūros nuorodų paaiškinimus žr. pirmoje straipsnio dalyje,
paskelbtoje „Liaudies kultūroje“ 2010 Nr. 4.]
3. Žr.: Lietuviškas botanikos žodynas. Sudarė J. Dagys ir kiti, I. Kaunas,
1938, s.v. Isatis tinctoria. Verta pažymėti, beje, jog kunigas Jurgis
Ambraziejus Pabėža (PABRIEŽA, J. A. Botanika, arba taislius
auguminis. Shenandoah, 1900) daugelio Lasickio dievybių vardais
pasinaudojo sudarydamas augalų vardyną. Kurį laiką manyta, jog šie
augalų vardai buvo Pabrėžos surinkti tikri žemaitiški fitonimai. Žr.
DAGYS, J. Kaip kun. A. Pabrėža augalų vardyną kūrė. Iš: Gamta,
IV. 1937, p. 231–235.
4. JONVAL, M. Les chansons Mythologiques Lettones. Paris, 1929,
p. 14–15.

5. KROLLMANN, Chr. Das Religionwesen der alten Preussen. Iš:
Altpreussische forschungen, IV, 1927, Nr. 2, p. 5–19.
6. BALYS, Jonas. Lietuvių tautosakos skaitymai. Tübingen, 1948, II,
p. 7–15.
7. AKIELEWICZ, M. Spiś Bogów Zmudzkich i Litewskich. Iš: LELEWEL, Joachim. Polska. Dzieje i Rzeczi jej, V. Poznań, 1863, p. 462.
8. Apie tikėtiną pralietuvių žirgų kultą, neatsiželgiant į Lasickį, žr.:
KOPPERS, Wilh. Indo-europiečių religijos kultūros istoriniai santykiai. Iš: Soter, VII, 1930, p. 19 ir toliau.
9. Žr. SCHLEICHER, A. Lituanica. Vienna, 1901, p. 17.
10. MIELCKE, Christian. Litauisch-deutsches und deutsch-litauisches
Wörter-Buch. Königsberg, 1800, II, p. 537.
11. Žr. SALYS, Antanas. Lietuvių kalbos tarmės. Tübingen, 1946, p.
13–14. Angliškai aprašytas pagrindines lietuvių tarmių ypatybes
galima rasti leidinyje: SENN, Alfred. The Lithuanian Language:
A Characterization. Chicago, 1942. Taip pat žr.: SENN, Alfred.
Lithuanian Dialectology. Menasha, Wisconsin, 1945. Už daugelį
žinių apie žemaitiškąsias lytis šiame straipsnyje taip pat esu dėkingas
Prof. Saliui iš Pensilvanijos universiteto.
12. SALYS, Anton. Die Žemaitischen Mundarten, I: Geschichte des
žemaitischen Sprachengebiets. Leipzig, 1930, p. 99. Darbas taip pat
paskelbtas: Tauta ir žodis, VI, 193.
13. Prof. Antanas Salys pamena matęs šį pavadinimą Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo žemėlapiuose.
14. Žr. SALYS, A. Mūsų lietuviškieji vardai. Iš: Gimtoji kalba, I, 1933,
p. 73, 86–87.
15. GUAGNINI, Alexander. Sarmatiae Europeae Descriptio. Spirae,
1581, II, p. 61a–61b.
16. [Panašu, jog tai nesusipratimas: žìmininkas kaip tik yra „žemdirbys,
gyvenantis šiapus marių“, o Kuršių nerijos gyventojai, priešingai,
vadinami kopininkais ar kt. (LKŽ XX, 349).]
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READINGS

A Study in Lithuanian Mythology:
Juan Lasicki’s Samogitian Gods
This is the second part of Walter C. Jaskiewich’s A Study
in Lithuanian Mythology: Juan Lasicki’s Samogitian Gods.
This is the summary of the PhD thesis held at the University
of Pennsylvania, Department of Slavic and Baltic Studies
under prof. Antanui Saliui, published in 1952. For unknown
reasons this study (which was consistently drawn on by Juozas Jurginis in his own study of Lasicki’s Samogitian Gods
and Norbertas Vėlius among others) was not included in the
3rd volume of the sampler in Lithuanian mythology studies,
devoted to the 2nd half of the 20th c. The study is crucial to
Lithuanian mythology studies. In order to fill in this gap, the
Folk Culture journal publishes the translation of the study
from K to Ž. this is the end of the study. The Lithuanian
translation from English is by Dainius Razauskas.
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Apie jaunystę hiphopo ritmu
„Atminties“ rubrikoje kalbiname fotografą Vilių NAUJIKĄ, gręž
damiesi visų pirma į septintąjį dešimtmetį, kai buvo sukurti du di
deli Kupiškėnų ir Rokiškėnų krašto fotografijų ciklai (1966–1969),
įamžinę to meto Aukštaitijos kraštovaizdį ir jos žmones. Dar 1968
metais septyniolika „Kupiškėnų krašto“ fotografijų buvo ekspo
nuotos šiandien jau istorinėje „Keturių parodoje“, surengtoje Lie
tuvos dailės muziejuje (dabartinėje Rotušėje), kartu su kitų tuome
tinių jaunųjų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Algimanto
Kunčiaus – darbais. Šio ciklo fotografijos publikuotos ir pirmajame
„Lietuvių fotografijos almanache“. R. Rakauskas rašė: „Aš tebegal
voju, kad tuomet iš mūsų ketveriukės tvirčiausias buvo V. Naujikas.
Didžiulį įspūdį darė jo fotografuojamo kaimo sodrumas, žmonių ti
krumas, kūrybos gilumas.“ Netrukus „Tiesoje“, „Komjaunimo tie
soje“ pasirodžiusiose parodos recenzijose buvo akcentuotas Viliaus
Naujiko kaimo tematikos fotografijų poetiškumas: „Iš jų dvelkia to
krašto dvasia, jo šiluma, kaimo romantika.“ (Augustinas Savickas
1961.02.10), kita vertus, jautriai savojo meto tikrovę dokumenta
vusiam kūrėjui, „abiem akim, kūnu ir siela nusigręžusiam į kaimą“,
pasak kito recenzento, kliuvo ir priekaištų, tuo metu nuskambėju
sių kaip nuosprendis: „Jis smaguriauja praeities liekanomis – rodo
vienišą svirtį, į seną sieną atremtus ratus, apšepusį veidą, į šiaudus
Dėdės Vlado Naujiko dukters vestuvės Biliūnų kaime

nuvirtusį girtuoklį, prie šuns būdos sėdintį vai
kigalį, suklypusios juodos tvoros fone mykiantį
veršį, sukabintus pavalkus...“ Šių dienų meninė
fotografija turinti teigti gyvenimą, o V. Naujiko
kadrai savo nereikšmingais objektais, savo turi
niu, pesimistine nuotaika, kurią gerokai pabrė
žia tamsus nuotraukų tonas, gana tolimi šiems
kilniems tikslams... (V. Juodakis 1968.08.24).
Unikaliose šio laikotarpio V. Naujiko foto
grafijose talentingai užfiksuotas visų istorinių
negandų – pokario neramumų, kolūkių tvėri
mo, nepritekliaus nualintas, bet savastį išsau
gojęs septintojo dešimtmečio kaimas – sody
bos, žmonės ir kraštovaizdis – „dvasios peiza
žai“ su medžių siluetais, kryžiais, kapinaitėmis.
Buvo pradėti fotografuoti ir atlaidai, ir kaimo
turgūs, – temos, vėliau išplėtotos A. Macijaus
ko, R. Požerskio, brolių Černiauskų kūryboje.
Kupiškėnų ir rokiškėnų krašto ciklai – tai ne tik
unikalus laikmečio dokumentas, bet ir įtaigi
meninė fotografija.
Jos autoriaus teiraujamės, kodėl parūpo
savojo krašto „mužikėliai“, kokių nuotykių pa
tyrė tuomet važinėdamas po apylinkių kaimus,
pagaliau, kaip klostėsi jo kūrybinė biografija,
nuolat koreguojama bekompromisių asmeni
nių pasirinkimų. Savo dvasios broliu šiandien
V. Naujikas vadina Balį Buračą, kurio darbų
septintajame dešimtmetyje dar nebuvo matęs.
Pirmasis B. Buračo fotografijų albumėlis išleis
tas 1971 metais.

Kaip pradėjau fotografuoti kupiškėnus?
Mano šaknys kaimietiškos – abu tėvai turėjo
gerą atmintį, ir žiemos vakarais kaimas po
kaimo perkratydavo visokias pavardes, istorijėles, pasakojimus, visokius tragiškus atvejus
ir pan. Kalbėdavosi tarp savęs, bet girdėdavome ir mes, vaikai. Visa vaikystė šitaip. Man
atrodo, genties jausmas su šiais pasakojimais
ir įsigėrė į kraują.
Kai apie 1957 metus į rankas pateko „Smena“, manęs tokie dalykai dar netraukė – fotografavau apie namus, klasės draugus, paneles,
kurių vienai tik šįmet prisipažinau mylėjęs…
Paskui penkerius metus studijavau, – iš esmės,
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ne pagal pašaukimą, – Kauno politechnikos
institute, Elektrotechnikos fakultete, kuriam
vadovavo dar smetoniškas dekanas, matematikas Jonas Matulionis, kirvių kirvis. Sunku
buvo, labai sunku. Per naktis lygtis spręsdavau,
net susapnuodavau teisingus sprendimus...
Atsimenu, kai vieną rudenį per kažkokias šventes važiuodamas autobusu į tėviškę pamačiau
už lango pagriovių peizažą, tuos karklus, pabalius, – man ašaros pradėjo tekėti, – pasaulis yra
visiškai kitoks. Karklus, balas ir krūmus myliu
iki šiol (ir dukters vardas – Liūnė).
Bet reikėjo gerbti tėvų investicijas ir nebesiblaškyti – juolab kad 1959 metais manęs jau
nepriėmė į lietuvių kalbą. (Visą vaikystę blaškiausi tarp trijų mūzų, pirmoji – piešimas, antroji – literatūra, o jei tėvams įkyrėdavo mano
užsisėdėjimas, darydavau visokius elektros
motorėlius…) Nebuvau komjaunuolis, o tuo
metu nukreipimus (leidimus) stoti į aukštąją
mokyklą išduodavo rajono komjaunimo komitetas, kad jaunimas eitų į kolūkius kelti žemės
ūkio…Nors, jei būtų priėmę, nežinau, ar bebūčiau gyvas. Filologinis išsilavinimas duoda
asmenybei tokį nekontroliuojamą išsibarstymą, poelgių nelogiškumą… Atsimenu, tėvas
arkliu ir vežėčiomis ankstų rytą vežė į autobusą Vilniun, ir jo paskutiniai žodžiai buvo: „Tiktai neįsivelk į politiką“. (Ko gero, ne vienai
dešimčiai vaikų Lietuvoje taip buvo sakoma.)
Po visuotinės pokario beprotybės, jaunimo
žudynių, ėjimo į miškus, vežimų į tremtį, tėvas žinojo, kad tos pačios jėgos – MGB ar KGB
– tebėra gyvos, girnos dar sukasi, ir nereikia
ten įkliūti (Pandėlio gimnazistų istorija…). O
mano kapinių kryžiai su užrašais, kas tai?
Kodėl traukė fotografuoti kaimiečius? Gal
todėl, kad jaučiau pasišlykštėjimą oficiozine
fotografija. Ar tai tautinės savasties paieškos?
Tuo metu mano aplinkoj tokiomis kategorijomis niekas nešnekėjo…
Kai Politechnikos institute baigėsi aukštoji
matematika, medžiagų atsparumas, prasidėjo specialybės disciplinos, atsirado laiko, ir
leidau sau nutrūkti į vadinamąsias dvasines,
vaizdų pasaulio paieškas. Kai berods 1963
m. kūrėme Kauno fotoklubą, mane ten steigiamasis susirinkimas paskyrė meno tarybos
pirmininku, turėjau komentuoti ir kitų darbus,
tad sėdėdavau Kauno bibliotekoj, skaičiau soclagerio fotožurnalus, mokiausi frazeologijos,

Moteris prie Skapiškio bažnyčios.
Šv. Onos atlaidai Pandėlyje
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terminų. Tuomet padariau mirusio rektoriaus
Kazimiero Baršausko, KPI muziejaus fotografinės medžiagos dalis...

Pelyšių kaimo daugiavaikė šeima – pametiniai pabiručiai.
Piemenė Lėvens slėnyje

Baigęs mokslus, pradėjau dirbti inžinieriumi Miestų statybos projektavimo institute,
Vilniuje. Projektavau Naujininkų, Lazdynų, Karoliniškių, Žirmūnų, Studentų miestelio aukštos įtampos elektros tinklus, bet dvasinio pasitenkinimo iš to – nė kiek. Atsimenu, vieną
pavasarį projektuojant Lazdynų mikrorajoną,
man pasidarė įdomu, kur tuos elektros kabelius tampau… Taigi ėmiau ir nuvažiavau iki
Šiluminės elektrinės tuometiniame Raudonosios Armijos prospekte (dabar – Savanorių),
perėjau pėsčiųjų tiltu (kitokio tilto tuo metu
ten ir nebuvo) į kitą Neries pusę... Pavasaris,
graži diena, su fotoaparatu! Apvaikščiojau aš
tuos tuteišių kaimus – Lazdynus ar Lazdynėlius, – laukai visur, naujieji rajonai dar tik Vilniaus generaliniame plane... Žodžiu, laisvalaikiu fotografavau. Tuo metu redakcijos pradėjo kviesti į visokias komandiruotes, vėl šiokia
tokia atvanga. Darbovietėje smerkė, skundė,
terorizavo. Nelaikiau liežuvio už dantų, kalbėdavau, jog darbą spaudoje laikau pagrindiniu,
kad man svarbiau kokį kultūros žmogų nufotografuoti, tai man priklijavo nacionalisto
etiketę… Už kupiškėnuose prafotografuotas
priešdiplomines atostogas sutepė darbo knygelę – atleistas už pravaikštas.
Pas Lionginą Šepką berods tris sykius buvau. Jau buvo žinoma, kad yra toks dievdirbys, nukentėjęs nuo stribų, – S. Geda šnekėjo.
Kai pirmą kartą nuvažiavau, jis po visų psichiatrinių gyveno pas kažkokią giminaitę, jam,
matyt, atrodė, kad stebiu jį kaip koks stribas
– jis tyli, tyli, tyli... Fotografavau iš profilio – jo
geri ir profiliai. Kai dar sykį buvau, pas jį jau
buvo atvažiavusi ir menotyrininkė Zita Žemaitytė, išrūpinusi valstybinę pensiją, ir Danutė
Digrienė iš „Tarybinės moters“ redakcijos. Jis
pasijuto menininku, pradėjo iš visokių žurnalų drožinėti, buvo dvasiškai atsigavęs, fiziškai
pasitaisęs, bet kai Danutė jį atsivežė į Lazdynus, jis čia ėmė trokšti, ilgėtis gamtos... Tai
tiek nepatikrintų žinių...
Tuomet daugiausia man padėjo tuometinis Žurnalistikos sąjungos pirmininkas Sigitas
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Krivickas. Kai jam pasakiau, kad noriu važiuoti
fotografuoti kupiškėnų, jis parašė laišką Kupiškio rajono laikraščio redaktorei – padėkit,
kuo galit. Su tuo popieriuku nuvažiavus, ji man
davė liaudies menininkų sąrašiuką, žemėlapių,
skirtų tarnybiniam naudojimui, su keliukais,
kaimų pavadinimais, ir net redakcijos mopedą
„Ryga“, kuris chroniškai gęsdavo...
Iš pradžių man nesisekė fotografuoti žmones, o po to „išradau metodą“, kuriuo vėliau
ir naudojausi: važiuoji, pamatai kur laukuose
dirbantį, ganantį žmogų, sustoji, pasistatai
mopedą ir paklausi – koks čia kaimas, kur šitas
kelias eina, gal kokių įdomių žmonių žinote –
menininkų, dievdirbių, dar paklausi, ar nieko
prieš, jei nufotografuosi, pagiri, kad gražus...
Žmogus atsipalaiduoja, parimsta ant grėblio,
ir šnekam. Bet į kokius pokarius, šeimų istorijas nenukrypsti. Gal viena moteriškė visiškai
suniokotoje sodyboje pasipasakojo: va, grįžau iš Sibiro, ir kokią sodybą radau... Kažkur
prie Šimonių su kita senute išsišnekėjom. Ten
buvo didžiausios skerdynės. Klausiu, kaip čia
buvo, kad pokario metais taip išsišaudė išsižudė. Oi, sako, vaikeli, „supjudė tuos pačius
biedniokus, supjudė.“ Vat ir viskas. Štai kur
didžioji filosofija. Prasidėjo sąskaitų suvedinėjimas, skundimai... Į Sibirus gi vežė tie patys
lietuviai, rusų kariai čia buvo tiktai vykdytojai,
toks nesimpatiškas instrumentarijus, kaip dabar gal pasakytų Tomas Venclova.

Iš ciklo „Kupiškėnai“
Senutė, taisanti Kamajų kapines

Atsimenu, važinėjant po kaimus visokių
susidūrimų buvo. Puntiškių kaime, kupiškėnų
krašte fotografuoju vieną baisiai seną trobą.
Staiga išvirsta tokia aktyvi moteriškaitė: „Ką
jūs čia fotografuojate, kas jūs toks?!“ Na, sakau, fotografuoju seną trobą… O ji: „Aš – partijos sekretorė!“ Žodžiu, jinai dar pamokslą
išrėžė: „Negi nerandate fotografavimo vertų objektų?“. Sakau: „Negi jūs manote, kad
šimtametė lietuviška troba nėra verta, kad ją
fotografuočiau?“. Milicijos ji nekvietė – išsiskyrėm. Vilniuje papasakojau Sigitui Krivickui,
jis sako, stok į Žurnalistų sąjungą… Atsimenu,
mane priimant, kažkoks vyresnis žmogus, nežinau nė pavardės, paspaudęs ranką pasakė:
„Sėkmės, ir toliau taip fotografuokit“. Žinojo,
ką fotografuoju, bet priėmė. Nors sovietmečiu susidūrus su rimtais vyrais, Žurnalistų sąjungos pažymėjimas buvo niekalas…
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Pirtis, iš ciklo „Kupiškėnai“
Rokiškėnų prieklėtis

