Donato SAUKOS atminimui

Nerimas – kaip praeityje
rasti tai, kas suteiktų prasmę
dabartinei tautos būčiai
Viktorija DAUJOTYTĖ

Bendrumo pojūtis, bendrystė, savumas, – brangūs
tai dalykai, patys brangiausi žmogaus pasaulio ženklai.
Nerimas – ar jų dar turime, ar randame praeityje, toje,
kuri dar čia pat, vakar ar užvakar, o ir taip giliai, kaip
begalime pasiekti. Ar tą bendrystę dar atpažįstame
vieni kituose, lyg kažką ir labai tolimo prisimindami. Jei
neberasime praeityje, nebeatpažinsime ir dabartyje. Tik
pasigesdami ieškome. Mūsų ieškojimai yra patvirtinimai,
kad tai mums svarbu, kad iš to esame, tuo keliu eidami
pasiekiame savo atskirumo darną kaip derinį su tuo, kas
mums yra bendra. Kur tie mūsų ženklai? Žemėje, pilkalniuose, archeologai vis dar ką atkasa. Ir žmonėse. Yra
žmonių pilkalnių principo. Donatą Sauką tokį mačiau,
taip suvokiu, liudiju. Kaip žmogų, kurio gyvenimąmąstymą reikia kasinėti. Bet tai, ką atsikasame, reikia
ir suprasti, gebėti suteikti kalbą, o dar tiksliau – savo
dabarties kalboje surasti atitikmenų, juos suderinti.
Kalba kaip didis bendrumo argumentas. Prisiminkim
Mikalojų Daukšą, jo „Prakalbą“. Kalbos svarbos tautai
argumentas – bendrumas. Kalba išlaiko bendrumą,
santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės
ryšys. Didžiausia, aukščiausia bendrystė yra meilė. Meilės kalba įsuka giliausius žmogaus prigimties ratus. Jie
užkalbina vis bendresnius – aiškinančius, derinančius.
Bet Daukša savo kalbos manifestą rašo lenkų kalba. Ir iš
to paties krašto kilęs Česlovas Milošas (Czesław Miłosz),
kurio protėviai jau nuo XVI amžiaus nebekalba lietuviškai, atranda savo prigimties žemę kaip vientisą sąmonės
pasaulėvaizdį. Turime ir šio bendrumo neužmiršti.
Bendrumas yra tam tikras suderinamumas, jo
siekimai, atsiskleidžiantys ir žodinėse formose – pasakojimuose, ritminėse struktūrose. Bendrumas, kaip
žmogaus ir pasaulio suderinamumo ženklas, iki šiol glūdi
žmonių atmintyje, jei ne pirminiuose pasakojimuose, tai
perpasakojimuose, jei ne sakymuose, tai persakymuose.
Tautosaka užrašoma, užrašymai perrašomi ir perrašinėjami. Užrašymas, perrašymas, išspausdinimas, perspausdinimas įgyja sakytinio žodžio kartotės principą.

Prigimtinės kultūros seminaruose prigimtiniai liudijimai jau nebegausūs, ne visada galime atspėti, ar koks
žiedas dar iš vėjo nugairintos, lietaus permerktos
žemės, ar jau iš šiltnamio. Dabartiniams prigimtinių
dalykų tyrėjamas vis dažniau kils autentiškumo, tikrumo
klausimų. Bet galima jų ir nekelti, eiti pačiu paviršium,
džiaugtis, kad dar gali susitikti su kalbiu, pasakojančiu
žmogum, kad jis dar kažkuo domisi, kažką žino. Kad dar
lyg ir aprėpiamas pasaulis: troba, medis, gyvulys, takas,
kuris veda pas kaimyną, o nuo jo vis tolyn, į vieškelį, į
plentą. Bet juk suvokiame, kad dažnai beturime trupinius. Kur visuma? Kaip ji bepasiekiama? Įspūdingų visumos arba lietuvių prigimtinės kultūros liudijimų yra lietuvių literatūros klasikoje. Bet jau išgrynintų, estetinių
siekimų persmelktų. Mums reikia ir rupumo, to pirminio
reagavimo kūnu, oda, kai pirštais trupiname žemės
grumstą, kai kojos klimpsta į pažliugusią rudenio dirvą.
Kur dar mes turime kreipti žvilgsnį? Lietuvių tautosakos
tyrimai atsigavo, kai imta skirti dėmesio patiems pateikėjams, kai suvokta, kad nei daina, nei pasakojimas, nei
sakmė nėra atskirai nuo kalbančio, dainuojančio, sakančio, nuo vietos, kurioje susitinkama, nuo laiko, kuriuo
kas nors įvyksta. Per pateikėjus jau ir tuo laiku, kai jau
nyko ir daina, ir pasaka, dar susitikta su pačia liaudies
kūrybos esme. Kai viešumoje pasirodė Petras Zalanskas
(Zalanskas 2008), pasirodė ir pats liaudies kūrybos žmogiškasis fenomenas, tarsi gyvas to fenomeno veidas. O
kas tuos pateikėjus išvedė į viešumą? Tautosakos rinkėjai, tautosakos tyrėjai, ypatingi mūsų prigimtinės kultūros tarpininkai, kurie jau iš universitetų lenkėsi prie dar
žemę dirbančių, atpažindami su jais jungiantį bendrumą,
savumą. Dainininkai, pasakotojai – juose gyva tebėra
tai, kas esame mes kaip tam tikras etosas. Viskas čia
pat – praėjusio amžiaus septintasis, aštuntasis, devintasis dešimtmetis. Prislopinti, priglušinti „socialistinio
realizmo“, šeštojo, septintojo dešimtmečio jauni lietuviai galėjo jau ir nebepasilenkti prie savo prigimties šaltinių, jų nepajusti, nebeatpažinti. Mes galėjome prarasti
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paskutinę progą susitikti su autentiškais prigimtinės
kultūros augintiniais, pateikėjais-perteikėjais. Turime
patirti nuostabą dėl to laiko lietuvių tautosakos mokytojų ir tyrėjų išminties. Jie žinojo, ką turi daryti, ką reikia
daryti. Organizuoti ekspedicijas, plėsti jų ratus – iki vadinamųjų kompleksinių. Imti dainą kartu su dainuojančiu,
ne tik girdėti, bet ir matyti, kaip dainuoja, ne tik matyti,
bet ir suvokti kas, kaip, iš kur. Kaip persirengia švaresniu
drabužiu, kaip atsisėda, kaip susideda rankas, kaip žvelgia pro langą. Tad šiandien yra būtina grįžti prie tų tautosakininkų, folkloristų, kurie bendrino tai, kas jau buvo
pasiekta, brėžė perspektyvas, kelius, kuriais ir mes
šiandien bandome eiti. Manau, kad vienas svarbiųjų
tautosakos, prigimtinės kultūros ideologų ir buvo Donatas Sauka. Būtent: idėjų kėlimo, jų formavimo. Bet juk ir
praktikos – kiek Vilniaus universiteto lituanistų grupių
vaikščiojo po Lietuvą kartu su Donatu Sauka. Pradedant
Laima Abraityte, Norbertu Vėlium... Saukos pažiūros į
tautosaką susiklostė iš gyvų pirminių patirčių, iš susitikimų su tautosakos pateikėjais. Kiek darbų (kursinių,
diplominių ir disertacinių) parašyta jam vadovaujant.
Kiek jaunų sąmonių tarsi pabudinta, paskatinta tik jam
vienam būdingu gebėjimu vienu kartu ir provokuoti, ir
džiaugtis. Grįžo iš Daivos Astramskaitės-Vaitkevičienės
magistro darbo gynimo ir ištarė lyg ir bendrai, lyg ir
man, bet pirmiausia sau: į tautosakos lauką ateina talentingas žmogus. Tai buvo jau kita folkloristikos linkmė
negu jo paties, bet Sauka netroško turėti epigonų. Gali
būti, kad itin griežtai specializuoti, mokslingesni folkloristai turėjo ir abejonių dėl to, kas daryta Donato Saukos. Jis gal ir nebuvo folkloristikos specialistas griežto
mokslo prasme. Nebuvo toks „knipčius“ kaip jo itin
vertintas, gintas bičiulis Kazys Grigas, prašmatnaus
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paremiologijos mokslo kūrėjas. Profesoriaus kultūrinių
interesų laukas buvo platus, negana to, kad jis buvo
savitas literatūros tyrėjas, literatūros profesorius; jo
asmenybės turinį lėmė noras ir bandymas aprėpti tai,
kas esminga, nuo ko priklauso artimiausios bendruomenės, bet galiausiai ir pasaulio likimas. Tezė, kuri iškelta ir
į šio pamąstymo centrą: nerimas. Taip, Donatas Sauka
buvo veikiamas nerimo kaip asmenybės variklio: kaip
praeityje rasti tai, kas suteiktų prasmę ir tautos dabartinei būčiai. Dar daugiau – kaip savo keliu, vadinasi, prigimtinės kultūros keliu, eiti į pasaulį, užimti jame savo
vietą. Profesoriaus prigimčiai per siaura buvo suvokti
tautosaką tik kaip tautosaką ir kaipo tokią ją tirti. Kodėl
turi būti tai daroma, ar tik dėl paties mokslo, ar dar dėl
kažko kito. Jei tautosakos „aukso amžius“ jau praeityje,
vadinasi, į ją reikia leistis ieškant ir to, kas suteiktų
prasmę tautos dabartinei būčiai. Mokslininkai folkloristai labiau susitelkę į antrąjį tautosakos sandą – į saką, į
tekstus, melodijas. Donatui Saukai ne mažiau, o kartais
ir daugiau svarbus pirmasis sandas: saka yra tautos saka.
Nėra kitaip, nebūna. Ir priežodis, ir daina, ir pasaka turi
laiką, vietą, žmones, iš kurių ir tarp kurių užsimezga,
prasideda, gyvena, pasklinda, laikydamasi kalbos ribų, o
kartais jas ir peržengdama. Tautos dabartinė būtis tarsi
siunčia signalus, ko jai reikia iš praeities, tad yra lyg priklausoma nuo praeities, nuo to, kas iš jos iškeliama, kas
atpažįstama kaip brangu, vertinga. Kas stiprina savastį,
bendrumo pajautą. Iš čia, iš šio taško formuojami ir performuojami tautosakos suvokimo ir jos tyrimo principai.
Pirmas svarbus Donato Saukos žingsnis, bandymas
išvesti tautosaką į erdvę, bendrą žodžio menui: lietuvių
tautosakos estetinės vertės akcentai. Bet kai pasieki
estetinę vertę, kartu su ja gauni ir gyvo gyvenimo por-

ciją. Niekas iš XX a. lietuvių humanistikos nėra to taip
aštriai jautęs: meno, taip pat ir tautosakos, estetika yra
ir gyvenimo estetika, jo pažemių ir jo viršūnių. Todėl iš
literatūros klasikos – Žemaitė (Sauka 1988). Todėl Jurgis
Savickis (Sauka 1994), poliariški vardai. Maždaug nuo
1970 iki 2007 metų Donatas Sauka permąsto tautosakos
vertinimus. Nepaliestą palieka estetinės vertės centrą,
žanrinę sutelktį, bet papildo ar net keičia interpretacijas. Antroji „Lietuvių tautosakos“ laida (2007) orientuojama į antropologiją, tiksliau – į fenomenologinę antropologiją, labiau akcentuojant tautosakos reikšmių
pasaulį kaip tautinės savivokos pamatą, nuo kurio
galima eiti į Europą, dalyvauti ir jai rūpimose svarstybose. Giesme, įtraukta ir į savo pasaulėžiūros centrą
(greta juoko ir dialogo (Sauka 1990: 21)), juk srūva tai,
kas tautai yra svarbiausia. Neapeisi poezijos – ir tos linkmės, kuria nuo pokario ima tekėti ir tai, kas sukaupta
tautosakos, tautos sakos. „Partizanų daina – patriotinė.
Atvirai, deklaratyviai patriotinė. Emocinis tonas – atsi
sveikinimo, abejonės sugrįžti, žūties nuojautos tonas
kaupia dainos prasmę iki priesaikos tėvynei – kovoti iki
paskutiniosios“ (Sauka 2007: 284). Tradicijos irimas, bet
ir netikėtas atsigavimas individualioje kūryboje. Lionginas Šepka, Stanislovas Riauba, Monika Bičiūnienė. Profesionalių meno žmonių pasilenkimas prie liaudies
kūrybos. Irenos Kostkevičiūtės monografijos „Vincas
Svirskis“ (1966) reikšmė. Kraštotyros banga, etnografinis sąjūdis. Česlovas Kudaba, geografas ir žemės poetas. Didžiųjų išeivijos autoritetų – Marijos Gimbutienės
ir Algirdo Juliaus Greimo parama, keliant liaudies kūrybos autoritetą. Ir pagaliau poezija – tikroji tautosakos
dvasios perėmėja. Justino Marcinkevičiaus „Dienoraštį
be datų“ Donatas Sauka pavadina iškalbingu tautinės
tapatybės dokumentu (Sauka 2007: 341). „Dienoraštis
be datų“ – „nors tai ne kritika ir ne traktatas, o ir rašytas – prisiminkime – trimis dešimtmečiais vėliau po
„Žemės“ antologijos, po žemininkų kūrybos didžiojo
polėkio, yra literatūrinis dokumentas, ne mažiau reikšmingas už žemininkų, jų kritikų kuriamą visą šito sąjūdžio programą“ (Sauka 2007: 344). Liaudies dainų apoteozė, gyvenimo kaip apeigos jutimas. Lyg paguoda
tautosakos tyrinėtojui, kad „poezijoje, maitinamoje
kolektyvinės vaizduotės – tautosakos šaltinių, visiškai
įmanoma laisva asmenybės saviraiška“ (Sauka 2007:
355). Tautosakos jutimas, jos pirminė patirtis ir dabarties savimonei, ir jausenai teikia harmonizuojamą
pusiausvyrą. Marcelijus Martinaitis aptariamas kryžkelėje tarp kaimo ir civilizacijos. Pastebima, kad Martinaitis turėjo archajišką vaikystę, pirminę patirtį, kuri padėjo
daug ką atpažinti ir liaudies kūryboje. „Meditacinį nusiteikimą Martinaitis linkęs laikyti lietuvių žemdirbiškos
pasaulėjautos pačia esme“ (Sauka 2007: 359).
1969 metais išeina Marcelijaus Martinaičio poezijos
rinkinys „Saulės grąža“: „Ar aš ne tėvo, ar aš ne moti-

nos / Duonos vaikas – devyniaodis? / Stiprus, kad būčiau,
kad plačiapėdis – / Vilkės pienu užgirdė“. Kokie balsai
čia pasigirsta? Labai gilūs – iš mitinio podirvio. Ir jau
parašyta Donato Saukos knyga „Tautosakos savitumas
ir vertė“ (1970) – ypatinga knyga, giliai ir esmingai įsiterpusi į praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, daug
lėmusi kraštotyros, etnografinių ansamblių sąjūdyje.
Buvome tarsi apginkluoti nematomu, slaptu ginklu.
1970 metų Vėlinių laiku gavau knygą su mano gyvenimą
veikusiu įrašu. Bendrąją dalį pacituosiu – ir dėl pamatinio žodžio ryšio su teksto pavadinimu: „Pažinsi didį
nerimą ir karčią kasdienybės druską“.
Donatas Sauka buvo nerimo žmogus, gilios vidinės
nerimasties, iš kurios kilo jo pastangos suprasti, o
supratus bandyti pasakyti ir kitiems, tai auditorijai, su
kuria jungia bendrumas. Kad galėtum pasakyti, reikia
sunkiai, kasdieniškai dirbti, karčiai dirbti. Nebuvo daugiau skaitančio žmogaus už Donatą Sauką. Atrodė, kad
skaito iš visur ir viską. Bet jo sąmonėje visą laiką budėjo
rūpestis dėl savosios tautos savasties. Kelios mintys
iš „Tautosakos savitumo ir vertės“, kurios siejasi su
bendrumo tema. Apie išeities pozicijas: „Tautosakai
apžvelgti pasisukame ne į priekį, bet gręžiamės atgal.
Mes stovime ne prie jos pradžios – o prieš pabaigą,
ji nebesiplėtoja, yra tik išlikusi, laikosi užsikonservavusi, kad pamažu išnyktų. Rinkėjų, etnografų rašoma
jos istorija palydima prarastų progų apgailestavimu,
žinant, kad spragų jau nebebus galima ištaisyti, užpildyti. Ir tyrinėtojas, kokius aktualius uždavinius sau
bekels, neišvengiamai dairysis tautosakos „prarasto
laiko“. Dėl to jis nuolat ir susidurs su sunkumais, norėdamas atskirti dabarčiai, aktualiajam stebėjimo laikui
būdingąjį kūrybos tarpsnį nuo ištakų, nuo tolimesnę
praeitį siekiančių sanklodų“ (Sauka 1970: 5).
Apie tautosakos genezę: „Tautosakai kurtis pagrindinis veiksnys buvo išaugąs etninis-tautinis sąmoningumas, praplečiąs siaurą gentinį žmogaus akiratį, duodąs
naujų, bendrų visuomeninių idėjų. Sietina tai su tautybių susidarymu. Taip m. e. VI–VII a. skaldėsi bendras
slavų kamienas į rytų, vakarų ir pietų slavus. Taip radosi
vokiečiai su savo kalba, atsiskyrę iš bendros germanų
kalbos giminės (m. e. VI–VIII a.). Šituo laiku, VI a., ir lietuviai su savo kalba galutinai atsiskiria nuo latvių“ (Sauka
1970: 19). Suaktualinta laiko problema: istorinio laiko
ir daug komplikuotesnio tautosakos laiko, veikiamo
ir ciklinio laiko, į kurį turi pasinerti tyrinėtojo sąmonė,
jau palytėta ir prustiškojo „prarasto laiko“. Pagrindinio
tautosakos laiko susiejimas su etniniu-tautiniu sąmoningumu, vis stiprėjančiu bendrumo pajautimu: ne tik
pirminės šeimos, genties, bet platesnių interesų lauko.
Vidinėje tautosakos verčių sistemoje Donatas Sauka
išskyrė ir jam būdingu lakiu sakiniu apibendrino lietuvių
sutartinių prasmę. „Ir kokią išskirtinę vietą savo archajiškumu ir didžia poetine verte „Kalevala“ užima liau-

3

dies herojinėje epikoje, tokios pat išskirtinės lemties
verta yra sutartinė liaudies lyrikoje – tai kongenialūs
poezijos reiškiniai“ (Sauka 1970: 29). Labiau įgudusiai
akiai įdomu sekti, kas kinta tolesniame Donato Saukos
folkloriniame mąstyme: pasukama antropologinio vertinimo, gilesnės perspektyvos linkme.
„Lietuvių tautosakos“ antrasis leidimas, apie kurį
jau ir užsiminta, yra Donato Saukos galutinis žodis,
kuris išliks parašytas. Į ką reiktų atkreipti dėmesį? Į
perspėjimą, kad praleista, dėl įvairių aplinkybių mažai
teužrašyta liaudies pasakojimų, vadinamųjų gyvenimo
istorijų. Tos spragos jau ir neužpildysime. Liks nepaliudyti ypatingo tautinio sąmoningumo, kartu ir aukšto
bendrumo jutimai iš rezistencijos laiko. Juos reikėjo
užrašyti tada, kai užrašinėti buvo pavojinga. Pavojaus
realumas neleidžia nieko perdėti, stiprina liudijimų
autentiką. Dabar jau gauname išdidintus, sureikšmintus pavidalus. Toks yra žmogiškosios patirties laukas.
Ko jame nepasėjai, to ir nenupjausi. Rugiaveidė labai
panaši į rugį, bet duonos iš jų neiškepsi. Paguoda: liaudies pasakojimų šaltiniai dar neužsiveria. Sauka mokėjo
juoktis, gerai jautė komizmo estetiką, galvojo, kad liaudies komizmas dar pakankamai neištirtas.
Netikėtas Donato Saukos akcentas – nuojauta.
Pasikliauti ja, eiti lyg jos vedamam. „Toks principas kaip
nuojauta apima kai ką neapčiuopiama, ko įgyta patirtis
savaime nebūtinai pamoko“ (Sauka 2007: 422). Gyvojo
tautosakos darbo gynimas: tipų, motyvų lyginimas,
versijų paplitimo žemėlapiai (tai, kas paprastai įrėmina
folkloristikos mokslą) negali būti svarbesni už „tautosakinį turtą saugančius žmones, už pasakojimo ar dainavimo tikrąjį pretekstą ir motyvą“ (Sauka 2007: 422).
Netikėtas skyrius: „Tautosaka – argumentas tautos
istorinei idėjai“. Kur mes esame, kur esame kaip nacija?
„Ar sovietinė nacija, penkis dešimtmečius indoktrinuojama, išlaikė esminius nacijos bruožus?“ (Sauka 2007:
429). Skausmingi socialiniai ir moraliniai procesai,
masinė emigracija, savižudybių rekordai. Kuo iš praeities, iš tautosakos, iš prigimtinės kultūros dar galime
sustiprinti tautos dabartį? Ar savo brandumu esame
lygiaverčiai kitoms tautoms, kur ir kodėl atsiliekame.
Taip, atsiliekame nuo vakarietiško brandos lygio. Ir
netikėtas žvilgsnis, tarsi paties seniausio, o gal ir universaliausio ciklinio laiko patirties praskleistas: „Dabartiniame pasaulyje, be saiko tenkinančiame egoizmo ir
hedonizmo poreikius, kainos mokamos didelės. Lygiai
taip pat ir atsilikimas, nesubrendimas, „žalumas“ turi
savo vertę“ (Sauka 2007: 429). Ir dar netikėtesnis atskiros pastraipos sakinys – Saukai būdingo reliatyvizmo
arba poetinio mąstymo proveržis, turįs tarnauti kaip
argumentas: „Lietuvos „žalumas“ – žalios, žolės spalvos. Etniškas, kaimiškas, tautosakiškas“ (Sauka 2007:
429). Ciklinio, grįžtančiojo laiko nuojauta. Ekologinis
akcentas, būtinojo, jau visos Europos Sąjungos mastu,
žalinimo nuojauta. Kažką iš to dar galėtume daryti; juk
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Europa junta tai kaip aktualiją – atsilikdami kažkuriuo
požiūriu, kad ir žalumo, esame ir priekyje. Grįžimas ir
prie ikikrikščioniškojo Lietuvos laiko, pabrėžiant, kad
„Pagoniškoji religija turėjo svarbiausią – politinę –
potekstę: centrinę valdžią ji stiprino diegdama ištikimybę tautos papročiams“ (Sauka 2007: 433). Remiasi
dabartiniais Europos istorijos tyrėjais, apsidžiaugiama
radus artimo mąstymo pėdsakų (ne sykį cituojama
S. K. Rovelo (S. C. Rowell) „Iš viduramžių ūkų kylanti
Lietuva“). Bando keisti senųjų laikų kronikininkų vaizdinius apie lietuvius: „Lietuvius turėtume įsivaizduoti
kaip spartietiško tipo tautą. O valdovo ir jo aplinkos ryžtingas susitapatinimas su tradicija, pagarba, ištikimybė
paveldimiems įsipareigojimams leidžia teigti itin stiprų,
gyvybingą gentinį solidarumą“ (Sauka 2007: 433).
Atvira giminės struktūra, kurioje motinos giminaičiai
turėjo ne mažesnes teises nei tėvo, rodė palyginti iškilią
moters padėtį. Ne tik kilmingųjų moterų, bet ir žemesniųjų luomų – tikėtina. Iš čia ir moterų kūrybingumas.
Užguita sąmonė nėra kūrybinga. Homogeniškas senosios lietuvių kultūros pamatas, kurio gyvastingiausia,
unikaliausia dalis – sutartinės. Prie sutartinių grįžtama
lyg kitu lygmeniu, ieškant jose ypatingų liudijimų, iš
kurių svarbiausia atrodo tai, kad sutartinės giedotos
slaptai (ar bent ir slaptai), kad sutartinės – ritualinės,
susijusios su šventumu. „Sutartinės nuo ištisinių semantine prasme skiriasi labiausiai vienu atžvilgiu: pirmenybę
jos teikia bendram, kuopiniam veiksmui. Dauginiam
veiksmui. „Eisim, broliai“, „Eisim, sesės“ (Sauka 2007:
438). Ir perspėjimas – XVI a. minimos sutartinės jau
reiškia atsisveikinimą su vidinę vienybę užsitikrinančiu
etniniu etosu. Ir vis dėlto dar ir XIX a. veikia kaip žmonių
teritorinė „bendrija“, intuityviai suvokianti savo viešuosius interesus, kurie išsikristalizuodami stiprina tautinę
sąmonę, žadina atskirų asmenybių kūrybingumą.
Mąstyti apie tautosaka pasireiškusią ir išsireiškusią
prigimtinę kultūrą taip, kad mąstytųsi visos žmogaus ir
jo tautos problemos, kurios vienu ar kitu laiku patenka
į sąmonę. Tai Donato Saukos pamoka. Ne, nėra atskiri
nuo prigimtinės kultūros ir tie klausimai, kuriuos vis dar
kelia Česlovas Milošas, tėvynės ieškotojas. Lietuvių tautai jos tapatybė tebėra ieškoma. Nebuvo, nėra, nebus
galutinės tapatybės – tik rėmai, tik gairės. „Universaliųjų kultūrinių interesų stoką dar labiau apnuogina
neišvengiamai trumpėjanti ir retėjanti tautos istorinė
atmintis, neįstengianti absorbuoti tos praeities, kuri
priklausė dviem tautos luomams, kalbantiems skirtingomis kalbomis. Bajorų, ištikimų unijinių saitų tradicijai,
o kartu turinčių įsipareigojimų savo tėvynei, gretos XIX–
XX amžių slenkstyje labai retėjo, bet dėl to juo labiau
jaučiama prarastis deramai neištirtos, neapmąstytos jų
asmeninės patirties pamokų, jomis pagrįstos istorinių
įvykių refleksijos“ (Sauka 2007: 455). Donatas Sauka
jautė ir į lietuvių tautos refleksijos centrą kėlė Česlovą
Milošą. Bet savo paties atsakomybe, tautosakininko

išmintim saugojo pusiausvyros centrą, trapią tautinę
(etninę) savastį. Taip, XIX a. tautinis atgimimas, kilęs
iš kaimo, iš prigimtinių kaimiškųjų resursų, neturėjo
daugiasluoksnės istorinės atminties. „Užtat, – sako
Donatas Sauka, – kaip savotiška kompensacija laukė
džiaugsmas atrasti tautos vaikystę“ (Sauka 2007: 457).
Ji tarsi glūdėjo kiekvieno sieloje – lyg kokia paslaptis,
laukusi laiko iškilti į paviršių. Pirmoji kūrybingos dvasios lietuvių banga XX a. pradžioje, kurios aukščiausias taškas buvo Vaižgantas. „Šeimos darnoje augęs,
dėkingumo jai neužmirštantis, inteligentas, pirmasis
„nuo žagrės“, per gamtą ir vaikystės įspūdžius kūrėsi
sau tautos paveikslą, neišvengiamai kažkiek idilišką ir
šventišką“ (Sauka 2007: 456).
Pratęsiant Donato Saukos mintis galima mąstyti,
kad tautinio atgimimo sujudinta etninė lietuvių tautos
dalis XX a. pradžioje, įgijusi savo inteligentiją, ėmė sparčiai mažinti tą daugiaklodės istorinės atminties nuotolį,
kuris skyrė ją nuo bajorijos. Dalis bajorų atsigręžė į savo
etnines šaknis, iš kurių kilo, skleidėsi prigimtinė kultūra. Kodėl mums toks svarbus Milošas, gali būti, kad
svarbesnis negu lenkams? Todėl, kad brandžiuoju savo
gyvenimo laiku jis pajuto savo etninių šaknų gyvastingumą, o kartu liko ir politinės, istorinės patirties rate,
perimtame iš giminės protėvių, iš bajoriškosios kilties.
Gamtojauta, gamtinė pasaulėjauta, kaip sako Donatas
Sauka, leidžia Milošui būti bendrame pasaulėvokos
lauke su Vaižgantu, bajoriškoji, unijinė tradicija artina
su XIX a. sukilimais, su LDK tradicija.
Tai, kas Donato Saukos padaryta istoriosofine
„Lietuvių tautosakos“ antrojo leidimo apgaubtimi, prigimtinės kultūros idėjų laukui suteikia naujų atspirties
taškų. „Tautosakinio mastelio tiesiog nebetaikysime
apibrėždami šių dienų tarpusavio santykius, vertybines
normas. Bet tautosakos formose prasišviečianti intuicijos ir patirties sukaupta išmintis visada pravers mokslui
apie žmogų, protingą būtybę“ (Sauka 2007: 465). Taip
brėžiama tautosakos tyrimų antropologinė kryptis.
Kryptis į pasaulį, į bendrumą. Bet kartu išlaikomas
aukštasis prasmės skliautas – ryšys su sakos pirmuoju
sandu – tauta. Ir smulkindami savo tyrimus, ir susitelkdami į stebėjimus, savo patirties refleksijas, negalime
išleisti iš akių svarbiausio rūpesčio – savųjų, savosios
tautos, valstybės, kaip pilietinio darinio.
Kuo norėčiau užbaigti? Lyg kokiu saukišku nerimu,
kvietimu apmąstyti ir permąstyti prigimtinės kultūros
suvokimo, tyrimo perspektyvas. Mums reikia aktyvesnio dalyvavimo gyvenime, įsitraukimo ir į Europos perspektyvas, bet einant savo keliu. Grįžti prie tos netautosakiškai tautosakiškos Saukos minties: „Lietuvos
„žalumas“ – žalios, žolės spalvos. Etniškas, kaimiškas,
tautosakiškas.“ Tebeturime ryšių (arba galime turėti,
įgyti) su ekologine žemdirbyste, gamtine žemdirbyste.
Tebeturime dainuojančiųjų palaikomą Saukos įvertintų
sutartinių tradiciją. Reikia jungčių, bendrinimo, reikia,

kad tai būtų, veiktų ir Europos kultūros perspektyvoje;
tai, mano supratimu, teiktų prasmę ir lietuvių tautos
dabartinei būčiai, keltų jos prestižą.
Galimybių būti tautai iš savo pačios resursų ieškojimas ir stiprinimas – kas dar labiau turėtų rūpėti prigimtinės kultūros tyrimo savanoriams?
Pranešimas skaitytas IX prigimtinės kultūros seminare
„Bendrystė: prigimtis, pavidalai, galia“ Rumšiškėse 2015 m.
birželio 29 d.
Literatūra:
Sauka 1970 = Donatas Sauka. Tautosakos savitumas ir vertė. V.: Vaga,
1970.
Sauka 1988 = Donatas Sauka. Žemaitės stebuklas. V.: Vaga, 1988.
Sauka 1990 = Donatas Sauka. Į praeitį vedanti gija. Iš: Sietynas, 1990,
VIII.
Sauka 1994 = Donatas Sauka. Jurgis Savickis: XX a. literatūros šifras.
V.: Baltos lankos, 1994.
Sauka 2007 = Donatas Sauka. Lietuvių tautosaka. Antrasis pataisytas
ir papildytas leidimas. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
Zalanskas 2008 = Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir
atsiminimų rinktinė. Sudarė Norbertas Vėlius, Danutė Krištopaitė.
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.

Anxiety – how to find in the past
that, which would give meaning to
the current existence of the nation
Viktorija DAUJOTYTĖ
The article commemorates professor Donatas
Sauka (1929–2015), researcher of Lithuanian literature
and folklore. He is presented as being one of the most
important researchers of folklore, indigenous culture
and an ideologist, who searched in the past for that
which would give meaning to our current lives. The
broad field of the professor’s cultural interest is accented, his ability to awaken young minds, provoke
them, and take joy in the work of others. For many
years D. Sauka was head of the Vilnius University
students of Lithuanian studies (folklore) internships,
later – their scientific works.
D. Sauka was concerned with the accents of the
aesthetic value of Lithuanian folklore. They are summarised in the monograph The Originality and Value of
Folklore („Tautosakos savitumas ir vertė“, 1970). Approximately from 1970 until 2007 D. Sauka reconsidered the assessments of folklore, offered new interpretations, in the study Lithuanian Folklore („Lietuvių
tautosaka“, 2007, second edition) entrenched the
phenomenological approach towards anthropology,
stated the significance of folklore in the formation of
national consciousness.
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Kaip keliauta Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XV–XVII a.?
Tomas ČELKIS

Straipsnio tikslas – rekonstruoti, kaip buvo organizuojamos kelionės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau – LDK) XV–XVII a. Nagrinėjama, kaip keliavimą po LDK veikė geografinės ir klimato sąlygos.
Aptariama, kas ir kokiais tikslais leisdavosi į kelią,
apžvelgiama, kaip buvo rengiamasi kelionėms, kokie
sunkumais ir netikėtumai ištikdavo keliaujant šiame
krašte.
Prasminiai žodžiai: LDK, kelionė, keliautojas, ved
lys, karčema, istorinė geografija.
Tiriant kelionės sampratą praeityje, įprasta telkti dėmesį į keliautojų kasdienius potyrius ir buitį. Tačiau kelionės sampratos tyrimas leidžia pažinti LDK politinių
ir administracinių struktūrų funkcionavimą, išsiaiškinti
gyventojų mobilumą. Į kelionę LDK valstybiniame ir
kasdieniame gyvenime reikėtų žvelgti kaip į būtinybę,
o ne laisvalaikio pramogą kaip mūsų laikais. Ilgą laiką valdovai įtvirtindavo savo valdžią patys keliaudami
po šalį. Ten, kur valdovas negalėdavo dažnai lankytis,
prireikdavo įkurdinti valstybės pareigūnus, kurie atstovavo monarcho valdžiai.1 Šalies administravimo efektyvumas priklausė ir nuo susisiekimo – geografinių ir
klimato – sąlygų, kurios lėmė kelionių trukmę.2 Retai
apgyvendintose teritorijose gyvenvietės buvo nutolusios viena kuo kitos, tad žmonių komunikacija buvo
daug lėtesnė.
Šio tyrimo chronologiją (XV–XVII a.) lėmė esami šaltiniai. Neturime dokumentų, išsamiai atskleidžiančių, kaip vyko kelionės LDK. XV a. keliautojų
atsiminimuose rūpimos informacijos nedaug, nelabai
1. Istorikas Stefanas Buaseljė (Stéphane Boissellier) pabrėžia, kad
viduramžiais monarchui valdyti ir išlaikyti „didelę teritoriją“ buvo be
galo sudėtinga, nes tolstant nuo šalies branduolio silpnėjo monarcho
galia. Žr. Boissellier, S. Les „grands territoires“ au Moyen Âge. Iš:
Cahiers de recherches médiévales et humanistes, nr. 21, 2011, p. 1–6.
2. Plačiau žr. Braudel, F. La Mediterranée. Tome I. L’espace et
l’histoire. Paris, 1999, p. 57–62, 75–80.
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išsamūs ir XVI a. šaltiniai, todėl tyrime pasitelkti ir kai
kurie XVII a. dokumentai.
Ši LDK istorijos tema iki šiol aptarta tik fragmentiškai. 2002 m. Rūstis Kamuntavičius3 disertacijoje
apie Lietuvos įvaizdį XVI–XVII a. prancūzų ir italų
raštijoje, keliuose darbo skyriuose aptarė LDK kelius,
pateikė amžininkų atsiliepimus apie jų keliones. Apie
kelionės kasdienybę, kelių būklę ir nakvynės namus
XVI a. LDK rašė Raimonda Ragauskienė.4 Istorikas
Deimantas Karvelis5 keliuose disertacijos apie Biržų
kunigaikštystę skyriuose aprašė kelių būklę ir šalia jų
buvusias karčemas. LDK keliones padėjo pažinti ir istorikas Severynas Vyslouchas (Seweryn Wysłouch)6,
parašęs knygą apie LDK magdeburginių miestų komunikacijos sistemą ir tarnybą. Ten kalbama ir apie LDK
valstybės pareigūnų ir pasiuntinių keliones.
Šis tyrimas grindžiamas pirminiais šaltiniais. Rūpimos informacijos galima tikėtis beveik visų rūšių to
meto dokumentuose. Daugiausia remiamasi naratyviniais šaltiniais – XV–XVII a. keliautojų, diplomatų kelionių atsiminimais ir dienoraščiais, kurie aprašo ne tik
3. Kamuntavičius, R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų
XVI–XVII a. literatūroje. Vytauto Didžiojo universitetas. Daktaro
disertacija. Humanitariniai mokslai. Istorija (05H). Kaunas, 2002.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Rankraščių
skyrius F. 132-2133, p. 33–41. Straipsniai disertacijos pagrindu:
Kamuntavičius, R. Memoirs of French Travellers: A Source
of Lithuanian History in the Second Half of the Seventeenth
Century. Iš: Lithuanian Historical Studies, 1998, nr. 3, p. 27–48;
Камунтавичюс, Р. Падарожжы па Літве XVI–XVII ст.: досвед
італянцаў і французаў. Iš: Беларускі гістарычны агляд, Менск,
2003, т. 10, 1(18).
4. Ragauskienė, R. „Dingę istorijoje“: XVI a. LDK privačių archyvų
dokumentų dinamika. Iš: Istorijos šaltinių tyrimai. Sud. Antanavičius,
D. Vilnius, 2010, t. 3, p. 94–104.
5. Karvelis, D. Radvilų Biržų kunigaikštystės visuomenė ir jos
komunikacija 1589–1655 m. Vytauto Didžiojo universitetas. Daktaro
disertacija. Humanitariniai mokslai. Istorija (05H). Kaunas, 2009.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Rankraščių
skyrius F. 132-478, p. 60–66, 356–364.
6. Wysłouch, S. Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. Litewskiego
na prawie Magdeburskiem do połowy XVI w. Wilno, 1936.
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įveiktus maršrutus, bet ir kelionių sąlygas LDK.7 Jie atrinkti pagal du kriterijus: turi būti skelbiami duomenys
apie keliones LDK teritorijoje, nes kitų Europos kraštų geografinės sąlygos ir gyventojų tankumas skyrėsi;
naudojamasi tik tais šaltiniais, kuriuos paliko per LDK
keliavę asmenys. R. Kamuntavičiaus tyrimas rodo,
kad egzistavo daug stereotipų apie keliones ir žmones
LDK, o europiečių dienoraščiuose ar užrašuose neretai
atsirasdavo iš nuogirdų žinomų arba sugalvotų dalykų.8
Tyrime remiamasi ir Lietuvos Metrikoje arba teismų
bylų medžiagoje (teismų procesų išrašuose) esama informacija, kurioje atsispindi vietinės reikšmės kelionių
po LDK realijos, tarkim, apiplėšimai ar kitokie nesusipratimai. Be abejo, teismai fiksavo išimtinius atvejus
ir atsitikimus. Matyt, įprasti vietos gyventojų kelionių
rūpesčiai neatrodė verti dėmesio.

Keliautojai ir kelių būklė
Atrodytų, kad daugiausia duomenų apie keliones ir
keliavimą turėjo palikti vietos gyventojai, bet, deja, taip
nėra. Pavienės detalės išnirdavo tik teismuose, liudijant
apie kelionėje patirtus nemalonumus. Daugiau žinių
apie keliavimą per LDK paliko svetimšaliai – keliautojai iš Vakarų Europos. Jie savo užrašuose ir ataskaitose išdėstydavo kelionių įspūdžius ir nusiskundimus,
aprašydavo matytus miestus, krašto gamtos ir klimato
ypatybes. Ši informacija buvo skiriama kitiems diplomatams ar prekybininkams, kad prieš vykdami į tokią
kelionę jie tinkamai pasirengtų. Į tolimas keliones dažniausiai išsiruošdavo valstybių pasiuntiniai ir pirkliai.
Naujaisiais laikais Europoje susiklostė „didžiosios kelionės“ (grand tour) samprata, kai pasiturintys žmonės
išleisdavo savo atžalas į keliones po svečias šalis, kad

7. Sigismund von Herberstein: Rerum Moscoviticarum Commentarii.
Synoptische Edition der lateinischen und der deutschen Fassung
letzter Hand Basel 1556 und Wien 1557. Unter der Leitung von Frank
Kämpfer erstellt von Eva Maurer und Andreas Fülberth. Redigiert
und herausgegeben von Hermann Beyer-Thoma. München, 2007;
Die Reisen des Samuel Kiechel. Aus drei Handschriften. Hrsg.
Haszler, K. D. Stuttgart, 1866; Dalairac, F. P. Les anecdotes de
Pologne ou memoires secrets du regne de Jean III du nom. Amsterdam,
1699, t. 2.; Poselstwo polsko – litewskie do Moskwy w roku 1678
szczęśliwie przedsięwzięte, opisane przez naocznego śiadka Bernaeda
Tannera. Opr. Strojny, A., Rzepiela, M. Kraków, 2002; Библиотека
иностранных писателей о России. Санктпетербургъ, 1836, т. 1,
ir kt. naratyviniai šaltiniai.
8. Žr. Kamuntavičius, R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų.

jie praplėstų savo akiratį.9 To meto keliautojų aprašymai
ir pasakojimai buvo tarsi mentaliniai žemėlapiai, kurie
padėdavo kitiems žmonėms arba keliautojams susidaryti nuomonę apie užsienio šalis.10 XVII a. pabaigoje
Europoje pasirodė specialūs leidiniai, kuriuose aprašyti
keliavimo po Abiejų Tautų Respubliką (toliau – ATR)
ypatumai, nurodyti atstumai tarp miestų, patariama, kokius daiktus pasiimti į kelionę ir panašiai.11 Keliautojų
žinios pasitarnaudavo net braižant žemėlapius.12
Keliavo ir to meto valstybės administracijos pareigūnai, taip pat turėjo būti gabenamas paštas.13 Ir
LDK gyventojai keliaudavo, tik ne itin tolimus atstumus: važiuodavo į malūną, turgų, pas vietos pareigūnus ar į bažnyčią. Visais atvejais žmonių mobilumas ir
kelionės priklausė nuo kelių būklės. LDK didžiųjų ir
svarbesnių kelių priežiūra rūpindavosi valstybės administracija. O nedidelių – vietinių kelių priežiūra buvo
tų apylinkių gyventojų rūpestis. Pasitaikydavo, kad
nepajėgdami sutvarkyti kelių ar patys pasistatyti tilto
per upę gyventojai kreipdavosi pagalbos į valdovus.14
Nepaisant visų pastangų, LDK kelių būklė buvo prasta.
Tai priklausė ir nuo krašto apgyvendinimo tankio, nes
socialiniai ir ekonominiai ryšiai skatino kelių sistemos
plėtrą. XVII a. pradžios anglų keliautojo Fineso Morisono (Fynes Moryson) teigimu, Lietuva yra itin pelkėta
ir miškinga, o gyvenvietės nutolusios viena nuo kitos
net iki dvidešimt vokiškų mylių, dėl to per ją vasarą keliauti negalima – tik žiemą, kai viskas užšąla.15 Išties,
9. Žr. Towner, J. „The Grand Tour“. A Key Phase in the History of
Tourism. Iš: Annals of Tourism Research. Vol. 12, p. 297–333.
10. Demotz, F. L’homme des IXe–XIe siècles face aux plus hautes montagnes
d’Europe. Espace connu, espace imaginé et espace vécu dans les récits de
traversée des Alpes du nord. Iš: Géographes et voyageurs au Moyen Age.
Dir. Bresc, H., Tixier du Mesnil, E. Paris, 2010, p. 93. Kamuntavičius,
R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų.
11. Kamuntavičius, R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų, p. 33.
12. Žr. Čelkis, T., Karpova, V. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei
priklausiusių žemių „veidrodžiai“: du neskelbti XVII a. pirmos pusės
žemėvaldos žemėlapiai. Iš: Istorija, 2012, Nr. 86, p. 53–54.
13. Žr. Wysłouch, S. Posługi komunikacyjne; Виткявичюс, П. П.
Старинная почта в Прибалтике. Iš: Из истории естествознания
и техники Прибалтики. Вильнюс, 1980, c. 65–77. 1681 m. pašto
kelias: Karaliaučius–Vilnius–Smolenskas–Maskva, žr. Собрание
государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ
Государственной коллегии иностранныхъ делъ. Москва, 1828,
т. 4, № 123, c. 378–379; taip pat žr. ten pat, № 171, c. 494 (1685 m.).
14. Žr. Čelkis, T. Stan drog lądowych i struktura systemu połączeń w
Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV–XVII wieku. Iš: Zapiski
Historyczne, 2014, t. 79, zeszyt 3, s. 50.
15. Fynes Moryson. An Itinerary Containing His Ten Yeers Travell
through the Twelve Dominions of Germany, Bohmerland,
Sweitzerland, Netherland, Denmarke, Poland, Italy, Turky, France,
England, Scotland & Ireland, Glasgow, 1908, t. 4, p. 68; Zins, H.
Polska w oczach Anglików XIV–XVI wiek. Lublin, 2002, s. 209–210.
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palyginti su Vakarų Europa, LDK buvo kur kas rečiau
apgyvendinta, o iš šiltų ir saulėtų kraštų kilusiems svetimšaliams ši šalis atrodė perdėm miškinga, pelkėta ir
tuščia.16 Tai liudija ir vėlesni XVIII a. šaltiniai – kadastriniai žemių planai, kuriuose dažnai žymėtos masyvios
pelkės, per kurias gyventojai tiesė medgrindas – medinius „tiltus“, arba statė žemgrindas – specialius pylimus.17 Apie tai vaizdžiai paliudijo 1518 m. per LDK
keliavęs Šv. Romos imperatoriaus diplomatas Frančeskas da Kolas (Francesco Da Collo). Jis teigė, kad nuo
Lietuvos Brastos tęsiasi didelės pelkės, todėl visą dieną
teko važiuoti „mediniu keliu“ – medgrinda.18 Nesunku
numanyti, kokio ilgio buvo šis ar į jį panašūs įrenginiai,
jie galėjo driektis ne vieną dešimtį kilometrų.
Sunku keliauti buvo ir LDK gyventojams. Pavyzdžiui, 1504 m. valdovo Vosyliui Glinskiui Dubičių
apylinkėse suteiktų žemių ribų apraše minimas „žiemos kelias“ per pelkes – tik joms užšalus buvo galima
parsivežti vasarą paruoštą šieną.19 Todėl keliauti buvo
patogiau žiemą, kai klampynes sustingdydavo šaltis.
Kai kurios užsienio pasiuntinybės taip pat vykdavo
šaltuoju metų laiku, pavyzdžiui, 1477 m. Ambrozijus
Kontarinis (Ambrogio Contarini) iš Maskvos į Trakus
keliavo vasario mėnesį20, 1516–1517 m. Zigmantas
Herberšteinas (Sigismund von Herberstein) į Maskvą
per LDK važiavo taip pat žiemą21, o ATR pasiuntinio
16. Žr. Gudmantas, K. „Miškų ir pelkių kraštas“. Keletas pastabų apie
Lietuvos įvaizdį XIII–XVII a. raštijoje. Iš: Pelkė lietuvių kultūroje
(Inter studia humanitatis, nr. 7), 2008, p. 94–113; Verhulst, A. Le
paysage rural: les structures parcellaires de l’Europe du Nord-Ouest.
Turnhout, 1995, p. 20–82.
17. Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių skyrius (toliau – VUB,
RS), F.23. Karalius, L. Tiltai, pervažiuojamieji perkolai, kamšos,
pagrandos, mediniai grindiniai, pylimai Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės sausumos keliuose XVI amžiuje. Iš: Lietuvos
istorijos metraštis, 2008 metai, 1. Vilnius, 2009, p. 5–25.
18. Francesco da Collo. Relazione del viaggio e dell’ambasciata in
Moscovia, 1518–1519. A cura di Giampaolo Zagonel, Dario de
Bastiani. 2005, p. 48: e presso e dintorno ha una palude cosi grande
che ci convenne quasi per tutto un giorno cavalcar pes una strada di
legname. Kamuntavičius, R. XVI a. pirmosios pusės imperatoriaus
pasiuntinys Frančeskas Da Kolas, Lietuva ir tarpininkavimo
misija Maskvoje. Iš: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
kraštovaizdis. Sud. Šmigelskytė–Stukienė R. Vilnius, 2012, p. 246.
19. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506). Užrašymų knyga 5. Parengė
Baliulis, A., Dubonis, A., Antanavičius, D. Vilnius, 2012, nr. 558, p. 373.
1568 m. atribojant žemę prie Vitebsko pilies, minimas žiemos kelias:
по полянки Лебедевы ж Кисловсие, и по дорогу зимниюю, и тым
дорожищом зимним з Боровицы, žr. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51
(1566–1574). Užrašymų knyga 51. Parengė Baliulis, A., Ragauskienė,
R., Ragauskas, A. Vilnius, 2009, nr. 146, p. 202.
20. Библиотека иностранных писателей, т. 1, с. 118 (vertimas iš
italų k.).
21. Sigismund von Herberstein: Rerum Moscoviticarum, S. 447–453.
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Bernardo Tanerio (Bernard Tanner) kelionė į Maskvą
1678 m. vyko vasarį–kovą.22 Žinomi atvejai, kai keliauta nepaisant sezono, pavyzdžiui, 1586 m. vokiečių
keliautojas Samuelis Kiechelis (Samuel Kiechel) apsilankė Vilniuje vasarą.23 Valstybių pasiuntinių kelionių
laiką lėmė ir politinė situacija, kiti neatidėliotini reikalai, prekybos tikslai.

Kelionė per LDK kraštus
Kaip jau minėta, kelionių po LDK detales ir įspūdžius savo dienoraščiuose ir atsiminimuose plačiausiai
išdėstė užsienio valstybių pasiuntiniai ir pirkliai. Užsienio pasiuntiniams ar didikui ruošiantis į tolimas keliones, svarbu buvo gauti garantinius apsaugos raštus –
gleitus, kurie užtikrindavo pasiuntinių neliečiamumą ir
saugumą svečios šalies teritorijose.24 Mūsų laikų samprata tai panašu į „vizą“. Apsauginiai gleitai LDK žinomi jau valdovo Vytauto laikais.25 Pasitaikydavo, kad
tokie raštai nebūdavo išduoti.26 Kita vertus, smulkesni
pirkliai ar bajorai net neturėdavo galimybės kreiptis į
valdovą tokio dokumento, tai buvo itin akivaizdi ir išimtinė valdovo malonė.
Iškalbingas 1560 m. Šv. Romos imperatoriaus gleito, kuris atiteko diplomatui Valentinui Saurmanui (Valentin Saurman), besiruošiančiam vykti į ATR, projektas. Jame išdėstytos būtinos kelionės sąlygos:
„Savo ir Šventosios Imperijos valdiniams griežčiausiai nurodome, o kitus geranoriškai raginame ir
maloniai prašome, kad minėtam mūsų pasiuntiniui ne
tik leistumėte kartu su visa jo palyda ir tarnais, arkliais,
vežimais ir visais daiktais laisvai, saugiai, nekliudomai
ir be trukdymo važiuoti, vykti ir apsistoti bet kurioje
22. Poselstwo polsko – litewskie do Moskwy w roku 1678, p. 107–110.
23. Die Reisen des Samuel Kiechel, S. 99–103. Саганович, Г. Вильна
в описании немецкого путешественника Самуэля Кихеля (1586
г.). iš: Senoji Lietuvos literatūra. 6 Knyga. Senosios raštijos ir
tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
patirtis. Vilnius, 1998, p. 193–197.
24. 1496 m. (?) LDK valdovo duotas gleitas Maskvos pasiuntiniui ir
jame aprašytas vykimo kelias per LDK, in: Źródła dziejowe. Sprawy
Wołoskie za Jagiellonów. Wyd. Jabłonowski, A. Warszawa, 1878,
t. 10, Nr. 10, s. 65.
25. Pvz. Liv,- Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Hrsg. Bunge, F., G.
Bd. 4, Reval, 1859, nr. 1630, S. 444–445 (1403 m.). 1469 m. Anglijos
karaliaus ir Airijos valdovo Eduardo leidimas Aleksandrui Soltanui iš
LDK netrukdomam keliauti po šalį, žr.VUB, RS, F5-A25-4489.
26. 1498 m. valdovo Aleksandro laiške nurodoma, kad Turkijos
pasiuntinys su svita nepraleistas, nes galimai buvo šnipas, žr. Lietuvos
Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506). Užrašymų knyga 6. Parengė
Baliulis, A.Vilnius, 2007, nr. 58, p. 86.

Tomas ČELKIS. Kaip keliauta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVII a.?

vietoje ir žemėje, bet taip pat apsiimtumėte jam padėti
ir tarpininkauti parūpindami apsaugos, vedlių, arklių,
vežimų ir visų vykimui pagreitinti būtinų reikmenų,
už kuriuos jis sumokės reikiamą ir deramą kainą.“27
Šiame prašyme nurodyta bene viskas, ko reikia kelionei. Valdovų pasiuntiniai keliaudavo su tarnų ir apsaugos palyda. Panašiai į keliones išsiruošdavo ir pirkliai,
kurie, baimindamiesi plėšikų, stengdavosi keliauti kuo
didesnėje gurguolėje. Svarbu atkreipti dėmesį į gleite minimą vedlį. Šis žmogus arba žmonės buvo itin
svarbūs, nes žinojo, kaip greičiau ir saugiau pasiekti
tikslą, kur apsistoti nakvynei ir gauti pašaro žirgams.28
Retai apgyvendintame ir miškingame krašte, ypač žiemą, buvo nesunku pasiklysti, įsivelti į konfliktus su
plėšikais arba vietos gyventojais. XVII a. prie didžiųjų kelių kai kur net statyti specialūs ženklai, rodantys
kelią miestų link.29 Tačiau jų buvo labai nedaug. Antai 1695 m. misionierius Paulius Zavistovskis (Paulus Zawistowski) piktinosi, kad prie Vilniaus–Kražių
vieškelio nėra jokių kelių kryptį ir atstumus žyminčių
ženklų, dėl to labai lengva pasiklysti, nes Žemaitijoje
keliai itin klaidūs.30
Keliautojų atsiminimuose vedliai minimi itin retai. Veikiausiai dėl to, kad tai buvo savaime suprantamas dalykas – mažai kas ryždavosi leistis į kelionę
po nežinomą arba mažai žinomą kraštą be palydovo.
Pavyzdžiui, 1477 m. Ambrozijus Kontarinis važiavo iš
Maskvos į Smolenską, o iš jo į Trakus. Kelias driekėsi
per plačius miškus ir, kaip nurodo keliautojas, kiekvienoje kelio atkarpoje, nuo miesto iki miesto, jį lydėjo
kelią žinantys vedliai.31 Kad be vedlių buvo sudėtinga
ir net pavojinga keliauti, liudija 1561 m. LDK pasiuntinių laiškas iš Maskvos valdovui Žygimantui Augustui.
Jame rašoma, kad nutrūkus šalių deryboms jiems buvo
liepta per dvylika dienų išvykti iš Maskvos teritorijos.
Nors pasiuntiniai prašė maskvėnų duoti jiems vedlį
27. Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto
Augusto Vilniaus dvaro (1561–1562 m.). Sudarė ir parengė
Antanavičius, D., Gerulaitienė, V., Kiaupienė, J. Vilnius, 2009,
p. 239.
28. Šie žmonės minimi dar XIII a. Eiliuotoje Livonijos kronikoje,
nurodant, kad žygiui į Lietuvą išrikiavus Ordino kariuomenę pačiame
priekyje buvo vedliai, kurie vedė per miškus, pelkes ir blogus kelius.
Žr. Čelkis, T. Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV amžiaus
pradžios karo žygių sąlygos. Iš: Lituanistica. 2013, t. 59, Nr. 3 (93),
p. 129.
29. Žr. Čelkis, T. Stan drog lądowych, s. 51–52.
30. Nedzinskaitė, Ž. LDK jėzuitų retorikos ir poetikos paskaitų
rankraščiai: teorijos ir praktikos dermė. Iš: Istorijos šaltinių tyrimai.
Sud. Antanavičius, D. Vilnius, 2011, t. 3, p. 140.
31. Библиотека иностранных писателей, т. 1, с. 118.