Tais laikais kaimas buvo labai skurdus. Kolūkiuose pelais mokėdavo už darbadienius
– atsimenu, kaip mano tėvas, amžinatilsį, po
metų darbo parsinešdavo kelis maišus pusiau
pelų. Vienintelis išgyvenimo šaltinis buvo tie
šešiasdešimt arų. Mano tėvo „pasodybinis
sklypas“ anais laikais buvo užsodintas sodu.
Žemė gera, dideli obuolių derliai būdavo, ir
kiekvieną rudenį, žiemą padėdavau tėvui pardavinėti į Daugpilį, Rygą ar Leningradą nuvežtas tonas obuolių, o tėvas kokį rubliuką ir man
užmesdavo, kokiam aparatui įsigyti, – meną
rėmė, kaip dabar pasakytume… Kiti, kas tokių rudeninių pajamų neturėjo, tikrai labai
vargingai gyveno....
Iš tėvų kalbų vaikystėje man labiausiai įstrigo neteisybė, visų pirma neteisybė. Prisimenu, kaip tėvas išgyveno, kai kolektyvizacijos
laikais reikėjo sunešti visą turtą, kas sunkiausiai buvo įsigyta – visas rugių kertamąsias, šieno pjoviamąsias, grėbiamąsias, javų kuliamąsias mašinas. O kolūkyje jos – niekieno, nebėra šeimininko, nebėra kas ir kuo remotuoja,
tai jau po savaitės kažkas pavaro ant akmens,
ir viskas. Antras dalykas – arkliai, o prie arklių,
prie kiekvieno gyvo daikto žmogus būdavo
prisirišęs. Paskui tie arkliai žvengdavo, pamatę šeimininką, o ką tu, žmogau, gali padaryti,
kaip sakė E. M. Remarkas. Arklių charakteriai
pasikeisdavo, jų psichologija panaši į žmonių
– jei patenki į kokį lagerį ar kalėjimą, ten tik
dienas stumi, ir niekas nerūpi – tik išlikimas…
Ir kolūkiečiai panašiai vyniodavosi, – jei kolektyvinis darbas, tai vienas ant šakių pasirėmęs, kitas visokias gavendas pasakoja…
Beveik kiekviena šeima stengėsi išstumti
vaikus toliau nuo šito pragaro. Bet būdavo
ir kitokių nuostatų, kad vaikai turi tęsti tėvų
dalią, sodybos gyvenimą…Mano pusbrolių
tėvai, skirtingai nuo mano tėvų, buvo taip nusistatę, ir summa summarum, neaišku, kuris
čia dabar laimingesnis… Arba lengvai perfrazuojant vieną iš „33 eilėraščių“: „Ir nesumosi,
brol, iš kur ateina dvelksmas: ar iš meilės, ar
kočėlo pusės…“
Žodžiu, fotografavau laisvalaikiu. Kad aš
būčiau vertinamas už tai, ką mėgstu daryti, ir
ką aš su meile darau, tokio atsitiktinumo nebuvo. Dirbau „Mūsų gamtoje“, nes labai mėgau
fotografuoti gamtą. Maniau, redakcijai reikės
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mano peizažų, o ten, pasirodo, jiems rūpėjo
vien tik žvėreliai ir gamtos paminklai. O tu su
savo gražiais peizažais net nedrįsk išsižioti.
Vienu metu keletą metų dirbau Vilniaus
universitete. Mane pasikvietė, norėdami
1979-aisiais gerai įamžinti universiteto 400
metų jubiliejų. Vienintelis dalykas, ką Universitete nuveikiau, tai nuo dūšios pafotografavau toje didžiulėje, gražiai surengtoje
jubiliejaus šventėje – studentų eiseną į Vingio
parką, Dainų šventę parke. Tai paskui sugulė
į knygą, skirtą Vilniaus universiteto 400 metų
jubiliejui. Bet jos išleidimas buvo stabdomas,
nepatiko P. Griškevičiaus nuotrauka, paskui
kažkam užkliuvo, kad L. Šepečio, ideologijos
skyriaus vado, geros nuotraukos nėra... Dabar plaukai šiaušiasi nuo tokių kalbų. Po kelerių metų knyga išėjo.
Iš tų laikų yra įdomus nutikimas. Fotografavau „Kultūros barams“ Liaudies dainų ir šokių šventę, – gal buvo koks Tarybų Lietuvos
25-metis ar kitas jubiliejus? Na, šventė kaip
šventė: daug visokių šokių, ornamentikos,
renginių. O Sporto rūmuose vyko oficialioji
dalis, į kurią buvo pakviestas ir TSKP CK Žemės ūkio skyriaus vedėjas – toks truputį nuplikęs, su klecku ant kaktos. Na, pašnekėjo jis
iš tribūnos, aš dėl viso pikto padariau žurnalui
keletą kadrų, – paskui jų, žinoma, nereikėjo.
Žodžiu, išėjo gražus „Kultūros barų“ reportažas, nemažai puslapių, – buvau labai patenkintas savo darbu. Po kelerių metų prasidėjo
visokie kraustymaisi, blaškymaisi: iš vieno
buto į kitą, iš buto – į garažą, iš garažo – į
rūsį. Archyvus reikia mažinti, daug ką išmesti. Pasižiūrėjau į negatyvus: aha, čia kažkoks
nykūnas iš TSKP CK, visiškai be perspektyvų,
atsiųstas pasakyti valdiškos kalbos. Taigi aš jį
ramia sąžine – į pečių. O paskui pasirodė, kad
tas nykūnas – amžiaus žmogus! Atleisk, Miša.
Tai va, koks anekdotas. Nurašiau kaip neper
spektyvų. (Juokiasi.)

Kryžius, iš ciklo „Rokiškėnai“
Kapinės, iš ciklo „Rokiškėnai“

Į pirmąsias Rasų šventes patekau labai savotišku būdu. Pirmiausia – per motociklą. Motociklas man buvo, oi, koks didelis draugas. Su
„Jawa“ kiekvieną savaitgalį trankydavausi po
Lietuvą, o per atostogas trenkdavausi į Azijos
kalnus ir dar toliau, labai anksti pradėdavau
sezoną ir labai vėlai baigdavau. Taigi į Rasų
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Tėvo sesers laidotuvės, Biliūnų kaimas.
Tėvo sesers Adelės Naujikaitės laidotuvės Skapiškio parapijos Biliūnų kaime.
Centre sėdi: močiutė Uršulė Naujikienė, aštuonių vaikų motina. Iš kairės stovi: tėvas
Petras Naujikas, Juozas Naujikas, Ona Naujikaitė-Jonušienė, Vladas Naujikas. Trūksta
vyriausios sesers Eufemijos (Brazilijoje, San Paule), brolių Broniaus ir Antano.
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šventes užvažiuodavau motociklu, sužinojęs
apie jas iš pažįstamų turistų – ten dalyvaudavo pėsčiųjų, baidarininkų (ir aš plaukiojau baidarėmis) žygius rengę Tadas Šidiškis, Donatas
Balčiauskas ir kiti. Bet pagrindinis informacijos
šaltinis buvo Antanas Gudelis, vienas iš švenčių organizatorių, – jis mane pakviesdavo. Su
juo susipažinau per „Kultūros barus“, kuriuose Gudelis kuravo kultūros temas. Jis pagal
išlikusius kadrus identifikavo, kad pirmojoje
Rasų šventėje (1967 metais) aš nebuvau, bet
fotografuota antroji Rasų šventė, 1968-aisiais.
Dar vienos Rasų šventės negatyvai dingo iš
mano namų archyvo. Manau, kad kažkas dėl
nufotografuotų žmonių, dėl veidų pasistengė
visa tai išgabenti... Taigi daug Rasų švenčių medžiagos neturiu. Bet manau, kad tie kadrai visai vykę. O paskui, kai jau buvo baigta kova su
Rasų šventėmis, kai jos buvo pakreiptos kiek
kita linkme, Centro komiteto paskelbtos Joninėmis, t. y. vos ne visuotine tautinio pagėrimo
švente, į jas pradėjo važinėti fotografai su partiniais bilietais... Pirmosiose Rasose jų nė per
patrankos šūvį, nė kvapo nebuvo! Ta šventė
jiems būtų buvus kaip kaulas gerklėj. Tada tie
dalykai vadinti antisovietčina. Buvo toks „geras talpus“ žodis. Prieš kiekvieną Rasų šventę
turbūt sąmoningai eskaluodavo gandus, kad,
girdi, pakuos, rimtai pakuos, todėl geriau tenai kojos nekelti. Ir mes, dalis žmonių, vienais
metais mesdavomės dainų dainuoti ant kokio
piliakalnio, kitais metais – kur nors Ignalinos
krašte. Tadą Šidiškį, gana artimą savo draugą
(ir dabar kartais su juo susitinku), kiekvienais
metais saugumas tratindavo. Buvo šnekų, kad
ir tarp savų esama „tarnaujančiųjų“… Žodžiu,
pro tas Rasų šventes, kurios man buvo įdomios, aš visada galėdavau motociklu su kitais
motociklininkais ar kokią paną užsisodinęs
prasukti, užvažiuoti…
Tose šventėse į kiekvieną nepažįstamą
fotografuojantį žmogų visi žiūrėdavo įtariai,
o tai bjauriai nemalonus jausmas. Dainininkė
Veronika Janulevičiūtė, pavyzdžiui, nesislapstydavo. Amžinatilsį Eugenija Šimkūnaitė, kurią prieš tai fotografavau kažkokiam žurnalui
ir buvom truputį pažįstami, – visai ne. Tačiau
kurie nepažinojo... Suprantu juos: velnias
žino, kas čia toks. Sveikas, normalus, blaivus
protavimas, pagal situaciją. Žodžiu, fotografuoti nebūdavo smagu. Bet, žinoma, man
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nereikėjo mesti Rasos švenčių fotografavimo. O
su Norberto Vėliaus rengtomis etnografinėmis
ekspedicijomis aš neturėjau nieko bendra, ir N.
Vėliaus nepažinojau. Ramuviečių veikloj taip pat
nedalyvavau ir nieko apie ją nežinojau.
1997 metais dalyvavau Rasos švenčių jubiliejui
skirtoje parodoje, bet šiaip neturiu poreikio rodyti
savo darbus. Vieni išpažįsta tikėjimą, kad menas –
dlia naroda, suprask, jeigu ką padarai, turi rodyti.
O kita pozicija: menas – tiktai asmeninė giluminės
saviraiškos priemonė, ir rezultato rodymas, kaip
ir pardavimas, čia absoliučiai antraeiliai trečiaeiliai
dalykai. Vienoje kitoje parodoje, kur pakviesdavo
ir kurias toleruodavau, esu rodęs savo darbų. Pavyzdžiui, „Kodako“ šimtmečiui Lietuvoje skirtoje
parodoje dalyvavau su spalvotais darbais. Taip
pat ekspozicijoje „Moteris Lietuvos fotografijoje“, „Cenzūruota fotografija“ „Arkos“ galerijoje.
Žodžiu, rimtuose renginiuose.
O albumų leidimo patirtis liūdna. Kažkada,
tarybmečiu, rengiau „Minties“ leidyklai knygą
apie naująjį Vilnių... Su dailininku, dabar jau amžinatilsį, Alfonsu Augaičiu parengėm šiltą knygą,
į ją įtraukiau senojo griaunamo Vilniaus, nes iš
tiesų tuo metu nieko gero dar nebuvo pastatyta,
jokių vienetinių architektūrinių pastatų, tik nauji
chruščioviniai daugiabučiai. O kai į albumą įdėjau
medinės architektūros, kuri paskui buvo pavadinta „lūšnynais“, nuotraukų, gavau iš leidyklos
raštą, kad šitokios knygos apie tarybinį Vilnių negalima leisti, ir pasiuntė bendradarbiauti su tuo ir
anuo (fotografais su partbilietais, iš Fotografijos
draugijos)… Šito ir reikėjo tikėtis. Žodžiu, operacinė sistema suveikė teisingai, tiesiog programa užlūžo – „gali siųsti pranešimą į Microsoftą“
(skųstis CK)…
O dabar viską valdo pinigas. Jeigu negali susimokėti už knygos išleidimą, tai taip ir pasako:
pirma susirask rėmėją ir tik tada mink leidyklų
slenksčius, gaišink mūsų brangų laiką. Žodžiu,
šitaip dabar.
Prierašas po teksto redagavimo:
„Brandaus socializmo epocha“ buvo laikas,
kai gyventi buvo galima, bet be pasišlykštėjimo – ne. Buvo du dėmesio verti variantai: stoti į
LKP(b) ir „šlapintis visiems ant galvų“ ar išdrožti,
anot poeto, „kruškitės be manęs“ ir išeiti… (į bedarbius, šnapsą, užsienį, aminaziną…) Tuo viskas
būdavo pasakyta. Ir net su aksiologine gaidele.

Dėdė Juozas Naujikas malkauja
Viliaus Naujiko fotografijos iš ciklų „Kupiškėnai“ ir „Rokiškėnai“, 1966 –1969.

Nūnai jaunas žmogus geriau išauklėtas, ir taip nebesako.
Netekęs kantrybės, jis reziumuoja: „Mane užknisot“ ir…
„pasiima iš vonios dantų šepetėlį“. Ir tai dar vienas ženklas,
kad svietas „girgždėdamas ant ašies sukasi sunkiai“ geresnio pasaulio link.
Gerai suprantu, kad ne vienam mano mažai formali leksika
nepatiks. Kažkurioje tautoje gražiai ir lietuviams suprantamai
sakoma – probačtė. Man belieka kaltai skėstelėti rankom ir
pridurti: antraštė įpareigoja…
Kalbino Rita IVINSKYTĖ, Andrius PATIOMKINAS,
Saulė MATULEVIČIENĖ
MEMORY

On Youth in the Rhythm of Hip-Hop
The article introduces the photographer Vilius NAUJIKAS and
his creative biography illustrated by pictures from two of his series of photographs Kupiškėnai and Rokiškėnai (1966–1969). With
a lot of talent these pictures capture village life of the time, exhausted by historic hardships – post-war turmoil, the emergence
of kolkhozes and deprivation – but with an intact identity reflected in individual estates, portraits and landscapes. The photographer remembers his trips round Aukštaitija, road adventures, his
meetings with the folk artist Lionginas Šepka and photgraphing
first Midsummer night celebrations. Naujikas shares his memories of political realities of the soviet „thaw“ period, the conjuncture, and the price of uncompromising personal choices.

63

IN MEMORIAM

Šokiui paskirtas gyvenimas
2010 m. rugsėjo 2 d. rytą nustojo plakusi
Tamaros KALIBATAITĖS, žymios Lietuvos
choreografės, tautinių šokių kūrėjos ir
puoselėtojos, širdis.

Tamara Kalibataitė (1926–2010)

Ilgas, gražus, kūrybingas ir prasmingas buvo choreo
grafės Tamaros Kalibataitės gyvenimas.
Tamara Kalibataitė gimė 1926 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos r., Griežpelkių kaime. Baigusi Kalotės vokiečių
pradžios mokyklą, 1937 m. įstojo į Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Klaipėdos kraštą aneksavus persikėlė
į Kauną. Metus mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje, o
1944 m. baigė Vilniaus 2-ąją gimnaziją. Įstojusi į Vilniaus
medicinos mokyklą, 1947 m. ją baigė ir įgijo medicinos sesers specialybę. Baigusi mokslus trumpai dirbo Vilniaus
Raudonojo kryžiaus ligoninėje.
Šokti Tamara pradėjo Kaune, „Aušros“ gimnazijoje.
1940 m. Kaune vyko šokių kolektyvų atranka į sąjunginį
meno saviveiklos festivalį, kuris turėjo vykti Maskvoje.
Susirinko penkių mergaičių grupė. Viena jų, anksčiau
šokusi Danutės Nasvytytės išraiškos šokių studijoje, parengė mergaitėms laisvos plastikos choreografinį numerį
„Aviacijos maršas“. Atrankoje mergaitės pateko į laimingųjų tarpą, tačiau norui dalyvauti festivalyje Maskvoje
nebuvo lemta tapti realybe, nes prasidėjo karas.
Liaudiškus šokius Tamara pradėjo šokti mokydamasi
Vilniaus medicinos mokykloje, kurios tautinių šokių kolektyvui tuomet vadovavo Kazys Poškaitis. Nuo tada Tamara gyvenimą jau sunkiai įsivaizdavo be šokio. Kartu su
drauge ji dalyvavo konkurse į Valstybinį liaudies ansamblį
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(dabar „Lietuva“), kuris tuomet buvo įsikūręs netoli Raudonojo
kryžiaus ligoninės. Tuomet norint patekti į ansamblį reikėjo ne
tik šokti, bet ir gerai dainuoti. Tamara Kalibataitė, gabi ir perspektyvi šokėja (tam padėjo geras fizinis pasirengimas – buvo bėgikė, Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narė), 1947 m. buvo
priimta į Valstybinį liaudies ansamblį ir dirbo jame iki 1968 m. Iš
didelio būrio merginų konkurso metu į ansamblį buvo atrinktos
tik penkios.
Norint pasiekti gerų rezultatų ansamblyje teko daug dirbti.
Tamara pasakojo, kad tuomet kasdien tekdavo šokti po keturias
penkias, o prieš koncertus, gastroles – ir po septynias aštuonias
valandas.
Ansamblyje Tamara ne tik šoko. Būdama puiki sportininkė, ji
organizavo meno darbuotojų sporto varžybas. Pati buvo nepralenkiama 400 ir 800 m. bėgimo distancijose. Pasiekė rekordų ir
šuolių į aukštį rungtyje. Dalyvavo sąjunginėse varžybose.
Tamara kasmet su ansambliu Lietuvą išvažinėdavo skersai
išilgai. Labai mėgo koncertuoti žemdirbiams, paprastiems kaimo žmonėms, kurie kiekvieną ansamblio šokį ar dainą sutikdavo
nepaprastai šiltai. Sąlygos koncertams, kaip prisimena Tamara,
buvo labai prastos. Salės mažos, dažnai ir be scenos, blogi keliai,
keliaudavo sunkvežimiu. Į koncertus atvykdavo dulkini ir sušalę,
bet koncertuodavo su didžiausiu malonumu ir užsidegimu.
Būta ir tolimesnių gastrolių – į Kaukazą, Sibirą, Vidurinę Aziją.
Šokta ir Lietuvių literatūros ir meno dekados koncertuose Maskvoje 1954 m.
Pirmą kartą į užsienį iškeliauta 1957 m. Jono Švedo vadovaujamas Liaudies ansamblis tada dalyvavo Lietuvos kultūros
dienose Lenkijoje. Kiekvieną koncertą lydėjo garsusis lenkų
„Sto liat“. Ypač didelis pasisekimas ansambliečių laukė Varšuvoje. Vėliau dalyvavo koncertinėse kelionėse į Rumuniją,
Vokietiją. Ansamblyje Tamarai teko šokti vadovaujant ir Vladui
Bartusevičiui. Atlikdavo visus tuo metu Juozo Lingio sukurtus
šokius, tačiau labiausiai mėgo „Aštuonnytį“. Tamaros šokis
pasižymėjo nepaprasta gracija, moteriškumu, muzikalumu. Ji
buvo ir nepakartojama solinio „Tadžikų šokio“ atlikėja. Šokėjos

Per „Aukso paukštės“ įteikimo geriausiems
dainų ir šokių ansambliams ceremoniją.
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Tamara su Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio šokėjais.
Apie 1986 m.

Tamaros Kalibataitės meistriškumas buvo įvertintas nusipelniusios artistės garbės vardu (1964).
Dar šokdama ansamblyje „Lietuva“, Tamara dėstė
lietuvių tautinį šokį M. K. Čiurlionio menų mokyklos liaudies šokio klasėje, kur drauge su tuometiniu ansamblio
baletmeisteriu Juozu Gudavičiumi ansambliui parengė
pirmąją profesionalių šokėjų grupę.
Po 21-erių metų darbo Tamara atsisveikino su ansambliu, bet ne su šokiu. 1968 m. ji buvo pakviesta antrąja baletmeistere į Vilniaus universiteto studentų dainų ir šokių ansamblį, kuriame dirbo net 35-erius metus.