arba palydovą, į tai nebuvo atsižvelgta. Kelionę komplikavo ir tai, kad LDK sieną liepta kirsti per itin trumą
laiką – 12 dienų. Dėl ypatingo skubėjimo ir nuovargio
kelionėje krito žirgai.32
Pasiuntinius lydėjo net tik vedliai, bet ir apsauga,
tarnai, tad tokios išvykos kainuodavo brangiai.33 Pasak R. Ragauskienės, XVI a. bajorų ir didikų karietas taip pat lydėdavo apsauga.34 Pasiuntiniai mini net
jiems maistą ruošusius virėjus. Apie juos kelionių aprašymuose užsiminė 1477 m. Ambrozijus Kontarinis35
ir 1635 m. ATR sekretorius Petras Veževičius36. Pastarajam pasiuntiniui maistas itin rūpėjo, dienoraštyje
jis beveik kiekvienąkart užrašydavo, ką ir kur tądien
valgė. 1678 m. kelionėje virėją turėjo ir ATR pasiuntinys į Maskvą Bernardas Taneris37. Negausiai apgyvendintoje LDK reguliariai papildyti kelionės maisto
atsargų nebuvo galimybės, todėl tekdavo vežtis gausesnį jų kiekį.
Kelionių kasdienybės patirtys ir įvairenybės fiksuotos kelionių aprašymuose. Antai 1436 m. Venecijos
pirklys ir diplomatas Džozafatas Barbaras (Giosafat
Barbaro) keliavo iš Maskvos į LDK ir kelią iki Trakų
įveikė per 22 dienas.38 Jis nurodė, kad maršrutas buvo
labai miškingas ir kalvotas, pakelėse matėsi ankstesnių
keliautojų paliktos laužavietės, o regėtas kraštovaizdis
jam buvo nykus ir panašus į dykvietę.
Panašiai apie miškingą ir mažai apgyvendintą kraštą liudija jau minėtas italų pasiuntinys Ambrozijus
Kontarinis39, 1473 m. kovą vykęs iš Lenkijos į Lucką.
Nuo Lucko važiavo į Žytomyrą miškingu ir pavojingu
maršrutu, pakeliui sutiko valkatų. Dažnai nakvodavo
miške, baiminantis užpuolimų, naktimis budėdavo sargyba. Tas pats italas 1477 m. žiemą keliavo iš Maskvos
į LDK – Trakus.40 Kelias vedė per lygias ir miškingas
32. Valentino Saurmano laiškai, p. 43.
33. LDK kelionių istorijos tyrimai vis dar laukia savo autorių, dėl to apie
šias išlaidas numanyti leidžia kitų šalių analogijos. Žr. Dembiński,
P. Koszty podróży kanoników poznańskiej kapituły katedralnej w
XV wieku. Iš: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczene
aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych.
Red. Saczyńska, M., Wółkiewicz, E. Warszawa, 2012, s. 143–158.
34. Ragauskienė, R. „Dingę istorijoje“, p. 99.
35. Библиотека иностранных писателей, т. 1, с. 118–119.
36. Археографический сборникъ документовъ относящися к
истории Сeверо-запaдной Руси. Вильна, 1867, т. 4, № 51,
с. 92–100.
37. Poselstwo polsko – litewskie do Moskwy w roku 1678, p. 107–138.
38. Библиотека иностранных писателей, т. 1, с. 62–63.
39. Библиотека иностранных писателей, т. 1, с. 20. Taip pat žr.
Klimas, P. Ambrosio Contarini: Venecijos ambasadorius Lietuvoje
(1474–1477) (atmušta iš II Praeitis tomo). Kaunas, 1931.
40. Библиотека иностранных писателей, т. 1, с. 118.
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vietoves, kai kur matydavosi pavienių kalnų, kartais
pravažiuodavo mažus kaimelius, kuriuose apsinakvodavo.41 Jei tekdavo naktį praleisti miške, neretai apsistodavo prieš tai keliavusių žmonių stovyklose, kur
rasdavo laužaviečių ir paliktų malkų. Sustojus kurtas
laužas, susėdus aplink jį ruoštas ir valgytas maistas.42
Žiemą miegoti tekdavo rogėse apsiklojus kailiais. Jos
būdavo statomos ant žemės, nukasus sniegą, o jei
miegant nuo speigo imdavo šalti šonai, pasiuntinio
žodžiais, geriausia išeitis – apsiversti ant kito.43 Apie
tai, kaip ir kuo tokiais atvejais šerti arkliai, nepasakyta,
bet nesunku numanyti, kad būdavo vežamasi ir šieno,
kurio tikriausiai įsigydavo pakelių kaimuose ar karčemose. Šis keliautojas tik nurodo, kad arkliams girdyti
prakirsdavo upių ledą, nes didelę kelio dalį įveikdavo
važiuodami užšalusių upių vagomis.
Gana plačiai kelionę per LDK aprašė diplomatas
Zigmantas Herberšteinas, kuris 1516–1517 m. vyko į
Maskvą.44 Jis nurodė myliomis daugelį atstumų tarp
miestų ir gyvenviečių. Pavyzdžiui, nuo Narevo nuvažiavo aštuonias mylias mišku iki Krinkų, kur jo laukė
LDK valdovo pareigūnai, paskui lydėję jį iki pat Vilniaus. Atstumai žymėti kitų pasiuntinių kelionėms.
Z. Herberšteinui LDK pasirodė labai miškingas kraštas. Pastebima, kad kelyje tarp Vilniaus ir Polocko buvo
labai daug ežerų, pelkių ir neaprėpiamų miškų, besitęsiančių apie penkiasdešimt vokiškų mylių.45 Vis dėlto
keliautojas pažymėjo, kad, sprendžiant iš gamtos, žemės
čia turėtų būti derlingos. Iš Vilniaus link Maskvos važiuota nepatogiu ir sunkiai įveikiamu keliu per tirpstantį
sniegą ir ledą, tarp balų ir ežerų.46 Netoli Opokos net
tekę statyti tiltą per balas ir upę.47 Paprastai per pavasario potvynius, pajudėjus ledams, nukentėdavo ir tiltai,
tad važiuoti per juos būdavo pavojinga. Kitais atvejais
per upes keltasi perkėlose plaustais, kuriuos į krantą
traukdavo virvėmis. LDK bajoras Teodoras Jevlašauskis
savo atsiminimuose liudija, kad 1582 m. kovą, perkėloje
keliantis per Nemuną prie Ivijos, jo tarnai su žirgais ir
vežimais plaukdami per upę vos nepaskendo.48
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ten pat.
Ten pat.
Ten pat, с. 119.
Sigismund von Herberstein: Rerum Moscoviticarum, S. 447.
Ten pat, S. 451.
Ten pat, S. 452.
Ten pat, S. 453: colonorum nimirum multitudine praemissa, qui
quaelibet impedimenta arboresque incidendo submovere, paludes
ac fluvios pontibus sternere coguntur.
48. Teodoras Jevlašauskis. Atsiminimai. Parengė Vilimas, D. Vilnius,
1998, p. 49.
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1586 m. LDK lankėsi vokiečių keliautojas Samuelis Kiechelis.49 Iš Karaliaučiaus jis atvyko į Gardiną, o
iš ten vyko į Vilnių. Iki miesto likus trims valandoms
kelio prasidėjo tankus ir gūdus miškas, paskui kelias
ėmė staigiai kilti į įkalnę ir atsivėrė ilgas slėnis su daug
kaimų ir miestelių, iš kurių apie trisdešimt buvo apgyvendinti vien totorių. Vilniuje jis prabuvo vienuolika
dienų, čia susibičiuliavo su pirkliu, kuris su prekėmis
ruošėsi vykti į Rygą. Pirklys buvo pasisamdęs du totorius už keturis guldenus, jie turėjo pervežti jo prekes.
Tačiau keliautojas nurodo, kad tie totoriai nei jam, nei
pirkliui nekėlė didelio pasitikėjimo. Todėl šie iš jų pareikalavo pasižadėjimo (priesaikos), kuri, kaip nurodoma, jiems buvusi įprasta. Kelionėse pasitikėjimas buvo
itin svarbus, net egzistavo tokio susitarimo tvarka.
Ir XVII a. keliautojams LDK atrodė nepatogus kelionėms kraštas. 1636 m. popiežiaus nuncijus Marijus
Filonardis (Mario Filonardi) kelionę iš Varšuvos į Vilnių vadino sunkia ir pabrėžė, kad kelias vedė per aukštų pušų miškus, o kaimus pravažiuodavo itin retai.50
Beveik tą patį pakartojo Filipas Avrilis (Philippe Avril),
kuris 1687–1689 m. keliavo per Lenkiją į Maskvą.51
Tuo tarpu 1688 m. prancūzų kariškis Fransua Polenas
Dalerakas (François-Paulin Dalairac) atkreipė dėmesį į
atšiaurų šio krašto klimatą (c’est un climat trop rude).52
ATR pasiuntinio Bernardo Tanerio 1678 m. vasario–kovo kelionės sąlygos į Maskvą buvo be galo sudėtingos.53 Prasidėjus pavasariui protarpiais lydavo, o nuo
tirpstančio sniego oras buvo toks drėgnas, kad vos pavykdavo užkurti ugnį. Kelias vietomis buvo nepravažiuojamas, net įklimpdavo arkliai, todėl nenuostabu, kad miesteliuose apsistoję žydų užeigose keliautojai „šildydavosi“
alkoholiniais gėrimais – alumi ir degtine su medumi.
Nesunku numanyti, kiek tokios kelionės pareikalaudavo ištvermės ir sveikatos. Juolab kad neretai nakvota
po atviru dangumi. Išties nakvynės paieškos būdavo
viena didžiausių keliautojų problemų. Keliautojų akimis karčemos LDK buvo labai skurdžios. Petras Roizi49. Die Reisen des Samuel Kiechel, S. 99–103.
50. Žr. Chynczewska-Hennel, T. Pobyt Maria Filonardiego w Wilnie
(1636 r.). Iš: Barok. Historia-Literatura-Sztuka, 1998, nr. 5/2 (10),
p. 51 (visa reliacija dar nepublikuota).
51. Voyage en divers Etats d’Europe et d’Asie, Etrepris pour découvrir
un nouveau chemin à la Chine. Contenant Plusieurs Remarques
curieuses de Physique, de Geographie, d’Hydrographie & d’Histoire.
Avec une description de la grande Tartarie, & des differens Peuples
qui l’habitent. Paris 1692, p. 237–238.
52. Dalairac, F. P. Les anecdotes de Pologne, p. 357–359.
53. Poselstwo polsko – litewskie do Moskwy w roku 1678, p. 126–127,
138.
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1 pav. 1630 m. Riešės dvaro
plano fragmentas. Pavaizduotos
dvi karčemos prie Vilniaus–
Giedraičių kelio.

jus 1560 m. savo kūrinyje „Apie kelionę per Lietuvą“
pašaipiai nurodė, kad nakvynė karčemoje mažai kuo
skyrėsi nuo nakvynės tvarte.54 Be to, karčemose vartojant alkoholį kildavo muštynių ir vagysčių (1 pav.)55.
Bajoras Teodoras Jevlašauskis 1586 m., keliaudamas iš
Vilniaus į Kauną, nakvojo karčemoje Rykantuose, kur
plėšikai jo vos neužmušė, bet jam pasisekė, nes kaip
tik tuo metu atvykusi pirklių gurguolė išbaidė nusikaltėlius.56 Po LDK keliavę bajorai stengdavosi apsistoti
pas pažįstamus ir giminaičius, kai kuriuose miestuose
turėdavo nuolatines sustojimo vietas.57

Pasak R. Kamuntavičiaus, ATR karčemose ne visada pavykdavo gauti maisto, todėl stengtasi į kelionę jo
įsidėti kuo daugiau, o siekiant patogumo kartais būdavo imama net lova.58 Svarbiausia, kad karčemose buvo
galima pašerti žirgus – transporto priemonę. 1635 m.
Petro Viaževičiaus pasiuntinybės į Maskvą dienoraštyje nurodytos ne tik apsistojimo sąlygos karčemose, bet
ir arklių keitimo sąlygos: valstybės pareigūnai arklius
kartais keisdavo pastotėse, gyventojai juos turėdavo
duoti kaip prievolę, bet ne visada.59 Kitais atvejais,

54. Roizijus, R. Rinktiniai raštai. Sud. Narbutas, S. Vilnius, 2008,
p. 236–237; Kamuntavičius, R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų
ir prancūzų, p. 356–364.
55. Kiaupa, Z. Karčema prie karčemos. XVI a. vaizdai. Iš: Ritualas,
blaivybė, kultūra. Vilnius, 1989, p. 7–24, 156; 1 pav.: MAB, RS, F.
15-4159, l.5v.
56. Teodoras Jevlašauskis. Atsiminimai, p. 52.
57. Žr. Stanisław Niezabitowski. Dzienniki 1695–1700. Opr. Sajkowski,
A. Poznań, 1998, s. 69–301.

58. Kamuntavičius, R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų,
p. 34; apie karčemas žr. Прыжов, И. Корчма. Исторический очерк.
Iš: Русский архив, С.-Петербург. 1866, Вып. 7, c. 1053–1064;
Baranowski, B. Polska karczma. Restauracja. Kawiarnia. WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk, 1979, s. 7–44.
59. Археографический сборникъ документовъ, № 51, с. 92–100.
Акты Литовско-Русского государства (1390–1529). Изданные
Довнар-Заполским, М. Москва, 1899, вып. 1, № 171, с. 194
(1524 m.); Wysłouch, S. Posługi komunikacyjne.
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2 pav. XVI a. iliustracijoje
pavaizduota Zigmanto
Herberšteino kelionė.

kaip antai 1566 m., Breste žirgai duoti už pinigus.60
Arklių priežiūra buvo labai svarbus dalykas, nes nuo
to priklausė kelionės sėkmė. Tai atsispindi pirklio Martino Grunevego (Martin Gruneweg) užrašuose61. Jis
1584–1585 m. keliavo iš Lenkijos per Kijevą į Maskvą,
o kelionės aprašyme nurodė, kur žirgai buvo ganomi.
Nors žirgus keliautojai mini labai retai, akivaizdu, kad
jų netekus būtų pasibaigusi ir kelionė.
Deja, mažai žinoma apie arklių traukiamus vežimus
ir roges, kuriomis važiuodavo keleiviai. Keli sakiniai
apie valstiečių vežimus parašyti Aleksandro Gvanjinio
(Alessandro Guagnin) 1578 m. kronikoje, kuri buvo
Motiejaus Strijkovskio (Maciej Stryjkowski) darbo
60. Žr. Документы Московскаго архива министерства юстиции.
Подготовил Довнар-Запольский, М. Москва, 1897, Т. 1, № 17,
с. 231 (1566 m.): аби вили волни от давания коней на подводи,
водле старого звичаю. И било то через колко летъ, аже
принявши оную горилку на замокъ, замку под гонци кони давано,
а мещане от того волни зостали; а потомъ, гди устава новая
постановена складатися всемъ на подъводи, а за пенязи под
гонци кони давати, опятъ тое береме на место вложоно, ижъ
кони за пенязи даютъ.
61. Žr. Мартин Груневег (отец Венцеслав): духовник Марины
Мнишек. Записки о торговой поездке в Москву в 1584 –1585 гг.
Состав. Хорошкевич, А. Л. Москва. 2013, с. 151–246.
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plagiatas.62 Nurodyta, kad tai buvo vežimai su prastais
ratais be jokios geležies, suraišiotais rykštėmis ir virvėmis; tekiniai buvo sulenkti iš vieno medžio ir sustiprinti,
kad ilgoje kelionėje išlaikytų, o važiuojant tepalu neteptos ašys labai girgždėdavusios. Pasak R. Ragauskienės, įvairūs vežimai daugiausia buvo gaminami vietinių
meistrų, nors, pavyzdžiui, didikas Stanislovas Kęsgaila
karietą pirko Vokietijoje, pagal jos pavyzdį Varšuvoje
panaši karieta gaminta karalienei Bonai Sforcai.63 Lenkijoje XVI–XVII a. kelionėse plačiai naudoti keturračiai vežimai ir karietos dengtais stogais, traukiami kelių
porų arklių.64 Žiemą naudotos rogės. XVI a. Zigmanto
Herberšteino kelionės aprašyme pateiktas jo rogių piešinys. Pavaizduotos penkerios rogės ir kiekvienas jų traukė vienas arklys. Arkliai vadelioti sėdint rogėse, tačiau
62. Z Kroniki Sarmacyi europskiej Alexandra Gwagnina z Werony (Hrabie
Pałacu Laterańskiego, Rycerza Pasowanego i Rotmistrza J.K.M.)
Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, Ziemie Ruskiej, Ziemie Pruskiej,
Ziemie Inflantskiej, Ziemie Żmudzkiej. Kraków, 1860, s. 355–356.
Patiejūnienė, E. Trys Motiejaus Strijkovskio Kronikos vertimo
ištraukos. Iš: Senoji Lietuvos literatūra, 33 knyga, 2012, p. 219.
63. Ragauskienė, R. „Dingę istorijoje“, p. 95.
64. Žr. Zimowski, L. Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach
polskich. Warszawa, 1972, s. 77–90.

Tomas ČELKIS. Kaip keliauta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVII a.?

rogės, kuriose veikiausiai pavaizduotas pats diplomatas,
vadeliotos vežikui jojant ant pakinkyto arklio. Iliustracijos fone matomi kelionės palydovai, kurie čiuožė ant
slidžių, pasistumdami vienu ilgu pagaliu (2 pav.).65
Kelionėse transporto priemonės neretai gesdavo,
lūždavo ratai, o kartais visai subyrėdavo vežimas, dėl
to tekdavo juos taisyti arba net pirkti naujus.66 Neatsitiktinai keliautojų atsiminimuose užsimenama, kad
miško kelyje būdavo gausu iškilusių medžių šaknų ir
jos itin kenkė ratams.

Pavojai ir netikėtumai kelionėse
Keliaujant per miškingus ir mažai apgyvendintus
kraštus nutikdavo įvairių netikėtų įvykių. To meto žmonėms laukinė gamta buvo kitas pasaulis nei apgyvendintos ir įsisavintos žemės. Miškuose ir pelkėse, tikėta,
galima sutikti dvasių ir žvėrių.67 Tad išvykstant į kelionę reikėjo pasiruošti galimiems netikėtumams. Neretai
užpuldavo plėšikai. Tai liudija teismų bylų medžiaga.
Pavyzdžiui, 1542 m. teisme Jonas Vaitkevičius teigė,
kad jo dukrą su vežiku kelyje netoli Karklėnų užpuolė
Griškos Mikolajevičiaus žmonės – primušė ir atėmė arklį su vežimu.68 1575 m. Vilniaus kanauninko žmonės
vežė daug žvėrių kailių, ir kelyje iš pasalos juos užpuolė
Olizaravo dvaro žmonės, primušė, atėmė vežimus ir pinigus.69 Kelias neretai tapdavo senų sąskaitų suvedimo
vieta, kartais užpuolimai baigdavosi net nužudymais.70
Šaltiniuose yra liudijimų apie „kelių apsaugos“
prievoles, tad kai kurie pagrindiniai LDK keliai būdavo
saugomi. Antai 1449 m. LDK valdovas Žygimantas Jogailaitis įpareigojo Volkovysko bajorus saugoti kelius
taip, kaip buvo valdovo Vytauto laikais.71 Tokį apsaugos būrį sudarė 10 žmonių, jie kontroliuodavo vieškelį,
65. Герберштейн и его „Записки о Московии“. Санкт–Петербург,
2010, c. 162.
66. Ragauskienė, R. „Dingę istorijoje“, p. 100.
67. Demotz, F. L’homme des IXe–XIe siècles, p. 101–104.
68. Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga. Parengė
Lazutka, S., Valikonytė, I. Vilnius, 1995, nr. 373, p. 255–256.
69. MAB, RS F43-17268, l. 1.
70. Žr. Литoвская Метрика. Книга третия судныхъ делъ 1518–1522.
Русская историческая библиотека. C. Петербург, 1903, т. 20, №
25, c. 1238.
71. Литoвская Метрика. Книга третья записей, Русская
историческая библиотека. С. Петербург, 1910, т. 27, № 26, с.
104 (1449 m.): Волковыскъ. Незбодичомъ, десятемъ чоловекомъ,
дороги стегечи, а Лагирю на свой же дорозе десятемъ же,
какъ здавна стерегивали при великомъ князи Витове и при
Жикгимонъте. Kelių sargai – viarum custodibus išskirti 1387 m.

saugodavo jį nuo plėšikų ar net kitų valstybių šnipų.
1499 m. valdovo nutartyje rašoma, kad kelias buvo
saugomas savaitėmis, t. y. sargybos būriai keisdavosi
kas savaitę.72 Vėliau 1693 m. Bresto pilies knygoje įrašyta, kad buvo paskirti rotmistrai, kurie turės rūpintis
saugumu keliuose ir gaudys nusikaltėlius, dėl kurių
buvo gauta pirklių skundų.73 Jei kelias bus nesaugus,
pirkliai juo nevažiuos ir neužsuks į miestą ar miestelį,
o tai vietos gyventojams atneštų nuostolių.
Kartais kelionėse pasitaikydavo kurioziškų atsitikimų. Vienas jų paliudytas 1541 m. teisme.74 Vitebsko vaivados bajorai teisėjui teigė, kad vežė pastovį – pusdevintos statinės miltų duoklę. Vieškelyje prie Rūdninkų buvo
karčema, iš kurios, jiems važiuojant pro šalį, išėjo girti
valdovo girių pareigūnai Petras ir Martynas su bendrais
ir juos užpuolė, primušė, atėmė tris arklius su vežimais,
pinigus, o vienam bajorui net batus nuavė. Atsakydami
į kaltinimą, kaltinamieji dėstė kitą versiją. Jie teigė, kad
Vitebsko vaivados bajorai veždami pastovį sustojo pakelėje prie griovio ir ten susikūrė laužą, šalimais griovyje miegojusi meška, ir šie ją pažadinę. Kaip galima
suprasti, žvėris juos užpuolė, šie gelbėdamiesi išsilakstė
kas kur, o vežimus paliko. Kaltinamieji prisipažino, kad
neatsispyrė pagundai apvogti be priežiūros paliktus vežimus, bet nieko daugiau neėmę ir nedarę. Taip meška
tapo ne tik įvykio „liudininke“, bet iš dalies ir kaltininke.
Jogailos privilegijoje Vilniui, žr. Codex diplomaticus ecclesiae
cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis (1387–1468), t. 1, z. 1.
Wyd. Fijałek, J., Semkowicz, W. Kraków, 1932, S. 15.
72. Акты Литовско-Русского государства (1390–1529). Изданные
Довнар-Заполским, М. Москва, 1899, вып. 1, № 69, с. 93–94 (1499
m.): Жаловал намъ войтъ новгородский Свирид и вси мещане
новгородскии на соморника церинскаго на Сенька и мужей
Церинцовъ, рекучи тым обычоем, што они здавна за великого
князя Витовта и Жикгимонта и за отца нашого короля его
милости недели стерегивали с подводами в Новегородку. Taip
pat: Литoвская Метрика. Книги первая cудныхъ дeль, Русская
историческая библиотека, C. Петербург, 1903, т. 20, № 109, с.
144 (1514 m.): службы тяглое служити и въ подводы ходити, и
дяколъ давати имъ не казалъ, и велъ имъ въ том дати [...] они
служили за великого князя Витольта и за Жикгимонта. Taip pat:
Акты Литовской метрики. Собр. Леонтович, Ф. Н. Варшава,
1896, т. 1, № 91, с. 40 (1494 m.).
73. Акты, издаваемые Виленскою археографичускою коммиссиею.
Акты Брестскаго гродскаго суда. Вильна, 1870, т. 4, № 302, c.
208 (1693 m.): panów rotmistrzów, obywatelów woiewodztwa tego
po traktach naznaczamy: w trakcia Kamienieckim – wielmożnego imci
pana Ludwika Pocieia – podkomorzego woiewóztwa Brzeskiego; w
trakcie Brzeskim – imci pana Krzysztofa z Konopnice Grabowskiego –
sędziego ziemskiego Brzeskiego; w trakcie Prużanskim – imci pana
Reynalda Sadowskiego – podstolego Brzeskiego; w trakcie Kobryńskim
– imci pana Stanisława Rusieckiego – kasztelanica Mińskiego.
74. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, F. 389, mikrofilmai – Lietuvos
Metrika, 27-oji teismų bylų knyga, l. 47 v.-48.
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Šaltiniuose pasitaiko duomenų, kaip dėl kultūrų
skirtumų keliautojams nepavykdavo susikalbėti su vietos gyventojais. Jau minėtame 1695 m. misionieriaus
P. Zavistovskio dokumente liudijama, kad keliaujant iš
Vilniaus link Kražių prasidėjo klaidūs keliai.75 Visi keliautojai nuvažiuotą atstumą ir likusį kelią apskaičiuodavo pagal sugaištą laiką. Jie manė, kad Žemaitijoje viena mylia įveikiama per valandą kaip visoje LDK. Kai
keliauninkai paklausė Žemaitijoje sutikto piemens, kiek
dar liko keliauti iki rūpimo tikslo, šis jiems pasakęs, kad
viena mylia. Keliautojai nudžiugo, kad greitai pasieks
kelionės tikslą, bet nei po valandos, nei po antros kelio
galo dar nesimatė. Kai jie vėl paklausė sutikto valstiečio,
kiek jiems liko keliauti, šis vėl pasakęs, kad likusi viena
mylia, tai keliautojus labai nustebino. Tik įveikus kelią
paaiškėjo, kad Žemaitijoje viena mylia keliaujama ne
vieną, o tris ir daugiau valandų. Tad iš pirmo žvilgsnio ne
itin reikšminga detalė galėjo gerokai apsunkinti kelionę.

Išvados
1. Apie kelionių sąlygas LDK daugiausia sužinoma
iš Vakarų Europos keliautojų užrašų ir ataskaitų, kuriose išdėstyti kelionių įspūdžiai, aprašyti miestai, krašto
gamta ir klimatas. Kelionių sklandumas priklausė nuo
kelių būklės. LDK vieškelius prižiūrėdavo valstybės
administracija, o lokalių kelių būklės gerinimas buvo
vietinių gyventojų rūpestis. Pelkėtose ir sunkiai pravažiuojamose vietose statytos medgrindos – „tiltai“ (sukloti rąstai), keliai tvirtinti žemgrindomis – pylimais,
šie įrenginiai tęsdavosi ištisas mylias. Nepaisant šių
pastangų, LDK keliai buvo prasti, jų būklę veikė metų
laikai. Patogiau keliauti buvo žiemą, kai klampynes sustingdydavo šaltis, nes dėl drėgnų orų rudenį ir pavasarį daugelis kelių tapdavo sunkiai pravažiuojami.
2. Svetimšaliams ruošiantis keliauti per LDK, stengtasi iš valdovo gauti specialų leidimą saugiai keliauti
per jo žemes – gleitą, užtikrinantį pasiuntinių neliečiamumą ir saugumą. Tačiau juos gaudavo tik iškilūs asmenys, kitiems tekdavo kliautis savo jėgomis. Keliaujant svečioje šalyje rūpintasi turėti vedlį, žinantį kelio
maršrutą, nakvynės vietas ir kur galima pasirūpinti
pašaru žirgams. Retai apgyvendintame krašte buvo didelė rizika pasiklysti, įsivelti į konfliktus su plėšikais
ar vietos gyventojais. Pasiuntinių palydą sudarydavo
75. Nedzinskaitė, Ž. LDK jėzuitų retorikos, p. 140–141.
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ne tik vedliai, bet apsauga ir tarnai. Vakariečiams LDK
kraštas atrodė nykus, itin miškingas ir pelkėtas. Didelius nepatogumus kėlė prastos karčemos, kuriose net ne
visada būdavo maisto.
3. XV–XVII a. LDK kelionėse nutikdavo įvairių netikėtumų. Iš teismų bylų medžiagos matyti, kad pasitaikydavo plėšikavimų. Keliuose neretai būdavo suvedamos senos sąskaitos. Svarbesni traktai būdavo saugomi
valdovo pareigūnų, nes pirkliai stengdavosi nevažiuoti
nesaugiais keliais, aplenkdavo prie tokių kelių buvusius miestus ar miestelius, o tai vietos gyventojams
atnešdavo ekonominių nuostolių. Keliaujant per miškingas vietoves reikėdavo saugotis ir plėšrių žvėrių. Su
tokiais sunkumais kelyje susidurdavo ne tik svetimšaliai, bet ir vietos gyventojai. Nuo kelių būklės priklausė
ir valstybės administracijos veiklos efektyvumas.