Tuomet ansamblio vyriausiąja baletmeistere buvo Elena Morkūnienė. 1979 m. ją pakeitė Tamara Kalibataitė.
1973–1976 m. ji dirbo ir su Respublikinių profesinio techninio mokymo kultūros namų tautinių šokių kolektyvu (dabar
„Voruta“).
Su studentų ansambliu Tamara dalyvavo Dainų šventėse,
festivaliuose, koncertavo Prancūzijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, daugelyje buvusios TSRS respub
likų, Baltijos šalių studentų šventėse „Gaudeamus“.
Nuo 1965 m. Tamara Kalibataitė – Dainų švenčių Šokių dienos arba Ansamblių vakaro vyr. baletmeisterio asistentė arba
baletmeisterė, Dainų šventėms yra pritaikiusi keletą šokių.
Dirbdama mėgėjų meno kolektyvuose, Tamara atsiskleidė
kaip puiki, savito kūrybinio braižo baletmeisterė. Pirmieji šokiai
– „Šapnagių polka“, „Trapukas“ ir „Jurginėlis“ (1973), vėliau
„Klaipėdiečių apvalcius“ ir „Leliūnų kadrilis“ (1975), „Parovėjos
suktinė“ (1980), „Rolenderis“,
„Subatvakaris“ (1985), „Opstainas“
(1990), „Skrybelninkas“
(1999) ir kiti, iš viso apie
dvi dešimtys šokių. Šeši
šokiai pateikti jos knygoje
„Subatvakaris“ (1980) ir
dešimt – „Joninių burtai“
(2008), dar keli šokiai publikuoti įvairiuose kituose
leidiniuose: „Iš kur svečiai
atvažiavo“ (1981), „Parovėjos suktinė“ (1987),
„Kupolių ratelis“ (1998).
Tamaros Kalibataitės
kūryba pasižymi ypatingu
liaudiškumu. Daugelis jos
šokių sukurti remiantis
autentiška liaudies kūrybos medžiaga. Šokiai turtingi ir išraiškingi, lyriški,
juose nėra įmantrumo,
manieringumo. Lietuvos
šokių kolektyvai noriai
Tamara Kalibataitė su savo Mokytoju Juozu
Lingiu apie 1954 m. prie Knygų rūmų. juos šoka. Šios šokių ypaNuotraukos iš šeimos archyvo. tybės net aštuonis kartus
buvo įvertintos autorei
paskiriant Kultūros ministerijos choreografijos premiją, o visa
kūryba – Juozo Lingio choreografijos premiją (1991).
Tamara gyvenimo neįsivaizdavo be šokio. Jis ją lydėjo ir nepaleido iš svaigaus glėbio. Šokis jai buvo darbas ir poilsis, malonumas ir pareiga, gyvenimo būdas, šventė ir kūrėjo atsakomybė.
Rugsėjo 4 dienos rytą didelis būrys Tamaros Kalibataitės kūrybos gerbėjų, auklėtinių, bičiulių ir artimųjų palydėjo ją į amžinojo poilsio vietą. Jos atminimas ir kūrybos šviesa niekada neišblės mūsų širdyse.
Almutė GRAŽULIENĖ
IN MEMORIAM

A Life Devoted to Dance
Mažytė Tamara su šeima apie1927 m. Iš kairės: Mečys Kalibatas
(brolis), Marija Zavarskaja-Kalibatienė (motina), Tamara Kalibataitė,
Jadvyga Kalibataitė-Jackūnienė (sesuo), Kazys Kalibatas (tėvas;
geležinkelio stoties viršininkas), Kazys Kalibatas (brolis).

Almutė GRAŽULIENĖ
This is the last word by Almutė Gražulienė in memory
of the late talented dancer (ensemble Lietuva) and famous
ballet-master, Tamara Kalibataitė (1926-2010).
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Feliksą Marcinką palydėjus...

Feliksas Marcinkas (1951–2010)
Rugpjūčio 13-ąją asmeniniais ir visuomeniniais kanalais pasklido negera žinia – mirė Feliksas Marcinkas,
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos
narys. F. Marcinkas 1979–1991 m. dirbo Lietuvos liaudies meno draugijos pirmininko pavaduotoju, vėliau
buvo išrinktas LTS pirmininku. Dar vėliau ir iki pat mirties visuomeniniais pagrindais dirbo LTS Vilniaus bendrijos pirmininkės pavaduotoju. Buvo Žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos knygų leidėjų asociacijos narys,
,,Rankdarbiai plius visažinis“, ,,Sodo kraitė“, ,,Rankdarbių albumas“ steigėjas bei vyriausiasis redaktorius.
Žinia nebuvo labai netikėta – labiau netikėta buvo
kovo mėnesį po didelio sveikatos sutrikimo nustatyta diagnozė. Tai buvo tarsi startas žūtbūtinei kovai.
Žinant Felikso Marcinko valios stiprybę, gyvenimo
troškulį, labai norėjosi tikėti, jog ši kova, kurios etapai buvo sunki operacija ir kelios chemoterapijos, bus
laimėta. Deja...
Feliksas Marcinkas buvo gimęs 1951 m. sausio
2-ąją, Biržų rajone. Baigęs vidurinę mokyklą mokėsi
Vabalninko žemės ūkio technikume ir Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. Daugiau kaip 30 metų dirbo
LTS Vilniaus bendrijos administracijoje, pats įsijungdamas į liaudies meistrų veiklą tapyba ir karpiniais.
Popieriaus karpiniai, jų propagavimas ir populiarinimas buvo viena pagrindinių Felikso Marcinko organizacinės ir leidybinės veiklos sričių. Organizavo jų
parodas (vietines ir tarptautines), konferencijas, rengė leidinius. Ir paskutinioji, prieš pat lemtingąją ligą
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išleista knyga – „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ –
tarsi vainikuoja visą jo veiklą šioje srityje. Joje aptariama karpinių
istorija ir specifika, pateikiama žymiausių Lietuvos karpytojų darbų
pavyzdžių. Knyga supažindina ir su kitų 24 šalių karpiniais.
Ne tik paskutiniąja knyga, bet ir anksčiau rengtomis karpinių
parodomis, konferencijomis, leidiniais F. Marcinkas siekė aprėpti
kuo platesnį šios liaudies meno šakos paplitimo arealą, pateikti lietuvių karpytojų darbus pasauliniame kontekste, parodyti kitų tautų
karpymo tradicijas.
Kitas didelis F. Marcinko veiklos baras buvo rankdarbiai, daugiausia mezginiai ir nėriniai. Įkūrė „Rankdarbių“ albumą ir žurnalą
„Rankdarbiai plius visažinis“, kuriuose publikavo mezgėjų darbus.
Būdinga, kad įvairios paskirties interjero dirbinius pateikdavo „natūroje“, t.y. jiems skirtoje aplinkoje (pvz., įvairias servetėles), o megztus, nertus drabužius (komplektus ar jų dalis) – aprengtus (kartais
juos demonstruodavo ir pačios autorės). Rankdarbiams skirtus leidinius papildydavo mezginių raštais, praktiniais patarimais, paprotine medžiaga ir pan. Parengė ir papročiams skirtą leidinį „Margutis
– šventų Velykų simbolis“.
Pastaruoju dešimtmečiu Feliksą Marcinką domino aplinka, kurioje žmogus gyvena, dirba, ilsisi, t.y. jo būstas, sodyba. Žmogaus
būstą jis suvokė kaip daugiaplanį kūrinį, kuriame susipina architektūros, gamtos, dekoratyviniai dalykai. Jis aktyviai prisidėjo (kartu
su įvairiomis žinybomis ir organizacijomis) prie gražiausios sodybos
konkursų, parengė ir išleido 4 albumus „Gražiausios Lietuvos sodybos ir sodai“.
Iš viso jo „sąskaitoje“ per 30 leidinių: knygų, įvairių smulkių
spaudinių (katalogų, brošiūrų ir kt.).
F. Marcinko leidiniams reikėjo gausios iliustracinės medžiagos –
didžiąją jos dalį sudarė paties darytos nuotraukos.
Tarsi to būtų maža: bandė ir grožinę plunksną, yra parašęs du
romanus...
Vos ne su kiekvienais metais Felikso Marcinko darbų apimtis didėjo, plėtėsi interesai. Užmojų, idėjų jis niekada nestokojo – stigo laiko
jiems visiems įgyvendinti. Nors skubėjo ir savo laiko nešvaistė. Labai
mylėjo šeimą, vertino tikrą draugystę. Visada ir apie viską, ką darė,
turėjo tvirtą nuomonę ir jos laikėsi... Mokėjo ir mėgo pajuokauti, su
draugais pabendrauti, buvę net savų tokio bendravimo ritualų...
Kiekvieną gyvenimo iššūkį priimdavo. Iki galo kovėsi su darbo ir
kūrybos sunkumais, su artimųjų ligomis ir problemomis. Nesėkmės
atsitrenkdavo į tvirtą jo valią, atkaklumą ir net tapdavo įkvėpimo
šaltiniu. Iš tikrųjų pralaimėjo, galima sakyti, dusyk: kovą už žmonos
gyvybę, kurią prieš dešimt metų į Saltoniškių kapinių žemę paguldė
vėžys ir šalia kurios atsigulė pats, neįveikęs tokios pat ligos...
Alė POČIULPAITĖ
IN MEMORIAM

After the Last Goodbyes
to Feliksas Marcinkas
Alė POČIULPAITĖ
Feliksas Marcinkas (1951-2010) was a famous member of the
Lithuanian Folk Artists’ Union who made paper cuttings, painted,
published books on Lithuanian and international paper cutters,
held exhibitions and conferences on paper cuttings. It was a strong
willed man whose demise could only have been brought on by a terminal disease.
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Unikalios „Lietuvos valsčių“ paslaptys (1)
Mindaugas PELECKIS
Ko gera, daugelis yra pastebėjęs neregėto storumo
knygas, pavadintas kurio nors vieno iš Lietuvos valsčių
vardu. Kas gi yra šis projektas, kaip jis gimė ir ar tikrai ketinama išleisti kiekvieno Lietuvos kampelio aprašymą?
Šimtatomė serija
Leidyklos „Versmė“ (www.versme.lt, www.llt.lt) vadovas Petras Jonušas džiaugiasi, kad birželį pasirodė jau
18-oji šimtatomės serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga – „Endriejavas“. Lokalinės monografijos apie Lietuvos valsčius
pradėtos leisti nuo 1994-ųjų, kai tik įsikūrė leidykla. Visos
monografijos skirtos Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, dedikuojamos jos ir kitoms reikšmingoms
valstybės, jos miestų, miestelių bei kitų šaliai svarbių įvykių sukaktims.
Tačiau prieš pradėdami aiškintis „Versmės“ nuopelnus
Lietuvos kultūrai (o jie tikrai dideli!), prisiminkime, kas gi
tie valsčiai. Kaip teigia istorikai, valsčius (lenk. gmina, rus.
волость, vok. Gemeinde) – mažesnysis administracinis
teritorinis vienetas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
(LDK), Abiejų Tautų Respublikoje, Lietuvos Respublikoje,
Rusijos imperijoje ir kitose šalyse. Tai – seniausios teritorinės organizacijos Lietuvoje, derinusios bendruomenės ir
valstybės reikalus, dėmuo.
XIII–XIV a. LDK valsčių sudarė keli kaimai (bajorų sodybos) ir laukai (valstiečių sodybos) apie pilį. Vilniaus
universiteto istorikas medievistas Henrykas Łowmiańskis (1898–1984) yra suskaičiavęs, kad to meto Lietuvoje
buvo 77 valsčiai. Po 1564–1566 m. administracinės reformos Lietuvoje liko 48 valsčiai (pavietai). Lietuvai tapus
nepriklausoma valstybe, valsčių ribos koreguotos taip,
kad sutaptų su parapijų ribomis. Kelis šimtus metų toje
pačioje teritorijoje gyvenę žmonės sukūrė mikrokultūrą
su savita šnekta, kitais ypatumais. 1919–1940 m. Lietuvoje buvo 530 valsčių. 1950 m. okupantai panaikino administracinį respublikos suskirstymą apskritimis ir valsčiais,
sudarytos sritys ir rajonai (LTSR buvo 87 rajonai su sustambintomis apylinkėmis).
Kadangi atkūrus nepriklausomybę valsčiai vėl grąžinti,
„Lietuvos valsčių“ serija įgyja didžiulę prasmę. Mikroistorija Lietuvoje dar tik gimsta, tad unikali leidyklos „Versmė“
knygų serija – pirmasis (iš tiesų 1998 m. išleista „Žagarė“

buvo pirmoji knyga, pažymėta tūkstantmečio ženklu) ir
vienas svarbiausių tūkstantmečio projektų. Pasak P. Jonušo, planuojama išleisti knygas apie visus valsčius; nors
tai ir grandiozinis projektas (daugiau kaip 400 knygų!),
tačiau – nepaprastai prasmingas. Didžiulis mokslininkų,
menininkų, istorikų, archeologų, etnologų, folklorininkų,
kalbininkų, sociologų, gamtininkų, kraštotyrininkų, kraštiečių, redaktorių ir kitų specialistų kolektyvas (iš viso serijai jau yra rašę per 1500 autorių, iš kurių daugiau kaip 300
turi mokslo vardus) šiuo metu pluša prie keliasdešimties
naujų leidinių. Remiamasi žmonių atsiminimais, archyvų
duomenimis, mokslo studijomis, kita rašytine bei nerašytine medžiaga.
Daugiatomėje serijoje, kuri dar vadinama „baltąja“
(nes kol kas daugelis knygų dar neparašytos), – vienodos struktūros leidiniai apie Lietuvos miestus, miestelius,
kaimus ir vienkiemius, jų apylinkių kraštovaizdžio raidą ir
istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, kovas už Nepriklausomybę, apie tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius
ir šeimos papročius, paprotinę teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos šnektų ypatumus,
tautosaką, tautines mažumas ir kt.
Jau išleista 17 serijos monografijų (20 tomų): 1) „Žagarė“ (pirmoji serijos monografija; dedikuota Žagarės 800
metų jubiliejui, 1998, 912 p.) – pirmoji knyga Lietuvoje ir
pasaulyje, išleista su Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant
mečio ženklu; 2) „Obeliai. Kriaunos“ (Obelių 480 m. sukakčiai skirta knyga, 1998, 864 p.; 2-as papildytas leidimas
Obelių 500 m. sukakčiai, 2009, 1224 p.); 3) „Plateliai“ (Platelių 550 m. jubiliejui, 1999, 800 p.); 4) „Žiobiškis“ (Žiobiškio parapijos 200 m. jubiliejui, 2000, 1024 p.); 5) „Širvintos“ (Širvintų 525 m. sukakčiai, 2000, 776 p.); 6) „Lygumai. Stačiūnai“ (Stačiūnų parapijos 90-mečiui, 2001, 896
p.); 7) „Veliuona“ (Magdeburgo teisių suteikimo Veliuonai 500 m. sukakčiai, 2001, 1176 p.); 8) „Raguva“ (Raguvos 500 m. jubiliejui, 2001, 1128 p.); 9) „Seredžius“ (Seredžiaus 710 m. sukakčiai, 2003, 1238 p.); 10) „Kvėdarna“
(Kvėdarnos 675 m. sukakčiai, 2004, 1160 p.); 11) „Papilė“
(Papilės 665 m. sukakčiai, I dalis – 2004, 1082 p.; II ir III dalys – 2006, 752 p.); 12) „Tauragnai“ (Tauragnų 750 m. jubiliejui, 2005, 1364 p.); 13) „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“
(Musninkų 445 m., Kernavės 725 m., Čiobiškio 475 m. sukaktims, 2005, 1304 p.); 14) „Laukuva“ (Laukuvos 750 m.
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jubiliejui, I dalis – 2005, 924 p.; II dalis – 2008, 950 p.); 15)
„Gelvonai“ (Gelvonų 625 m. sukakčiai, 2009, 1384 p.); 16)
„Baisogala“ (Baisogalos 470 m. sukakčiai, 2009, 1056 p.);
17) „Gruzdžiai“ (Gruzdžių 375 m. sukakčiai, I dalis – 2009,
1000 p.). Bendra išleistų 17 monografijų (20 tomų) apimtis
– kartu su serijoje nenumeruota, dar plonais viršeliais išleista įžangine knyga „Sintautai. Žvirgždaičiai“ (1996, 430
p.) – yra 21444 puslapiai.
Pagal artimiausius „Versmės“ leidyklos planus, numatyta užbaigti rengti spaudai net 42 lokalines monografijas:
„Endriejavas“, „Aukštadvaris“, „Žeimelis“, „Juodupė.
Onuškis“, „Panemunėlis“, „Gruzdžiai“ II dalis, „Kartena“,
„Kazlų Rūda“, „Gelgaudiškis“, „Žemaičių Naumiestis”,
„Kriūkai”, „Griškabūdis“, „Rumšiškės“, „Šilalė“, „Plokščiai“, „Giedraičiai“, „Balbieriškis“, „Jieznas. Stakliškės“,
„Plungė“, „Pandėlys“, „Pašvitinys“, „Joniškėlis“, „Vepriai“, „Kriukai“, „Kapčiamiestis“, „Sintautai“ (2-oji papildyta laida), „Skaudvilė“, „Antalieptė“, „Valkininkai“,
„Žagarė“ (2-oji papildyta laida), „Plateliai“ (2-oji papildyta
laida), „Taujėnai“, „Balninkai“, „Panemunis“, „Papilys“,
„Pilviškiai“, „Jūžintai“, „Daujėnai“, „Viekšniai“, „Kybartai“, „Onuškis“ ir kt.
Ambicingo ir prasmingo projekto „Lietuvos valsčiai“
vadovas P. Jonušas džiaugiasi, kad „Versmės“ leidyklos
nuolat papildomoje kompiuterinėje duomenų bazėje „Įžymūs Lietuvos žmonės“ šiuo metu yra susisteminti duomenys daugiau kaip apie 33 000 iškiliausių ir iškilesnių Lietuvos asmenybių.
Paprastai viena „Lietuvos valsčių“ serijos monografija
rengiama 3–5 metus, apima apie 1000 puslapių, vidutiniškai joje būna apie 600 iliustracijų (nuotraukų, piešinių, brėžinių, žemėlapių ir kt.).
Pažvelkime į naujausią „Versmės“ išleistą „Lietuvos
valsčių“ monografiją.
„Gelvonai“. Beveik 1400 puslapių knyga, 15-oji „Lietuvos valsčių“ serijoje ir trečioji, skirta Širvintų kraštui.
Ją sudaro tradiciniai skyriai: „Gamta“, „Istorija“, „Etninė
kultūra“, „Kalba“, „Tautosaka“, „Įžymūs žmonės“. Knygoje 111 straipsnių, iš jų 12 – moksliniai; straipsniuose išsamiai aprašoma Gelvonų krašto istorija, tradicinė kultūra,
kalba, žodinis palikimas. Pirmą kartą plačiau apžvelgiamas senasis Gelvonų laukas (valsčius), pristatomi buvę
dvarai ir dvareliai. Leidinyje yra duomenų apie Gelvonų
miestelio įkūrimą XVIII a. viduryje, Gelvonų ir Bagaslaviškio parapijų bažnyčias. Daug dėmesio skirta XX a. įvykiams. Knygoje pirmą kartą pateikiamos daugelio iki šiol
visuomenei mažai žinomų Lietuvai nusipelniusių gelvoniškių biografijos.
Skyriuje „Gamta“ Albinas Vaitonis aptaria Gelvonų
krašto gamtą ir klimatą, Algirdas Gaigalas – apylinkių riedulius ir bažnyčios architektūrinę petrografiją, Valentinas
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Baltrūnas ir Bronislavas Karmaza – žemės gelmių sandarą,
raidą, išteklius, paleogeografiją, geomorfologiją ir paveldą.
Beveik 700 puslapių užimančiame skyriuje „Istorija“
rasime daug įdomaus. Tomas Baranauskas rašo apie Gelvonų ištakas, Manvydas Vitkūnas – apie Gelvonų apylinkių
archeologinius paminklus. Skyriuje kalbama ir apie parapijos reikalus, daraktorius, Pupų Dėdę (Petrą Biržį), Lietuvos
kariuomenės kūrėjus savanorius, vaistinę, Gelvonų žydus
(pateikiamas jų sąrašas). Rasime čia medžiagos ir apie
kolūkių kūrimą, tarybinius metus, sportininkus ir turistus,
kultūros paveldą, folkloro ansamblį „Savingė“, fotografą
Juozą Kapecką, universalu vadintą Mykolą Čižą.
Skyriuje „Etninė kultūra“ (apie 170 p.) aptariama malda senųjų kaimo gyventojų gyvenime bei Gelvonų akmuo
su Marijos pėda (autorė – Jolanta Stupelytė), orų spėjimai, audėjos, senieji amatai, duona, pirtis, armonikininkai,
kalendorinės šventės (Laimutė Bikulčienė, Gita Krylavičienė). Yra ir straipsnis „Besiruošiant mirčiai...“
Beveik visą skyrių „Kalba“ (apie 80 p.) parengė šviesaus atminimo Kazys Morkūnas, nagrinėjęs Gelvonų šnektą, Igno Šeiniaus Bagaslaviškio šnektą, žmonių ir gyvulių
vardus.
„Tautosakoje“ (per 100 p.) rasime Daivos Vyčinienės,
Rimos Visackienės, Linos Valiukaitės ir Povilo Krikščiūno
pasakojimus apie dainuojamąją tradiciją, senąjį daininininkų repertuarą, gelvoniškių pasakojimus, padavimus.
Skyriuje „Įžymūs žmonės“ (apie 200 p.) – Lietuvos
kunigaikščių Žagelių biografijos, taip pat straipsniai apie
kompozitorių Gustavą Vilhelmą Gregorą Pliaterį, XIX a.
istorijos mylėtoją Vincentą Daugėlą Narbutą, be galo įdomią asmenybę Kazimierą Skebėrą (1894–2003), mąstytoją Petrą Visacką, profesorių Viktorą Kybartą, kalbininką
K. Morkūną, istoriką kunigą Juozapą Stakauską, diktorių
Vytautą Kybartą, liaudies menininką Joną Strazdą, pirmąjį
automobilių kelių specialybės habilituotą daktarą Lietuvoje Steponą Roką, poetą ir prozininką Juozą Kruminą, pedagogą ir poetą Stasį Jakštą ir daugelį kitų.
Skaitydamas šią knygą ir kitas naujausias „Lietuvos
valsčių“ serijos monografijas, kurias ketinu apžvelgti vėliau, įsitikinau, kad labai storos knygos, priešingai mano
ankstesniam įsitikinimui, gali būti ir labai įdomios.
PUBLICATIONS

Unique Mysteries of Lithuanian Districts
(Valsčiai)
Mindaugas PELECKIS
Mindaugas Peleckis reviews thick volumes on Lithuanian districts (valsčiai) published by the publishing house
Versmė. The books contain exhaustive ethnographical
and historical information. This year saw the publication
of the 18th volume in the series.