What was travelling like in the Grand
Duchy of Lithuania in the 15th–17th c.?
Tomas ČELKIS
This article analyses the conception of travelling in
the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 15th–17th c.
Information about travelling conditions can be found in the
reminiscences, reports and notes of travellers from Western
Europe. The success of the trip often depended on the road
conditions. The main roads in the GDL were supervised
by the state administration and regional dwellers were in
charge of the local road system conditions. In places like
swamps, which were hard to traverse, wooden paving and
banks were made, which could last for miles. Despite all
this, roads in the GDL were in bad condition and highly
dependent on the seasons of the year. It was easier to travel
in the winter, when the swamp land would freeze over. The
“luck” of the trip let us judge of its difficulty or easiness.
Those travelling abroad were forced to find a guide, usually
a local, who could help with the route, places to camp and
supply of horses. Escorts of diplomatic officers consisted
not only of travel guides, but guards and servants as well.
Most travellers from Western Europe viewed the GDL as
an inhospitable, forested and swampy country. Accidents
could happen as well when people were travelling: attacks
by robbers or wild animals, so the most widely used roads
were guarded by soldiers. Local travellers were faced with
the same difficulties as foreigners.
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Kalbančios, dainuojančios upės

Maironis – praamžės tradicijos dainius: §38–39
Dainius RAZAUSKAS

Straipsnį sudaro knygos „Maironis – praamžės
tradicijos dainius“ du skyriai. Knygoje nagrinėjamos Maironio poezijos (lyrikos) sąsajos su lietuvių,
baltų, indoeuropiečių ir kitų senųjų tradicijų archajiškais, archetipiniais mitiniais vaizdiniais. Kadangi
kartkartėmis tenka priminti viename ar kitame knygos skyriuje jau aptartus dalykus, tai paranku, regis,
ir atskirose publikacijose palikti jų numeraciją tokią,
kokia ji yra knygoje, nepernumeruojant kaskart nuo
§1. Penki straipsniai šios knygos pagrindu jau skelbti:
tai „Maironis ir senoji tradicija“1, apimantis knygos
§1–11, 15, 19, 21, 28, 33; „Dieviškoji daina“2, atitinkantis knygos §40; „Maironio mįslė“3, neatitinkantis
jokio knygos skyriaus, o kiek giliau nagrinėjantis §46
užsimintą vieną atskirą atvejį; „Verpiamos, audžiamos
dainos ir žosmės“ (knygos §42–45)4 ir „Dausų regėtojas“ (§47)5. Šįsyk – kalbančio Nemuno ir archajiški
(praamžiai) besiliejančios, tekančios kaip upė kalbõs,
dainos vaizdiniai.
Prasminiai žodžiai: Maironis, praamžė tradicija,
kalbančios upės, dainų upės metafora.

§38. Nemuno šneka
Nesyk įvairiais atžvilgiais jau nagrinėtame (§6, §7,
§19)6 eilėraštyje „Aš norėčiau prikelti“ (nuo antrojo
posmo ligi šeštojo pirmosios eilutės) skaitome:
Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį,
Tik ne tą šiandieninį,
Kurs ir rūbą, ir dvasią paskolintą gavo,
Oi ne savo, ne savo!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razauskas 2013a: 11–25.
Razauskas 2103b: 11–17.
Razauskas 2013c: 18–26.
Razauskas 2015a: 8–18.
Razauskas 2015b: 18–30.
Razauskas 2013a: 13–15, 19. Skaičius skliaustuose po Maironio
citatos reiškia puslapį knygoje: Maironis 1988.

Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės auksinės
Vaidelučių garsių;
Kai jas pirštais paliesčiau, užkaistų krūtinės
Nuo balsų įstabių.
Sudrebėtų kapai!.. Ne kapai didžiavyrių
Užmigdyti tarp girių,
Tik užmirusios mūsų krūtinės b e ž a d o,
Be idėjos, be vado.
Pranokėjų kalba nebe viešnia gal būtų
Po bajorų dvarus!
Gal tiek ančkeliais brolių-lietuvių nežūtų
Po kraštus svetimus!
Gal suprastų tada, ką jiems Nemunas šneka... (53)
Čia neįmanoma nė apžvelgti visų aiškinimų, kokių
yra sulaukęs Nemuno vardas! Užtat įtikimiausias iš jų
palyginti neseniai, 1995 m., buvo pateiktas Kęstučio
Demerecko, susiejusio upėvardį su žodžiais nemti ir
nėmti „netekti ž a d o, nekalbėti“, už-nėmti „netekti
ž a d o, visai nutilti (kalbėjus)“, kaip A. Juškos žodyne:
Nėmte užnėmęs jau tris dienas; Anie visi nėmte užnėmo,
t. y. užtilo kalbėti. Savo ruožtu gretutinis Nemuno pavadinimas Memela, Memelė, iš kurio atsirado Klaipėdos
vardas Memelis, paaiškinamas giminiškais žodžiais
meménti „neaiškiai, neištariant gerai žodžių, kalbėti“,
mėmº, m¸mis, mėmìlė, m¸melis, mêmelis „tylus, lėtas,
mažakalbis žmogus“ ir pan.7 Taigi, pasak Demerecko:
„Abu vardai kilę iš šaknies *nem-, kuri buvo bendra
baltams ir slavams“, o „pažvelgus į Nemuno vardo išsidėstymą bendrajame vakarinių baltų hidronimų sraute,
matome, kad, pasiekę Kuršių marias ir Nemuno žemupį, šaknies *nem- hidronimai keičia priebalsį ir toliau
į šiaurę ir šiaurės rytus keliauja pasikartodami tik šaknies *mem- hidronimais“, užtat „vietovardis Memelis,
7. LKŽ VIII: 5, 653.
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kuriuo eilę amžių vadinosi miestas prie Dangės, yra ne
vokiškas, o senas kuršiškas Nemuno pavadinimas, kuris
reiškė nebylią, bežadę, ramią upę.“8 Aiškinimą patvirtina lietuvių dainos: Tykiai tykiai / Nemunėlis eina; Vai,
tykus, tykus, / Nemunėlis tykus; Tykiai tykiai / Nemunėlis
plaukia9 ir t. t. Ir juolab Baltarusijoje užrašytas padavimas apie suasmenintą Nemuną, gimusį iš po akmens
ištryškusiame šaltinyje ir šitaip pramintą būtent už savo
tylumą, nebylumą10 (plg. bru. Неман „Nemunas“ –
немата „nebylumas“, немец „nebylys“).
Nebylumo, bežadės tylos sąsaja su mirtimi ir mirusiųjų pasauliu jau buvo trumpai aptarta (§7).11 Savo
ruožtu nebylumui prilyginamas memenimas, neaiškus
kalbėjimas gali būti laikomas ano pasaulio būtybės,
dvasios12 arba pranašo, poeto požymiu, neaiški kalba –
bendravimo su anuo pasauliu, bylojimo, pranašavimo,
„poetinės kalbos“ užuomina ar ženklu.13
Taigi kol mūsų krūtinės užmirusios, be žado, tol
mes negirdime Didžiosios Upės, nebyliai plaukiančios per mūsų gyvenimus. Tačiau atvėrus praamžės
Poezijos šaltinį, sudrebėtų mumyse miegančių milžinų
kapai, ir lietuviai gal pagaliau atkurstų ir išgirstų, ką
jiems Nemunas šneka – ištryškęs iš nesuvokiamų, neįmanomų gelmių per poeto širdį ir jo prabildintas.
Pažymėtina čia ir pranokėjų kalba – t. y. lietuvių kalba, kurią poetas tiesiogiai susieja su atgautinu žadu ir prašnekusiu Nemunu. Dėl to dar galima prisiminti eilėraščio
„Miškas ūžia“ paskutinio, ketvirto, posmo pradžią:
Kas mums praeitį grąžintų
Ir jos garsą, ir jos galią? (100)
Pasak Brigitos Speičytės, šiame eilėraštyje (pirmąsyk paskelbtame 1891 m. pavadinimu „Giria ir lietuvis“) „Maironio iškeltas klausimas – Kas mums praeitį
grąžintų? – yra ir klausimas apie k a l b ą, kuri būtų
pajėgi išlaikyti p r a e i t į d a b a r t y j e“14.

8.
9.
10.
11.
12.

Demereckas 1995: 34–37.
JšSD I: 345, Nr. 390.1; 348, Nr. 394.6; II: 182, Nr. 960.1.
ЛП: 385, Nr. 651.
Razauskas 2013a: 14.
Žr. Jasiūnaitė 2000: 174; Bremmer 1987: 58, 88; Тайлор 1989: 226
ir daug kur kitur.
13. Григорян 1992: 137–138, čia ir apie rusų poetų Mandelštamo,
Pasternako ir kitų ypatingą „neaiškų kalbėjimą“; daugiau žr.:
Афанасьев III: 213; Журавлев 2005: 835–837; ВЭС: 380, 383, 389,
430, 431, 476; Левкиевская 2002: 381 ir kt. Lietuvoje pirmiausia
prisimintinas įžymusis Sigito Gedos „maumojimas“. Beje, ir apie
Maironį Vaižgantas prisiminimuose rašo: „Atmename jį... buvus
mikną“ (cit. iš: Zaborskaitė 1968: 349).
14. Speičytė 2012: 66.
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§39. Dainų upės
Pasak Speičytės: „Maironio kraštovaizdžio poetika išsiskiria tuo, kad peizažo elementai – visų pirma
upės – liudija bendruomenės kalbinius ryšius ir kalbinės saviraiškos galias, atitinka jų šnekos srautą ir
dainų vilnis“; be to, „Maironio poezijoje toji Lietuvos
kraštovaizdžio kalba jau suvokiama kaip lietuvių kalba; Nemunas šneka pranokėjų kalba, ne kuria kita. Dėl
to dar pirmojoje poemoje ‘Lietuva’ Nemunas Gudijoje
teka nelinksmas: Ir eina liūdnas, iki liežuvį / Mūsų išgirsta, kurį supranta, / Ir kad išvysta toli lietuvį, / Vilnim
bučiuoja iš džiaugsmo krantą“15. Apskritai „Nemunas
Maironio poezijoje sukuria visų pirma kraštovaizdį
kaip sceną istorinei tautai pasirodyti. Jis išreiškia tautinės bendrijos, kaip istorinio laiko dalyvės, siekius,
susijusius su kalbine saviraiška ir ja įkūnijama istorine
atmintimi, grįžimo į namus vertybine programa, į ateitį
nukreiptu veržlumu“16. Taigi: „U p ė s Lietuvos kraštovaizdyje žymi – tai Maironiui buvo ypač svarbu – ir
lietuvių k a l b o s neišsenkančią versmę, kaip dar kartą apibendrinta eilėraštyje ‘Tautiška daina’ (‘Kur bėga
Šešupė’):
Kur bėga Š e š u p ė, kur N e m u n a s t e k a,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai š n e k a,
Čia skamba po kaimus Birutės d a i n a,
Bėkit, bėkit, mūsų u p ė s, į marias giliausias!
Ir skambėkit, mūsų d a i n o s, po šalis plačiausias!
Tautinei tapatybei, – tęsia B. Speičytė, – esminis čia
orientyras įtvirtinamas u p i ų poros ir su jomis sutampančios k a l b o s b e i d a i n ų tºkmės“17. Dar
paminėtina Dubysa, irgi „Maironio poezijoje įgavusi
kalbos, dainų versmės, poetinės kūrybos šaltinio simbolinę vertę“18.
Lietuvių tradicijoje upės kalba, dainuoja nuo seno,
tarp jų – ir nebylusis Nemunas, kurio slaptą kalbą
ne kiekvienas supranta. Užtat Augustinas Rotundas
(XVI a. II pusė), remdamasis vadinamąja Rivijaus kronika, mini Žemaitijoje buvus den Orakel des Niemen
Flußes „Nemuno upės orakulą“; Rimanto Jaso patikinimu, Rivijaus kronikoje užsimenama ir apie kitas
15. Speičytė 2012: 129, 130; Maironio citatos rašyba mano sušiuolaikinta.
16. Speičytė 2012: 135.
17. Speičytė 2012: 140; posmas mano percituotas pagal: Maironis 1988:
110.
18. Speičytė 2012: 152.
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„pranašaujančias upes“, prie kurių ant kranto būdavo
statomos tam tikros koplyčios.19
Jau pastaraisiais laikais Pelesoje (dabar Baltarusija)
užrašytas lietuvių padavimas apie Nemuną ir Vyslą prasideda taip: Vieną kartą (u p ė s, kaip seniau dar, esą jos
š n e k ė j o s i viena su antra) Vysla ir N e m u n a s
ėjo kartu. Na, ir s a k o jos...20 Taigi upės, Nemunas
ne tik gali pranešti slaptą žinią suprantančiam jų kalbą
žmogui, poetui, bet ir kalbėtis tarpusavyje.
O štai mįslėse kitąsyk upė tiesiog užmenama per
kalbą kaip jos būdingą požymį: Bėga, k a l b a, nesustoja ir vis vietoj guli = u p ė21.
Panašiai žodis daina kitąsyk gali būti suprantamas reikšme „upė“, kaip antai dainoje iš Kaltinėnų,
Šilalės r.: Siuntė mane motinėlė d a i n o n u p ė n
vandenėlio22. Paminėtini šiuo atžvilgiu (šįsyk nesigilinant į jų pernelyg „mokslinę“ etimologiją) ir tokie upėvardžiai kaip Dainupis, Dainelė, Dainys, latvių Daina,
Dainis ir kt.23
Tačiau ne tik upės būdingai kalba, dainuoja, bet,
kita vertus, ir žmogaus kalba, dainos būdingai liejasi
ir yra prilyginamos upėms, srautams. Štai veiksmažodis lîeti „pilti (skystį)“, taip pat sangrąžinis lîetis
„gausiai tekėti, plaukti srove“ lietuvių pavartojamas:
Tepradžiunga vargo žmonės – lieja skausmą dainose!
(B. Sruoga); Iš jo burnos be perstojo liejosi sąmojis...
(J. Avyžius); Iš po jo pirštų l i e j o s i šauni d a i n a
(A. Venclova); Pušys tyliai ošia, per mišką l i e j a s i jų amžina g i e s m ė (V. Mozūriūnas); L i e j a s i
d a i n o s po kraštą (iš nenurodytų raštų); Jis į tą dainą įliejo visą savo sielą (irgi); Skambėk, d a i n a, plačiai tu i š s i l i e k i, b a n g u o k laukais, netylanti
d a i n a (V. Mozūriūnas); Rodos, kad tokia k a l b a
liete pasiliejo... (Žemaitė); Ir vėlei d a i n o s sidabrinės tau iš krūtinės p a s i l i e s (S. Nėris); Buvo te kas,
nebuvo, o matai, kokias k a l b a s žmonės p a l i e j o (Tauragnai, Utenos r.); Atsiminimai imdavo kilti
jam prieš akis, p a s i l i e d a v o e i l ė r a š č i a i
kaip iš rago (vėl iš nenurodytų raštų); Lietuvių tauta
iš savo lūpų p a l i e j o d a i n ų u p e s (irgi); dar
paminėtina lîeti perkeltinė reikšmė „ap-k a l b ė t i“, išlîeti „iš-s a k y t i, išdėstyti, išreikšti“, frazeologizmas
širdį išlieti „nuoširdžiai visa išsi-p a s a k o t i“, nu-lieti

„nu-k a l b ė t i“24. Čia dar ir Maironiui skirto Justino
Marcinkevičiaus ciklo „Pavasario balsai Pasandravy
(Maironis)“ pats pirmas posmas: Nulijo padubysiais. /
Atsivėrė dvasia ir nulijo. / Ž o d ž i a i s n u l i j o.
Skalsiais. / Atgijo širdys. Prigijo.25
Į visa tai atsižvelgiant, nagrinėjamojo Maironio posmo eilutė Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva nejučia siūlo
atitinkamą Lietuvos vardo „poetinę etimologiją“ – jos
kaip „dainų šalies“ sampratą (sinonimišką Dainavai).
Tačiau veiksmažodis lieti(s) šiuo atžvilgiu nėra išimtis. Štai ir plia÷pti, tiesiogine reikšme „smarkiai
l y t i“, „t e k ė t i, bėgti, plūsti“, „pilti“ ir pan., savo
ruožtu gali reikšti „plepėti, taukšti“; pliuškėti „tekant,
plakantis teškenti (apie bangas, vandens srovę)“, „sruventi“ ir pan. – „taukšti, pliaukšti niekus, pliurpti“;
pl¿sti „tekėti, bėgti, srovėti“, „gausiai, smarkiai tekėti,
l i e t i s, piltis“ ir pan. – „gausiai rastis, l i e t i s (ž o d ž i a m s)“, „niekus k a l b ė t i, pliaukšti“, „keikti,
koneveikti“26 ir t. t. Kaip tik tokiu reikšmių santykiu remiasi žodis krioklýs „staigus vandens tėkmės kritimas“,
bet ir „nuolat verkiantis vaikas, verksnys“, būtent „kas
rėkia, šaukia“ – iš veiksmažodžio kriókti „gerkliniu
balsu šaukti, rėkti, bliauti“, „balsu verkti, raudoti“, taip
pat „smarkiai ūžti, šniokšti“ ir pan.27
Panašiai upės dainuoja Latvijoje. Pavyzdžiui, padavime apie Naružinios upelę, velniui bandant užversti ją
akmenimis ir šitaip užtvenkti, sustabdyti, upīte sākusi
dziedāt neizprotamu dziesmu „upelė pradėjusi dainuoti
nesuprantamą dainą“ ir taip galiausiai išsigelbėjusi.28
Upės dainos „nesuprantamumas“, beje, vėlgi mena
memenimą, neaiškią kalbą (ir atitinkamai išimtinę
galimybę kam nors ją „suprasti“). Savo ruožtu žmonių kalbą liejamam vandeniui prilygina latvių priežodis: Izlietu ūdeni nevar sasmelt, izrunātu vārdu nevar
atņemt „Išlieto vandens nesusemsi, iškalbėtų žodžių
nesusigrąžinsi“29.
Rusams kalba irgi gali lietis kaip upė, antai, pasak priežodžio: Говорит, как река льется „Kalba –
kaip upė liejasi“30. Rusų baladėje apie nelaimingą
bernelio meilę įasmenintai upei Smorodinai ši apsireiškia mergele ir kalba: Провещится быстра
река / Человеческим голосом, / Да и душой красной
дeвицей... „Prabils greitoji upė / Žmogaus balsu / Kaip

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

BRMŠ II: 463, 468, 466.
KrbŽA: 27, Nr. 43.
TŽ V: 573, Nr. 67.
Vanagas 1966: 174.
Vanagas 1981: 79.

LKŽ VII: 438–442.
Marcinkevičius 1995: 45.
LKŽ X: 206, 287–288, 368–369.
LKŽ VI: 603–606.
AnLIT: 185–186.
KkLSP: 195, Nr. 3783.
ДлПРН: 337.
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Upė. 2010 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

mieloji gražuolė mergelė...“; paskui vėl: Скричит за
молодцем, как в сугонь, / Быстра река Смородина /
Человеческим языком, / Душой красной девицей...
„Sušuks paskui bernelį, tarsi vydamasi, / Greitoji upė
Smorodina / Žmonių kalba, / Kaip mieloji gražuolė
mergelė...“ ir t. t.31 Rusų mįslėse upė vėlgi užmenama
per kalbą: Без языка, а говорит, без ног, а бежит
„Be liežuvio, o k a l b a, be kojų, o bėga“ = ручей
„upelis“32. Beje, pats rusų žodis ручей „upelis“, matyt, irgi bus vienos šaknies su garsą žyminčiais žodžiais
ru. рыкать, рычать „riaumoti, mauroti“, bulg. руча
„griaudėti, kriokti, šniokšti, čiurlenti“.33 Apie upę rusai gali pasakyti ревучий поток „kriokianti tėkmė,
srovė“.34 Arba štai kitoje mįslėje: День и ночь кричит,
а голос не устанет „Dieną naktį kriokia, o balsas nepavargsta“ = водопад „krioklys“35. Visai kaip lietuvių
krioklys. Šiaip ar taip, pasak minklės: Что без умолку?
„Kas nenutyla?“ = вода „vanduo“36.
Iš artimiausių kaimynų neindoeuropiečių galima
paminėti suomių liaudies dainas, kuriose pasakoma:
31.
32.
33.
34.
35.
36.

РФ: 289–290.
Загадки 1968: 29, Nr. 499.
Журавлев 2005: 728, žr. 205.
ДлТС IV: 89.
СдЗРН: 183, Nr. 1482.a.
ХдВЗ: 40, Nr. 111.
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„Kalbos tekėjo kaip upės, / Senovėje liejos srove“; arba:
„Eilės liejasi kaip srauni upė, / Kaip vanduo čiurlendamos teka“37. O štai senovės žydų Pakartoto įstatymo
knygoje (32.2) Mozė sako: „Tekrinta mano Mokymas
kaip lietus, telaša mano kalba kaip rasa, tarsi švelnus
lietus ant gležnos vejos, tarsi rasos lašeliai ant žolės“38.
Indoeuropiečiams šie kalbančios, dainuojančios upės
ir tekančios, besiliejančios, lyjančios kalbos vaizdiniai
irgi būdingi nuo seno. Štai X a. pabaigos islandų skaldo
Eilivo Gudrunarsono poemos „Toro drapa“ trečiajame
posme sakoma: „Alma iš mano sielos upė Grimniro
lūpų“ (lietuviškai gal veikiau „Grimnio lūpų“), kur tradicinis keningas „lūpų upė“ reiškia poeziją, „poezijos
midų“39. XIII a. pradžios islandų „Egilio sagoje“ jos herojus skaldas Egilis poeziją pavadina keningu „Odino
lietus“, savo kalbą pradėdamas: „Tad dabar klausyki /
Odino lietučio“40. O štai vienoje pastarųjų laikų skandinavų sakmėje velnias gavo beviltišką užduotį apsuk37. ВПИ: 94, 123.
38. Sulig A. Jurėno vertimu: „Tegul l y n o j a kaip l i e t u s mano
mokymas, tegul l a š n o j a kaip rasa mano k a l b a, kaip
l i e t a u s būriai ant jaunos žolės ir kaip tiršta rasa ant žolynų“.
Lietuviškai šiaip jau tiktų sakyti „lyja lietus“ ir „krinta rasa“. Daugiau
panašių biblinių vaizdinių, imtinai ligi lietui prilyginto Gyvojo
Žodžio įsikūnijimo, žr. Щедровский 1988: 212–214.
39. MŠ: 208.
40. ES: 113.
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ti malūno vandens srovę priešinga kryptimi, tad: „Jis
stovėjo ten, vidury krioklio, mosuodamas savo ilgomis
rankomis, ir taip kriokė, kad girdėjosi visur aplinkui“41.
Taip čia suasmenintas pats kriokiantis krioklys.
Nuo senų senovės kalba, žodžiai liejosi, tekėjo, sruvo graikams. Štai pasak Hesiodo („Teogonija“ 81–84):
„Ką tiktai Mūzos, dukros didžiojo Dzeuso, pagerbia, /
Ką iš karalių, Dzeuso augintinių, mato užgimstant, /
Tam ant liežuvio u ž l i e j a saldžiąją rasą, malonūs /
Ž o d ž i a i tam iš burnos pradeda s r ū t i“42.
Kalvertas Vatkinsas (Calvert Watkins), remdamasis Lesliu Karku (Leslie Kurke), pažymi šaknies ide.
*ģheu- „lieti(s)“ vedinių atitinkamą vartojimą įvairiose
indoeuropiečių tradicijose: graikų (Aischilo) eøkta½a...
c#ousa „įžadus liejant“; lotynų (Horacijaus, Vergilijaus)
fundere preces „lieti maldas“; senovės airių feraid
fãilte „lieja kvietimą“; senovės indų „Rigvedos“ imô
gîro... juhomi „šitas dainas (arba: šiuos gyrius) lieju“43.
„Rigvedoje“ kalba, žosmės, maldos, gyriai, šlovinamosios giesmės, dainos itin gausiai liejasi, teka, srūva,
prilyginamos srautams ir upėms. Antai apie maldų dievą Brihaspatį jam skirtame himne I.190.7 sakoma: sãÇ
yãÇ stúbho ’vãnayo nã yãnti samudrãÇ nã sravãto
ródhacakrā£ „Pas ką giesmės kaip upės subėga vandenynan, kaip srovės stačiaratės“44. Dar (IV.58.6):
samyãk sravanti sarîto nã dhénā antãr h°dô mãnasa
pūyãmānā£ „Draugėn srovena tarsi srovės dainos, viduj širdimi (ir) mintimi košiamos“; o paskui dar (10-o
posmo pradžioje) antruoju asmeniu priduriama: abhy
ârµata suµÏutîm „paliekite gerą pašlovinimą“45. Dar keli
iškalbingesni pavyzdžiai. V.11.5: tvôÇ gîra£ sîndhum
ivāvãnīr mahêr ô p°Ëanti „Tave gyriai kaip Indą didžios
upės pripildo“ (turima omeny Indo upė); VI.16.37:
úpa tvā... ãgne sas°jmãhe gîra£ „ant tavęs... Agni, išliejome gyrius“; VII.94.1: iyãÇ vām asyã mãnmana
îndrāgnī pūrvyãstuti£ abhrôd v°µÏîr ivājani „Štai judviem šis sumanymas, Indra (ir) Agni, pirmo pašlovini41. SFBL: 285, Nr. 54.6.
42. Hesiodas 2002: 13; daugiau apie senovės graikus šiuo atžvilgiu žr.
Onians 2000: 66–67; Гринцер 1999: 21.
43. Watkins 1995: 16
44. „Rigveda“ cituojama pagal: AufHR I–II; Rigveda 2004. Verčiama
pagal originalą, atsižvelgiant į naujausią ir nuodugniausią rusišką
vertimą: Ригведа 1989; Ригведа 1995; Ригведа 1999. Cituojamą
posmą bet kuriame leidinyje nesunku susirasti pagal nurodomą
jo numerį vidinėje „Rigvedos“ struktūroje. Žr. paaiškinimus:
Ригведа 1989: 664; esama nuomonės dūrinį ródha-cakra-, pažodžiui
„stačia-ratis“, reiškiant sūkurius, verpetus palei krantus (žr. MonierWilliams 1899: 884), nors apskritai vaizdinys lieka neaiškus: gal tai
upės prilyginimas riedančiai važiuoklei?
45. Žr. paaiškinimus ir patikslinimus: Ригведа 1989: 757.

mo, tarsi iš debesies lietus užgimęs“; VIII.6.35: îndram
ukthôni vāv°dhu£ samudrãm iva sîndhava£ „Indrą
giesmės išugdė lyg vandenyną upės“; VIII.32.23: tvā
yachantu me gîra£ nimnãm ôpo nã sadhryâk „Tave
tenukreips mano gyriai, kaip vandenys žemyn subėgantys“; VIII.49.6: udrêva vajrinn avató nã si¹caté
kšãrantīndra dhītãya£ „Lyg vandeninga – žaibūne! –
versmė trykšta, bėga – Indra! – eilės“; VIII.98.8: vôr
Ëã tvā yavyôbhir vãrdhanti śūra brãhmāËi „Kaip tvenkinį tave srautais augina, galingasai, žosmės“; X.89.4:
îndrāya gîro ãniśitasargā apã£ prérayaÇ sãgarasya
budhnôt „Indrai gyrius nepaliaujamu srautu – vandenis
varau iš vandenyno dugno“ ir t. t.
Ypač pažymėtina arijų šventoji upė Sarasvatė, kuri
jau „Rigvedoje“ buvo suvokiama ir kaip poezijos, dainų deivė globėja. Štai jai skirto himno VI.61 du posmai,
4: prã Ëo devê sãrasvatī vôjebhir vājînīvatī dhīnôm
avitry âvatu „Mus deivė Sarasvatė [savo] galiomis,
galingoji dainų globėja, teglobos“; ir 8: yãsyā anantó
ãhrutas tveµãś cariµËúr arËavã£ ãmaś cãrati róruvat
„Kurios begalinis, neiškreiptas, grėsmingas, veržlus,
ūmus sraumuo veržiasi kriokdamas“46. Vėlgi kaip
mūsų krioklys. Lygiai taip pat ir s. indų „upę“ žymintis
bendrinis daiktavardis nadê tiesiog remiasi veiksmažodžiu nãdati „skleisti garsą, skambėti, griaudėti, kriokti,
kaukti, šaukti, rėkti“47.
Belieka prisiminti Maironio eilėraščio „Aš norėčiau
prikelti“ antrojo posmo pirmąsias eilutes: Gal p o e z i j o s naują pasemčiau š a l t i n į, / Tik ne tą šiandieninį... Aną – praamžį.
Santrumpos:
AnLIT = Latviešu tautas teikas: Izcelšanās teikas: Izlase. Sastādītāja
Alma Ancelāne. Rīga, 1991.
AufHR I–II = Theodor Aufrecht. Die Hymen des Rigveda, I–II. Berlin, 1955.
Bremmer 1987 = J. Bremmer. The Early Greek Concept of the Soul.
Princeton University Press, 1987.
BRMŠ II = Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, II: XVI amžius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2001.
Demereckas 1995 = Kęstutis Demereckas. Memelis – Klaipėdos vardas.
Iš: Vakarų baltų istorija ir kultūra, II. Klaipėda: „Rytas“, 1995.
ES = Egilio saga. Iš islandų kalbos vertė Svetlana Steponavičienė.
Vilnius, 1975.
Hesiodas 2002 = Hesiodas. Teogonija. Iš senosios graikų k. vertė, paaiškinimus parašė ir vardų rodyklę sudarė Audronė Kudulytė-Kairienė.
Vilnius: Aidai, 2002.
Jasiūnaitė 2000 = Birutė Jasiūnaitė. Iš lietuvių mitologinės leksikos:
baubas bei jo padermė. Iš: Baltistica, XXXV(2). Vilniaus universiteto leidykla, 2000.
46. Žr. Ригведа 1995: 605.
47. MhKEWA II: 129–130; MhEWA II: 8–9; žr. Monier-Williams 1899: 526;
tokia ir pačių senovės indų tradicinė etimologija (Nirukta 2002: 35).
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Wörterbuch des Altindischen, II. Heidelberg, 1963.
Monier-Williams 1899 = Monier Monier-Williams. A Sanskrit-English
Dictionary, etymologically and philologically arranged, with special reference to cognate Indo-European languages by Sir. Monier
Monier-Williams. New edition, greatly enlarged and improved with
the collaboration of professor E. Leumann, professor C. Cappeller,
and other scholars. Oxford University Press, 1899; Delhi: Motilal
Banarsidass, 1999.
MŠ = Mimiro šaltinis: Senųjų islandų tekstų antologija. Sudarytoja ir vertėja dr. Rasa Ruseckienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
Nirukta 2002 = The NighaËÏu and the Nirukta: The Oldest Indian Treatise
on Etymology, Philology and Semantics. Ed. by Lakshman Sarup.
Delhi: Motilal Banarsidass, 2002.
Onians 2000 = Richard Broxton Onians. The Origins of European
Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and
Fate: New Interpretation of Greek, Roman and kindred evidence
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University Press, 2000.
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Razauskas 2015b = Dainius Razauskas. Dausų regėtojas (Maironis –
praamžės tradicijos dainius §47). Iš: Liaudies kultūra, 2015, Nr. 3.
Rigveda 2004 = Rigveda, pdf edition by Keith Briggs, 2004.
SFBL = Scandinavian Folk Belief and Legend. Editors: Reimund Kvideland, Henning K. Sehmsdorf. Minneapolis, London: University
of Minnesota Press, 1999.
Speičytė 2012 = Brigita Speičytė. Anapus ribos: Maironis ir istorinė
Lietuva. Vilnius: LLTI, 2012.
TŽ V = Tauta ir žodis. Red. prof. V. Krėvė-Mickevičius, V. Kaunas, 1928.
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Vanagas 1981 = Aleksandras Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis
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Indo-European Poetics. New York–Oxford: Oxford University
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славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов, III. Москва, 1995.
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Maironis – the bard of perennial tradition §38–39:

Speaking, Singing Rivers
Dainius RAZAUSKAS

The object of the article consists of the lyricism of the
Lithuanian poetic patriarch, Maironis, which has already
been discussed by the author, from different angles, in a few
previous articles. The goal is to show its deep ties with ancient Lithuanian and, even deeper, Indo-European tradition
(poetics, folklore, mythology, religion). This time, the image
of “speaking” or “singing rivers” in Maironis’ poetry, and
also in ancient Lithuanian and some other ancient mythopoetic traditions, is discussed. The image is connected to the
well known metaphor of the streaming, flowing speech or
song. Close to this image is also the one of the “mute river”,
which, particularly, lies at the base of the etymology of the
biggest Lithuanian river Nemunas (the root nem- / mem- “to
be mute”) described by Maironis as telling some secrets
about the past to be understood only for the one who would
recall in their heart the ancient Lithuanian spirit and dignity.
Lietuvių lteratūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio g. 6, Vilnius, e. paštas : liaudies.kultura@llkc.lt
Gauta 2015-04-17, įteikta spaudai 2015-08-20
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Ežeras: dialogas tarp
Trakų miesto ir gamtos
Lina LEPARSKIENĖ

Sakmė apie tai, kad Galvės ar kuriame nors kitame
ežere šalia Trakų kasmet turi paskęsti nors vienas žmogus, yra žinoma bene kiekvienam trakiečiui. Straipsnyje ji nagrinėjama kaip didesnio naratyvo, apimančio ir
kitokius paskendimo ar aukos siužetus, sudėtinė dalis. Į
Trakus supančius ežerus siūloma pažiūrėti ne tiek kaip
į geografinį objektą, bet kaip į sudvasintą gamtos gaivalą, kurio nepajėgė užgožti miesto kultūra.
Straipsnis sietinas su anksčiau „Liaudies kultūros“
žurnale (2014, Nr. 6, p. 48–60) skelbtu straipsniu „Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose. Pasaulis už
miesto vartų“, kur pristatyta terminija ir tyrimai naudojami ir šioje publikacijoje.
Prasminiai žodžiai: Trakų ežeras, kunigaikščiai,
auka, šv. Jonas Nepomukas, naratyvas.

Trakų ežeras vs. Galvė
Iš pradžių prisiminkime, kokie ežerai supa Trakus.
Tai Galvės (Galvio), Skaisčio, Totoriškių, Bernardinų
(Lukos, Lankos), Nerespinkos (Narakampio)1 ežerai,
kurie hidrografijoje ir hidrologijoje įvardijami Trakų
ežeryno terminu (Kilkus 2003: 22)2. Jie susisiekia per
sąsiaurius, sudarydami vientisą vandens substanciją,
kuri supa koncentruotą kultūrinę urbanistinę žmonių
gyvenamą erdvę. Istorinis Trakų miestas yra įsispraudęs tarp Galvės, Totoriškių ir Bernardinų ežerų, kurie
dar XVII a. istoriniuose dokumentuose dažnai buvo
vadinami vienu vardu – Galve (TDEV: 53). Galbūt kuriuo nors metu visas Trakų ežerynas buvo suvokiamas
kaip vienas ežeras. Aplinkiniuose kaimuose iki šiol
1. Patogumo dėlei toliau bus minimi tik pagrindiniai ežerų vardai,
nepateikiant skliausteliuose kitų jų variantų. Pasirenkant pagrindinį
pavadinimą remtasi 2010 m. Lietuvių kalbos komisijos patvirtintu
Trakų ežerų vardynu, kuris publikuotas 2010 m. knygoje „Trakų
didžiųjų ežerų vardynas“ (toliau – TDEV).
2. Šiam ežerynui priskiriamas ir netoliese esantis didelis Akmenos
ežeras.

dažnas įvardijimas Trakų ežeras (len. Jezioro trockie,
ru. Тракайское озеро), apimantis visus anksčiau išvardytus ežerus. Kai kurie žmonės dar paaiškina, kad
tai vienas didelis ežeras, tik daugelyje vietų skirtingai
vadinamas:
То одно озеро считается [...], а во многих
местах иначе называется.
„Tai kaip vienas ežeras [...], o daugelyje vietų
kitaip vadinasi.“ [V. B. 2007]
Тракайское озеро большое [...]. Оно тянется
до Лентвариса [...]. Оно тянется гне наше
Жидишки... Большое озеро, что ты.
„Trakų ežeras didelis [...]. Jis tęsiasi iki Lentvario [...]. Jis tęsiasi, kur mūsų Žydiškės... Didelis ežeras, ką tu.“ [V. V. 2008]
Oдин батюшка утанул в Тракайском озере, в
Затроче.
„Vienas batiuška nuskendo Trakų ežere, Užutrakyje.“ [K. K. 2014]
Įsiklausykime į V. V. žodžius: jis sako, kad Trakų
ežeras tęsiasi net iki Žydiškių kaimo. Čia gyvenantys
žmonės krantą skalaujantį Skaisčio ežerą taip pat vadina Trakų ežeru ir tik pasitikslinus prisimena „tikrąjį“ jo
vardą. Nuo Skaisčio jiems prasideda kelionė į Trakus,
todėl ežeras natūraliai siejamas su šiuo miestu, svarbiausiu ir artimiausiu kultūrinio gyvenimo centru. Keliaujant
ežerų vandenimis ar ledu buvo susisiekiama su Trakais
tiek vasarą, tiek žiemą. Net XIX a. žemėtvarkos dokumentuose, pavyzdžiui, 1840 m. parengtame Kariotiškių
dvaro valdos plane Skaistis, kartais vadinamas Lukos
vardu, pavadintas ir Trakų ežeru (1 pav.). Tikėtina, kad
šio plano rengėjas naudojosi ir sakytiniais duomenimis.
Tai, kad vienas vandenvardis Trakų ežeras tam tikru
metu dominavo ne tik Trakų apylinkėse, bet ir gerokai
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1 pav. 1840 m. Kariotiškių valdos plane nurodytas ežero
pavadinimas: Oзеро Трокское или Лука. (LVIA 526-8-154)

platesniame areale, rodo Aukštadvario apylinkėse užrašytas pasakojimas:
Tai tep ir tep pasakoja. Pasakoja, kad kai bulius
su karve kaip lakė, miške ganė tada, ir nuskendo.
Atrado, sako, Trakų ežere. [LTR 6167 (143)]
Aukštadvaryje ar kitoje tolimesnėje vietovėje gyvenantis žmogus galbūt niekada nesilankė Trakuose ir nė
nežinojo, kaip iš tiesų tas Trakų ežeras atrodo, kiek ten
yra ežerų, tad šią spragą užpildo kolektyvinė patirtis,
savo patikimumą grindžianti anoniminių liudininkų
informacija, kitaip tariant – kultūrine atmintimi. Norėdami paaiškinti vietovardžio kilmę ir kiek jis aprėpia,
gręšimės būtent į ją. Atliekant tyrimą teko pastebėti,
kad Trakų ežero pavadinimas geriau žinomas vyresnės
kartos žmonėms, tad vienaskaitinė pavadinimo forma
nėra atsitiktinė, tai kultūros realija.
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Skaisčio ežeras galėjo būti vadinamas ir Galvės vardu. Tai leistų teigti žemės ribų nustatymo dokumentas,
1605 m. sudarytas Ivano Malškovičiaus ir Mustafos
Abdrachmanovičiaus. Jame kaip vienas riboženklių
įvardijamas Vytauto kalnas (Witowtowaja hora), esantis tarp Birvio (Birwis) ir Galvės (Hołwejom) ežerų
(AVK: 31). Ežeras vardu Birva lokalizuojamas į šiaurę
nuo Skaisčio. Skaisčio ežero pavadinimas aptinkamas
tik XIX a. dokumentuose, tai skatina abejoti šio vardo
senumu ir labiau pasitikėti XVII a. duomenimis.
Kalbėdami apie Trakų steigimosi pradžią XIV–
XV a., mokslininkai nurodo, kad miestas kūrėsi salose ar salų grupėse (Mikulionis 1987: 34; Lisauskaitė
2003: 60; Baliulis ir kiti 1991: 21). Istoriniuose Lietuvos valstybės žemėlapiuose Trakai taip pat vaizduojami kaip vienokios ar kitokios formos sala, į kurią buvo
galima patekti pietinėje ir šiaurinėje dalyje įrengtais
tiltais (TSRP 1972: 8, 9). Taigi dabar kaip atskiri ežerai suvokiami vandens telkiniai tuo metu atrodė kur
kas labiau susiję. Vandens artumas ir buvusių „salų“
kontūrai mieste buvo jaučiami iki XX a. antrojoje pusėje įvykdytų kraštovaizdžio keitimo darbų, kai buvo
sausinamos pelkėtos vietos ir pakeltas žemės lygis ties
abiem įvažiavimais į Trakus. Taigi galime sakyti, kad
Trakai kūrėsi ežere, taikydamiesi prie gamtos ir ja naudodamiesi.
Trakus juosiantys Bernardinų ar Totoriškių ežerų
vardai liudija, kad miestas įtraukė gamtą į savo kultūrinių reikšmių lauką. Galima būtų teigti, kad ežerų
vardai „atsimena“ miesto istoriją, žmonių gyvenseną
ir savaip ją saugo, padeda ją papasakoti. Kita vertus,
jie pakrančių gyventojams kelia įvairiausius jausmus,
net baimes. Artimas ryšys su ežerų pasauliu persmelkia
asmens tapatybę, jo lokalinę savimonę, pasaulėžiūrą.
Vyresnės kartos trakiečiams ir pavadinimai Trakų
ežeras ar Trakų ežerai yra bereikšmiai. Jiems ežerai yra
savaime suprantamas reiškinys, todėl net nėra reikalo
jų sieti su miestu. Kasdienėje kalboje trakiečiai paprasčiausiai sako ežeras, mūsų ežeras (len. nasze jezioro,
ru. наше озеро), noriau nurodydami net ne ežero, o jo
kranto (jeigu jis kaip nors įvardijamas) pavadinimą.
Klausantis, kaip žmonės kalba apie savo erdvę, susidaro įspūdis, kad Trakuose jie gyvena, eina, būna,
dirba ne prie ežerų, o prie ežero. Visuomet galima pasitikslinti, koks ežeras turimas omenyje, tačiau jei abu
pokalbio dalyviai yra trakiečiai, tuomet, apie ką pasakojama, išduoda kontekstinės užuominos. Dažniausiai
tai ežeras, prie kurio pašnekovas gyvena dabar ar prie
kurio gyveno tuo laikotarpiu, apie kurį kalba:
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[Jak wy nazywali to [Bernardyńskie] jezioro?]
Nu wie... Dla nas to dzieci to kto jego wie. Ale to...
zawsze jakoś Bernardyńskie, ale nie nazywali. Prosto „Na jezioro“ i wszystko [...].I tu jezioro, i tu jezioro. Tylko później powstało tak... Później, tylko
kiedy jeszcze zamek ten był rozbity, to my tak dzieci było kiedyś, myślę tak, to cała kompania na ten
zamek pójdziemy, to jeszcze kamieni rzucali, to w
wojnę bawiliśmy się [...]. Ale to raczej mniej, bo tak
i czasu nie za bardzo było... I krówki paść, i świnki
paść, i wszystko było...
„[Kaip jūs vadinote tą [Bernardinų] ežerą?] Na,
žinai... Mums vaikams tai, kas jį žino. Bet... dažniausiai kaip Bernardinų, bet nevadindavome. Tiesiog „prie ežero“ ir viskas [...]. Ir čia ežeras, ir čia
ežeras. Tik vėliau pasidarė taip... Vėliau, tik kai dar
pilis ta buvo sugriuvusi, tai mes taip vaikai, būdavo, susigalvojame taip, tai visa kompanija į tą pilį
nueiname, tai dar akmenis mėtėm, tai karą žaidėme
[...]. Bet taip nedažnai. Nes laiko tam nelabai daug
buvo... Ir karves ganyti, ir kiaules ganyti, ir viską
reikėjo...“ [V. Č. 2012]
Iš šio teksto matome, kad trakietiškoje sakytinėje
tradicijoje taip pat aktualizuojama vienaskaitinė forma.
Tačiau kaimo žmogus Trakų ežeru, o miestietis ežeru
įvardija skirtingus dalykus. Trakiečiui šis žodis gali
reikšti kelis dalykus: kurį nors konkretų ežerą, jo dalį
arba visus Trakų ežerus. Kiekvieną kartą reikia įsiklausyti. Ežerų erdvė tarytum sumažinama iki savo kranto, taip ją priartinant, pritaikant prie menkos kasdienio
gyvenimo erdvės. Apie kiekvieną iš Trakus supančių
ežerų galima kalbėti kaip apie atskirą visavertę erdvę
kuriantį kraštovaizdžio elementą. Net kelios kartos galėjo nugyventi tik prie vieno iš ežerų ir tapatinti savo
gimtinę (ir Trakus) būtent su juo, o ne su visu ežerynu.
Iš vyresnės kartos miestiečių pasakojimų matyti,
kad konkretaus asmens santykį su konkrečiu ežeru ar
ežerais lemia jo gyvenamoji vieta mieste. Pavyzdžiui,
pietinėje Trakų dalyje esančios vadinamosios Rogatkos gyventojams svarbiausi Totoriškių arba Bernardinų
ežerai, karaimams – Galvė ir Totoriškės. Bendraujant
su Rogatkos gyventojais ne kartą teko nustebti, koks
nutolęs nuo jų kasdienės aplinkos buvo Galvės ežeras.
O nukeliavę į kitą Trakų galą, į šiaurinėje Trakų dalyje
esančią Karaimščyzną, jos gyventojų pasakojimuose
ežerus pamatytume iš kitos perspektyvos. Čia pasirodys, kad Bernardinų ežeras yra labai tolimas ar netgi
nepažįstamas. Kai kurie asmenys net negalėjo nurodyti

šio ežero vardo, nes jų sąmonėje tai Galvės tęsinys.
Atliekant tyrimą buvo galima stebėti, kaip apie
ežerus kalbantiems žmonėms patinka tas jų žinojimas,
nes taip jie išreiškia savo santykį su Trakais kaip su
namais ir su visa ežeryno kuriama erdve. Pasakojimai
apie ežerus padeda atskleisti ir ontologinį asmens santykį su Trakais. Turime prisiminti, kad dabartiniuose
Trakuose gyvena nemažai XX a. antrojoje pusėje atsikėlusių naujakurių. Teko pastebėti, kad kai kurie iš jų
atvirai reiškė savo nemeilę ežerams. Tačiau ir pritapę,
ir nepritapę, taip pat sutapę su šia vieta gyventojai ką
nors ežerui jaučia. Tad ežerus turime vertinti ne tik kaip
geografinį darinį, bet ir kaip kultūros tyrimų objektą ir
jausminį reiškinį.
Trakiečių patirtys nėra vienodos. Didelę įtaką turi
jų kilmės vieta, veiklos pobūdis ar net lytis. Lyginant
vyrų ir moterų pasakojimus susidarė įspūdis, kad vyrai gali išvardyti daugiau hidronimų ir vietovardžių nei
moterys. Vyresnio amžiaus moterys geriau pažįsta tą
ežerą ar tik tą jo krantą, prie kurio gyvena. Jų santykis
su ežerais labiau priminė aplinkinių kaimo gyventojų
požiūrį – daugiau homogenizuotą ir apibendrintą nei
įvairialypį ir segmentuotą. Moterys daugiausia laiko
praleisdavo siauroje namų erdvėje prie daržų, vaikų,
besirūpindamos ūkiu, o į ežerų erdvę leisdavosi nebent
tada, kai reikėdavo plaukti į kurią nors salą pamelžti
ten besiganančių gyvulių. Nuo XX a. antrosios pusės
situacija pasikeitė. Ežerų pakrantėse driekęsi daržai,
buvę pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu, išnyko. Atsivėrė daugiau galimybių prie ežerų krantų maudytis,
ilsėtis, sportuoti, stovyklauti. Žmonės gyveno judriau,
neretai vienoje vietoje gyveno, o kitoje dirbo. Didesnis
mobilumas turėjo įtakos ir santykiui su ežerais bei jų
vietomis. Todėl skirstyti vidurinės ar jaunesnės kartos
gyventojus pagal tai, kaip jie pažįsta ežerus, sunkiau.
Atliekant šį tyrimą koncentruotasi į vyresnės kartos
trakiečių pasakojimus. Apie vietovardžius ar su ežerais
susijusią veiklą plačiai kalbėjo vyrai, o daugiausia žinojo senieji žvejai, kurie galėjo išvardyti ne tik ežerų
vardus, bet ir šimtus smulkiųjų hidronimų. Jų žinomi
vietų vardai ne tik reprezentuoja kultūrinę atmintį, bet
ir žvejams atskleidžia gamtines vietos ypatybes, padeda orientuotis erdvėje. Tai daugelio kartų patirtis.
Tyrimo metu buvo stengiamasi pasižiūrėti į ežerą
žmonių, kurie apie jį pasakojo, akimis, stengiantis suprasti jų pateikiamos informacijos, reakcijų ir pojūčių
prasmę. Paanalizuokime keletą pavyzdžių, kurie atskleidžia žmonių emocinių ryšių su ežerais (ar ežeru)
pobūdį. Kalbinant jau cituotą V. V., buvo matyti, kokią
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nuoširdžią nuostabą jam kelia Trakų ežero dydis. Atodūsiai, lėta, sakinio prasmę išryškinanti kalba, pasinėrimas mintimis į sakomus dalykus, rodė, kad šiam žmogui ežero dydis susijęs su jausminiu patyrimu. Nors jis
daug metų gyveno Trakuose, prisistatydamas pabrėžė
esąs ne trakietis, o kilęs iš Bražuolės. Jis visą gyvenimą išliko Trakų kultūrinės erdvės, bet ne pačių Trakų
dalininku, nes į miestą ir į jo gamtinę aplinką žvelgė
kaimo žmogaus akimis. Trakų ežeru jis stebisi ir grožisi taip, tarytum vandenų plotai prieš jo akis atsivertų
pirmą kartą – kaip tada, kai jis, dar mažas berniukas, iš
savo kuklios sodybos pėsčias keliavo į Trakus, į sek
madienio mišias, ir nuo Bražuolės aukštumų išvydo
nepaprastą, užburiantį ežerų pasaulį.
Žvejo P. K. emocijos kiek kitokios. V. V. ežeras yra
vertas pagarbos ir keliantis baimę, o P. K. jis yra gyvenimo dalis. Per pokalbį apibūdindamas Veršelių (Byčki)
salą Skaisčio ežere, P. K. staiga susierzino ir paaiškino,
kad toji sala jam yra atsibodusi. Žmogui iš šalies sunku
suprasti, kaip ir kodėl gali „atsibosti“ sala. Savo santykio išsamiau nepaaiškino ir pašnekovas, tačiau iš jo jaunesnio kolegos I. P. pasakojimų aiškėja, kad tai susiję
su žvejybos praktika – prie salų neretai pasitaikydavo
didesnių akmenų ar jų pakrantė nebuvo patogi žvejybai
tinklais. Tokios patirtys negali būti neutralios. Žmogus,
didžiąją gyvenimo dalį pražvejojęs ežerų vandenyse,
nuolat permąsto savo sėkmės ar nesėkmės priežastis.
Kiekvieną kartą ruošdamas tinklus žvejybai, jis žino ar
nors nujaučia, ko galima tikėtis vienoje ar kitoje vietoje.
Kolegos žvejai, konkretus ežeras, salos, seklumos, gelmės, akmenys dugne, žuvys, pakrantės – visa yra svarbu.
Kitas žvejys I. P. perteikia ežero „garsus“:
Обычно, я помню, начинается нерест плотвы
весной, если ночь тихая – да? – выйдешь на озеро
здесь, озеро гремело от этих, от рыбы. Уже лет
десять я выхожу на берег, я не вижу что-бы такая
на берегу была плотвичька [...]. Было, ё-маё – шумит озеро от неё. Было рыбы страшно много.
„Paprastai, aš atsimenu, prasideda kuojų nerštas
pavasarį, jeigu naktis tyli – taip? – išeisi čia ant kranto, ežeras dundėjo nuo šitų, nuo žuvies. Jau dešimt
metų aš išeinu ant kranto, aš nematau, kad tokios
kuojelės būtų krante [...]. Buvo, jomajo – triukšmas
ežere nuo jos. Buvo baisiai daug žuvies.“ [I. P. 2015]
Tokie tekstai mums atskleidžia, kaip žmonės, turintys glaudų asmeninį ryšį su Trakais, patiria ežerą.
Suvokimui svarbios visos juslės. Pastebėta, kad Tra-
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kų lokalinei kultūrai, vietiniam mąstymui būdinga tai,
kad jiems žodis ežeras tampa abstrakčia sąvoka, apie
jį kalbama tarsi apie orą, apie tai, kas esti nuolatos be
žmogaus valios. Tarytum žmonių sąmonėje nevalingai
ežerui būtų skiriama savarankiška būtis.

„Trakai turi nuskęsti“
Žvelgiant iš Trakų perspektyvos, atrodo, kad vanduo įrėmina miestelį pusiasalio sausumoje, o kita vertus, išplečia jo erdvę iki tolimų krantų. Žiūrint nuo
apylinkių aukštumų, miestas atrodo tarytum išneriantis
iš gelmių. Anot geografo Česlovo Kudabos, Trakų ežerynas yra „tarsi ant kalno“. Iš visų pusių jį supantys
kalvagūbriai laiko vandenis „susemtus“ ežerų guoliais
tapusiuose aukštumos duburiuose (Kudaba 1986: 39).
Galvės ežero salos, kaip ir Trakų pusiasalio kalvos – tai
įvairaus aukščio kalvagūbrių viršūnės, daugiau ar mažiau išnyrančios iš vandens. Miestas atsiduria centre.
Žiūrint iš miesto pusės, optinis žemės ir vandenų santykis pasikeičia – miestas atrodo ne kaip išnyrantis iš
ežero, o veikiau kaip panyrantis į jį. Šį skirtumą galima
paaiškinti tuo, kad į šiaurę nuo ežeryno esančios aukštumos yra didesnės nei miesto ozai. Todėl, žvalgantis
po apylinkes iš Trakų pusiasalio, atrodo, kad drauge su
kylančiu reljefu kyla ir vanduo.
Šios įžvalgos susiformavo vaikštant po įvairias Trakų
vietas ir dairantis po kraštovaizdį. Jos svarbios mėginant
suprasti, kodėl čia įsitvirtinusios sakmės apie kasmet paskęstančius žmones. Peršasi mintis, kad per visą Trakų
miesto istoriją ežero ir miesto pasauliai išliko atskiri. Trakų ežerams įvardyti toliau vartosime vienaskaitinę formą – ežeras. Ji perteiks gamtos, Trakų ežero, Trakų ežerų
ar Trakų ežeryno sąvokomis apimamas reikšmes, taip pat
padės geriau atskleisti subjektyviąją šio gamtos reiškinio
pusę ir žmogaus jam priskirtas dvasines ypatybes.
Jau minėta, kad Trakuose iki šiol gyvybingas naratyvas apie vandens keliamą grėsmę miestui ir žmonių
gyvybei, jo variantuose atsiskleidžia archajiškas požiūris į gamtos stichiją ir instinktyvi žmogaus reakciją į
reiškinius, egzistuojančius už kultūros ribų (tai yra už
regimojo, suvokiamojo pasaulio). Viena vertus, į šiuos
pasakojimus galima žiūrėti kaip į terapiją, padedančią
humanizuoti, sutaurinti stichiją, transformuoti ją į saugią kultūrinę erdvę. Kita vertus, jie suteikia informacijos apie nuolatines žmogus pastangas įvardyti santykį
su gamta ir per ją besireiškiantį nepažinų dvasinį pasaulį; apie gamtinės aplinkos sukultūrinimą ir suvaldy-
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2 pav. Galvės ežeras žiemą. Trakai. Arūno Baltėno nuotrauka. 2014 m.

mą. Tai skatina kalbėti apie jau daug amžių tarp ežero ir
žmogaus vykstantį dialogą, kuris nesusijęs nei su praktiniais poreikiais, nei su estetiniu santykiu. Šiame dialoge ežeras suvokiamas kaip asmuo, subjektas ir galia,
galinti paveikti Trakų miesto ir žmonių likimus.
Tai, kad ežeras yra antgamtinis subjektas, gebantis
tiek kurti, tiek naikinti, liudija tikėjimas, kad vieną dieną Trakai nuskęs:
Dar buvo... močiutė kalbėjo, kad kažkokioj knygoj, ar senovėj, kad Trakai turi nuskęst visus. [Visi
Trakai turi nuskęst?]. Taip. Visi Trakai turi nuskęst.
Bet kelintais metais čia šita, kelintais metais čia turi,
tai jinai nesakydavo. Bet sakydavo, kad Trakai turi
nuskęst. [B. K. 2008]
А еще эти Тракай... Вы знайте, еще знайте
что?.. Это мужа мать говорила... Что здесь написанно в писании, что Тракай пойдет под воду.