ETNINĖS VEIKLOS REALIJOS

Šviesiausios valandos
Su anykštėne audėja, leidinio „Ko skamba staklelės naujoj seklyčioj?
Anykščių krašto namų audimo apžvalga“ ir kompaktinės plokštelės parengėja
Dalia BERNOTAITE-JANUŠIENE kalbasi Juozas ŠORYS.
Kaip atsidūrėte Niūronyse?
Kažkas mus veda… Visada maniau, kad miestas – ne
mano gyvenimo vieta. Vaikščiojau kaip daugelis po Vilnių, nebuvau nei pesimistė, nei kokia nusivylėlė, bet iš
kažkur žinojau, kad jame gyventi negaliu. Ne mano vieta.
Kai vaikams nebebuvau labai reikalinga, – galėjau rinktis,
kur gyventi.
Gal toks ryžtingas žingsnis buvo nulemtas Jūsų tėvų ar
senelių gimtosios žemės „šauksmo“?
Žinau, kad mano mama su tėčiu labai norėjo gyventi
Vilniuje. Kitaip sakant, siekė iš kaimo išeiti į miestą ir tai

padarė. O šiaip mano seneliai buvo šviesūs žmonės. Visi
seniausieji man žinomi giminaičiai buvo aukštaičiai.
Jūsų parengtame leidinyje aptikau, kad ir kažkuri Jūsų
močiutė buvo audėja?
Močiutės gyveno tokiais laikais, kai beveik visos turėjo
mokėti austi… Man nepatinka, kai mokančias austi moteris vadina audėjomis. Jos paprasčiausiai buvo kaimo moterys, ir audimas buvo vienas iš privalomų jų darbų. Audėjos
profesionalės galėjo atsirasti tik mieste ar bent miestelyje,
kai šis darbas tapdavo jų amatu. Žinome, kad amatininkai
audėjai buvo vyrai, o dar beveik iki XX a. vidurio iš esmės

Dalia Bernotaitė-Janušienė Arklio muziejuje rodo audimo procesą.
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Marija Miškeliūnaitė-Biliūnienė iš Paandrioniškio k. (Anykščių r.)
su savo audeklais.

visos moterys turėjo mokėti austi. Kai važinėjome po kaimus ieškodami medžiagos leidiniui, nė viena moteris neprisipažindavo, kad yra audėja. Dar ne audėjomis laikydavo tas moteris, kurios ausdavo, bet pačios nesusiverdavo
siūlų. „Vaikeli, – sakydavo jos, – kokia aš audėja?! Audėja
tik ta, kuri suverti moka.“
Mano močiutė buvo paprasta Klovinių kaimo (Utenos
r.) moteris, kuri mokėjo austi. Niekuo iš kitų neišsiskyrė.
Tik kai aš jau pradėjau austi, tėtė man pasakė, kad ir močiutė gražiai audė… Jos audžiant nebuvau mačiusi, nes
buvo jau tarybiniai laikai…
Tokioje puikioje nuošalumoje turbūt gera gyventi, tik
gal sunku išgyventi vien audžiant… Savitas turėjo susilip
dyti gyvenimo būdas sodyboje tarp laukų ir miškų netoli
Anykščių, Arklio muziejaus pašonėje…Kaip prie šio ir ama
to, ir meno krypote dar gyvendama didmiestyje?
Kiekvienas žmogus gyvena ir galvoja, koks darbas jam
tiktų. Kažkodėl man atrodė, kad audimas man tiks. Nežinau, kodėl… Šiaip visada norisi kažko tokio, kas tau arti
širdies… Mano senelis, kuris Vėlaikiuose gyveno, liejo
akvareles, rašė, už kažkokį pamfletą prieš valdžią Smetonos laikais net buvo pakliuvęs į Varnių koncentracijos stovyklą, jam ten dantį išmušė, ir mama sakė, kad kai jis iš ten
grįžo, nebekilo ranka kažką rašyti. Man dar mažai mamytė
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pirmiausia padovanojo senelio paties pasidarytą vandeninių dažų dėžutę. Parodė, kaip jais naudotis, ir nemenkas
noras jais užsiimti buvo, bet… niekada mano tėvai to polinkio nesureikšmino, nesakė, kad man esą reikia rimčiau
mokytis dailės. Net nežinau, kaip ėmiau svajoti, kad pradėsiu austi, kad man gerai seksis, gal kokių gražių raštų sugalvosiu… Tada taip atrodė, dabar jau ne, kitaip viskas…
Atrodė, kad tai padarysiu, nes jei žmogus gabus, bet eina
į profesinę mokyklą mokytis amato, tai jam ir toliau kelias
bus atviras, nes tie įgūdžiai negali būti kliūtis siekti ir kitų
tikslų. Po vidurinės mokyklos baigimo įstojau į Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą ir
vėliau dirbau skaičiavimo centruose.
O mokykloje ar neturėjote galimybės artėti prie audimo?
Tikrai ne, nebuvo kaip…
Iki šiol prisimenu, kokie augalai augo Mokyklos gatvės
pakelėje Jeruzalėje, Vilniuje, kai eidavau pas tetą. Iki dabar
atsimenu, kaip jie atrodė, o, pavyzdžiui, tų laikų draugystės su vaikais išblėso. Buvau vaikas, galėjęs gerai jaustis ir
vienas, užsiimti sau įdomiais dalykais. Dievas tokį žmogų
sukuria, ir jis juk nekaltas, kad jam įdomiau augalai, medžiai, debesys. Norėjau grįžti į tokią aplinką, kur ryte išėjęs
iš namų jauti, kad tave supa medžiai, žolės, tolėliau – pievos, dunkso miškai, o ne pastatai, dulkėtos gatvės, daugybė svetimų, kažkur skubančių žmonių. Tai nereiškia, kad
jų nemyliu – labai juos myliu, bet noriu, kad jie vaikščiotų
truputį toliau nuo manęs…
Gyvenimo posūkis į kaimą, arčiau gamtos man buvo
visai nesunkus, nes žinojau, kad natūralus pasaulis yra įdomus. Galėjau ir neausti, ir nieko panašaus nedaryti, tiesiog
gyventi. Kartu su gyvuliais, paukščiais, su iš miško sodybą
aplankančiais žvėrimis. O kai pagalvojau, kad vis tiek turiu
kažką daryti, tada prisiminiau, kad norėjau austi! Prisiminiau tada, kai Vilniuje, Tautinio kostiumo klube, pradėjau
mokytis austi ir jau sėdėjau audimo staklėse. Ir pagalvojau
– kodėl aš čia sėdžiu?
Kaip vis dėlto „užsikabinote“? Pirmiesiems bandymams
juk reikia būti sukaupus bent elementarių žinių.
Kai sugalvojau, kad noriu išmokti austi, ėmiau ieškoti,
kas mane galėtų išmokyti. Tada dar gyvenau Vilniuje. Kaip
sakoma, kai ieškai, tai ir randi. Tais laikais veikė Tautinio
kostiumo klubas, ten ir išmokau svarbiausių elementarių audimo dalykų. O šiaip iš prigimties esu knyslė, todėl
ėmiau gilintis į audimą pati, juk šiais laikais bibliotekose
yra prieinama nemažai literatūros. Susirandi ir po truputį
vis daugiau sužinai, jei sąmoningai mokaisi. Pavyzdžiui, suvėrimai, kurie dabar, kai jau audžiu, yra akivaizdūs, beveik
neaudžiantiems teoretikams kai kada neaiškūs... Gerai
viską išsistudijavau ir tada kilo logiškų klausimų, kaip seniau buvo. Pagalvojau, kad noriu austi remdamasi Anykščių krašto tradicijomis ir kad turiu gerai jas išmanyti. Čia
gyvendama, turiu išsinagrinėti ir suvokti vietinį audimo
būdą. Tada pagalvojau, o kuo čia geriau? Žiūriu, kad kar-
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tais kaimo moterų vėrimai yra truputį protingesni, ir aš
tada ėmiau labiau jais remtis. Dabar propaguoju ir savo
mokiniams aiškinu, sakau, kad ir kiek kitaip galima suverti,
nei sako specialistai, mokantis audimo teoriškai, iš visiems
prieinamų leidinių.
Sakėt, kad pavyko, jog vieną iš
pirmųjų paskaitėte Vidos Savonia
kaitės leidinį? Ir kuo įtiko?
Tuo, kad visada, žiūrėdama į audinius pajuntu, kad kai kurie vis dėlto gražesni. Gal labiau veikiantys
jausmus tiesiogiai? Jie geometriniai, visada kažkokie nenusakomi…
Savaime būdavo aišku, kurie man
patikdavo, bet nesuprasdavau,
kodėl. Ir tada radau tą knygą, joje
būtent geometriniai raštai yra gerai
išnagrinėti, ir tai „užvedė“. Naujosios žinios man buvo kaip kelrodis,
nes tada dar beveik nieko nemokėjau. Dabar, kai lankau moteris ir vartau jų audinius, jau žymiai lengviau
gaudausi, iš kur kas yra ir kurie iš
jų yra tie, kurie atėjo iki mūsų laikų
iš seniausios tradicijos. Juk yra nemaža „nuplaukusių“ raštų, kartais
jaučiasi fabrikinių audinių įtaka. O
fabrikuose, kombinatuose raštus
sugalvodavo, spalvas parinkdavo
ten dirbantys dailininkai. O juk moterys, kurioms ne taip gerai sekasi
komponuoti, dažnai bando kopijuoti, todėl kartais ir ne visai gerai
išeina. Iš kur tos vadinamosios rožės, esą labai gražios „vynuogės“
atsiranda? Tai nulemia darbo eiga ir
gebėjimai. Man atrodo, kad gražesni paprastesni senesni raštai, nes
juose nėra įvairių perdėjimų, „pagražinimų“, tokie audiniai tiesiog
veikia paprastumu ir natūraliais
geometrinių raštų sąskambiais.
Ar tokiu būdu įmanoma apčiuop
ti, iš ko kyla pamatinė lietuviškų au
dimo raštų tradicija?
Turbūt, bet negi ką nors gražaus darydamas mąstai, kad reikia
taip, o ne kitaip? Gerai iš vaikystės
prisimenu močiutės gimtinę – Galinių kaimą netoli Vyžuonų (Utenos
r.) miestelio – ir va tokį audeklą
(rodo). Vėliau, vartydama knygas,
aptikau jo raštus. Nuaudžiau jį pa-

našios spalvos, kokią prisiminiau. Tas audeklas buvo labai
senas, ir aš jį gerai prisimenu… Nežinau, kaip atsiranda
ir gyvuoja tradicija, bet kartais galima ją užčiuopti… Bet
kas tai yra? Anot Vytauto Kavolio, mes net nežinome, kad
ji mumyse tūno, ir kartais kažkaip „išlenda“. „Kultūros

Dalia Bernotaitė-Janušienė kalbina Filomeną Skubėjūtę-Gervienę,
gyvenančią netoli Svėdasų (Anykščių r.), prie Beragio ežero.
Su mokinėmis namuose metė metimą, dabar pina kasą.
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žakardinės staklės. Tai rinktiniai
(parinktiniai) audiniai. Ir nedaugelis juos mokėjo austi. Iš pradžių
moterys, norėdamos priartėti prie
fabrikinių audinių, emė rankomis
išrinkti raštus. Kaimiškomis staklėmis ausdavo, bet visokias „rožes“,
„lelijas“, „karūnas“ ir kt. išrinkdavo
rankomis, o tai baisiai alinantis darbas! Bet jei „gražu“, niekas į tai nekreipė dėmesio, reikia, ir viskas! Tos
naujovės atėjo iš tolimesnių kraštų,
bet nieko tai nebedomino. O dar
stakles patobulino, kad lengviau
būtų būtent tokius raštus išausti.
Tada jau kuri tik norėjo, ta galėjo
taip austi. Didelio kruopštumo nebereikėjo, tik kortas prasimuši…
Visi, kas domisi audimu, tai žino.
Pamatėte keliaudami per kai
mus, ką dar žmonės turi. Turbūt ta
nauja informacija keitė ir Jūsų anks
čiau susidarytą požiūrį į audimą?
Marytė Gliaudelytė-Karalienė iš Juškonių k. (Anykščių r.),
Ar požiūrį pakeitė, dar reikia
dabar gyvenanti Troškūnuose, su savo audeklais.
pagalvoti… Man atrodo, kad dar
istorijos logika visai kitokia: simbolinės struktūros turi labiau pagilino ankstesnį įsitikinimą, kas yra vertinga. Iešamžinybės potencialą“. Ir „išlenda“ ne kokie nors rusiš- kojau, norėjau įsitikinti, kiek dar tradicinių audeklų galima
ki, nors geri ir įdomūs, ne baltarusiški ar lenkiški tradici- aptikti žmonių spintose. Pavyzdžiui, tik dviejų dalių raštas,
niai raštai, o tie, kurie mumyse išliko. Viskas keičiasi, bet tas keturnytis, bet koks gražus! Kokie jie gražūs, puikiai sukomponuoti, atrodo, kad labai paprasti… Pirma audžiau
kažkas vis dėlto nepasikeičia, išlieka.
Kiti juk gali ir nesuprasti tradicijos grūdo vertės. Ar netgi sudėtingai, atrodė, kad tai – pažanga, o dabar labiau vertiimti juo bodėtis, ieškoti „erzacų“. Juk tai – kiekvienos au nu paprastus raštus.
Einat individualiu audėjos profesionalės keliu, bet turit
džiančios moters subtilių svarstymų, kas gražu, rezultatas.
Kas kai kurioms iš jų tarsi padėjo nurimti, rasti darną papras ir mokinių. Iš ko kilo edukacinė veikla mokyklose, projektas,
tose, bet ne prastose geometrinėse formose, raštuose? Kiek skatinantis mokytis austi?
Kai į Arklio muziejų atėjau tarsi tik demonstruoti aunaudos to ieškant ir apgalvojant radus Jums davė knygelės
dimą
lankytojams, pasirodė per maža, kad tik atsitiktiniai
ir kompakto rengimo darbai, ekspedicinė veikla Anykščių
rajone? Turbūt dar labiau išryškėjo, ką pačios močiutės apie žiopliai žiūrinėja, ką darau, ir dar atsakinėju į visokius klausimus. Pasėdi ten kelerius metus ir supranti, kad norisi ir
tradicinių elementų išlaikymą kalba?
Leidinyje nerašau, bet išryškėjo ir liūdna padėtis – jau kokios nors kitokios veiklos. Daugelis sako, kad ir iš to rostipriai yra pakeistas audusių moterų skonis. Jis tiesiog dymo yra naudos – kalvis kala, audėja audžia…
Kažkas pamato, gal kai kuriems žmonėms kils norų la
daugeliu atvejų yra sugadintas. Baisu, kad žmonėms dažnai jau nebeatrodo gražu tradiciniai audinių elementai. At- biau domėtis… Blogiausia juk, kad kaimuose beveik nebe
rodo, kaimietės turėtų didžiuotis močiutės ar prosenelės lieka audžiančių moterų?
Taip. Ir tos pačios jau senos, kai kurioms ir akys nebeaudeklu, bet joms jis nebeatrodo gražus, nes, pasirodo,
kažkas sakė, kad tai nebegražu, nes senoviška, atgyvenę. leidžia austi.
Kartą Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-ŽukausO savarankiškai pamąstyti, ar iš tiesų taip, daugelis nenori
ko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas
ar jau nebegali.
Antroje knygelės dalyje ir parodėte tuos „gražumy pasiūlė muziejuje pamokyti audimo Anykščių mokyklų
vaikus. Sakė, kad ir vilniečiai valdininkai to norėtų, kad
nus“…
O ką daryti? Vis tiek tai reiškinys, atspindintis realią parems… Muziejuje buvo tuščia patalpa, joje įrengėme
dabartinę padėtį. Tuos audeklus audžiant įdedama labai klasę, atvežėme stakles, kurių daugybę detalių reikėjo
daug darbo, ypač iš pradžių, kai dar nebuvo naudojamos pataisyti, restauruoti… Man tada padėjo muziejuje dirbęs
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fotografas Aloyzas Janušis, vėliau tapęs mano vyru. Ilgainiui „prisirinko“ nemaža staklių, nes važiuoji, ieškai, randi, perki… Kiti veltui atiduoda, dar padėkoja, kad paimi,
tiki, kad bus naudingai panaudotos. O kaip ką nors pamokyti? Sugalvojome, kad reikia nueiti į tris Anykščiuose
veikiančias mokyklas ir pakviesti norinčius audimo mokytis vaikus. Visose mokyklose atsėdėjau gal po kokį mėnesį, kad per darbų pamokas pabandyčiau norinčiuosius
sudominti. Aloyzas dar seniau buvo nufilmavęs medžiagą, kaip jo tetos meta metimą, kaip į stakles visa įtaiso…
Rodėme ir vaikams tą filmuką. O aš sėdėjau klasėse ir
audžiau, ir daviau vaikams pabandyti. Ir pakviečiau tuos,
kurie susidomėjo, tęsti užsiėmimus muziejuje. Pirmiausia
entuziasčių atsirado iš Antano Vienuolio gimnazijos, jos
net nelaukė kitų metų, pasakė: steigiame tą būrelį. Pastatėme stakles tos mokyklos muziejėlyje, atėjo mokytis
pirmosios mergaitės (Asta ir Neringa šiemet jau baigė
gimnaziją). Pradėjome mokytis, ir tapo akivaizdu, kad
lietuvaitėms vis tiek yra būdinga suvokti audimo niuansus. Mergaites iš mokyklų būrelių, kurios darys pažangą,
pažadėjau kviesti austi į muziejų. Pirmąkart viešai jos pasirodė šventėje „Bėk, žirgeli“ juostytėmis, tada pamatė,
kad gal tai įdomu ir va – muziejuje atsirado lyg ir naujų

gyventojų. Pavyzdžiui, visą pirmą vasarą Viktorija užsispyrusi važinėjo į muziejų mokytis austi. Kitais metais ir
Jono Biliūno gimnazijoje buvo pastatytos staklės. (Deja,
šiemet ši gimnazija atsisakė audimo būrelio motyvuodama tuo, kad susirenka mažai mokinių. Bet ar įmanoma į
tokį būrelį sukviesti daug mergaičių?!). Tos, kurios įvaldo
audimo pradmenis, va jau sėdi muziejuje ir audžia. Kai
kurios merginos jau ir namuose pasistatė stakles. Gerai,
kad bent jau trys merginos galėtų pratęsti šio krašto audimo tradicijas, nors ir nemanau, kad jos tuo užsiimtų,
kai pradės mokytis ir vaikus gimdyti.
Knygelėje apžvelgėte šio krašto audimo situaciją ir nors
nebandėte apibendrinti, bet medžiaga savaime iškalbi…
Važiuodama per šį kraštą susirinkau daug vietinio pobūdžio medžiagos, bet galimi apibendrinimai tėra tik vietiniai, iš jų dar negalima daryti platesnių išvadų. Ir nenoriu
– tai tyrinėtojų, teoretikų darbas.
Sutelkta didžiulė empirinė medžiaga iš tiesų pasitarnaus
specialistams, menotyrininkams, nes, norint ją susirinkti,
reikia įdėti daug juodo darbo…
Mano išvados leidinyje išties labai trumpos. Jose atsispindi tai, ką kalbintos moterys prisimena. Ir nenorėta nieko
pritempti prie savojo ar kitų požiūrio. Pateikiu faktus, kad

Sodyba Niūronyse pavasarį.
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Aldona Radzevičiūtė-Ordienė iš Traupio (Anykščių r.).

sakė taip ir taip, nieko nuo savęs nepridėdama, o rimtas
išvadas pasidarys tie, kam tai svarbu. Jei bandyčiau daryti
platesnes išvadas, vargu ar jos būtų iki galo pamatuotos ir
teisingos. Užtat to ir nedariau. Tikrai neturiu apibendrintojos pretenzijų, nors knygelei pasirodžius pasigirdo balsų,
kad ja remiantis reikėtų rengti mokslinį darbą. Juk norint
tai daryti reikia susigaudyti tyrimo metoduose, būduose,
o man tai nerūpi…
Gal todėl gerai ir išėjo, kad pateikėte užfiksuotą medžia
gą ir netempėte jos ant teorinio kurpaliaus. Pasigedau riš
lesnių tarminių pasakojimų apie audimą kaip savitą reiškinį,
procesą, nors autentiškų pastebėjimų apie raštų vėrimą,
kaip ir kodėl taip vadinami jų variantai, netrūksta…
Išrinkus atskiras kalbintų moterų mintis, lakoniškai
jas išdėsčius, susidaro būtent toks tekstas, be to žinai,
kad muziejus neturi pinigų ir platesnio knygelės varianto
neišleis…
Vis dėlto labai puiku, kad prie leidinio pridėjote ir kom
paktinę plokštelę…
Vyresnysis sūnus buvo atvažiavęs, kaip tik ant to „sėdėjo“ ir padėjo ją programuoti, ir pati ėmiau nagrinėti,
kaip tai daryti, juk seniau buvau inžinierė programuotoja.
Norėjosi surinktą medžiagą paskelbti kuo plačiau, kad visi
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turėtų, nenorėjau paslėpti, kaip dažnai elgiamasi muziejuose ar kaip daro asmeninių archyvų kaupėjai. Be abejo,
muziejų fonduose esama daug vertingų dalykų, manau,
kad kuo daugiau žmonių galės prie jų prieiti, tuo bus geriau. Kompaktinė plokštelė man suteikė galimybę kuo
plačiau paskleisti sukauptą medžiagą, nes į knygą tiek neįmanoma įdėti. Knygoje apžvelgiami atrinkti pavyzdžiai, o
CD norėjosi sudėti visa, kas sukaupta renkant žinias apie
audimą Anykščių krašte.
Kompaktinėje plokštelėje ir knygoje Jums pavyko aprėp
ti rajono audimo visumą ir sukurti jos informacinę bazę. Kiti
rajonai to dar neturi…
Stengėmės su Aloyzu užfiksuoti tai, ką pavyko rasti važinėjant po kaimus, klausinėjome audusias moteris ar tas,
kurios tebesaugo motinų ir senelių palikimą. Jų žodžius į
knygą dėjau labai pasverdama, kad neįžeisčiau žmonių,
nors darbo sąsiuvinyje, aišku, visko yra.
Kai kurios audimo tradicijos atmainos aptinkamos itin
siaurame areale. Pavyzdžiui, rašėte, kad prie Rubikių ežero
aptikote retesnių audeklų našą.
Taip nutiko, kad būtent ten nuvažiavę radome retesnių
audinių raštų. O kai kur aptikome vadinamuosius akordeo
nus, kitur jų visai nėra. Senesnės tradicijos audiniai, kaip
pasakytų mokslininkai, taip pat žičkos ir panašūs dalykai į
akis pakliuvo visai atsitiktinai.
Žičkos dažniau aptinkamos ant rankšluosčių?
Taip, bet pasitaiko ir ant staltiesių.
Radote ne tik raudoną, bet ir juodą žičką?
Taip ją knygoje pavadinau, nors taip ir negalima daryti, nes specialistai yra nutarę, kad žička – raudonas siūlas,
įaustas į audinį. Juoda žička negali būti, taip ją tik sąlygiškai pavadinau, dėl analogijos. Gal audėja neturėjo raudono siūlo ir todėl įaudė juodą arba turėjo kokių nors asmeninių sumetimų.
Pastebėjau ant rankšluosčio aštuoniakampę žvaigždę…
Maža tokių atvejų. Kartais baigusios darbą dar ant audinio uždėdavo nėrinius… Net ant senų rankšluosčių. Pavyzdžiui, duktė turi mamos ar močiutės austus rankšluosčius ir uždeda dabartinius pačios nuaustus nėrinius… Nėrinių beveik ir nesistengiau fiksuoti, tik norėjau parodyti,
kad kartais sukomponuojama labai gražiai, sakysim, naudojant geometrinius raštus, žodžiu, tai kiekvienos audėjos reikalas – turi galvą ir pagalvok, kaip gražiau atrodys.
Dabar audiniuose visokias geometrines žvaigždutes ir panašius akcentus išstumia vadinamieji romantiniai motyvai
– „rožės“, „vynuogės“ ir kt. Norima pateikti realistiškesnį
vaizdą, neretai net neturintį nieko lietuviško. Nors kartais
rasdavome ir kažką panašaus į gyvybės medį vazone. Ką
tai reiškia? Kad dar esama archajinių atspindėlių kaimiečių
sąmonėje.
Tebeveikia kolektyvinė pasąmonė?
Bet aš nenoriu taip įvardyti, nes nė viena audžianti moteris nieko apie tai nežinojo. Pamatė kažkur ir perėmė,
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daug galvos nesukdama. Nenorėjau akcentuoti to, ko žmonės dabar nebeprisimena ir tarsi nebesuvokia.
Ką sužinojote apie audinių paprotinę paskirtį, nors tuo
turbūt specialiai ir nesidomėjote? Rašėte, kad audiniai buvo
teikiami kaip dovanos…
Taip, kai kuriomis progomis audiniai buvo teikiami
kaip dovanos, labiau skirtos namams papuošti. Pasikabina žmogus dailiai išaustą rankšluostį namuose, ir nuo to
darosi šviesiau.
Bet dabartinis viešas dekoratyvus rankšluosčių kabi
nimas ar tarsi parodinis kitoks panaudojimas bei estetinis
akcentas man kartais atrodo nenatūralus, iškreipiantis tra
dicinę sampratą. Juk pritaikyti gyvenimui daiktai pirmiausia
turi būti funkcionalūs, o grožis, įvairūs prasminiai akcentai
yra tarsi svarbi, bet antrinė jų realybė?
Savo namuose nekabinčiau rankšluosčio rankšluostinėje vien dėl to, kad jis ten kabėtų ir nenaudojamas dulkėtų. Va, pas mus toks kabo ir mes juo šluostomės, jis
„dirba“, pajuoduoja ir yra išskalbiamas. Kam kabinti, jei
nenaudoji? Nesu fetišų mėgėja. Man daiktai reikalingi tam,
kad padėtų gyventi. Jie atlieka tai, kam yra skirti. Grindys –
vaikštioti, lova – miegoti, o rankšluostis – šluostytis. Nors
būdavo ir taip, kad per vestuves ant sienos pakabindavo
rankšluostį su išsiuvinėtais jaunųjų inicialais.
Matyt, kai kuriems daiktams imta suteikti papildomų
funkcijų, apie kurias seniau negalvota. O ar „veikė“ audiniai
kalendorinėse ar šeimos šventėse?
Pateikėjos pasakojo, kad nuo savo krikšto močių krikštynų proga gavusios dovanų rankšluosčius. Paprastai su
išsiuvinėtais krikštijamojo inicialais. Taip pat rankšluosčiais
apdovanodavo duobkasius. Tokį rankšluostį turiu ir Arklio
muziejaus rinkinyje.
Su kuo galėtų būti susijęs faktas, kad senoji tradicija
labiau pripažino siaurus ir ilgus rankšluosčius? Gal tai lėmė
technologiniai niuansai?
Išties seniau labiau mėgti siauri rankšluosčiai. Ir tai
nesusiję su jokia technologija, nes galima nuausti taip,
kaip nori. Dar iš senų dainų prisimenu, kad buvo vystoma
siauromis juostelėmis, tarkim, jei buvo rišamas nešamas
krikštyti vaikas, jis būdavo vystomas (turbūt turtingo žmogaus) siauromis šilko juostelėmis. Nežinau, kodėl taip daryta, gal siaurumas, mažumas asocijavosi su dailumu? O jei
žmonių paklausi, kokie seniau būdavo rankšluosčiai, tai išgirsi atsakymą, kad daug siauresni ir ilgesni. Tai prisimena,
bet su kuo tai būtų susiję, neatsako.
Turbūt ne tik Anykščiuose, bet ir visoje Lietuvoje papli
tęs įvardijimas – lovatieses vadina kapomis? Su kuo tai ga
lėtų būti susiję?
Tai berods nuo XX a. žinomas pavadinimas? Lova, gultas tam tikra prasme yra ir kapas, o lovatiesė virto kapa.
Tai neišvengiamai sukelia įvairių archajinių, apeiginių, pasaulėžiūriškai motyvuotų vaizdinių… Juk miegodamas lovoje iš dalies numiršti…

Nudengęs gražiai išaustą kapą, guliesi į lovos kapą…Tik
lovatiesė – moteriškosios giminės žodis.
Žinoma, taip interpretuoti įmanoma, bet nemanau,
kad tai susiję… Ar tai labiau negalėtų būti susiję su kapa,
matavimo vienetu?
Taip, dar prieš kelis amžius buvo atsiskaitoma kapa gra
šių (60 monetų), pirkdavo kapomis, puskapėmis. „Lietuvių
kalbos žodyno“ duomenimis, kapa dar reiškė ir didelį, bet
nekonkretizuojamą skaičių, kiekį, taip pat ir kupetą, gubą,
o be austos lovatiesės, kapa dar buvo įvardijama pavalkų
oda (uždengimas), taip pat ir liturginis kunigo apsiaustas.
Kontekstas prasiplečia, o kas iš ko ir kodėl, reiktų atidesnio
tiriamojo žvilgsnio.
Lovos užtiesalai dar buvo vadinami divonais, kiek mažesni – divonėliais.
Matyti, kad tas pavadinimas nemūsiškas, atneštinis iš
svetur, iš Rytų.
Kapomis vadinamos tos didelės rinktinės lovatiesės,
tos jau naujosios, o senųjų diminių lovatiesių taip niekas
nevadina. Mano močiutė kapomis vadino naująsias pirktines lovatieses.
Sakėte, kad audinio komponavimas tradiciškai audžiant
natūraliai susiformuoja, kad jame nėra monotonijos, kad

Iš kairės – Ona Gudonytė-Niaurienė ir Janina Buitvydaitė-Prievelienė iš
Vilkabrukių k. (Anykščių r.).
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tau gera austi, nes esi tokios sanklodos žmogus. Audėjos buvo beraštės, bet buvo aukščiausio lygio
matematikės, sugebėdavo viską,
ką reikia, suskaičiuoti. Kartais neatsistebiu, kaip jos tai sugebėjo, iš kur
tas susikaupimas, rimtis? Iš to, kad
mažai „išsidirbinėjo“, sunkiai dirbo, vykdė prisiimtą moters misiją.
Sakysit, nesąmonė, svarbiausia gyvenime – laisvė! Ne, yra gyvenime
tam tikri dalykai, kuriuos būtinai
turi tiksliau atlikti. Kaip ir audžiant.
Jei padarysi netiksliai, nebus gražu.
Kai turi tikslų raštą, gali jį įvairiai
austi, derinti prie spalvos – vis tiek
bus gražu.
Ar tam padeda ir buvimas gam
toje, žemės, dangaus, augmenijos
pojūtis, darbo lauke nuovargis ir
malonumas?
Atvažiavusi gyventi į kaimą, irgi
sunkiai dirbau. Gal kam atrodo,
Veronika Urbonavičiūtė-Stukienė iš Šunakojų k. (Molėtų r.).
kad tai – vergystės forma, bet iš
Aloyzo Janušio nuotraukos
tikrųjų tik sunkus darbas išgrynigrožis kyla iš raštų paprastumo, jų žaismės, perėjimų… Jie na žmogų. Tada gerai supratau, kad valandos, praleistos
tarsi bėgantys, slystantys, gyvi. Monotoniją gal įžvelgia tie, sėdint staklėse, kaimo moterims būdavo šviesiausias laikas. Tarsi įgaudavo teisę „atsijungti“, būti savimi (vyrai
kurie negeba peržengti dvasios inercijos ar nuovargio?
Kai turi laiko ir audi visą dieną, pavargsti. Juk kiekvie- kartais dėl to niršdavo, net sukapodavo stakles). Galėjo
nas ką nors dirbdamas pavargsta… Nusibosta, užvaldo ramiai atsisėsti, susikaupti ir – sukurti. Lyg iš nieko, iš tų
monotonija ir audžiant, bet tada atsistoju ir į audeklą pa- siūliukų galėjo sukurti kažką naujo ir gražaus. Miestelių
žvelgiu atsistojus. Pamatau, kad viskas gražiai gula ir – ki- ir miestų moterys audimui būtų turėję daugiau laiko, bet
taip tada atrodo. Ir besimokančioms mergaitėms sakau – ėmė kisti prigimtinė jų pasaulio jausena.
Ką pasakytumėt apie tradicinių spalvų rinkimąsi?
jūs pažiūrėkit, ką padarėt, iš visų šonų. Jei į raštą audinyje
Moterys dažniausiai sakydavo, kad visada būdavo
gali žiūrėti, kaip nori, ir jei raštas geometrinis, tai vis vien
striuka
su siūlais, o dažų būdavo nedidelis pasirinkimas.
pasimatys tam tikra geometrinė tobulybė. Žiūrėkit – triNebuvo
sąlygų rinktis patinkančias spalvas. Beje, Arklio
kampis, apskritimas, kas už juos tobuliau? Ir rašte taip, tik
žodžiais tą pojūtį sunku apibūdinti, bet žiūri į raštą ir ma- muziejuje turime tokį popierinį lagaminą su spalvotais litai, kad jis teisingas arba ne. Geometriniai raštai, jei teisin- niniais siūlais, nudažytais fabrikiniais dažais. Tą lagaminą
gai išausti, išreiškia lyg kokią kosminę darną. Viena mano moteris, pokariu tremiama į Sibirą, pasiėmė su savimi galmokinė sakė, kad mokykloje mėgsta fiziką ir matematiką, vodama, kad turėdama laiko kažką iš jų padarys. Taip ir
bet nesuprantanti, kuo traukia audimo menas. Ir jai ban- grįžo atgal su tuo lagaminu, muziejui jį perdavė anūkė. Tai
džiau paaiškinti, kad tam tikri dalykai yra visai netikėtai va, ir linus nudažydavo, ploviau juos – spalvos tiesiog liko
matematiški, pavyzdžiui, muzika, audimas. Iš esmės tai ir ant rankų. Toks ir nudažymas, nes linams apskritai nebuvo
yra grynoji matematika, nes audime viskas yra suskaičiuo- jokių gerų dažų.
Rašėte, kad dažniausias anykštėnių moterų raštas –
ta, ir tai ausdama darai nuo pat pradžios iki pabaigos. Juk
jei muzikoje kas nors būna nesuskaičiuota, nėra jokios har- „akėčios“.
Todėl, kad jų daugiausia pavyko surasti. Yra ir tokių, į
monijos, nors dabar ir išplitę įvairūs disonansų deriniai ir
kuriuos
žiūrėdamas iš pradžių manai, kad tai „akėčios“,
kitokios naujovės. Juk jau XX a. pradžioje buvo imtos naudoti įvairios laisvos komponavimo priemonės, visi, atrodo, bet vėliau įžiūri ir kitų elementų. Įsigilini ir ima aiškėti įvaikuria ką nori… Bet yra skirtumas, kai lygini klasiką su pos- rūs raštų perėjimai, konfigūracijos.
Sakėte, kad, pavyzdžiui, „katpėdėlių“ rašto pavadini
tmoderno naujovėmis. Taip ir audime – mane žavi klasika,
mas
yra etnologų sugalvotas?
jei jos, kaip sakoma, gerai suleisti galai. Ir mokinei sakiau:
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Žmonės taip nevadina, sako – „lungeliukai“. O
„ratiliukai“ būna tada, kai nusipiešia toks lyg obuolys, kai forma būna apriesta. Kartais teoretikai jį vadina „obuoliniu“ raštu. Apriesta būna ir „akėčios“,
ir „lungeliukai“.
Ar „našlaitinis“ rašto pavadinimas irgi žmonių su
galvotas?
Niekur teoretikai šio rašto taip nevadina, neteko
aptikti. O moterys šį pavadinimą gerai žino, tik kai kurios dar jį vadina „dobilo lapais“. Va šį raštą (rodo)
kelios močiutės pavadino „kaladėlėmis“, bet ne visos
taip vadina, kitos išvis nežino, kaip jį pavadinti. Labai
retas rašto pavadinimas – „žirnikai“, tik kelios močiutės taip pavadino, bet, tiesą sakant, prieš tai buvau
kalbėjusi su močiute, kuri kilusi nuo Alantos (Molėtų
r.), ji pirmoji tą raštą įvardijo kaip „žirnikus“, matyt, iš
jos perėmė ir kitos toje vietovėje audusios moterys.
O koks yra „vandeninis“ raštas? Smulkus, išplaukęs?
Taip, įdomiausia, kad jį žinojo visos mano kalbintos moterys, tik įvairiai vadino. Pats pirmasis pavadinimas, kurį išgirdome dar nematę ir audeklo, buvo
tas „vandeninis“. Kitur, tarkim, prie Kurklių, tą raštą vadina „trakniuku“, „trakna“, gal todėl, kad ten
yra Trakinių kaimas, vadinamas ir Trakinėliais? Atrodytų, kad tas žodis lyg smulkumą nusakytų, bet …
dar neaišku. Salų, Juodupės (Rokiškio r.) moterys
„vandeninį“ raštą vadina „latviškuoju“, gal jis ir yra
atkeliavęs iš kaimynų? Mažiausiai išlikę skersadryžiai
ir languotieji raštai. Gal todėl, kad seniausi dažniausiai būna beveik visai sunešioti, jie buvo kasdieniai,
labiausiai paplitę.
Kuo įsiminė dabar dar audžiančios kaimo moterys?
Jos visada geros nuotaikos ir dažniausiai šviesios
prigimties. Svarbiausia, kad net šiais krizės laikais jos
nusiteikusios, kaip dabar mėgstama sakyti, pozityviai.
Kalbantis paaiškėjo, kad visoms, kurios bent kiek audė,
tas darbas buvo mielas.
CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

The Brightest Hours
In this interview Juozas Šorys talks to the weaver from Anykščiai, Dalia Bernotaitė-Janušienė. She
has compiled the book with a CD entitled What the
Weaving Machine Slams for in a New Living Room? A
Review of Anykščiai Region Home Weaving. The interlocutors discuss weaving as a craft and art in the
villages of Anykščiai region, traditional weaving techniques, ways of naming them, colours and patterns.
The most frequent patterns are “harrow”, “cottonweed”, “wee windows”, “cubes”, “peas” and “watermark”. Dalia Bernotaitė-Janušienė is aware of the
importance of perpetuating traditional weaving; she
thus teaches weaving at the Horse Museum and several schools in Anykščiai.