Что Тракай утонут. Чернокнижники ведь раньче
были. Теперь наверное называется екстрасенсами... Да, говорит, они знали, что Тракай пойдет
под воду... Да... Одни озера – кто там знает? Тракай вот такая участь ждет. И еще говорили, что
живые будут завидовать мертвым.
„O dar šitie Trakai... Jūs žinote, dar žinote ką?..
Vyro motina man pasakojo... Kad čia parašyta rašte,
kad Trakai po vandeniu nueis. Kad Trakai nuskęs.
Juk anksčiau buvo juodaknygiai. Dabar turbūt vadinasi ekstrasensais... Taip, sako, jie žinojo, kad Trakai po vandeniu nueis... Taip... Vieni ežerai – kas
ten žino? Trakų štai tokia lemtis laukia. Ir dar kalbėjo, kad gyvieji pavydės mirusiems.“ [T. M. 2012]
Matome, kad ežeras gali nutraukti miesto istorijos
giją, sugrąžinti viską į laikų pradžią. Žmogus tėra nieko
pakeisti negalintis nuolankus stebėtojas. Šis pasakojimas nėra dažnas. Tyrimo metu jį pavyko išgirsti tik iš
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3 pav. Galvės ežeras pavasarį. 2015 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

dviejų moterų. Verta paminėti, kad jos abi ne vietinės,
atitekėjusios į Trakus iš Semeliškių ir iš Ignalinos krašto. Tačiau tiek viena, tiek kita girdėjusios taip kalbant
savo trakietes anytas.
Atrodo, kad šios moterys pasakojimą atsiminė todėl, kad jis patvirtino ir įtvirtino pirmines jų emocijas,
patirtas atsikėlus gyventi į neįprastą, vandenų apsuptą vietą. Imant interviu buvo akivaizdu, kad vandenys
joms iki šiol daro didelį įspūdį. Pavyzdžiui, B. K. iki
šiol su nerimu žiūri į namus, pastatytus tose Trakų pusiasalio vietose, kur ji atsimena anksčiau buvus balas.
Vanduo jai atrodo galinga jėga, anksčiau ar vėliau galinti tuos namus pasiglemžti:
Čia... O, kur vaistinė sena, tai čia balos tokios
apačioj buvo. Paskui ten prie ligoninės buvo tokios,
kur dabar tie namai. Aš sakau – ten baisu gyventi,
gali nuskandint tuos namus v boloce. [B. K. 2008]
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Apokaliptinis motyvas, kurio atgarsių aptinkame
T. M. pasakojime, yra pagrįstas rašytinės kultūros autoritetu. Galima matyti, kaip biblinis ir lokalinis naratyvai
papildo vienas kitą, nes juos abu sieja tikėjimas pasaulio
pabaiga. Per televiziją matyti vaizdai apie kitose pasaulio vietose kylančius potvynius priverčia T. M. susimąstyti apie tai, kad galbūt jau atėjo laikas išsipildyti anytos
pranašystėms dėl Trakų likimo. Ji netgi nuoširdžiai pasidžiaugia, kad gyvena ant kalvos, todėl nelaimės atveju
vanduo jos namų neapsemtų. Matome, kad šis nedažnas
pasakojimo tipas turi galimybę išpopuliarėti, atgauti
aktualumą dabartiniais laikais, tarp tų miesto bendruomenės narių, kurie tiki pasaulio pabaigos pranašystėmis
ir stebi jų išsipildymo ženklus. Pasakojimą sustiprina
pasitikėjimas lemtimi, arba tiksliau – pripažinimas, kad
egzistuoja iš anksto numatytas planas, kuriam pasipriešinti žmogus neturi nei jėgos, nei noro. Ežeras šiuo požiūriu yra ne tiek lemiantis veikėjas, kiek tarpininkas
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ar vykdytojas. Lakoniška B. K. frazė, kad Trakai turi
nuskęsti – labai iškalbinga. Analogišką teiginį ji pavartoja ir kitame tam pačiam naratyvui priklausančiame
pasakojime apie tai, kad ežeras neužšąla, kol jame nenuskęsta nors vienas žmogus (2 pav.):
Kiekvienais metais, čia tai pastoviai, vaikeli, nuskęsta rudenį žmogus į Trakų ežerą, ir pavasarį. Tai,
kiek aš gyvenu, tiek, šita, nuskęsta. Ar atvažiuojantį, ar iš Trakų, ar iš nu...Vis tiek turi nuskęsti. Rudenį ir pavasarį. [B. K. 2008]
Su vandens telkiniais siejamas gyvo žmogaus aukos
motyvas yra žinomas tiek Lietuvos, tiek kitų pasaulio
vietų folklore ir mitologijoje (Vaitkevičius 2003: 142–
145). Tai nuoroda į kadaise egzistavusį vandens kultą.
Mirtis vandenyje gali būti interpretuojama kaip auka,
siekiant apsisaugoti nuo didesnių bėdų, ar kaip prašymas gauti trokštamų dalykų. Vandens telkinys tokiuose
pasakojimuose įsivaizduojamas kaip gyva būtybė (Būgienė 1999: 48). Trakų tyrimas suteikia progą pamatyti, kokią įtaką šie tikėjimai turi konkrečiai lokalinei
kultūrai, kaip jie veikia žmonių sąmonę ir jų santykį su
gamtine aplinka. Trakų atveju pasakojimai apie privalomą kasmetinę auką ežerui yra vertintini kaip vienas
svarbiausių vietos tapatybę kuriančių elementų.
Susitaikymas su žiauriu ežero poreikiu liudija, kad
stichija yra gerbiama. Panašiu vidiniu nuolankumu
persmelktas ir anksčiau aptartas tikėjimas apie Trakų
nuskendimą. Yra dalykų, kurie tiesiog turi įvykti. Pats
ežeras žino, kada pasiimti auką ir kada apsemti miestą.
Ežero „žinojimas“ kyla iš dvasinio matmens, iš „ten“,
kur yra priimami sprendimai apie žmonių pasaulio tvarką. Kai kas užrašyta knygose, kurias gali perskaityti tik
„ekstrasensai“ ar sakmių černaknyžnikai, tačiau kitkas
išlieka paslaptimi. Žmonėms telieka su tuo susitaikyti. Vis dėlto aukos motyvas formuoja ir naują naratyvo
logiką. Juk aukojimas – tai galimybė paveikti likimą,
„susitarti“ su ežeru, užbėgti už akių didesniam blogiui,
galbūt pratęsti miesto egzistencijai skirtą laiką.
Nepaisant to, ar šį padavimą pateikiantys asmenys
tiki jo ištarme, ar ne, svarbu tai, kad bene kiekvienas
atliekant tyrimą kalbintas žmogus šią istoriją žinojo.
Naratyvo apie auką ežerui gyvybingumas pagrindžia
anksčiau iškeltą mintį, kad per ilgą laiką Trakuose tarp
žmonių ir ežero susiformavo intersubjektyvus (nors ir
nelygiavertis) santykis. Į ežerą žiūrima kaip į subjektą, turintį antgamtinių galių, kurį galima paveikti. Taip
gaivalas sukultūrinamas, jam suteikiama žmogiškų

ypatybių. O dažnai kartojamame pasakojime baimę pakeičia pripratimas.
Dažniausiai padavimas apie sezonines aukas siejamas su didžiausiu – Galvės ežeru. Su tuo susijusi ir šio
ežero pavadinimo liaudiškoji etimologija:
[Tai iš kur ežeras Galvė atsirado, ir kodėl taip
vadinasi?] Atsirado ežeras, reiškias, dar iš senovinių laikų, iš šitų ledynų. O paskui jau, kaip pradėjo
žmonės čia kurentis, tai pradėjo ir visokių saliukų,
salelių, miestelių gal buvo tokių mažų. Ir Galvė
ežeras, sako, kad buvo čia... [...] nukirsta galva
ant Galvės ežero. [...] Galva įmesta į ežerą ir dėl
to Galvė. Čia galva. Nuo to prasidėjo pavadinimas,
reiškias, šito ežero Galvės [...] [O girdėjot tokį dalyką, kad Galvė reikalauja aukų ir toliau?] Yra toks
patarimas, kad, reiškia, neužšąla, rudenį neužšąla
ežeras, kol toliau kas nepaskendo. Bet taip ir yra –
kiekvienais metais kas nors paskendo. Vienas, du ar
trys. Ir paskui, pavasarį, kaip pradeda tirpti ledai –
tai irgi atleidžia ežerą visai ledai ir nutirpsta ledai,
pasilieka, reiškias, jau be šitos [ledo] ežeras. [O čia
žmogus turi paskęsti, ar gali ir gyvūnas?] Žmogus
būdavo, jo, daugiausia. Daugiausiai tai rybokai eina
žvejot, tokie kaip aš žvejai. [J. F. 2007]
Galva yra tiesioginė aukos metonimija – taip ežero
pavadinimas pasidaro dar grėsmingesnis. Kita vertus,
ši sąsaja užtikrina pasakojimo gyvybingumą. Įvairūs
Galvės ežero vietų pavadinimai, tokie kaip Šventų liepų miškas, Šventa gelmė ar Alkos sala (TDEV: 41, 50)
skatina aukos motyvą susieti su senosios religijos kultu, egzistavusiu prieš Lietuvai priimant krikštą. Išvardyti tik keleto vietų pavadinimai, kurių archeologiniai
ar mitologiniai tyrimai galėtų atskleisti daugiau informacijos apie ežere vykusius ritualinius aukojimus ar
kitokius sakralius aktus (plg. Vaitkevičius 2003: 66).
Šiuo metu turimi archeologiniai duomenys gana kuklūs, tačiau iškalbingi – tarpukaryje iš Galvės dugno
ištrauktos dvi akmeninės galvos (Vaitkevičius, Baltrūnas 2008; Balčytienė, Narvidas 2004) (4 pav.).
Tokių artefaktų egzistavimas leidžia spėti, kad tam
tikru metu šiame ežere galėjo būti atliekami ir simbolinio pobūdžio aukojimai. Tuo tarpu sakytinėje tradicijoje išliko būtent gyvos aukos motyvas. Ją ežeras pasiima
be jokių tarpininkų.
Iš J. F. pasakojimo matome, kad ežero reikalaujamų aukų – skenduolių skaičius gali būti įvairus. Trakų
mieste dominuoja vienos aukos motyvas, o aplinkiniuose kaimuose prisimenama, kad jų gali būti ir dau-
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4 pav. 1923 m. Galvės ežere rastos delne telpančios akmeninės galvos. Saugomos Trakų istorijos muziejuje.

giau. Už Trakų esančiame Būdų kaime sutiktas V. B.
įrodinėjo, kad ežeras neužšąla, kol nepaskęsta trys
žmonės. Taip jam esą pasakojo motina, o ir jam pačiam
teko įsitikinti, kad būtent taip ir būna. Rečiau pasitaiko
variantų, kad ežerui tinkama auka yra ir gyvūnas:
Она [Гальве] незамёрзнет, куль, это, неутонет... и нераспустится. Чи собака, чи кто должен
ею утянится, в Тракайском озере. Вон у Акмяны
случайно кто утонится. А там – часто густо.
„Ji [Galvė] neužšąla, kol šitas nenuskęsta... ir
nepasileidžia. Ar šuva, ar kas turi būti įtrauktas Trakų ežere. Štai Akmenoje atsitiktinai kas nuskęsta. O
čia dažnai ir tankiai.“ [V. B. 2007]

Много там людей... Там много кто утопился, и
не нашли.
„[O girdėjote, kad Galvė galvą pasiima?] Pasiima, būtinai pasiima. Ir tai [Totoriškės] pasiima.
Turi kas nors paskęsti. Ar paukštelis, ar varna, ar
šuo. Būtinai. O kodėl? Neužšals. [O čia blogai, jei
neužšals?] Na, žinoma. Priešais grafienės rūmus ten
keturiasdešimt du metrai gylio. Kai mes dar poilsio
namuose dirbome, ten žuvį gaudėme. Aš su žvejais
dirbau. Mes žvejai ten visuomet važiuodavom...
Kartą užmetėm – du tokius kunsikus ištraukėme.
[...]. Ištraukėme daugiau kaip toną sėliavų. [...]
Daug ten žmonių... Ten daug kas nuskendo, ir nesurado.“ [N. N. 2008]

[A cлышали что Гальве голову забирает?]
Забирает, обязательно забирает. И это [Tатаришки] забирает. Должно кто то утопится. Или
птичка, или ворона, или собака – обязательно.
А почему? Не замерзнет. [А это плохо, если не
замерзнет?] Ну конечно. На против грабине палацу там сорок два метра глубина. Мы еще как
в доме отдыха работали, там рыбы лавили. Я с
рыбаками работал. Мы там всякий раз рыбаки
ехали... Рас забросили – два кунсика такие вытянули. [...].Вытянули больше тоны селявы. [...]

Trakiečiai pasakoja, kad aukų reikalavę ne tik Galvės, bet ir kiti Trakus supantys ežerai. Šiuo atveju minimas Totoriškių ežeras. Anot žvejo P. K., Skaisčio ežeras radosi iš ašarų, ir būtent čia skęsdavo žmonės.
Pasakojimas apie žmonių aukas turi ir pragmatinį
paaiškinimą. V. Č. teigia, kad tokia istorija padėdavo
tėvams atbaidyti vaikus, kad neliptų ant ankstyvo ledo.
Anot jo, tokių pasakojimų galima išgirsti visur, kur tik
šalia gyvenvietės yra ežeras. O Trakuose aktualiausia
buvo kalbėti apie tą ežerą, kuris yra arčiausiai namų ir
kelia didžiausią grėsmę atžaloms.
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Dzieciom nie tylko mówili, ale straszyli tak. Po
kilka razy powtarzali, żeby dzieci nie wychodzili
na jezioro, dopóki lód niejest twardy.[…]. Mówili
tak [...]: jak już utopi się ktoś, to zamarznie, a tak
jeżeli on nie utopi się, tak [nie] zamarznie. To było
tak… [To idzie o tym wielkim jeziorze czy o Tataryszkach?]. Raczej jak dla nas, to tutaj [w Tataryszkach], ale tu wszędzie takie bajki idę wszędzie.
Rodzice straszą swoich dzieci… […] żebydzieci nie
chodzili na te jeziora.
„Vaikams ne tik sakydavo, bet ir gąsdindavo
taip. Kelis kartus kartodavo, kad vaikai nevaikščiotų ant ežero, kol ledas nėra tvirtas. [...]. Kalbėjo taip [...]: jai kas nors nuskęsta, tai užšals, o taip
jei nenuskęsta, tai neužšals. Buvo taip... [Čia apie
tą didelį ežerą, ar apie Totoriškes?] Reiškias, mums
tai čia [Totoriškėse], bet čia tokios pasakos tai visur
pasakojamos. Tėvai gąsdina savo vaikus... [...], kad
vaikai nevaikščiotų ant tų ežerų.“ [V. Č. 2013]
Šis naratyvas gana lankstus. Nors „tinkamiausia
auka“ laikoma ta, kuri nuskęsta viename iš Trakų ežerų, tačiau tie žmonės, kurie iš tiesų tiki šia ištarme ir
ieško jai patvirtinimo, teigia, kad tinkama auka gali
būti ir skenduoliai kituose Trakų rajono ežeruose. Tai
individuali tradicijos interpretacija, su kuria ne kiekvienas Trakų gyventojas sutiktų. Vis dėlto tokio varianto
egzistavimas rodo, kad naratyvas gajus ir susijęs su tikėjimu. Nepaisant skeptikų, jis išlieka paveikus, o folklorinė tradicija praturtinama vis naujais pasakojimų
variantais. Net ir atmetęs šiuo pasakojimu siunčiamą
žinutę, žmogus vis tiek nenustoja apie ją galvojęs, ieško argumentų, kuriais pagrįstų savo nuomonę, ir taip
nevalingai įsitraukia į pasąmoninį dialogą su ežeru.
Netikėjimas ar abejonė neišvaduoja iš kraštovaizdžio
palaikomo naratyvo įtakos. Tad ir kritiškiausiai nusiteikę gyventojai, pašiepiantys tikinčius šiomis „pasakomis“, tą istoriją žino ir progai pasitaikius ją aptaria.
Pavyzdžiui, „kritikai“ dirba arba yra dirbę skęstančiųjų gelbėjimo stotyje (vadinamojoje „spasalkėje“). Jie
žino, kiek žmonių ir kurioje vietoje skirtingais metais
nuskendo, gali patvirtinti, kad toli gražu ne kiekvienais
metais tokios nelaimės nutinka. Jie gali ir racionaliai
paaiškinti, kodėl Galvės ežeras pavojingas: ežero gylis nevienodas, kai kurios vietos labai seklios, o kitos,
atvirkščiai, – labai gilios; viena ežero dalis gausiai
nusėta salų, o kitoje vyrauja atviri ir gilūs vandenys.
Telkinys yra maitinamas požeminių vandenų, todėl susidaro įvairios srovės. Visa tai lemia, kad ežeras neto-

lygiai užšąla. Žiemos pradžioje vienur jau būna saugu
vaikščioti ledu, o kitur dar tyvuliuoja vanduo. Panaši
situacija būna ir žiemos pabaigoje.
Viena pavojingiausių vietų, kur ledas užsitraukia
vėliausiai – tai N. N. paminėta gelmė priešais grafienės
Tiškevičienės dvarą (На против Грабине палацу). Būtent apie ją N. N. kalba kaip apie vietą, kur daugiausia
nuskendę žmonių. Jis pamini ir kitą svarbų argumentą,
kodėl blogai, kai ežeras neužšąla. Prisimena, kaip kartą
su kitais žvejais ištraukė visą toną, t. y. labai didelį kiekį, žuvų. Kitaip tariant, čia kalbama apie gamtos įtaką
laimikio gausai, kuri yra savaiminis gėris; o laiku užšąlantis ir ištirpstantis ledas liudija tvarką žmonių ir gamtos pasaulyje. Tokia žvejų mąstymo logika, nes žiemos
žvejybai reikėjo gero ledo. Dar Nepriklausomybės
pradžioje dirbusios žvejų brigados turėjo kvotas, kiek
privalo sugauti žuvų. Todėl sklandi sezonų kaita buvo
itin svarbi. Tačiau galima ir kitokia interpretacija, susijusi su konkrečia vieta. Bendraujant su žiemą ant ledo
žuvaujančiais vietiniais trakiečiais, teko išgirsti versiją,
kad be aukų neužšąla būtent ši N. N. nurodyta gelmė.
Tai viena atviriausių ir pati giliausia Galvės ežero vieta, ji iš tiesų kasmet užšąla vėliausiai – prireikia laiko, kol iš gelmės išgaruoja visa šiluma. Tikėtina, kad
ir neužšąlančio ežero motyvas susijęs su šiuo kasmet
stebimu žiemos pradžios reiškiniu. Kita vertus, grįžtant
prie aukojimų temos, negalima atmesti versijos, kad senosios ikikrikščioniškos religijos praktikavimo laikais
būtent tam tikros gelmės funkcionavo kaip aukojimui
tinkamos vietos. Su sakralumu sietina minėtoji Šventoji gelmė. Ji lokalizuojama į šiaurę nuo aptariamos giliausios ežero vietos. Nors pastaroji dabar dažniausiai
siejama su grafų Tiškevičių rūmais, kurie čia stovi tik
nuo XIX a. pabaigos, anksčiau ji galėjo turėti ir kitokį
pavadinimą, galbūt labiau susijusį su aukojimais. Kol
kas tam tikrų užuominų mums pateikia netoliese esanti
Pirties sala. Būtent šalia jos 1923 m. rastos dvi akmeninės galvos, liudijančios apie kadaise praktikuotus simbolinius aukojimus ir patvirtinančios aukos naratyvo
patikimumą iš archeologijos perspektyvos.

Kunigaikščiai ir šventieji vs. ežeras
Kelionių vadovuose ir beletrizuotuose žemiau pateikiamo padavimo variantuose Pirties sala daugiausia
siejama su kunigaikščio Vytauto vykdytomis bausmėmis
(plg.: Kulwiec 1939; Maceika 1940; Bogdel 1994). Jį
turi omenyje ir šio teksto autorius P. K. Lietuvos didžiųjų
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kunigaikščių veikla suformavo naują ir labai paveikų su
Trakų kraštovaizdžiu susijusį atminties sluoksnį. Išliko ir
senieji naratyvai, pavyzdžiui, aptariamas aukojimo motyvas, bet su senuoju paveldu susipynė ir naujos realijos
arba buvo įsteigtos naujos simbolinės vietos. Būtent Pirties salos atveju galime įžvelgti dviejų žinijos sluoksnių
samplaiką. Kunigaikštis Vytautas tampa ne šiaip demiurgu, įtvirtinusiu naują Trakų kultūrinės atminties klodą,
bet ir baudėju. Bausmė giminiška žudymui, iš dalies ir
aukojimui, todėl galima spėti, kad folklorinėje atmintyje
Galvės ežero reikalaujama auka, kaip pirmavaizdis, vėliau buvo susieta ir su Vytauto asmeniu.
Štai ką apie šią salą (tik vadindamas ne Pirties sala,
o Spirtisia) pasakoja žvejys P. K., pateikdamas tiesioginę nuorodą į „jį“, tai yra į Vytautą:
Почему Спиртися называлась? От Спиртися называлася, что если перевенился, сразу не
выполнил, там его... Спиртися по другому Каршунувка назывался этот острав. За Свинками где
Стареся – Спиртися. Спиртися это пиртис по
литовски. А Каршунувка, патаму, что он на этим
остраве отправлял... Там был мост сделанный.
Ну, на на на столбах. Был к этим Свинкам, и после Свинкам на тен острав – на Спиртися. [...].
А Каршунувка – что он там вешал. Такое наказание. Повесил, и там вороны его уничтожает,
тово уже покойника. Вот почему она Каршунувка называлася. Потому, что коршуны его седали,
того мертвеца. Bороны.
„Kodėl vadinosi Spirtisia? Štai Spirtisia vadinosi,
nes jeigu nusikalto, iš karto neįvykdė, ten jį... Spirtisia
dar kitaip Karšunuvka vadinosi šita sala. Už Pašiukų,
kur Storiečiai – Spirtisia. Spirtisia – tai pirtis lietuviškai. O Karšunuvka todėl, kad jis į šitą salą siuntė... Ten
buvo padarytas tiltas. Na, ant ant ant stulpų. Buvo į
šitus Paršiukus, o už jų į tą salą – į Spirtisią. [...]. O
Karšunuvka – kad jis ten kardavo. Tokia bausmė. Pakorė, ir jį ten varnai naikina, tą jau negyvėlį. Štai kodėl
ji vadinosi Karšunuvka. Todėl, kad pesliai jį suvalgydavo, tą negyvėlį. Varnai.“ [P. K. 2008]
P. K., aiškindamas Galvės etimologiją, įvardija, kad
šis ežeras yra kunigaikštiškos kilmės (rus. княжеского
рода). Jam antrino ir N. N., teigdamas, kad tokį vardą
davė tie, kurie statė pilį. Šiuo atveju nebūtinai tuo kunigaikščiu turi būti Vytautas. P. K. minėjo, kad Lietuva buvo
padalyta tarp trijų sūnų – Mindaugo, Vytauto ir Jogailos:
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За замком был запрятан княжеские ценности, и дельфин поднял. Дельфин – так говорили. Дельфин поднял богатство Литвы. [Богатство Литвы?] Да, было, было. Там же эта Литва
была поделенная на трех сыновей: князь Витаутас, Миндаугас и Йагло. Это длинный разговор
и длинная история.
„Už pilies buvo paslėptos kunigaikščių brangenybės, ir delfinas pakėlė. Delfinas – taip sakė.
Delfinas iškėlė Lietuvos lobį. [Lietuvos lobį?] Taip,
buvo, buvo. Ten gi ta Lietuva buvo padalyta trims
sūnums: kunigaikščiui Vytautui, Mindaugui ir Jogailai. Čia ilga kalba ir ilga istorija.“ [P. K. 2009]
Kai kurie lenkų tautybės žmonės pilies pastatymą
priskiria Jogailai. Dar reikėtų prisiminti Kęstutį su Birute, su kuriais siejama legenda apie lobį ežero dugne.
Istorinis pasakojimo patikimumas šiuo atveju nėra labai svarbus. Svarbiau, kaip kunigaikščių veikla apskritai interpretuojama, kaip ji išnyra žmonių sąmonėje ir
kultūrinėje atmintyje.
Kunigaikščiai pakeitė senus vietų vardus ir pertvarkė kultūrinių reikšmių hierarchiją. Jiems suteikiamos
ir antgamtinės galios. Pavyzdžiui, karaimai pasakoja
apie stebuklingą Vytauto žirgą, kuris apgalėjo ežerą,
išgerdamas dalį Trakus apsėmusio potvynio vandens.
Ši legenda užrašyta dar tarpukariu A. Šyšmano, tuo pat
metu, jau beletrizuota, atsirado kelionių vadovuose ir
turistiniuose giduose (Шишман 1934; Maceika 1940).
Gal dėl to karaimai, paprašyti papasakoti šitą legendą,
iš pradžių pasispyrioja, siūlo ją pasiskaityti, bet pradėję
pasakoti, visuomet tai daro labai išraiškingai:
...Buvo šalta šalta žiema. Daug sniego, ežerai
užšalę. Ir pavasarį, kada saulutė pašildė tą sniegą,
pradėjo sniegas tirpti, ledai pradėjo tirpti, ir vanduo
ežeruose kilo kilo kilo – i apsėmė karaimų namus.
I va šitoj Karaimščyznoj buvo potvynis.Vyrai buvo
kare. Moterys su vaikais, senoliai nuplaukė pas Vytautą prašyti pagalbos. Vytautas pakinkė žirgą, atjojo į karaimų gyvenvietę. I tikrai mato, kad apsemta
visa Karaimščyzna – tik kaminai matosi. Ir tuo metu
žirgas pradėjo gerti tą vandenį – gėrė gėrė gėrė gėrė,
vanduo nusmuko nusmuko nusmuko, pasirodė namai. Ir, reiškia, Vytautas tada jojo toliau už Rėkalnės, žirgas nusilengvino, ir naujas ežeras prie Trakų
pasirodė. Ir išgelbėjo, reiškia, tuos žmones nuo potvynio. [M. Z. 2008]
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Pagal šį padavimą su kunigaikščiu Vytautu, tiksliau – jo žirgu, siejama dar vieno šalia Trakų esančio
ežero kilmė. Karaimų pasakojimuose tai Akmenos,
Plomėnų ežeras arba su juo susijęs nedidelis ežeriukas
greta karaimų kapinių, kartais pavadinamas Gnilo jezioro (lie. Supuvęs ežeras), iš kurio sklindantis nemalonus kvapas primena Vytauto žirgo nuopelnus miestui:
Ir ten sprogo šitas žirgas, ir išsiliejo ežeras. Ten yra
ežeras. Ir lenkų laikais jis vadindavosi Gnilo jezioro. Ir
ten tikrai toksai kvapas, žinot taip... [L. M. 2008]
Ši karaimų legenda siejasi su anksčiau aptartu tikėjimu, kad ežeras kada nors paskandinsiąs Trakus. Tik
šiuo atveju matome ne nuolankią žmogaus poziciją, o,
priešingai, valingas pastangas pasipriešinti stichijai.
Vienas iš būdų neleisti ežerui pasiglemžti Trakų – pasitelkti kitą, stipresnę stebuklingą jėgą, kurią karaimams
įkūnijo Vytauto asmuo.
Vienas svarbiausių šio kunigaikščio kultūrinių palikimų – krikščionybė. Religiniai simboliai taip pat galėjo padėti suvaldyti ežero gaivalą. Neatsitiktinai nuo
XVIII a. Trakų globėju tapo čekų šventasis Jonas Nepomukas, ant aukštos klasicistinio stiliaus kolonos pastatyta jo skulptūra yra vienas išraiškingiausių miesto
akcentų (5 pav.).
Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis – tarsi ženklas,
simbolizuojantis miesto „teisę“ egzistuoti ežerų pasaulyje. Su šia skulptūra susiję tikėjimai papildo aukų
reikalaujančio ežero naratyvo prasminį lauką. Atliekant tyrimą teko išgirsti pasakojimų variantus, atkartojančius pirmą kartą 1936 m. publikuotos legendos
motyvus (MD; Kulwiec 1939: 14). Joje kalbama apie
tai, kad skulptūrą pastatė Užutrakio valdytojas Laurynas Odinecas, kurį nuo žūties ežero bangose išgelbėjo
maldos šv. Jonui Nepomukui. Po 1863 m. sukilimo carinės valdžios įsakymu šventojo skulptūra buvo nuimta. Pasipiktinusi liaudis pradėjo kalbėti apie bausmę,
kuri ištiko žmogų, išdrįsusį atlikti tokią šventvagystę,
ir apie tai, kad kol skulptūra nebus sugrąžinta į savo
vietą, ežere kasmet paskęsiąs žmogus. Sakytinėje tradicijoje vientisas tekstas, kuriame būtų visi įvardyti
motyvai, neegzistuoja. Padavimo apie L. Odinecą ar
kokį kitą asmenį, inicijavusį skulptūros pastatymą,
išgirsti neteko, o pasakojimai apie bausmę už šventvagystę ir skenduolius žmonių atmintyje išlikę. Net
galima pastebėti dėsningumą, kad vieną iš šių istorijų
žinantis žmogus nebūna girdėjęs apie kitą, t. y. vieni
pasakoja apie skulptūros nuėmimą ir už tai nubaustus

kaltininkus, o kiti susieja skendimą ežere ir stebuklingą išgelbėjimą.
Tai, kad šis pasakojimas priklauso sakytinei tradicijai, o nėra vien perimtas (nors galbūt skaitytas) iš spausdintų šaltinių, liudija jo aktualizavimas XX a. antrojoje
pusėje, kai sovietinė okupantų valdžia, kaip ir carinė,
vėl nukėlė skulptūrą ir nuskandino ją šalia esančiame
Bernardinų ežere, iš kur ji vėliau pateko į Trakų istorijos muziejaus saugyklas. Po šių įvykių paplito įvairūs
pasakojimai apie šventojo skulptūrą nukelti išdrįsusius
žmones ir juos ištikusias nelaimingas mirtis (plg. VVŽ:
113). Minimas vienas arba trys šį veiksmą atlikę asmenys, kurių tapatybė gali būti pati įvairiausia. Vieni nurodo, kad tai buvę atvykėliai, kiti – kad tiesiog vietiniai
bedieviai. Jiems bendras bruožas – siekis vietos kultūrą
pajungti svetimai valdžiai:
Prie švento Nepomuko, kur stovi tas paminklas,
tai ten labai negraži istorija buvo. [...] Šešiasdešimtų metų pradžioje nuvertė, išėmė. Tenai rajkomui
nepatiko. Šitie, kurie dalyvavo tame renginyje, visi
be laiko išmirė. Tas, kuris paskandino – pats pirmas
paskendo. Paskui, aš iš kariuomenės grįžau, buvo
kitas gelbėjimo stoties viršininkas, jis lyg tai, sakė,
iš proto išsikraustė. O po to kitas gelbėjimo stoties
viršininkas paskendo. Prakeikta vieta. [P. D. 2014]
Krikščioniškoje tradicijoje šv. Jonas Nepomukas
apsaugo nuo vandens keliamų pavojų. Todėl nenuostabu, kad Trakuose pasakojimai apie šį šventąjį, jo atvaizdą susipynė su sezoninių paskendimų motyvais.
Pradėta manyti, kad miesto centre stovinti skulptūra
išties gali pristabdyti šią amžiais trunkančią negandą.
Pristabdyti, bet ne nutraukti. Tikėjimas šventojo galia
nėra lygiavertis senesniam ir labiau žmonių sąmonėje įsitvirtinusiam tikėjimui apie ežero reikalaujamas
aukas. Jis pagrįstas ne tiek realia galia pakeisti senąją ištarmę, kiek senojo naratyvo reikšmių stabilumu ir
tęstinumu. Būtent todėl šv. Jonas Nepomukas vietos
žmonėms yra svarbus. Trakuose jis tampa tvarkos ir
namų saugotoju, darnaus sugyvenimo tarp ežero gaivalų ir miesto garantu. Pasikėsinimas į jį jaudina vietinius
ir nuteikia prieš svetimą valdžią, drįstančią naikinti
pastovumą ir tęstinumą reiškiančius simbolius. Įdomu,
kad netgi kai kurie karaimai, kurių religijoje šventieji
nepripažįstami, atgavus Nepriklausomybę, į sugrąžintą
skulptūrą reagavo kaip vietiniai trakiečiai, šį veiksmą
interpretavo kaip tvarkos atkūrimą, nes „kalbama, kad
nuo tada žmonės turėjo nustoti skęsti ežere“. R. K. at-
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5 pav. Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis Trakų centre. Arūno Baltėno nuotrauka. 2014 m.

simena, kad jos dėdė, kol nebuvo šv. Jono Nepomuko,
stebėdavo, kada pavasarį nuskęs žmogus, ir tik tada eidavo maudytis [R. K. 2015].
Pasakojimuose apie vietos gyventojų ir ežero santykį išniręs šventasis Jonas Nepomukas įtvirtina krikščionybės autoritetą. Tačiau jis neužgožė senesniųjų tikėjimų sluoksnio. Netgi atvirkščiai – paradoksaliai su
juo susipynė, tapdamas organiška ežero gaivalo galią
teigiančio naratyvo dalimi. Katalikiško šventojo galia
svarbi, nes yra kur ją nukreipti. Trakų atveju jis kovoja ne tiek su vandens keliamomis grėsmėmis, kiek
su nerimu, kurį patiria vietos žmogus, jausdamas šalia
esančius antgamtinius reiškinius, apie kuriuos liudija
sakytinė tradicija. Anot trakiečio V. S., šv. Jono Nepomuko dėka paskendimų ežere sumažėjo, tačiau jie
visiškai nesibaigė, nes vargu ar tai įmanoma. Tai gerai atspindi vietinį požiūrį į folklorinius pasakojimus,
kuriais nuoširdžiai domimasi, net tikima, kad ir kokie
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iracionalūs jie būtų. Vietinis žmogus suvokia savo galių ribotumą, tačiau džiaugiasi turėdamas simbolinį
užtarėją, padedantį išgyventi gamtos akivaizdoje. Kita
vertus, kai paskendimai ežere traktuojami kaip bausmė
už šventvagystę prieš šv. Joną, ežeras reprezentuoja tą
patį sakralumo saugotoją, kuris baudžia už šventojo išniekinimą ar nederamą elgesį su juo.
Miesto ir ežero pasauliai nuolat susipina, bet nė vienas iki galo nedominuoja. Žinoma, apie ežerą kaip sub
jektą galime kalbėti tik remdamiesi jo vaizdiniais vietinių žmonių sąmonėje, tačiau šie vaizdiniai neegzistuotų,
jei ežeras neteiktų jiems impulsų. Paslaptis, net jeigu ji
tik nujaučiama, stimuliuoja vaizduotę, aktyvina pojūčius, instinktus ir intuiciją. Todėl nesuvokiami dalykai
verbalizuojami, mėginami paaiškinti, tampa mitologijos,
tikėjimų dalimi. Jie leidžia geriau suprasti, kaip ir kodėl
žmonės reaguoja į gamtą, kaip, pasitelkę sakytinę tradiciją, integruoja ją ar atskiria nuo savojo pasaulio.

Lina LEPARSKIENĖ. Ežeras: dialogas tarp Trakų miesto ir gamtos

Išvados
Ežerus galima vertinti ne tik kaip geografinį kūną,
bet ir kaip kultūros tyrimų objektą ir jausminį reiškinį.
Erdvė yra tokia juslinė išraiška, kuri žymi kažką kita
nei ji pati. Erdvė, kaip reikšminė forma, savo išraiška
priklauso fiziniam, gamtiniam, jusliniam pasauliui, o
savo turiniu – dvasiniam, kultūriniam, protu suvokiamam, socialiniam pasauliui (Keršytė 2009: 47).
Tai, kad XXI a. Trakai tebėra miestas tarp ežerų, o
ne atvirkščiai, reiškia, kad ežerai išlaikė dominuojantį
statusą kraštovaizdyje. Šiame straipsnyje į Trakus supančius ežerus žvelgiama ne tik kaip į įrėminančius
gyvenamąją teritoriją, bet ir kaip dialogo, vykstančio
tarp miesto ir gamtos pasaulio, dalyvius. Žmogus šiame dialoge suvokiamas kaip tarpininkas.
Šaltiniai:
1. A. Шишман. Легенды и предания караимов, 1937–1944. Mokslų
akademijos bibliotekos rankraštynas. F. 143, b. 1531.
2. Геометрический Специальный План Рыконтского Уезда Имения
карацишек. Описание смежных земель. Lietuvos valstybės istorijos archyvas 526-8-154.
Literatūros sąrašas:
Balčytienė, Narvidas 2004 = Brigita Balčytienė, Vydas Narvidas. Ką
byloja Trakų pilių mūrai: legendos padavimai, tradicijos. Iš : Lietuvos muziejai 2004, 1. Elektroninė prieiga: http://www.museums.lt/
Zurnalas/2004’1/balcytienes.htm. [Žiūrėta 2015-07-20].
Baliulis ir kiti 1991 = Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis. Trakų miestas ir pilys. Vilnius, 1991.
Bogdel 1994 = G. Bogdel. Trakų ežerų legendos. Trakai, 1994.
Būgienė 1999 = Lina Būgienė, Mitinis vandens įprasminimas lietuvių
sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose. Iš: Tautosakos darbai, t. XI
(XVIII), 1999, p. 13–85.
Keršytė 2009 = Nijolė Keršytė. A. J. Greimo semiotika teksto ir juslinės
patirties analizės kryžkelėje. Iš: Filosofija. Sociologija, 2009, XX,
Nr.1, p. 44–54.
Kilkus 2003 = Kęstutis Kilkus. Trakų ežeryno hidrografijos ir hidrogeologijos ypatumai. Iš: Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO
pasaulio paveldo sąrašuose. Poreikis ir galimybės. Vilnius, 2003,
p. 22–27.
Kudaba 1986 = Česlovas Kudaba, Trakai ir jų gamtinis apymiestis. Iš:
Kultūros barai, Nr. 9, 1986, p. 38–41.
Kulwiec 1939 = E. Kulwiec. Troki. Przewodnik. Wilno, 1939.
Lisauskaitė 2003 = Birutė Lisauskaitė. Trakai iki septyniolikto šimtmečio.
Iš: Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO pasaulio paveldo
sąrašuose. Poreikis ir galimybės. Vilnius, 2003, p. 57–72.
Maceika 1940 = Juozas Maceika. Trakai. Vilnius, 1940.
Mikulionis 1987 = Stanislovas Mikulionis. Trakų miesto silueto formavimasis ir vaizdavimas ikonografijoje. Iš: Lietuvos TSR aukštųjų
mokyklų mokslo darbai, Urbanistika ir rajoninis planavimas, XIV.
Vilnius, 1987.
Vaitkevičius, Baltrūnas 2008 = Vykintas Vaitkevičius, Valentinas
Baltrūnas. Lietuva:101 įdomiausia vieta. Vilnius, 2008.
Vaitkevičius 2003 = Vykintas Vaitkevičius. Alkai. Baltų šventviečių
studija. Vilnius, 2003.

Trumpiniai:
AVK – Акты, издаваемые Виленского комиссiею для разбора
древнихъ актовъ. Вильна, 1906, т. XXXI.
TSRP – Trakų senamiesčio regeneracijos projektas. Istorinė apybraiža.
Lietuvos TSR kultūros ministerija. Paminklų konservavimo institutas. Vykdė A. Baliulis, Vilnius, 1972. Lietuvių literatūros ir meno
archyvas. 445-1-311, l. 1.
TLD – Trakų landšaftinis draustinis 1974/1975 m. – Trakų landšaftinio
draustinio tyrimai. Lietuvos TSR mokslų akademija. Zoologijos ir
parazitologijos institutas. Geografijos skyrius. Parengė: K. Kilkus,
M. Vasiliauskienė, M. Mošanauskienė. Vilnius: Trakų istorinio
nacionalinio parko direkcijos archyvas.
TDEV – Trakų didžiųjų ežerų vardynas: Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcijos projektas „Trakų kraštovaizdžio kultūrinės gelmės“.
Rengėja Lina Sokolovaitė, įvadiniai tekstai Linos Sokolovaitės,
Aistės Pangonytės. Vilnius, 2010.
VVŽ – Lina Būgienė, Jurga Jonutytė, Aleksandras Krasnovas. Lietuvos
pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyškiai,
Žeimelis. Vilnius, 2003.
MD – Mały Dziennik, Nr. 40, 1939-05-21.

Lake: a dialogue between the city
of Trakai and nature
Lina LEPARSKIENĖ
Trakai is surrounded by the interconnected lakes of
Galvė, Bernardinai, Totoriškiai, Nerepinka and Skaistis.
Historical sources and data from oral tradition allow us to
state that once they all were a single lake, Galvė, which, as
the city was founded, gained the name of Trakai lake. It is
still believed that every year at least one person must drown
in this lake. Such a belief can be related to pre-Christian
rituals and even sacrifices. In Trakai this legend gained new
versions, in which motifs of drowning, sacrifice and punishment are related to the activities of Vytautas, the Grand
Duke of Lithuania, and St. John of Nepomuk, patron saint
of Trakai.
The vitality of the narrative is supported by the people
of Trakai being constantly face to face with the element of
water. The relationship of people with the lake are permeated not only with daily, but also metaphysical experiences.
Stories from older generation people in Trakai allow us to
state that a dialogue has been taking place for centuries,
and the lake is perceived as an individual, as a subject and
a power, which could impact the fates of the town of Trakai
and its people.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6. LT-10308, Vilnius
E. p. linute.arch@gmail.com
Gauta 2015-07-03, priimta spaudai 2015-08-20
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Šiaurinės Kuršių marių dalies žvejų vandens
transporto priemonių materialusis paveldas
Evelina SAMUITIENĖ, Klaidas PERMINAS

Šis straipsnis skiriamas XIX–XX a. pirmosios pusės
Kuršių marių žvejų vandens transporto priemonėms,
kurios suvokiamos kaip materialusis Kuršių marių
žvejybos paveldas. Nors apie jas istorinės informacijos išliko nemažai, iki šiol ši tema plačiau neaptarta,
nėra skelbta, kiek ir kokių žvejybinių valčių išlikę, kur
ir kaip jos saugomos.
Straipsnyje naudojami šaltinių analizės, naratyvinis, analitinis, istorinis-kritinis ir lyginamasis metodai.
Prasminiai žodžiai: Kuršių marios, žvejybos laivai,
kurėnai, vandens transportas, žvejybos paveldas.
XXI a. sparčiai nykstant seniesiems amatams, verslams, papročiams ir tradicijoms svarbu žinoti, koks paveldas išlikęs, išsaugoti tai, ką dar įmanoma, ir suprasti,
ką šis kultūrinis palikimas pasakoja apie mūsų praeitį.
Požiūris į paveldą ir jo puoselėjimą daug pasako apie
mus pačius, jis svarbus mūsų tautinei savivokai.
Marinistinės kultūros paveldas daugelio suvokiamas
gana siaurai – dažnai manoma, kad jį sudaro tik su jūra
susiję objektai, gyvenimo būdo ypatumai, tradicijos ir
amatai. Bet Baltijos jūroje yra gamtine ir kultūrine prasme unikalių įlankų, kurios negali būti atsietos nuo bendros istorinės-kultūrinės šio vandens telkinio erdvės.
Tokios yra Kuršių marios su joms būdinga geografine ir
istorine-kultūrine aplinka. Kuršių marios, marių kultūra, savivokos schemoje: žemyninė tauta (valstybė)–jūrinė tauta (valstybė) natūraliai įsiterpia tarp žemyninės
ir jūrinės kultūros. Pažinus Kuršių marių regiono specifiką, jo reikšmę tautos ir valstybės istorijai (nepamirškime, kad 1923 m. Lietuvai atitekęs Klaipėdos miestas
ir kraštas yra ne pajūrio, o būtent pamario geografinėjekultūrinėje erdvėje), lietuviams būtų lengviau suvokti
save kaip su jūra susijusią tautą ar jūrinę valstybę.
Vakarų Lietuvoje – pajūryje ir pamaryje – žvejyba
nuo seniausių laikų lėmė vietinių bendruomenių gyvenseną, mentalitetą, ryšius su aplinkiniais kraštais.
Iki mūsų dienų šį regioną suvokiame kaip žvejų, žuvų,
jūrininkų kraštą. Didžiausi kiekiai žuvų mariose buvo
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sugaunami išplaukus į atvirus vandenis, tad daugelis
Kuršių marių žvejybos būdų ir gausus laimikis nebūtų
įmanomas be valčių ir laivų.

Pagrindinių šaltinių ir istoriografijos apžvalga
Pagrindinis šio tyrimo objektas – išlikusios autentiškos žvejų vandens transporto priemonės. Jos eksponuojamos Lietuvos jūrų muziejuje (LJM), Neringos istorijos
muziejuje (NIM), šio muziejaus padalinyje Žvejo etnografinėje sodyboje Nidoje (ŽESN) ir Šilutės muziejuje
(ŠM). Trumpa Pamario krašto žvejybos istorija aprašyta Kęstučio Demerecko ir Birutės Servienės knygoje
„Žvejyba pamaryje XVI–XX a.“ (Demereckas, Servienė
1998), iliustruotoje ikonografine medžiaga iš ŠM fondų. Su Kuršių marių laivyba susiję marinistiniai terminai, laivų tipai ir jų statyba apžvelgti Vytauto Gudelio
leidinyje „Lietuvos pajūrio žvejų marinistikos įvardai“
(Gudelis 2006). Nemažai istorinės medžiagos apie žvejų
laivybą Kuršių mariose paskelbta Dainiaus Elerto sudarytame leidinyje „Lietuvos pajūrio ir pamario žvejų
kultūra: iš Lietuvos jūros muziejaus rinkinių“ (Elertas
2008). Jame pateikiama LJM eksponuojamų archyvinių nuotraukų ir eksponatų, trumpai aprašomi įrankiai,
naudoti žvejų valtims gaminti, žvejybos būdai ir įvairios žvejybos priemonės. Laura Piškinaitė-Kazlauskienė, remdamasi keturių žvejų pasakojimais, straipsnyje
„Žvejyba Klaipėdos krašte XX amžiuje“ aprašė žvejybą
Kuršių mariose, Skirvytėje, Nemune ir Leitės upelyje
(Piškinaitė-Kazlauskienė 1995).
Įdomios informacijos likę vokiečių autorių prisiminimuose. Apie viduramžiais Memelio piliai priklausiusius
laivus informacijos pateikė Gerhardas Viloveitas (Gerhard Willoweit (Willoweit 1969)). Paminėtina Ulricho
Tolksdorfo (Ulrich Tolksdorf) knyga „Fischerei und
Fischerkultur in Ostpreußen“ („Žvejyba ir žvejų kultūra Rytų Prūsijoje“), kurioje nagrinėjami Rytų Prūsijos
žvejų gyvenimo ypatumai, apžvelgiami žvejų laivų ti-
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pai, žvejybos būdai, žvejybos technikų įvairovė, žvejų
kultūra ir kt. (Tolksdorf, 1991). Karlas Grėgeris (Karl
Groeger), gimęs Mingės kaime, aprašė jaunystės laikais
Mingės (Minijos) žemupyje ir Kuršių mariose žvejų
naudotas vandens transporto priemones (Groeger 1956).

Žvejybos laivai Kuršių mariose iki XIX a.
Kuršių marių ir Nemuno deltos gyventojai žvejojo
nuo akmens amžiaus. Tai liudija archeologiniai radiniai, pavyzdžiui, neolito laikų tinklų pasvarai ir plūdės,
rasti Kuršių nerijoje. Nors akivaizdžių priešistorinių
laikų laivybos priemonių Kuršių marių regione kol kas
nėra aptikta (žr. toliau apie NIM saugomą luotą), neabejotina, kad bent neolito laikotarpiu (IV–II tūkstant
metis pr. m. e.) vietos gyventojai plaukdavo žvejoti –
tai patvirtina netoli Kuršių marių esančios Šventosios
archeologinių tyrimų medžiaga. Archeologė Rimutė
Rimantienė ten surado keturis luotų fragmentus, daugiau negu 60 irklų ir du luotų modelius, kurie tikriausiai
buvo pagaminti apeiginiais tikslais (Rimantienė 2005:
79, 83, 316, 322). R. Rimantienė mano, kad luotai neolito laikotarpiu galėjo būti naudojami Kuršių mariomis
gabenti molį iš Rasytės (dabar – Rybačyj) apylinkių į
lagūninę gyvenvietę, buvusią prie dabartinio Grobšto
rago (Rimantienė 1999: 62–63). Radiniai rodo, kad jau
prieš 4–5 tūkstančius metų pajūrio ir pamario gyventojai žvejybai, susisiekimui, medžioklei naudojo luotus
ir plaustus. Patikimų žinių apie jūrinę laivybą rytiniame Baltijos regione išlikę iš bronzos ir geležies amžių: bronzos amžiaus Hjortspringo valties radinys Also
saloje Danijoje, „Velnio laivai“ – laivo formos kapai
Latvijoje, Gotlande, šiaurės Vokietijoje ir kitur, gausūs
rašytiniai šaltiniai, liudijantys pajūrio ir pamario baltų
genčių – sembų, kuršių, skalvių – laivybą (Dusburgietis 1985, Latvis, Vartbergė 1991, Ling 2012: 470, Mikučionis 2003: 35–49, Šturms 1931: 103–144, Vasks
2010: 156–157). Nors to meto laivybą iliustruojančių
radinių Kuršių marių regione kol kas neaptikta, būtų
naivu manyti, kad mariose nebuvo plaukiojama.
Pirmosios rašytinės žinios apie Kuršių marių žvejų
valtis1 ir laivus mus pasiekė iš paskutinių XIV a. dešimt
1. Vokiečių kalboje vartojami trys skirtingi vandens transporto
priemonių įvardijimai: Boot, Kahn ir Schiff. Boot yra bendras
pavadinimas, skirtas įvardyti nedidelę, neturinčią denio, raumenų
jėgos arba vėjo varomą transporto priemonę su kyliu (Dudszus
2004: 58). Žodis Kahn paprastai vartojamas vidaus vandenyse
ir uostuose naudojamoms mažoms, plokščiadugnėms vandens
transporto priemonėms, neturinčioms denio ir kylio, varomoms vėjo

mečių Memelio komtūrijos inventorių. Jų sąrašuose,
be stambesniųjų laivų (Nassuten), vidaus vandenų laivų (Deime), laivų, skirtų gabenti kroviniams (Prahme),
minimi ir žvejų laivai (Fischerboote, Keutelschiffe), taip
pat mažesni laivai (Kielboote, Boote), plaustai (Flösse)
ir kt. (Willoweit 1969: 140). Fischerboote („žvejų valtys“), matyt, buvo universalios ir naudotos įvairiems
žvejybos būdams. Šių transporto priemonių pavadinimas
neteikia detalesnės informacijos apie žvejybos būdą ar
kitas šių valčių funkcijas. Tuo tarpu laivų, įvardytų Keutelschiffe („kiudeliniai laivai“), pavadinimas tiesiogiai
nurodo, kokiu tinklu žvejota. Kiudelis – tai XIX–XX a.
pirmojoje pusėje naudotas tinklo tipas, kurį dreifuodama
traukia kiudelinė, arba didžioji, žvejybinė valtis. Mažesnės valtys Kielboote („kylinė valtis“), Boote („valtis“) ir
plaustai galėjo būti naudojami įvairiems tikslams, taip
pat žvejybai. 1376 m. paminėta dešimt komtūrijai priklausiusių žvejų laivų, 1377 m. – šeši, 1389 m. – penki.
G. Viloveito nuomone, žvejų laivų sumažėjo dėl karo
(Willoweit 1969:188). Žinoma, kad 1447 m. Klaipėdos
piliai priklausė vienas „kiudelinis laivas“ (Keutelschiff)
ir dvi burvaltės (Kähne) (Willoweit 1969: 125). Gali būti,
kad ankstyviausias Kuršių marių žvejų burvaltės, vėliau
pavadintos kurėnu, atvaizdas užfiksuotas vokiečių kartografo Heinricho Celo (Heinrich Zell) 1542 m. Prūsijos
žemėlapyje (1 pav.). Spėti, kad tai galėjo būti didžiosios
žvejybinės valties tipo burvaltė, leidžia jos konstrukcijos
ypatumai: tipiškas pakeltas ragas (forštevenis, laivo ar
valties konstrukcijos priekinė detalė), pagrindinė didžioji burė, nuleista šliūžė ir špritinis takelažas (burės tvirtinimo būdas, kai jos vienas viršutinių kampų tvirtinamas
prie stiebo, o antrasis – prie pasvirosios sijos – šprito viršutinio galo, žr. 2 pav.), be to, ji pavaizduota centrinėje
Kuršių marių dalyje.

1 pav. Vienas ankstyviausių žvejų burvaltės Kuršių mariose
atvaizdų (H. Celo 1542 m. žemėlapio fragmentas).
ir turinčioms vairą (Ten pat, p. 149). Terminas Schiff vartojamas
didiesiems laivams įvardyti (Ten pat, p. 231). Lietuvių kalboje
šiuos tris žodžius su kai kuriomis išimtimis atitinka valtis, burvaltė
ir laivas. Lietuvių kalboje žodžiai laivas, laivė, laivelis ir pan.
plačiąja prasme vartoti ir pačioms mažiausioms vandens transporto
priemonėms – valtims ir net luotams – pavadinti (www.lkz.lt).
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XVIII a. Rytų Prūsijoje gyvenę baltiškos kilmės žmonės vandens transporto priemones vadino įvairiai – Laiwas, Laiwa, Žuwininku Laiwėlis, Akrut(a)s (taip vadinti
jūriniai laivai – aut.). Burvaltės ir irklinės valtys plačiai
vadintos įvardu valtis (waltis) (Elertas 2014: 41, 43).