Dalia apie Dalią
Apie audėją Dalią BERNOTAITĘ-JANUŠIENĘ
su Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno
skyriaus tekstilės rinkinio saugotoja ir
tyrinėtoja Dalia BERNOTAITE-BELIAUSKIENE
kalbasi Juozas ŠORYS.
Kadangi Jūsų bendravardė ir bendrapavardė audėja
Dalia Bernotaitė-Janušienė apie savo veiklą ir audinius
pasakoja gana šykščiai, nepelnytai kuklindamasi, manau,
nepakenks ir atidesnis vertinamasis žvilgsnis tarsi iš šalies,
juolab kad esate žinoma kaip liaudiškosios tekstilės ekspertė. Kuo ji išsiskiria kaip asmenybė ir kaip audėja amatininkė / menininkė?
Kaip audėja ji pirmiausia išsiskiria kruopštumu, audžia
labai tiksliai, stengiasi naudoti senuosius geometrinius
raštus, nes jie jai artimi. Juos audėja gal matė bendraudama su audžiančiomis kaimo moterimis, ekspedicijose, gal
vartydama knygas, liaudies meno albumus, be to, kai ką ji
atsimena ir iš savo močiutės, gyvenusios Klovinių kaime,
audinių. Vakar kaip tik kalbėjomės apie jos „ratais“, vidury
su „akėčiomis“, išaustą audinį. Tokią lovatiesę buvo mačiusi pas savo močiutę, dar pas kitą moterį. Ji mano, kad
tai senas raštas, būdingas Anykščių apylinkėms. Ta nuomonė iš tikrųjų gali būti pagrįsta.
Labai patiko, kad Dalia, vartydama knygą „Lietuvių
liaudies menas. Audiniai“, atrado keturnytį diminį audinį. Yra tokių pavyzdžių iš Vilniaus krašto kolekcijos Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Turėjo ji tokių spalvų
siūlų iš kaimo moteriškių rankomis verptų ir dažytų linų.
Ir tam raštui labai tiko jos turimi siūlai. Tokia gražiai išausta lovatiesė buvo padovanota ir mūsų muziejui. Man
patiko, kad ji iš knygos pasirinko ne kokią rinktinę lovatiesę, ne kokiais ypatingais raštais išaustą, bet paprastą
audinį, kuris savaime gražus, taip pat, žinoma, ir spalvų
deriniais. Intuityviai audėja tai jaučia ir labai techniškai
„raštingai“ viską daro. Ir „gūnia“, ir kiti audiniai puikūs
– kaip gražiai papuošti, apsiūti pakraštėliai, kaip dailiai vidurys susiūtas (taip pat ir lovatiesių). Taip pat puikios jos
skaros su priaustomis vytinėmis juostelėmis. Juk norint
tai daryti reikia ypač gerai pažinti ir audimo, ir juostų vijimo technikas. Reikalingi ypatingi gebėjimai norint prie
audžiamo audeklo priausti vytinę juostą – bet kas nepadarys. Reikalingas retas kruopštumas, užsispyrimas,
meilė šiam darbui. Be meilės imtis tokių darbų neišeina.
Manau, kad Dalia audimą vertina ir kaip darbą, teikiantį
didelį malonumą, ir kaip rimtą, precizišką, tikslių įgūdžių
reikalaujantį amatą, ir kaip meno kūrimą.
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Koks ryškėja jos santykis su tradicija, ar iš parengto leidinio matyti, kaip tai ji suvokia?
Išties jei ėmėsi rengti tiek juodo darbo pareikalavusį
leidinį ir kompaktinę plokštelę, apvažiavo viso Anykščių
r. kaimus, iš audusių ar išlaikiusių namie austus audinius
moterų stengėsi užfiksuoti pirmiausia tradicinius audinius,
pakalbino jas, kai kuriuos pasisakymus paskelbė (dėl išsamaus vaizdo pateikimo galime pamatyti ir retai spaudoje
pateikiamų ir etnografų mažiau vertinamų darbų – pavyzdžiui, kilimėlių su liūtais), tai akivaizdu, jog norėjo parodyti,
kad tam tikru laiku buvo paplitę ir tradiciniai, geometriniais
raštais austi, ir kitokie audiniai. Aiškinosi, kokie audiniai tradicijai būdingi, kaip paplitę jų raštai, kokie paplitę tarminiai
pavadinimai. Stengėsi užfiksuoti išlikusį paveldą ir pateikti
jį besidominčiai visuomenės daliai. Teigiamai vertintina tai,
kad surinktos informacijos ji nesistengė susiimti tik savo poreikiams, bet siekė ją kuo plačiau, naudodama šiuolaikines
technologijas, paskleisti. Mane tai labai žavi. Akivaizdu, kad
Niūronyse apie audimą mąstoma giliai ir skvarbiai. Audėja,
dirbanti Arklio muziejuje, sugalvojo ir padarė neeilinį, sakyčiau, milžinišką darbą – užfiksavo aplinkinių vietovių tradicinius audinius ir sudėjo į knygą bei CD.
Ar apgalvotai leidinys sudarytas? Kuo knygelėje ir CD pa
teikti duomenys reikšmingi ir įdomūs?
Kaip eilinei skaitytojai, man atrodo, kad šis leidinys
gerai sudarytas. Įvade išaiškinta, kaip seniau paruošdavo
linus, kaip ausdavo, kokios buvo audimo technikos, kam
kokie audiniai būdavo panaudojami, kokie raštai taikomi,
pavyzdžiui, kaip audžiami užvalkalai, rankšluosčiai. Gerai,
kad autorė pateikia tarminius pavadinimus, tekste prie
duomenų iškart parašo ir pateikėjos vardą bei pavardę,
nebereikia ieškoti išnašose, metrikose. Ir dar labai gerai,
kad audinį galiu iškart pamatyti, nes duotos atitinkamos
nuorodos. Geras komponavimo būdas – beveik visur prie
teksto prišliejamos ir nuotraukos, parašyta, kas, iš kur ir
kada audė. Pagirtinas ir fotografo Aloyzo Janušio darbas,
ypač išryškinant kai kurias audinių detales. Tiesa, rankšluosčiai kartais sumaketuoti atsukti šonu, o man norėtųsi,
kad jie būtų apsukti, bet kai man pasakė, kad taip norėjo
parodyti didesnį rašto raportą, todėl taip maketavo, vaizdo komponavimo sumanymas tapo aiškus. Gerai, kad audiniai pateikiami suskirstyti pagal raštus. Kreiptas dėmesys į jų senoviškumą, tradiciškumą. „Akėtinis“, „katpėdėlių“, „našlaitinis“, „kaladėlių“, „vandeninis“ ir kt. Ir gerai,
kad pirmiausia aptariami senesni, labiausiai paplitę raštai
(„akėtinis“, „katpėdėlių“), o „vandeninis“ raštas pateikiamas po jų, nes yra gerokai vėlesnis. Leidinio pabaigoje
atsiduria kaišytiniai, rinktiniai audiniai.
Raštų pavadinimuose esama ir įdomių variacijų…
Pavyzdžiui, kol nebuvau skaičiusi, nežinojau, kad vienas iš raštų vadinamas „vandeniniu“. Taip turbūt vadina
būtent tose apylinkėse, ir man buvo naudinga tai sužinoti,
taip pat, kad jis audžiamas per aštuonias nytis ir t.t. Įdomu,
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kad buvo užfiksuoti tarsi ir nežinomi vietiniai raštų pavadinimai – „trakniukas“, „trakna“. Kai rašai apibendrintai apie
aukštaičių ar visos Lietuvos audimą, negali juk visų lokalinių
pavadinimų surašyti, rašinio pobūdis tarsi reikalauja aptakesnio, labiau apibendrinto faktų pateikimo, todėl kartais
lyg ir „nuplauki“ paviršiumi, o Dalia, rašydama apie sąlygiškai nedidelę aukštaičių teritoriją, dėmesio vertus duomenis
galėjo pateikti giliau, labai konkrečiai ir aiškiai.
Bet kalbinama teigė norėjusi pateikti tik atrinktus ir, jos
manymu, svarbius faktus, empirinę medžiagą, bet nesiekusi
jokių apibendrinimų.
Be reikalo kuklinasi, nes leidinys išties labai informatyvus, tiesa, gal vieno ar kito apibendrinimo ir trūksta, bet ji
to sąmoningai nesiekė... Patinka, kad ji rašo paprastu, ne
vadinamuoju moksliniu stiliumi, todėl kiekvienas audimu
besidomintis žmogus lengvai supras tai, kas norima perteikti. Ir pati nenoriu „šifruoti“ tokių tekstų, kai skaitant
sakinį tenka dešimt kartų atsiversti „Tarptautinių žodžių
žodyną“.
Iš mūsų pokalbių su Dalia susidariau įspūdį, kad jai labai
patinka Vaižganto asmenybė ir jo kūrinys „Pragiedruliai“.
Vieno savo išausto audinio raštą, kuriame „ratais“ apvestos „akėtėlės“, ji sau ir pavadino „pragiedruliais“. Tai išties giedras naštas, atrodo, iš visur švysčioja saulutės…
Tokį raštą kiti dar vadina „obuoliniu“.
Daliai, kaip ir daugeliui menininkų, būdingi „periodai“:
baltasis, juodasis, dabar – pilkasis. Kažkada seniau turėjo
baltų siūlų ir apsimetė baltą metimą. Nežinau, kiek ji paprastai meta, bet, sakykim, užmetė 40 metrų – maždaug
dešimčiai lovatiesių. Užmetė metmenis ir juos reikia suausti… Va iš kur baltasis periodas… Jai moterys aiškino,
kad į baltus metmenis atausti audiniai lyg ir senesni, be to,
juos naudojant lengviau austi. Kai audi, aiškiai matyti, kaip
metmenų siūlai susikerta su ataudų, raštų siūlais ar išlenda
koks nesuaustas siūlas. Jei audi į juodus metmenis ir dar
prieblandoje (tokia ir buvo Arklio muziejaus klėtyje, kurioje Dalia anksčiau sėdėjo), tai, neduok Dieve, siūlas kur nors
užkliūva ar negerai suaudi, tada iškart matyti klaida. Į juodus metmenis austi yra sunkiau. O dabar „stojo“ pilkasis
periodas, nes turėjo daug pilkų siūlų.
Su ja kalbantis įstrigo posakis, kad audimas yra labai
didelis malonumas, bet gyvenime turi būti pusiausvyra, ne
viskas turi būti malonu. Tenka išmokti susitaikyti ir su nemalonumais. Vienas iš tokių – šiemet jau nebegali mokyti
audimo vienoje iš Anykščių mokyklų, audimo grupė liko tik
Antano Vienuolio gimnazijoje.
Regis, Dalia sugeba ne tik dailiai austi, bet ir reaguoti į
socialinius procesus – galvoja apie audimo tradicijos palaikymą ir tęstinumą, kai neliks senųjų audėjų, daro žygius,
kad kuo daugiau mergaičių užsikrėstų audimo „bacila“,
prieš ketverius metus ėmėsi edukacinės veiklos.
Močiučių audėjų mažėja, o šiaip Aukštaitijos kaimuose audžiančių moterų dabar beveik nerastume. Taip, prieš
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ketverius metus ji užsuko didelę audimo populiarinimo
mokyklose akciją, trijose Anykščių mokyklose mėnesį per
darbų pamokas vedė pažintinius audimo kursus, siūlė ten
kurti audimo būrelius, sutraukė į juos panorusias austi
mergaites. Aukojo laiką ir pinigus, nes didesnio atlygio už
tokią veiklą nebuvo ko tikėtis. Altruistiškai mokė austi, galvodama apie tradicijos tęstinumą. Juolab kad dabar atėjo
tokie laikai, kai galinčios austi nebenori knebinėtis ir gaišti
laiko. Juk audimas reikalauja daug laiko – kol apsimeti, kol
susiveri, susiriši siūlus, kol pasirenki raštus… Juodas nematomas pradinis darbas, kol moteris pradeda austi.
Reikia ir tam tikrų specifinių dvasios savybių, kad imtu
meis to darbo – pasiryžimo…
Pirmiausia reikia turėti noro, dar – sugebėjimų, laiko,
kantrybės… O apie didesnį uždarbį neverta nė kalbėti,
tokiu darbu užsiima tik entuziastės. Ir nėra daug audėjų, kurios dar ir vaikus mokytų austi. Pavyzdžiui, Ramutė
Račiūtė iš Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ turi keletą mokinių, kurios ateina austi savo malonumui. Iš audimo nepragyvensi. O skirti laisvalaikį audimui
ne kiekviena ryžtųsi. O Daliai tekdavo iš namų važinėti į
Anykščius, ten mokyklose pamokyti vaikus, grįžti į muziejų, parbėgus į namus ūkį apeiti ir dar paausti… Beje, jaunųjų audėjų mokymo projektą išjudino A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius A.
Verbickas, projektą parėmė Kultūros ministerija.
Apžvelkime, kas vertinga sudėta į CD prie leidinio?
Vertinga tai, kad jame užfiksuotos visos Dalios aplankytos Anykščių krašto audėjos (kai kurių įdėtos ir nuotraukos). CD pateikta žymiai daugiau audinių nuotraukų nei
įdėta knygoje (žymesnių audėjų – po keliolika, kitų – po
kelias). Toks medžiagos pateikimo būdas yra informatyvus
ir reikalingas, nes galime susipažinti su visa nufotografuota medžiaga, galime palyginti audėjų braižą, sugebėjimus.
Jau ir taip leidinyje sukaupta daug įdomios informacijos, o
dar gali panirti į CD sudėtų audinų gausą…
Kaip Dalios leidybinė, edukacinė veikla, darbas muzie
juje, santykis su audimu yra susieti su jos gyvenimo būdu,
stiliumi, vertybėmis? Kas „užkabina“ bendraujant?
Ar žinai, kaip mes susipažinome? Į muziejų pas mane
atėjo moteris ir pasakė, kad ieško Dalios Bernotaitės. Pasakiau, kad aš ir esu. Sako – ir aš esu Dalia Bernotaitė…
Taip ir atsisėdau… Abi vienodais vardais ir pavardėmis,
bet ne giminės. Dabar savo pavardes ėmėme rašyti „su
brūkšniuku“, nes painiojasi. Antai „Vikipedijoje“ esame
suplaktos į vieną asmenį, gal todėl, kad abi susijusios su
audimu, tiesa, viena esame tik teoretikė, o kita ir praktikė,
ir teoretikė. Dalia per susitikimą papasakojo, kad dideliame mieste negalėjusi gyventi, o kaimo sodyboje atsigavo, nes gali jausti gamtos artumą. Juk ten mūsų kultūrą
brandinusios šaknys. Su vyru Aloyzu gyvena labai gražioje
sodyboje Niūronyse. Beje, kai padėjo pertvarkyti Arklio
muziejaus ekspoziciją, toje sodyboje buvo apsistojusi ir

mano mama etnografė Stasė Bernotienė (ir aš kartą ten
buvau nuvažiavusi). Tada sodyboje gyveno maloni močiutė, o mes nakvojome toje seklyčioje, kurioje dabar Dalia
laiko audinius ir stakles. Prisiminimai atgijo, kai ją aplankėme ir pamačiau, kad tai ta pati sodyba. Sakyčiau, vykęs
perimamumas, nes sodyba fantastiška – senas namas, didelis sodas, kryžius ir visa tai, kas turi būti, kad lietuvis, gyvendamas tokioje aplinkoje, jaustųsi gerai. Ten pat laukai,
pievos, miškas, tiesa, gal kiek trikdo arklidžių artumas, nes
kartais pabėgę arkliai ištrypia daržus. Vaikštinėjome kartu
po jos daržą. Atrodo, kad abi neturim nei laiko, nei noro
užsiimti ravėjimu. Jos darže auga melisos, mėtos, čiobreliai, raudonėliai ir kitokios vaistažolės. Mėgsta jomis ir svečius pavaišinti. Taip pat ožkos pienu, sūriu.
Beje, vaišindama ožkos sūriu ji pasakė, kaip perkant nu
statyti, ar nedvoks ožkos pienas, juk gal devynių iš dešimties
jis turi šleikštų prieskonį. Sakė, kad reikia pauostyti tam tik
rą ožkos galvos vietą – jei ten nedvokia, skanus bus ir jos
pienas, o gydomųjų ir maistinių savybių jis turi begales.
Be to, buvome pavaišinti puikiu medumi, nes abu su
vyru – bitininkai. Pas blogus žmones bitės negyvena…
Beje, ir medų jie ne parduoda, o išdalija, dovanoja kaip tik
ri senieji bitininkai, t.y. nekomerciniai bitininkai – bičiuliai.
Kokį susidarėte „antrosios“ Dalios Bernotaitės – asme
nybės ir žmogaus – įvaizdį?
Ji šiek tiek lyg ne šios žemės žmogus… Pakylėta, romantiška, kaip audėja subtili ir preciziška… Ji nenori greito gyvenimo tempo. Juk „miesčionys“ yra nuolat „užsukti“, užtampyti visokių interesų… Nori gyventi paprastai,
natūraliai, taip, kad būtų malonu ir gera. Žaviuosi žmonėmis, kurie įstengia atsisakyti šiuolaikinio pasaulio technologijų teikiamų privalumų, gali būti gamtoje ir, svarbiausia,
sugeba būti savimi. Sėdėti ir „pramoniniu“ būdu austi jai
sunku, turi austi tai, kas patinka, kas gražu, galų gale – kas
įdomu. Vengia kalbėti apie savo darbus, kartais gal per
daug įsijaučia į „pilkos pelytės“ vaidmenį, bet juk tokia
nėra! Manau, kad ji – sau dėmesio nereikalaujantis šviesulys, apie tai liudija jos puikūs audiniai ir kiti neeiliniai darbai.
CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

Dalia on Dalia
Juozas Šorys talks to the collector and researcher of
folk textile collections at the Folk Art Department of the
Lithuanian Museum of Art, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė,
about the weaver Dalia Bernotaitė-Janušienė. According
to Dalia Bernotaitė-Beliauskienė this weaver „stands out
in that she weaves with extreme precision, tries to use
the old geometrical patterns“. And, in order to weave
well, one has to show determination, desire, ability and
patience. Dalia Bernotaitė-Beliauskienė appreciates
the work and manifold talents of her namesake. Dalia
Bernotaitė-Janušienė, who lives on an estate in the refuge of nature, has published a book and aspires to collect data on fellow weavers in her region and their cloths.
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Lietuvių karpiniai Maskvoje
Liucija ARMONAITĖ
Keturias šių metų rugsėjo dienas Maskvos Maksimiliano Vološino bibliotekoje ir viename iš Maskvos srities
centrų – Domodedovo istorijos ir meno muziejuje vyko
trečiasis tarptautinis mokslinis simpoziumas „Popieriaus
karpinių menas ir tarptautinis kultūrų bendravimas“. Renginys buvo skirtas didelį tarptautinį pripažinimą pelniusios
popieriaus karpytojos Julijos Daniliauskienės (1926–2009)
kūrybai. Per renginį atidaryta personalinė J. Daniliauskienės darbų paroda, pristatyta Felikso Marcinko (1951–2010)
lietuvių, anglų ir rusų kalbomis išleista knyga „Lietuvos ir
pasaulio popieriaus karpinių menas“ (Vilnius: Tautodailė,
2010), parodytas Vilniaus etninės kultūros centro sukurtas
filmas apie 2010 m. Kaziuko mugę. Mūsų šalies atstovai
skaitė paskaitas, dalyvavo meistriškumo valandose.

Pradžių pradžia – akademiko kolekcija
Kas antrus metus rengiamą simpoziumą inicijavo Valstybinis Maskvos liaudies grafikos muziejus bei Domodedovo istorijos ir meno muziejus. Tačiau vargu ar simpoziumas

būtų įvykęs, jei ne Domodedovo istorijos ir meno muziejaus mokslinės darbuotojos Asios Petričenko rūpestis, nes
daug dešimtmečių jos šeimoje puoselėjamos popieriaus
karpinių meno tradicijos ir didžiulė meilė kūrėjams. Garsus
Ukrainos mokslininkas akademikas dr. Aleksejus Petričenka (1911–1996) daugiau kaip 40 metų rinko įvairių šalių
menininkų popieriaus karpinius, bendravo su kūrėjais. Didžioji jo sukauptos kolekcijos dalis šeimos sprendimu 2001
m. tapo Domodedovo muziejaus nuolatine ekspozicija,
garsėjančia kaip didžiausias (daugiau kaip 4 tūkst. darbų)
ir unikaliausias popieriaus karpinių rinkinys Europoje.
„2006 m. rengdami pirmąjį tarptautinį popieriaus karpinių simpoziumą turėjome kuklų sumanymą: susitikti, susipažinti, pasidalyti patirtimi, – prisiminė A. Petričenko. –
O susitikę ir susipažinę jau neįsivaizduojame gyvenimo be
šių simpoziumų, kaskart pažeriančių naujų vardų ir atradimų. Vienas iš tokių stebuklų – jaunieji popieriaus karpinių
kūrėjai. Su jais susipažinome šių metų pavasarį Domodedove surengę pirmą tarptautinį vaikų popieriaus karpinių
festivalį „Juoda ant balto“. Manau, labai reikšminga, kad
šio festivalio idėja kilo būtent per mūsų simpoziumą“.
Muziejaus Domodedove direktorė Irina Čekmariova,
po muziejaus stogu radusi vietos nuolatinei popieriaus
karpinių ekspozicijai, skatinanti rengti parodas, simpoziumus, o dabar dar ir vaikų kūrybos festivalį, džiaugėsi,
kad būtent žmonių nuomonė ir atsiliepimai lėmė, kad
beveik prieš dešimtį metų muziejuje atsirado nuolatinė
popieriaus karpinių ekspozicija, buvo įkurtas popieriaus
karpinių būrelis, sudominęs daug vaikų. Paklausta apie
kultūros įstaigas ir menininkus į neviltį varančią pasaulinę
ekonomikos krizę, moteris patikino, kad Domodedove jos
nesijaučia. Miestą, kuriame gyvena apie 123 tūkst. žmonių,
„maitina“ tarptautinis oro uostas, veikia daug pramonės
įmonių, statybos bendrovių, yra institutų, koledžų ir...
daugiau kaip 20 kultūros namų.

Popieriniai Julijos Daniliauskienės raštai

Julijos Daniliauskienės personalinės parodos eksponatai.
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„Pažiūrėjęs į Julijos Daniliauskienės karpinius ne tik
daug sužinai apie jų autorę, bet ir geriau supranti, net
pamilsti visą lietuvių tautą“, – įsitikinęs garsus Ukrainos
menininkas Andrejus Puškariovas. Taip jis kalbėjo apžiūrėjęs parodos „Popieriniai Julijos Daniliauskienės raštai“
ekspoziciją, sudarytą iš daugiau kaip 130 karpinių, pačios
menininkės dovanotų kolekcininkui A. Petričenkai.
Per parodos, veikusios visą mėnesį (rugsėjo 10 d. – spalio 10 d.), atidarymą simpoziumo organizatorė pasakojo,
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kad jos tėvas su J. Daniliauskiene susipažino praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje per menininkės parodos atidarymą. Tąkart užsimezgė nuoširdi, daug
metų trukusi draugystė: skriejo laiškai,
ne kartą susitikta, menininkė kolekcininkui padovanojo daug savo darbų. Šiuo
metu J. Daniliauskienės kūryba – Europos
popieriaus karpinių meną atspindinčios
nuolatinės Domodedovo muziejaus ekspozicijos pagrindas.
Apie J. Daniliauskienę susirinkusiesiems pasakojo daugiau kaip 32 metus
menininkę pažinojusi Vilniaus krašto
tautodailininkų-meno kūrėjų ir Lietuvos
tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė,
su kūrėja bendravusi žinoma popieriaus
karpytoja vilnietė Laimutė Fedosejeva.
Muziejininkai pasistengė, kad parodos lankytojai kuo daugiau sužinotų apie
iškilią lietuvę, popieriaus karpinių meistrę. Jos gyvenimas ir kūryba atskleista ne tik unikaliais
darbais, bet ir asmeninio archyvo nuotraukomis, laiškais,
straipsniais iš leidinių, kita medžiaga. Nuostabu, kad šalia
šios įspūdingos personalinės J. Daniliauskienės parodos
gretimoje muziejaus salėje ant sienos kabėjo ne mažiau
vertingi, nuolatinėje ekspozicijoje pristatomi menininkės
darbai, kuriems muziejuje skirta visa siena.

Ramutę Kraujalienę ir Asią Petričenko sužavėjo nanajų tautos legendos
Natalijos Digor (dešinėje) kūriniuose.
Lietuvės Ramutė Kraujalienė ir Laimutė Fedosejeva
su chantų liaudies meno puoselėtoja
Nadežda Vialova (centre).

Felikso Marcinko palikimas
Per simpoziumą buvo pristatytas ir šį rugpjūtį Anapilin
iškeliavusio F. Marcinko sudarytas unikalus leidinys „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“. Knygoje
– labai plati savitai kuriančių lietuvių popieriaus karpinių
autorių darbų panorama. Tarp jų – Lietuvos tūkstantmečiui skirtas Odetos Bražėnienės 22,05 metrų ilgio kūrinys
„Mano Lietuva“, patekęs į Lietuvos rekordų knygą.
Didelį susirinkusiųjų susidomėjimą sukėlė knygos dalis,
kurią F. Marcinkas paskyrė 24 pasaulio šalių menininkams
ir jų darbams. Neatsitiktinai. Juk leidinyje tarp iškiliausių
popieriaus karpytojų pristatyti ir simpoziumo dalyvių
ukrainietės Liudmilos Babič, jos tautiečio A. Puškariovo,
maskviečio Aleksandro Gusevo, iš Chabarovsko srities atvykusios negausios nanajų tautos atstovės Natalijos Digor
darbai. N. Digor buvo taip nustebusi ir sujaudinta jai parodytu dėmesiu lietuvio knygoje, kad išsirūpino net kelis
F. Marcinko knygos egzempliorius. Vieną jų žadėjo padovanoti Chabarovsko srities gubernatoriui...
F. Marcinko knyga papildys ir olandės Joke Verhave, popieriaus karpinių kolekcininkės ir tyrinėtojos, asmeninę bib
lioteką. Bene keturis dešimtmečius moteris kartu su vyru
kolekcionuoja savo šalies popieriaus karpinius. „Mus su
vyru sieja bendras pomėgis – ypatingi sentimentai žirklėms
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ja. – Stebina ir žavi jų kūryba, jau išsiskirianti rimtu požiūriu į popieriaus karpinį ir profesionalumu. Lietuviai, daug
dėmesio skiriantys popieriaus karpinių
menui, nuosekliai puoselėjantys senas
tradicijas, įkvepia ir mus, Rusijos menininkus, atidžiau pažvelgti į unikalų
paveldą. Turiu vilties, kad bendromis
jėgomis, jaunimui perimant vyresnių
kūrėjų patirtį, pavyks išsaugoti senas
popieriaus karpinių meno tradicijas.
Liūdna ir apmaudu, kad, pavyzdžiui,
Vokietijoje, kur popieriaus karpiniai turi
dar senesnę istoriją, menininkai, deja,
nesidalija savo žiniomis su jaunimu. O
juk būtent Vokietijoje, Niurnbergo muziejuje, eksponuojamas unikalus 1501
m. popieriaus karpinys“.

Dėmesio centre – Lietuva
Per visą simpoziumą Lietuvos atstovams teko bene daugiausia dėmesio. R. Kraujalienė apie J. Daniliauskienę ir F. Marcinko leidinį pasakojo teAleksandras Gusevas. „Paveleckio geležinkelio stotis“. Liucijos Armonaitės nuotraukos
levizijos, spaudos žurnalistams, ji taip
pat pristatė Vilniaus etninės kultūros
ir popieriui, dėmesys mūsų šalies istorijai. Todėl ir nusprendėme parengti ir išleisti Olandijos popieriaus karpinių meno centro sukurtą filmą apie 2010 m. Kaziuko mugę, nuo 1604
albumą, – pasakojo J. Verhave. – Knygoje pristatome asme- m. Vilniuje vykstantį renginį, pretenduojantį tapti UNESCO
ninės kolekcijos ir Popieriaus karpinių muziejuje sukauptų nematerialaus paveldo reiškiniu. Įvairių šalių menininkai
unikalių meno kūrinių pavyzdžius.“ Olandė pasidžiaugė, buvo pakviesti dalyvauti 2015 m. Vilniuje vyksiančioje pa
kad F. Marcinkas savo leidinyje atkreipė dėmesį į išties ver- rodoje „Pasaulio popieriaus karpiniai 2015“.
Paraginusi kūrėjus rengtis kelionei į Lietuvą, R. Kraujatingus ir įspūdingus olandų popieriaus karpinius.
Menotyrininkė Svetlana Javorskaja, pati kurianti popie- lienė prisipažino, kad nenustebs, jei ukrainiečius Jaroslariaus karpinius, su šia meno rūšimi supažindinanti vaikus vą Galkun ir A. Puškariovą jau kitais metais sutiks Kaziuko
Domodedovo ekologiniame centre, susižavėjusi kalbėjo mugėje. O nanajų tautelės atstovė N. Digor ypač domėjoapie tuos kelis knygos puslapius, kuriuos autorius paskyrė si festivaliu „Skamba skamba kankliai“. Juk moteris ne tik
popieriaus karpiniais susidomėjusiems moksleiviams. Juk kuria unikalius popieriaus karpinius, bet ir gimtajame Chabarovsko srities Solnečnyj rajono Kondono kaime jau dejauniausiajai autorei Rusnei Žilinskaitei vos penkeri.
„Ši mergaitė, kaip ir kiti vaikai, kurių darbai pateko į lei- šimtį metų vadovauja folkloro ansambliui „Keku“ („Gėlė“).
dinį, o kai kurie jų lankėsi tarptautiniame festivalyje „Juoda Kolektyvas ne tik gerai žinomas savame krašte, kur pelnė
ant balto“ – L. Fedosejevos mokiniai, – kalbėjo S. Javorska- daug apdovanojimų, bet ir sulaukė išskirtinio dėmesio per
gastroles Japonijoje, jau keturis kartus koncertavo Kinijoje.
Per simpoziumą buvo perskaityta beveik trisdešimt pranešimų. Lietuvai atstovavo
L. Fedosejeva. Antrajame simpoziume prieš dvejus metus
parengusi pranešimą „Popieriaus karpiniuose – gyvenimas
ir kūryba. Lietuvos eskizai“,
šįkart menininkė pristatė išsamų, vaizdine medžiaga gausiai
J. Huber. Pasivažinėjimas. Šveicarija, 1765 m.
J. Hauswirth (1808–1871). Šveicarija.
iliustruotą, tiksliais duomenimis
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paremtą pranešimą „Siluetas ir popieriaus karpiniai reklamoje“. Pasisakymas sukėlė karštas diskusijas ir peraugo į kritines
pastabas dėl miestų, tarp jų ir Maskvos, reklamos, puošybos.
Kalbėdama apie išskirtinį silueto vaidmenį mūsų gyvenime,
L. Fedosejeva priminė, kad nuo jo, kad ir kaip norėtų, žmogus niekada nepabėgs. „Jei matome savo šešėlį, tai reiškia,
kad mus supa siluetas“, – kalbėjo lietuvė, skatinusi atidžiau
įsižiūrėti, labiau vertinti silueto galimybes meno kūriniuose.
Visus nustebino jauniausioji simpoziumo dalyvė Ieva
Kraujalytė. Vilniaus pedagoginio universiteto pirmo kurso
studentė bendroje renginio svečių meistriškumo valandoje
pateikė per simpoziumą sukurtą „Skruzdėliukų šokį“, kuris
sužavėjo giliu, net filosofiniu popieriaus karpinio turiniu.

Istorijos pamokos
Simpoziumas atskleidė didelį ir labai įvairų pasaulio popieriaus karpinių meno palikimą. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Ukrainoje, veikia senas kūrybos tradicijas puoselėjančios mokyklos. Karpytoja ir pedagogė L. Babič, atvykusi iš Zaporožės srities, apžvelgė toms vietoms būdingų popieriaus
karpinių kompozicijos ir simbolių (gėlės, vabzdžiai, net...
svogūnai ir burokėliai) tradiciją bei reikšmę. Menotyrininkas
Andrejus Djačenka (Sankt Peterburgas) perskaitė įtaigią literatūrinę paskaitą apie Didžiosios Britanijos moderno epochą, silueto meną išgarsinusį grafiką ir iliustratorių Aubrey
Beardsley (1872–1898). Didelio susidomėjimo ir nuostabos
sulaukė mokslinės bendradarbės, muziejininkės iš Sergijevo Posado (Rusija) Oksanos Zarickajos pranešimas apie šio
miesto muziejuje saugomą netikėtą ir įstabų iš popieriaus
1807 m. iškirptą paveikslą (46,0x60,5 cm) „Hektoro mirtis“,
vaizduojantį Trojos karo epizodą. O maskvietė, Sergejaus
Obrazcovo teatro lėlių muziejaus darbuotoja Marija Iljina
pristatė šios pasaulinio garso teatro asmenybės popieriaus
karpinių rinkinį, kurį jis atsivežė iš gastrolių Kinijoje.
Kalbėdami apie popieriaus karpinių meno istoriją, įvairių šalių tradicijas, savitumą ir šių dienų ieškojimus, simpoziumo dalyviai daug dėmesio skyrė vaikų mokymui, pabrėžė, kad popieriaus karpinių kūrimas neabejotinai turi ir
gydomąjį poveikį.

Chantų krašto aidai
Bene egzotiškiausias, labiausiai jaudinantis buvo Nadeždos Vialovos pranešimas „Žodis apie mano kraštą“.
Garbaus amžiaus moteris – chantų tautos atstovė, lydima
dukters, atvyko iš Vakarų Sibiro Tomsko srities šiaurės,
kur garsiuosiuose Vasiuganės pelkynuose tūno Bondarkos
kaimas. Apsivilkusi tautiniu chantų rūbu, N. Vialova savo
sukurtomis eilėmis apie gimtuosius namus pradėjo pasakojimą apie savo karpinius, jų pristatymą per pamokas „Sibiro literatūros palikimas“, kurį ji jau penkerius metus rengia vienuolikoje Tomsko srities rajonų. Menininkės duktė,
masinių renginių režisierė Valentina Peremitina pasakojo,
kad mama dirbo mokytoja, bibliotekininke, vadovavo
meno mėgėjams. Išaugino penkis vaikus, o kai tapo pen-

I. Kurmenko. Gyvybės medis.

N. Digor. Nanajų mitas.

sininke, ėmėsi popieriaus ir žirklių. Kuria karpinius, kuriais,
naudodama chantų tautos simbolius, stengiasi atskleisti
nedidelės tautelės istoriją, jos legendas ir padavimus. Moteris šventai tiki, kad jos apsilankymai mokyklose pažadins
jaunimo susidomėjimą krašto praeitimi, paskatins gerbti ir
puoselėti unikalų chantų kultūros palikimą.
N. Vialova labai apsidžiaugė simpoziume sutikusi Lietuvos atstovių. Sentimentai ypatingi. „Popieriaus karpiniai
nėra tradicinis chantų tautos menas, – pasakojo moteris.
– Tremtiniai mano mamą išmokė ne tik karpyti iš laikraščių, bet ir grybus valgyti, kitų naudingų dalykų. Juk per didžiuosius trėmimus, kai vienam vietos gyventojui teko po
tūkstantį tremtinių, mūsų krašte atsidūrė daug lietuvių,
vokiečių, estų... Aš karpyti iš popieriaus pradėjau anksčiau, nei išmokau skaityti...“
Vilniečių tautodailininkų vadovė R. Kraujalienė renginį
apibendrino sakydama, kad trečiasis tarptautinis mokslinis simpoziumas „Popieriaus karpinių menas ir tarptautinis kultūrų bendravimas“ jos ne tik nenuvylė, bet ir įkvėpė naujiems sumanymams rengti bendras ir personalines
svečių karpinių parodas, seminarus, festivalius.
CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

Lithuanian Cuttings in Moscow
Liucija ARMONAITĖ
Liucija Armonaitė reviews the international symposium
of paper cuttings at the Maxim Voloshin Library in Moscow
and the Moscow Domodedovo Museum of History and
Art dedicated to the work of the Lithuanian artist Julija
Daniliauskienė (1926-2009). On this occasion an exhibition
of her works drawn from the private collection of the Ukrainian academic dr. Aleksej Petričenko (1911-1996) was held.
The head of the Lithuanian folk artists, Ramutė Kraujalienė,
presented Feliksas Marcinkus’ (1951-2010) book on the art
of paper cutting in Lithuania and the world. An informative
conference was held, which comprised nearly 30 papers.
Lithuania was represented by Laimutė Fedosejeva. The
symposium was initiated by the Moscow Museum of Folk
Graphics and the Moscow Domodedovo Museum of History and Art, its prolific specialist Asia Petričenko.
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Nuoširdžiausias žmogus
Kiekvienas sutiktas žmogus vis kitoks: vienų patraukia išorinis grožis, kitų –
dvasinio pasaulio vertybės. Brigita DADŪRIENĖ-BANDZINAITĖ sužavėjo
nuoširdumu, paprastumu, stebėtinai gera atmintimi. Susipažinome 2003 metais.
Tada Brigitai iki aštuoniasdešimties trūko poros metų.
Dainų ir kitokios tautosakos pateikėja Brigita Dadūrienė-Bandzinaitė apie save taip pasakojo:
„Gimiau 1925 m. vasario 15 d. Zaltriškės kaime (Tauragės rajone). Be manęs, šeimoje augo brolis ir vyresnė sesuo. Tėvai valdė 12 ha žemės. Tėvas mirė kai man tebuvo
šešeri metai.
Šeima vargo. Kai į namus gyventi atėjo girtuoklis žentas, man pasidarė visai blogai. Manęs nenorėjo leisti į mokyklą, nenupirkdavo knygų ir sąsiuvinių. Bet mane mylėjo
mokytojos. Jos nupirkdavo sąsiuvinius, o knygas duodavo
iš šalpos fondo. Baigiau keturis skyrius vienais penketukais. Kai išlaikiau egzaminus, reikėjo skirtis su mokytojomis. Daug buvo ašarų… Taip pasibaigė mano mokslai.
Tris vasaras ganiau gyvulius. Ganydami vaikai žaisdavome įvairius žaidimus, dainuodavom. Džiugindavo
šventės, ypač Velykos su savo pasakomis apie margučius, su žaidimais.
Paskui pradėjau tarnauti: dirbau įvairius ūkio darbus.
Trylikos metų parsisamdžiau už mergą. Sunku buvo, ypač
rišti rugius, kirpti avis, apdirbti linus. Rudenį eidavau į talkas prie kūlimo darbų. Nors kaime ir sunkiai reikėjo dirbti,
bet – kokie linksmi buvo žmonės! Patalkiuose, baigus darbus, prasidėdavo linksmybės. Muzikantai grodavo, jaunimas šokdavo, žaisdavo įvairius žaidimus, krėsdavo pokštus. Pavasarį, vasaros vakarais visur gausdavo dainos, grodavo armonika. Taip išmokau šokti ir dainuoti. Sekmadieniais eidavom į bažnyčią. Vakarais susirinkdavo jaunimas,
šokdavom, dainuodavom, žaisdavom. Penkiolikos metų
mokėjau visus ūkio darbus, net ir vyriškus. Pakinkydavau
arklį, akėdavau, drapakuodavau. Darbus dirbau dainuodama, gal todėl nepavargdavau.
Prasidėjo karas. Jo metu dirbau savo kaime įvairius
ūkio darbus. Daug audžiau. Visi drabužiai buvo lininiai arba
austi iš avių vilnų siūlų (miliniai). Vokiečiai neleisdavo rinktis į pasilinksminimus, dainuoti. Tačiau patyliukais namuose dainuodavome.
Karui pasibaigus, gyvenau su motina ir broliu. Įstojome į kolūkį. Darbus dirbdavo būriai žmonių. Bet poilsio
valandėlę vyrai eidavo lošti kortomis. Dainą užtraukdavo
nebent išgėrę. Ir moterys vis mažiau bedainuodavo. Aš
kaip visada patyliukais dainuodavau, nes man tai pagelbėdavo išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus. 1953 metais
ištekėjau. Dirbau kolūkyje. „Išlydint“ mane į pensiją, kelios
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vyresnės moterys uždainavome. Jaunimas paklausė, bet
pritarti negalėjo, nes tų dainų nemokėjo.“
Brigitos dainomis 1960–1970 metais domėjosi žinomas
tautosakos rinkėjas Jurgis Dovydaitis. Kaip pasakojo Brigita, Dovydaitis ją aplankydavo dažnokai. Palikdavo tuščių
sąsiuvinių – dainų, pasakojimų tekstams užrašyti ir išvažiuodavo. Prirašiusi sąsiuvinį, ji eidavo į paštą ir išsiųsdavo
Vilniun J. Dovydaičiui, kuris daug jos dainų yra užrašęs ir į
magnetofono juostas.
2004 metais, norėdama susipažinti su Brigitos Dadūrienės pateikta tautosaka, nuvykau į Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutą Vilniuje. Pasakė, kad Jurgio Dovydaičio archyvas dar nesutvarkytas, tad rasti vieno iš pateikėjų medžiagos neįmanoma. 1988 m. išleistoje knygoje
apie liaudies talentus „Aš išdainavau visas daineles“ Jurgis
Dovydaitis, rašydamas apie Brigitą Dadūrienę, nurodo, jog
jam pateikusi 336 liaudies dainas, apie 70 vienetų smulkiosios tautosakos.
Brigita, užauginusi du sūnus ir dukrą, palaidojusi vyrą,
mūsų pažinties pradžioje gyveno savo name kartu su
gausia sūnaus šeima Zaltriškės kaime. Ūkio darbus dirbo
jaunesni, todėl ji turėjo laiko iš naujo užrašyti atmintyje
išlikusias savo jaunystės dainas. Sakė: „Noriu, kad mano
jaunystės dainos nebūtų užmirštos“.
Kurį laiką Brigita gyveno pas tolimą giminaitę Tauragėje. Dažnai ją ten aplankydavau. Džiaugėsi, kad bažnyčia
arti. Bet svetimas kampas žmogui ne prie širdies, balse pasigirsdavo ir liūdesio gaidelių.
Visai kitokią savo seną pažįstamą pamačiau nuvykusi
į Baltrušaičių kaimą (šalia Zaltriškės) palei plentą Tauragė
– Jurbarkas, kur sūnus nupirko jai atskirą butą su patogumais. Brigita tiesiog spindėjo. Kartu gyveno anūkės, bet ji
čia jautėsi šeimininkė. Nustebinta buvau, kaip širdžiai mielos gyvenimo sąlygos pakeičia žmogų – fiziškai ir emociškai. Jau anksčiau ji man buvo užrašiusi per šimtą liaudies
dainų, dalį įdainavusi į garso juostą. Dabar du sąsiuvinius
prirašė sakytinės tautosakos.
Štai – po kelis pavyzdžius.

Mįslės
Be rankų, be kojų į medį įlipa. (Apynys)
Mažas mažučiukas, žemas žemutukas, visiems užpakalin žiūri. (Slenkstis)
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Koks žmogus gali karaliaus galvą sukioti? (Kirpėjas)
Trijų palų tvartas, vidurys baltas. (Grikio grūdas)
Vienas pila, kitas geria, trečias auga. (Lietus, žemė,
augalai)
Bėga dvi sesytės užrietusios nosytes. (Rogių pavažos)

Liaudiški oro spėjimai
Jei nusileidžianti saulė apsupta melsvu arba juodu ratu
– bus smarki audra.
Beržas išsprogs pirma alksnio – reiškia sausą vasarą.
Jei per šventą Motiejų (vasario 24 d.) ledas tirpsta –
greitai vėl bus kietas.
Jei lyjant vištos vaikščioja po laukus – bus ilgas lietus.

Liaudiški patarimai įvairiais gyvenimo atvejais
Norint, kad laukuose usnių nebūtų, reikia šv. Jono rytą,
saulei netekėjus, lauke, kur yra usnių, kelias usnis išraut ir
pasodint viršūnėmis į žemę. Einant niekur nesidairyti, tai
usnys išnyks.
Jei vaismedis džiūsta, reikia gyvą viščiuką arba paršiuką, kačiuką pakasti po medžiu. Vaismedis atgis ir vaisių bus
kasmet.

Vestuvių burtai
Per jungtuves reikia užminti ant vyro kojos – vyras visam gyvenimui liks po padu.
Jaunuosius reikia apipilti rugių, kviečių grūdais, kad
būt turtingi ir vaisingi.
Jaunajai ir jaunajam važiuojant į jungtuves, duoda po
šermukšnio šakelę, kad kas neapkerėtų.
Jaunavedžius sveikina su pirštine, kad būtų turtingi.
Jaunoji vainiką įsiuva pagalvėn, kad vyras mylėtų.
Jaunoji važiuodama per sodžių stovi vežime, kad sodžiaus mergos greičiau ištekėtų.

Sapnų pranašystės
Sapnuoti mešką – turtas, o meškos kailį – dar geriau.
Žiedą rasti arba gauti dovanų – vestuvės.
Upę perbristi – kelionė.
Siena išgriuvo – mirs šeimos ramstis.

Burtai nėščiosioms
Nėščiai moteriai pajutus blogą kvapą, negalima nosį
prisidengti – vaikui eis blogas kvapas iš burnos.
Sekmadieniais negalima nors ir mažiausią skylutę drabužyje užsiūt – vaiko liežuvis bus prisegtas.
Nėščioms moterims negalima be prijuostės vaikščioti –
vaikas bijos svetimų akių.
Negalima iš kibiro gerti – vaikui bus mėlynas pasaitas
ant nosytės.
Jeigu verdant iš puodo bėga, negalima pūsti – vaikas
seiliosis.
Per skylę tvoroje nelysk – vaikas bus vagis.

Brigita DADŪRIENĖ-BANDZINAITĖ

Liaudiški pasakojimai
Kudlė
Motina turėjo labai tinginę dukterį, kuri net kasas savo
tingėjo susišukuoti. Tai praminė žmonės ją Kudle. Metai
bėgo, o pirštis jai niekas nesipiršo. Jau seniai būt laikas
ištekėt, bet kas ją tokią ims? Tada sugalvojo Kudlė gudrybių. Apsivilko baltais rūbais, prisikabino baltos žąsies
sparnus ir nuėjo į vieno jaunikio langą naktį belstis. Jaunikis klausia, kas čia beldžia, ko kam reikia? „Aš angelas,
mane Dievas atsiuntė iš dangaus pranešti, kad tu imtum
už pačią Kudlę“. Ką darys žmogus, jei jau jam, nusidėjėliui
žmogeliui, net angelą atsiuntė Dievas iš dangaus, tai turi
Dievo valią pildyti. Susituokė, o Kudlė ir po vestuvių nieko
nedirba, net ir kasų nesusišukuoja, vaikščioja apsikudlojus,
nei valgyti verda. Vyras viską dirbo dirbo, kol išėjo iš kantrybės. Kartą parvažiavo iš miško, Kudlė guli – nei valgyti
virta, nei gyvuliai šerta. Kad jau iširdo! Atsinešęs vadeles,
kad pradėjo kulti, net dulkės dulka! Nuo to laiko Kudlė pradėjo virti ir kitus darbus dirbti.
Ateina kartą jos motina, Kudlė prišoka prie motinos –
„Oi motule širdele, stverkis greičiau darbo nors kailinukų
kampą girgždink, ba kai pareis manasis – gatavas užgalabyti, jei kas nedirba.“

Giedanti višta
Parvažiuoja žmogus su pirmu vežimu rugių, višta vištelninke, užlėkė ant tvoros ir užgiedojo. Tai jau nelaimė
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kokia bus. Tada reikia pagavus vištą varyti nuo sienos iki
slenksčio kūliais, ir kas papuls ant sleksčio, galva ar uodega, tai nukirsti. Kaip tik papuolė galva, tai ir nukirto. Naktį
prisisapnavo ūkininkui, kad toji višta prakalbėjo žmogaus
balsu. Tu padarei našlaičiais mano vaikus, nubaus ir tave
Dievas. Aš užgiedojau iš džiaugsmo, kad bus duonos mano
ir tavo vaikams. O tu, kvailas žmogau, man galvą nukirtai,
palikai vaikelius be mamos.
Kitą dieną tas žmogus apsirgo ir mirė.

Senelės nelaimė
Sėdi senelė prie bažnyčios ir verkia, o kita pažįstama
priėjus klausia: „Ko gi tu, senele, verki?“ „Kaip aš neverksiu! Šiandien kunigėlis sakė per pamokslą, kad po mirties
nusidėjėliams bus verksmas ir dantų griežimas, o aš tik vieną dantį turiu, tai kuo aš griešiu?“

Kaip senelė giltinę apgavo
Gyveno senelė. Turėjo anūkę, kalaitę ir daugiau nieko.
Kalaitė loti netingėjo, o anūkė su senele buvo labai tingios.
Bet ir labai gudrios. Anūkė – Domcė, o senelė – Razalė. Būdavo, nors patys darbai, anūkė apsivyniojus koją vaitoja,
senelė po paklode guli – būk tai serga. Pavasarį moterys
eina šėko pjauti – sustoja ties Razalės lūšnele ir šaukia:
Einam, Razal, šėko pjaut,
Einam, Domce, šėko pjaut,
Takis šėkas didus,
Tokis oras gražus,
Einam, Razal, šėko pjaut,
Einam, Domce, šėko pjaut.
O senoji Razalė guli, ant galvos paklodę apsiklojus, o
anūkė raišuoja, apsimeta, kad jai koją skauda. Bet nenutyli
senelė neatgiedojus toms moterims:
Anūkaitė ištekės,
O kalaitė išdvės,
O aš sena numirsiu –
Kam tą šėką paliksiu,
Tai neisiu aš šėko pjaut,
Neis anūkė šėko pjaut.
Ateina vasara, jau noksta rugiai, palyja lietus, auga grybai miške, pilna visokių uogų, Domcė vis raišuoja, o Razalė
vis guli, palindusi po paklode. Eina moterys ir merginos
grybauti, uogauti ir vėl šaukias senelės ir anūkės:
Einam, Razal, grybauti,
Einam, Domce, uogauti!
Grybų pilnas Dubojus,
Uogų pilnas Šilojus.
Einam, Razal, grybauti,
Einam, Domce, uogauti!
Nenutyli vėl Razalė, atgieda savo kaimynėms:
Anūkaitė ištekės,
O kalaitė išdvės,
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O aš sena numirsiu –
Kam tuos grybus paliksiu.
Neis Domciūtė uogaut,
Neis Razalė grybaut.
Eina kaimynės miškan, renka uogas, grybus, apkalba
senąją Razalę ir jos anūkėlę Domcę: „Ką jos darys žiemą
– niekur neina, nieko neveikia, valgo tik dilgėles ir duoną,
kurią suelgetauja nuo žmonių! Ot tai tinginės! Kaip jos gyvens?“ – dejuoja moterys ir merginos. Atėjo rugiapjūtė –
visos moterys ir merginos kaip išvarytos eina su pjautuvais
pjauti rugių, o Razalė dar daugiau užtraukia paklodę ant
galvos ir guli kaip negyva. Domcė jau abi kojas apsivyniojus ir raišuoja tai ant vienos, tai ant abiejų. O kai pamiršta
– tai ant vienos neberaišuoja.
Nenukenčia kaimynės neraginusios jų pjauti rugių:
Einam, Razal, rugių pjaut,
Einam, Domce, rugių pjaut,
Jau prinoko rugiai,
Visos pjausim smagiai.
Einam, Razal, rugių pjaut,
Enam, Domce, rugių pjaut!
Senė Razalė dabar jau supykus šaukia:
Tai nereikai man rugių,
Tai nereikai man darbų:
Anūkaitė ištekės,
O kalaitė tai išdvės,
O aš sena numirsiu –
Kam rugius tuos paliksiu.
Tai neisiu aš rugių pjaut,
Neis ir Domcė rugių pjaut.
Domcė supykus varo moteris nuo lango. Sako: „Nelįskit į akis, jei žinote, kad mes sergame, kad negalime vaikščioti, nei aš, nei senelė. Tik kalaitė netingėjo ir visą laiką lojo
ir lojo, nes žmonės nemigo nei dieną, nei naktį, vaikščiojo,
lakstė, važinėjo. O senelė Razalė su anūke sėdėjo po sena
liepa paūksmėj ir juokėsi iš kaimynų. Kaimynės vis šaukės
Razalės ir Domcės – tai avižų, tai miežių pjauti, tai, pagaliau, bulvių kasti, o senoji Razalė vis tą patį dainuodavo:
„Kam tuos turtus paliksiu…“ Atėjo kurčiai ruduo: neina ir
kaimynės į laukus, nedainuoja, nekviečia nei Razalės, nei
Domcės – visur tuščia ir tylu laukuose. Gryčiose vakarais
pradeda suktis rateliai, verpstės ir skambėti dainos. Žino
Domcė, kad ir vaikinai ateina pas vakarotojas, kad linksma
tenai, o jinai trūnija su senele ant pečiaus, ilgais vakarais
klausosi vėjo ūžimo ir kalaitės staugimo. Praeidamos pro
Razalės gryčią, merginos vėl gieda:
Einam, Razal, vakaroti,
Einam, Domce, padainuoti!
Bernužėliai pašokdins,
Verpstę sukti pamokins.
Einam, Razal, vakaroti,
Einam, Domce, padainuoti.
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Senelė norėjo vėl atgiedoti kaip vasarą, bet pagalvojus, kad jau laikas Domcei tekėti, o kalaitei dvėsti, o jai
mirti, dabar jau sėdi ir dūsauja. Merginos praeidamos kitu
būriu vėl gieda:
Nei linų, nei valaknų,
Metmenų nei ataudų.
Tuščioj skrynioj miega pelės,
Nei dyvonų, nei drobelės!
Tai vėl kitos tyliai pasišaipo iš senelės dainų, kad piršlių
nėra ir nebus: „Kas tokią tinginę ims! Visi žino, kad nieko ji
skrynioje neturi, kad nemoka nei verpti, nei austi, o jaunikio vis laukia… Kvailas bus, kas ją ims…“ O Domcės širdis
plyšta: noris su merginomis nueiti vakaroti, bet jos dabar
gieda: „Nei linų, nei pakulų…“ Sėdi abidvi, senelė su anūke, dūsauja, viena kitai nieko nesako. O vėjas kamine ūžia:
Eina, Razal, žiema,
Eina, Domce, žiema,
Ką jūs valgysit, ką gersit,
Kuo kalaitę savo šersit?
Eina, Razal, žiema,
Eina, Domce, žiema.
Senelė pradeda verkti. Verkia ir anūkė: „Ko verki?“ –
klausia senelė anūkės. „Ogi mokaus, kai tu numirsi, verkti.
O ko tu verki?“ – klausia anūkė senelės. „Ogi mokaus verkti, kai tu tekėsi“. O lauke kaukia nuo bado ir šalčio kalaitė,
prašosi pasišildyti pas jas į gryčią. Klabina vėjas langines.
„Domce, Domce, – sako senutė, – paklausyk, gal kas bulvių kasti kviečia, tai renkis ir eik greičiau“.
Klabina vėjas duris. O anūkė sako senelei: „Eik, bobut,
paklausyk, gal kas grybauti kviečia eiti. Tai renkis ir eik
greičiau.“ Paskui abi tyli, nes abidvi tingėjo vasarą dirbti
ir abi kaltos. Kartą šeštadienį šukuoja Domcė savo ilgas
kasas ir gieda:
Anūkaitė ištekės,
O kalaitė išdvės,
O aš, sena, numirsiu –
Kam tą pečių paliksiu.
Supyko senelė ant anūkės, kad ta tyčiojasi, ir užgiedojo:
Ateis giltinė čia,
Lips ant pečiaus stačia,
O tave varys po pečiu,
Su pelėmis krauti kraičio,
Ateis giltinė čia,
Lips ant pečiaus stačia.
Staiga kažkas taip stipriai sukrėtė duris, kad net balana
sienoje užgeso. Nusigando abidvi, senelė ir anūkė, sulipo
ant pečiaus, susiglaudė ir klauso. Vėl tas pats – krečia duris.
Kalaitė nustojo staugti: ir ji, matyt, išsigando. „Gal piršliai,
bobut? Eik tu, paklausk“, „O gal mirtis, vaikeli? Eik tu, paklausk, kas ten…“. Galop drebėdama nulipo senelė ir, pravėrusi pirkios duris, klausia: „Kas ten?“ „O aš, giltinė“, – atsako iš oro kažkas. „Tai ko nori pas mus dabar naktį?“ „Ogi

einu tavęs paimti“, – sako giltinė. „Manęs?“ – klausia nusigandusi senelė. „Taip, tavęs. Tu gi visą vasarą tik ir giedojai,
kad mirsi, o šiandien ir pečių man minėjai. Tai kaip jau ilgiau
dabar laukti. Atėjau tavęs pasiimti. Gana.“ Ir vėl smarkiai sukrėtė duris. „Ką dabar daryti?“ – galvoja nustėrusi senutė,
– kaip čia nuo jos išsisukus ar kaip pabėgus?“ (...)
Skaitau Brigitos užrašytus vaikiškų žaidimų, dainų
tekstus, vaikiškas daineles, eilėraščius, išmoktus pradžios
mokykloje ir negaliu atsistebėti, kaip jie išliko aštuoniasdešimtmetės atmintyje. Brigita pasakoja, kad per pertraukas
mokinių žaidimai būdavę labai judrūs. Dainuoja ir šoka:
Virsim bulvienę, virsim roputienę,
Virsim bulvienę, virsim roputienę,
Virsim, virsim ir maišysim, kad neprisviltų,
Virsim, virsim ir maišysim, kad neprisviltų.
Arba:
Žalus, žalus žolynėlis čia po mūsų kojų,
Žalus, žalus žolynėlis čia po mūsų kojų.
Aš tą žalų skindama, sau porelę rinkdama,
Aš tą žalų skindama, sau porelę rinkdama.
Vaikiškos dainelės mielos, sunku pasakyti, ar jos liaudies sukurtos, ar tai literatūriniai tekstai.
Bėgo lapė per tiltuką,
Susitiko Pilypuką,
Rida, rida, ridada –
Striukučiuką mažučiuką.
Oi, Pilypai, bus blogai,
Ko ant tilto užlipai?
Brašku, tiltas subraškėjo
Pilypukas sudrebėjo.
Dėjo, dėjo ridadėjo –
Į upelį nudardėjo,
Oi, Pilypai, bus blogai,
Ko nuo kojų nuklypai.
Parašiusi šį straipsnelį nuvažiavau pas Brigitą, kad paskaitytų, ką žadu siųsti žurnalo „Liaudies kultūra“ redakcijai. Neįmanoma apsakyti, koks džiaugsmas švietė jos
veide man įėjus. Susėdome jos kambaryje, kalbėjomės. Ji
džiaugėsi, kad bus apie ją parašyta ir kartu kuklinosi. Toks
jau žmogus mano sutiktoji Brigita Dadūrienė.
Redakcijos prierašas: apgailestaujame, Brigita DADŪRIENĖBANDZINAITĖ šios publikacijos nespėjo išvysti...

Birutė BASTIENĖ
PEOPLE TELL

The Most Sincere Person
Birutė BASTIENĖ
The former member of staff at the Pagramantys Regional Park, Birutė Bastienė, introduces the teller of folk
tales, Brigita Dadūrienė-Bandzinaitė, and her stories.
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