Žvejų vandens transporto priemonės XIX–
XX a. pirmojoje pusėje
Žvejo šeima neretai turėdavo keletą skirtingų rūšių
valčių. 1916 m. gimęs pamario žvejys Vilius Gelžius
pasakojo: „Plaukdavom žvejot su burinėms valtims [...].
Mes turėjom tris valtis – vieną su irklais, tokią irklinę,
ir dvi burines valtis, vieną didesnę, kitą dar didesnę. Pagal tinklus, kokius statys. [...] Nidos, Pervalkos, Preilos
žvejai žvejojo su kuršiniais (kuršėnais), buvo didesnės,
vilkdavo tinklaičius, turėjo vimpilą ant masto viršaus“
(Gelžius 1998: 112). K. Grėgeris rašė, kad įvairioms
reikmėms buvo naudojamos skirtingos valtys (Kähne),
tačiau jų visų dugnas buvo plokščias (Groeger 1956:9).
U. Tolksdorfas Kuršių marių valčių tipus išskyrė pagal
žvejybos būdus: „didžiajai žvejybai“ naudotos kiudelinės, bradinės ir korninės valtys (šiuo metu visos trys
vadinamos naujadaru kurėnas), o „mažajai žvejybai“
pietinėje marių dalyje – tinklinės (der Netz-oder Garnkahn) valtys, meškerinės (kitaip – medžioklės – der Angel-oder Jagekahn) valtys, šiaurinėje marių dalyje ungurių žvejybai ūdomis naudotos kylinės (das Kielboot
der Nordostküste) valtys (Tolksdorf 1991: 23–24).
Plaustai. Anot Lauros Piškinaitės-Kazlauskienės,
plaustais žvejai naudojosi iki Antrojo pasaulinio karo.
Tyrinėdama XX a. žvejybą Nemune, ji detaliai aprašė
plaustų gaminimo būdus (Piškinaitė-Kazlauskienė 1998:
147–149, 158). Paprastai plaustais buvo plaukiama stumiantis kartimis, irkluojant irklais arba, esant palankiam
vėjui, buvo statomas stiebas ir išskleidžiama burė. Plaustų grimzlė būdavo nedidelė, todėl jie tiko plaukti sekliomis Kuršių marių pakrantėmis. Be mums dabar įprasto
plausto įvardo, žinoma, kad Prūsijos lietuviai juos vadino plauksmas ir plausmas (Elertas 2014: 43). Kuršių
mariose naudotų plaustų iki mūsų dienų neišliko.
Luotai. Tai laiveliai, pagaminti iš išskobto medžio
kamieno. Luotais plaukiota nuo dugno atsistumiant
kartimi arba irkluojant irklu. Labai retai luote buvo statomas stiebas ir keliama burė.2 Paprastai jais plaukio2. Tokie faktai fiksuoti dabartinėse Latvijos, Baltarusijos teritorijose
(Perminas 2009: 94).
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davo vidaus vandenyse ir marių bei jūros pakrantėmis.
Luotai naudoti ne tik žvejybai, bet ir gabenti nedidelius
krovinius, persikelti iš vieno upės kranto į kitą (pavyzdžiui, upiniame Mingės kaime), vandens paukščių medžioklei ir kt. Apie luotus Kuršių mariose duomenų nedaug. Šiame regione išlikęs tik vieno luoto fragmentas,
saugomas NIM (žr. žemiau), bet užfiksuoti net keli luotų įvardai – botėlis, luotas, luotėlis, pergas ir rundinys
(Elertas 2014: 43, Gudelis 2006: 37, 39, 40). Matyt, dėl
nepalankių sąlygų – stipraus vėjo ir nemažo bangavimo – Kuršių mariose luotais naudotasi retai. Kaip rašė
Zenonas Ivinskis, Kuršių marios „mažiukų laivų buvo
labai vengiamos“ (Ivinskis 1933: 140). „Mažiukais laivais“ istorikas tikriausiai vadino lentines valtis. Luotais
plaukiota ir užliejamuose Nemuno žemupio plotuose.
Ten luotai būdavo „plokšti“, jais irtasi „ilgu pagaikščiu“ atsistumiant nuo grunto (Klaipėdos žinios 1924:
3). 1924 m. išleistame leidinyje „Mažosios Lietuvos
žvejyba“, poskyryje „Rūsnies prėskų vandenų žvejyba
ir bendros pastabos“, išvardytos šešios vandens transporto priemonių rūšys, viena jų – „luotas su plokščiu
dugnu“ (Rondomanskis 1924: 39). Vytauto Gocento
teigimu, „Persikelti per upę, marių pakraščiais irtis
irklais pakako luoto (iki 4 m ilgio)“ (Gocentas 1995:
493). Autorius nenurodė, kuo rėmėsi, įvardydamas luoto ilgį, bet žinoma, kad luotai iki 5 metrų dažniausiai
naudoti žvejybai ežeruose, o ilgesni negu 5 m – upėse
kroviniams gabenti (Perminas 2009: 183–184).
Dėl skurdžios informacijos apie pamario luotus tegalime daryti išvadą, kad jie buvo plokščiais dugnais.
Matyt, turėjo būti gana platūs, pritaikyti neramiems
Kuršių marių vandenims.
Mažosios valtys. Mažosios, arba irklinės, Kuršių
marių valtys buvo naudojamos įvairiems tikslams ir dažniausiai vadintos bendriniu įvardu valtis ir jo vediniais:
valtė, valtelė, valtikė. Kintuose 1932 m. gimęs ir augęs
Henrikas Cyrulis pamena, kad į ungurių žvejybą kabukais (t. y. ūdomis) plaukdavo irklinėmis valtimis, kurios
būdavo 7–10 m ilgio. Dažniausiai tokia valtimi gaudyti ungurių plaukdavo du žvejai (Cyrulis 2015). Irklinės
valties įvardai susiję su naudotų tinklų rūšimi. Gerda
Guoberienė, gim. 1931 m. Rusnėje, minėjo, kad vasarą
žvejoti buvo plaukiama su didele klipine (klipas – dviem
valtimis traukiamas tinklas iki 400 m ilgio – aut.) valtimi
į marias „ant irklų“ (Piškinaitė-Kazlauskienė 1995: 475).
Turginėmis vadintomis irklinėmis valtimis, kuriose tilpo
3–4 žmonės, į turgų gabentos žuvys ar kitos prekės. Turginė valtis eksponuojama ŽESN. Nemuno deltos daržovių augintojai derlių į turgus plukdydavo svogūninėmis,

Evelina SAMUITIENĖ, Klaidas PERMINAS. Šiaurinės Kuršių marių dalies žvejų vandens transporto priemonių materialusis paveldas

daržovių valtimis (vok. Zwiebelkahn, Gemüsekahn)
(Knapkis 2013). Daržoves gabenančios valtys būdavo
atviros arba su primontuotu stogu.
Mažosios valtys naudotos susisiekti su kitomis gyvenvietėmis ar visiškai buitiniais tikslais, pavyzdžiui,
skalbimui. Tokių valčių ilgis būdavo apie 5 m, plotis –
apie 1 m, grimzlė – apie 10 cm.
Mažiausios lentinės plokščiadugnės valtys, naudotos
žvejybai Kuršių mariose, vadintos čaikomis3. Jos dažniausiai gamintos iš pušies. Žvejai jas statydavosi patys
arba pirkdavo iš „dzimkų“ (vok. Dschimken), medienos
Nemunu plukdytojų (Groeger 1956: 69). Tokia valtimi
galėjo plaukti ne daugiau kaip du žmonės. Teigiama,
kad be šios valties neapsieidavo net pati vargingiausia
šeima (Baranauskas 1999: 68). Čaikos, priešingai nei
kitos mažosios irklinės valtys, bortuose neturėjo dilių
irklams įtvirtinti; vietoj jų irklui įstatyti dažniausiai išpjaudavo pusapvales išpjovas (Groeger 1956: 69).
Kitas irklinės valties tipas, priskirtinas mažosioms
valtims, vokiškai vadintas kleiner Handkahn (Groeger
1956: 69) – pažodžiui, „mažoji rankinė valtis“ arba
„mažoji irklinė valtis“. Mažąsias irklines valtis Klišių
kaimo apylinkėse (apie 1,7 km į šiaurę nuo Drevernos)
mini V. Gelžius (Piškinaitė-Kazlauskienė 1995: 459).
Anot K. Grėgerio, šių valčių bortams, števeniams (priekinei ir užpakalinei laivo ar valties konstrukcijos daliai,
kylio tęsiniams) ir kelėnams4 dažniausiai naudota ąžuolo mediena, o dugnui – eglės, kuri gerai išbrinkdavo ir
būdavo patvari. Kitaip nei čaikose, šių valčių bortų viduryje, viršutinėje dalyje, buvo dilės irklams. Įdomu tai,
kad prie šių valčių dugno kartais būdavo pritaisomos
pavažos, kad per šaktarpį, kai dėl ledonešio negalima
plaukti, valtys galėtų būti traukiamos ledu kaip rogės.
Šio valčių tipo pavyzdys yra valtikė, eksponuojama ŠM.
Vidutinės irklinės valtys. K. Grėgeris taip pat išskyrė vidutines irklines valtis – mittlere Handkähne
(Groeger 1956: 69). Šios valtys galėjo būti irkluojamos
ir varomos vėjo. Jose buvo įrengta sosta (skersinė sija,
pro kurią prakišama apatinė stiebo dalis ir įstatoma į
jai skirtą detalę (kulnį) prie valties dugno), jos turėjo
šliūžę (švertą), burę ir rankinį vairą (vairalazdę su rum3. Čaikomis kai kuriuose Lietuvos regionuose vadinti ir luotai
(Piškinaitė-Kazlauskienė 1998: 151).
4. Autoriai kelėnu vadina valties (laivo) detalę, kuri dabar buriuotojų
vadinama skoliniu-rusizmu knica (iš ru. кница). Anglų k. (knee),
vokiečių k. (Knie), olandų k. (knie, knitje), lenkų k. (kolano) ir kitose
ši lenktos formos laivų detalė siejama su žmogaus kūno dalimi –
„keliu“, „kelėnu“. Todėl vietoj svetimybės knica siūlome vartoti
savą, lietuvišką terminą kelėnas, analogišką minėtiesiems užsienio
kalbų terminams.

peliu). Kalbant apie techninį valties įrengimą svarbu
paminėti, kad užpakalinėje dalyje šios valtys turėjo
užgalį (uszgall) – patalpėlę su nuimamu dangčiu, kurioje laikytos piltos, tinklų pynimo įrankiai, skardinės
dėžutės su žvejybai reikalingais dokumentais ir maistas. Tokiomis valtimis vasarą žvejota su gantiniais tinklais (Staaknetze) ir venteriais (panteliais). Iš pateikto
aprašo akivaizdu, kad autorius turėjo omenyje burvaltes, konkrečiai – venterines valtis. Viena tokia valtis
saugoma ŠM, viena – ŽESN, gali būti, kad ir Latvijoje
(PBM). Atrodo, kad Mingės kaimo apylinkėse venterinių valčių pavadinimas, priešingai nei kitose šiaurinės
Kuršių marių dalies gyvenvietėse, nebuvo populiarus.
Ten, remiantis K. Grėgerio informacija, skirtingi valčių
tipai nusakyti ne pagal naudojamo tinklo rūšį, o pagal
jų dydį. Tai patvirtina subtilų kultūrinį Kuršių marių regiono mikrogeografinių arealų savitumą.
Didžiosios irklinės valtys. Be mažųjų ir vidutinių
(t. y. venterinių burvalčių) irklinių valčių, K. Grėgeris
apibūdino ir didžiąsias irklines valtis – grosser Handkahn (Groeger 1956: 70). Šios buvusios tvirtesnės, platesnės ir ilgesnės už mažąsias ir vidutines. Šios valtys
priekinei burei turėdavusios antrąjį sostą (t. y. šiose valtyse buvo du stiebai). Irklų diliai buvo borto priekyje, viduryje ir gale. Valtis turėdavo triumą, skirtą sugautoms
žuvims ar kitokiam kroviniui laikyti. Achteryje (užpakalinėje valties dalyje) buvo mažutė kajutė su durelėmis, ant jos pritaisydavo dantytą sijelę (įrantą, kerbą),
kad buriuojant oderės (vairo) elementą (rumpelį) būtų
galima laikyti reikiamoje padėtyje. Iš aprašo matyti, kad
kalbama apie didžiąsias žvejybines – bradinę, korninę
ir kiudelinę – valtis. Šio tipo burvaltės K. Grėgerio prisiminimuose vadinamos ir Haffkahn („marių valtis“). Dar
jis pamini valties tipą Fischsau („žuvies, žuvinė kiaulė“). Ši valtis priklausiusi vienam Mingės kaimo žuvų
supirkėjui; joje įrengdavo talpyklas žuvims laikyti, kad
į Tilžę ar Karaliaučių būtų pristatytos gyvos žuvys. Kiti
šaltiniai apie tokią valtį Kuršių mariose neužsimena.
Burvaltės. Venterinės valtys. Šios plokščiadugnės
valtys buvo mažesnės už didžiąsias žvejybines valtis
(7–7,5 m ilgio), dažniausiai turėjo tik vieną stiebą, neturėjo paragės. Jos buvo skirtos žvejoti priekrantėse,
venteriams statyti ir tikrinti.
Didžiosios žvejybinės valtys. Stambiausios Kuršių
marių žvejybos valtys buvo plokščiadugnės burvaltės,
šiuo metu žinomos bendru kurėno5 įvardu. Šaltiniuo5. Kurėnas nėra autentiškas burvaltės pavadinimas; tai naujadaras,
atsiradęs dėl korektūros klaidos iš kuršėno – kito naujadaro,
sovietmečiu pasiūlyto Vytauto Gudelio (Gudelis 2006: 25).
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se jos dažniausiai vadintos didžiosiomis žvejybinėmis
valtimis, šiam autentiškam pavadinimui pirmenybę
teikia ir straipsnio autoriai. Pagal naudotus tinklus yra
skiriamos trys jų rūšys: bradinės, kiudelinės ir korninės
valtys. Jų konstrukcija buvo panaši, skyrėsi tik funkcija, dydis ir kai kurios detalės. Kintiškis H. Cyrulis,
jaunystėje matęs plaukiojančias didžiąsias žvejybines valtis, jas vadina barkasais (Cyrulis 2015). Nors
barkasais įprastai vadinamos motorinės valtys, tačiau
pateikėjas turėjo omenyje būtent didžiąsias žvejybines
valtis – stambiausius žvejybos laivus mariose, turėjusius bures ir vėtrunges.
Bradinė valtis (vok. Braderkahn, Braddenkahn).
Šio tipo burvaltės buvo mažiausios iš didžiųjų žvejybinių valčių (8–10 m ilgio). Iš jų žvejota tinklais – bradais, kuriuos, kaip ir korninius tinklus, vilko dvi valtys.
Juos apie valandą traukdavo pavėjui, tuomet mažesnioji
valtis priplaukdavo prie bradinės, kad patikrintų laimikį
(Knapkis 2013). Jei nebūdavo vėjo, bradinės žvejai irdavosi irklais (Gudelis 2006: 29). Inspektorius Andrius
Rondomanskis leidinyje „Mažosios Lietuvos žvejyba“
tarp šešių žvejų naudojamų transporto priemonių mini
ir bradines valtis, kurios „vartojamos žvejybai su kurėnais (čia turima omenyje tinklo, o ne valties rūšis – aut.)
ir kiudeliais“ (Rondomanskis 1924: 39–40).
Korno valtis (vok. Kornkahn, Kurrenkahn). Šios
burvaltės buvo didesnės už bradines valtis, tačiau kiek
mažesnės už kiudelines valtis (maždaug 11–12 m ilgio). Iš jų žvejota korniniais tinklais, kuriuos paprastai
traukė dvi šalia viena kitos plaukiančios burvaltės.
Kiudelinė valtis (vok. Keitelkahn). Tai didžiausia
žvejybos priemonė mariose, žvejų vadinta kiudeline valtimi, arba kiudelvalte, kuri dreifuodama vilkdavo tinklą,
vadinamą kiudeliu. Simo Knapkio teigimu, kiudelvaltės
buvo iki 13 m ilgio ir 3,3 m pločio (Knapkis 2013).
Kylinės valtys. Kylinės valtys dėl seklaus marių
dugno Kuršių mariose buvo naudojamos retai. G. Viloveito teigimu, prieš Pirmąjį pasaulinį karą nuo Nidos iki Nemirsetos būta mažiausiai 120 kylinių valčių
(Willoweit 1969: 240). D. Elerto žiniomis, XX a. pr.
jomis imta žvejoti ungurius, todėl jos buvo vadinamos ungurinėmis, arba pagal žvejybos būdą – ūdinėmis, valtimis (Elertas 2008: 29). Kuršių marių žvejys
V. Gelžius mini ir kitą ungurinės valties pavadinimą –
laivukas, jos korpusas buvo išlenktas (vadinasi, tai iš
tiesų ne plokščiadugnis, o kylinis laivas – aut.). Pasak
V. Gelžio, unguriai ūdomis buvo gaudomi dar apie 20
metų po Antrojo pasaulinio karo (Piškinaitė-Kazlauskienė 1995: 466), todėl galima spėti, kad tiek pat laiko
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2 pav. Ungurinės (kylinės) valties, naudotos žvejyboje ūdomis,
teorinis brėžinys (www.muziejus.lt).

buvo naudojamos ir kylinės ungurinės valtys, kol tradicines žvejų valtis mariose galutinai pakeitė motoriniai
botai ir dorės. Ungurinės valtys buvo apie 6–7 m ilgio,
irklinės (2 pav.), tačiau galėjo turėti ir vieną stiebą bei
dvi bures. Korpusas buvo gaminamas iš pušies ir tvirtinamas 7–8 španhautais.
Šįsyk daugiausia dėmesio skyrėme žvejybos laivams, liko neaptartos krovininės burvaltės – vytinės,
reizinės ir kt., skirtos gabenti kroviniams.

Kuršių marių žvejų transporto priemonių
paveldas
Autentiškų žvejų vandens transporto priemonių,
statytų XIX–XX a. pr., neturime daug. Nedatuotas luoto su pertvara fragmentas saugomas Neringos istorijos
muziejuje (3 pav.). Tai 2,03 m ilgio, 0,47 m pločio ir
apie 0,2 m aukščio apdegusi užpakalinė luoto dalis.
Menininkas Eduardas Jonušas sovietmečiu šį fragmentą rado maždaug 3 km į pietus nuo Nidos, „prieškopėje“. Šalia rastojo luoto fragmento buvę darbininkai
E. Jonušui teigę, kad „neseniai sudegino pusę panašaus
medžio“. Šiame straipsnyje apžvelgti istoriniai duomenys rodo, kad luotais Kuršių mariose buvo plaukiojama
dar ir XX a. pirmojoje pusėje, todėl teoriškai jis gali
būti datuojamas XIX–XX a.
Vieną didžiąją žvejybinę valtį (4 pav.) saugo LJM.
Ši valtis buvo pastatyta Nidoje apie 1935 m. Jos ilgis –
10,7 m, didžiausias plotis – 3,3 m, stiebo aukštis – 10 m.
Remiantis valties ilgiu galima daryti prielaidą, kad tai
buvusi bradinė arba korninė valtis. Po rekonstrukcijos
ji 1989 m. buvo nuleista į vandenį Klaipėdoje. „Tuo
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3 pav. Luoto fragmentas (Inv. nr. NIM 794 I-B-232) Neringos
istorijos muziejuje 2015 m. K. Permino nuotrauka.

4 pav. Didžioji žvejybinė valtis (Inv. nr. LJM LT 427) Lietuvos
jūrų muziejuje Smiltynėje. 2015 m. E. Samuitienės nuotrauka.

metu tai buvo vienintelis autentiškas kurėnas, išlikęs
iš kadaise kelis šimtus burinių valčių turėjusio Kuršių
marių žvejų laivyno“ (Adomavičius 2010: 146). Šiuo
metu burvaltė eksponuojama Smiltynėje esančioje senųjų žvejybos laivų aikštelėje, po specialiai jai pastatytu stogu. Išlikęs korpusas su vidinėmis konstrukcijomis
ir stiebas. Autentiškos burės ir laivavirvės neišlikusios.
Žvejo etnografinėje sodyboje Nidoje, lauko ekspozicijoje, eksponuojamos trys valtys, perimtos iš Klaipėdos kraštotyros muziejaus 1988 m.6 Viena jų – ąžuolinė
(Inv. nr. GEKNIM-807 I-B-244), gauta iš Nidos gyventojo E. Tarailos. Valtimi žvejota Kuršių mariose. ŽESN
darbuotojai teigė, kad valtis buvo rasta nuskandinta
įlankoje prie Juodkrantės (5 pav.). Jos ilgis – 7,54 m
(metrikose nurodytas ilgis – 8 m), plotis plačiausioje
vietoje – 2,3 m (metrikose – 2,4 m), aukštis ties viduriu – 0,8 m. Valties viduje yra padėta viena 1,46 m
ilgio, 0,55 m pločio storajame gale šliūžė, sukalta iš
dviejų lentų ir sutvirtinta geležiniu apkalu.
Kita valtis (Inv. nr. GEKNIM 808 I-B-245), muziejaus metrikose įvardyta kaip Didžioji žvejybinė valtis,
o muziejaus gaunamų eksponatų knygoje – bradinė.
Kaip rašoma muziejaus metrikoje, ši valtis (6 pav.)
gauta iš Priekulės apylinkės Svencelės kaimo gyventojo V. Tolušo. Valtis, anot V. Tolušo, statyta apie
1880 m., plaukiojo Kuršių mariose. Jos korpuso ilgis –
8,2 m (metrikose nurodytas neteisingas ilgis – 9 m), didžiausias plotis – 2,45 m, aukštis ties viduriu – 0,97 m.
Metrikoje yra toks įrašas: „ąžuolinė su vairu ir stiebu,
šonai smaluoti, apkaustyti per lentų sudūrimus geležiniais apkaustais. Turi per vidurį suolelį, dugnas pušinių
lentų, dvigubas, prie šono šliūžė – medinė lenta“. Tačiau šios valties autentiškumu verčia abejoti laivadirbio S. Knapkio informacija, kad ši valtis statyta apie
1992–1994 m. Iš tiesų kai kurios valties konstrukcijos
detalės, ypač tos, kurios turėjo būti nuolat veikiamos
vandens ir mechaninių pažeidimų (bortai ir oderė),
6. Muziejaus metrikose nurodoma, kad vienos valties (Inv. nr.
GEKNIM-807 I-B-244) ilgis yra 8 m (restauruota, „stovi prie
marių“), kitos valties (Inv. nr. GEKNIM 808 I-B-245) ilgis –
9 m (ši valtis yra muziejaus kieme). Tačiau nuvykus į muziejų
paaiškėjo, kad trumpesnioji valtis stovi muziejaus kieme, o ilgesnioji
eksponuojama netoli marių krantinės, už muziejaus tvoros. Metrikose
įsivėlusi klaida arba sumaišyti valčių ilgiai. Tai apsunkina tyrimą.
Trumpesniosios valties (Inv. nr. GEKNIM-807 I-B-244, tos, kuri
stovinti prie marių) metrikoje nurodyta, kad ji turi vieną šliūžę, vairą
(vieną šliūžę turi būtent muziejaus kieme, o ne prie marių esančioji,
tačiau ši neturi vairo – gal neišlikęs, nors įtaisas vairui įkabinti valtyje
yra – aut.). Ilgesniosios valties (Inv. nr. GEKNIM 808 I-B-245, tos,
kuri neva stovi muziejaus kieme) metrikoje rašoma, kad „valties
šonai smaluoti, prie šono yra šliūžė“. Iš dviejų aptariamųjų valčių
dervuota yra stovinti muziejaus kieme, tačiau ji yra trumpesnioji
(Inv. nr. GEKNIM-807 I-B-244).
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5 pav. Didžioji žvejybinė (bradinė) valtis (NIM. Inv. nr. GEKNIM-807I-B-244) Žvejo etnografinėje sodyboje Nidoje. 2015 m.
K. Permino nuotrauka.

6 pav. Didžioji žvejybinė (bradinė) valtis (Inv. nr. GEKNIM-808 I-B-245) Žvejo etnografinėje sodyboje Nidoje. Atrodo, kad
ši valtis nėra autentiška. 2015 m. K. Permino nuotrauka.
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7 pav. Turginė valtis (Inv. nr. GEKNIM-809 I-B-246) Žvejo etnografinėje sodyboje Nidoje. 2015 m. K. Permino nuotrauka.

neatrodo senos ir nudėvėtos. Bortai – nedervuoti, vadinasi, ši valtis nebuvo ruošta plaukioti. Konstrukcijoje yra šiuolaikinių veržlių ir fabrikinės gamybos vinių
(muziejaus darbuotojai neminėjo, kad ši valtis buvo
restauruota). 8 m ilgis taip pat nėra būdingas autentiškoms didžiosioms žvejybinėms valtims. Įtarimų kelia ir
metrikų įrašas, kuris žodis žodin (išskyrus dydžius) atitinka kitos valties (Inv. nr. GEKNIM-807 I-B-244) metrikų įrašą – atrodo, kad jis buvo tiesiog nukopijuotas.
Pastarųjų dviejų valčių konstrukcija iš esmės skiriasi, nors metrikose abi įvardytos kaip bradinės. Valtis,
kurios Inv. nr. GEKNIM-808 I-B-245, turi beveik visus didžiosioms žvejybinėms valtims būdingus konstrukcijos bruožus – paragę ir pasturą (nedideles patalpas valties priekyje ir gale), dvi vietas stiebams (sostą
didžiajam stiebui ir angą paragėje mažajam). Nėra tik
viršutinės bortų apkalos lentos – tai itin retas atvejis
didžiųjų žvejybinių valčių statyboje (ir taip pat verčia
abejoti valties autentiškumu).
Ir kitos valties (Inv. nr. GEKNIM-807 I-B-244) įvardijimas bradine kelia rimtų abejonių. 7,5 m ilgis yra
aiškiai per mažas didžiosioms žvejybinėms valtims, net
ir bradinėms. Be to, ši valtis neturi didžiosioms žvejybinėms valtims svarbių konstrukcijos elementų – pa-

ragės, pasturos, viršutinės bortų apkalos lentos. Maža
to, valties viduje nesimato jokių stiebo tvirtinimo detalių – nei sostos (šioje vietoje gana tvirtai fiksuota tik
25 cm pločio ir 4 cm storio lenta (metrikose įvardyta
suoleliu) be jokių angų stiebui), nei kulnies (stepso).
Sunku patikėti, kad tokio ilgio valtis nebūtų turėjusi
bent vieno stiebo, tikėtina, kad stiebas ir jo tvirtinimo
detalės tiesiog neišliko, juo labiau kad šioje valtyje yra
kerbas (skersinė trinkelė rumpelio fiksacijai), vadinasi,
valtis buvo vairuojama odere (vairu, tvirtinamu valties
užpakalyje), o tai būdinga kaip tik burvaltėms. Išlikusios ir nagelių tvirtinimo sijos. Šios valties konstrukcija
leidžia teigti, kad tai buvusi venterinė valtis.
Muziejuje eksponuojama ir turginė valtis (7 pav.).
Anot įrašo muziejaus metrikoje, ši valtis „medinė
plokščiadugnė, su stiebu ir vairu, šonai smaluoti, viršuje sutvirtinti geležine juosta, dugnas dvigubas, turi
suolelius ir vairą. Šonų lentos supuvusios, dugno lentos
supuvusios“. Valtis gauta iš Svencelės kaimo gyventojo. Ja plaukiota Kuršių mariose ir kanaluose – „vežė
valtimi žuvį į Klaipėdos turgų“. Valties ilgis – 7,05 m
(metrikose nurodytas neteisingas ilgis – 7,5 m), didžiausias plotis – 1,80 m (metrikose nurodytas neteisingas plotis – 1,4 m), aukštis ties viduriu – 0,5 m.
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Įdomu tai, kad šios ir šalia eksponuojamos valties
(aprašyta anksčiau, Inv. nr. GEKNIM-807 I-B-244)
konstrukcija analogiška, nors skiriasi valčių dydžiai.
Paminėtinos šios konstrukcijos analogijos: vienoda
vytinių (špantų) išdėstymo padėtis, tose pačiose vietose pritvirtintos skersinės lentos (suoliukai), abiejų
valčių bortų viršus sutvirtintas pusapskritimio formos
skerspjūvyje metalinėmis juostomis (kitose valtyse
toks tvirtinimas nefiksuotas), abiejų valčių identiškos
ragų formos, abi turi dvigubą dugną, abiejų vytiniai ties
sulenkimu ir viršutinėje dalyje sutvirtinti panašios formos metalinėmis plokštelėmis. Abiejose neišlikę stiebo tvirtinimo pėdsakų, tačiau yra nagelių, skirtų laivavirvių galams fiksuoti, tvirtinimo vietos (tai rodo, kad
stiebai šiose valtyse vis dėlto buvo). Abiejose valtyse
tose pačiose vietose įrengtos skylės dilėms – priekinėse
valčių dalyse po vieną porą abiejuose bortuose.
Šilutės muziejaus lauko ekspozicijoje stovi mažoji žvejybinė valtis (8 pav.). Metrikoje įvardyta valtike,
pagaminta XIX a. pab. arba XX a. pr. Rusnėje. Valčiai
„priklausė“ du irklai, du piltai ir vairas (muziejaus darbuotojai apie šiuos daiktus informacijos neturi). Valties
ilgis – 6,1 m, plotis – 1,3 m, rago aukštis – 98 cm, galo
aukštis – 60 cm. Valtį Šilutės muziejui 1959 m. padova-

8 pav. Mažoji žvejybinė valtis (Inv. nr. 2654) Šilutės muziejuje 2015 m.
K. Permino nuotrauka.
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nojo Vorusnės kaimo žvejas Fridrichas Plakčys. Valtis
eksponuojama lauke, stoginėje be sienų.
ŠM lauko ekspozicijoje saugoma irklinė valtis perdaryta taip, kad būtų panaši į venterinę valtį (9 pav.).
Valties ilgis – 7,7 m, plotis plačiausioje vietoje –
1,92 m. Šioje sąlygiškai nedidelėje valtyje daug konstrukcinių detalių, būdingų venterinėms valtims ir net
didžiosioms žvejybinėms valtims: paragė, pastura, sosta, kerbas, viršutinė bortų apkalos lenta. Pagrindinį valties varymo būdą išduoda bortuose esančios net keturios dilių vietos – ties pirmuoju ir antruoju, tarp antrojo
ir trečiojo vytinių (špantų) ir užpakalinėje dalyje, ties
pastura. Metrikos nėra. Anot buvusios ŠM direktorės
Danutės Narbutienės, ši valtis buvo pirkta iš Rusnės
žvejo Erčiaus Jurgenaičio (1898–1982).7
Dar viena žvejybinė valtis iš Nidos buvo patekusi į
Latvijos etnografinį muziejų po atviru dangumi. Straipsnio autoriai pateikė muziejui užklausą, tačiau atsakymo
negavo. Valtis, itin panaši į Kuršių marių burvaltę (10
pav.), saugoma Pajūrio muziejuje po atviru dangumi
7. Ši informacija gali būti netiksli, nes, anot D. Narbutienės, ir ŠM
mažoji žvejybinė valtis įsigyta iš E. Jurgenaičio. Tačiau muziejaus
metrikoje užfiksuoti kitokie mažosios žvejybinės valties įsigijimo
faktai.

9 pav. „Venterinė“ valtis (be Inv. nr.) Šilutės muziejuje 2015 m.
K. Permino nuotrauka.
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10 pav. Venterinė (?) valtis (Inv. nr. VZBM 2473) Pajūrio muziejuje po atviru dangumi Venspilyje. Muziejaus nuotrauka.

(PBM) Ventspilyje (Latvija). Pateikę užklausą, gavome
prieštaringą informaciją: anot muziejaus fondų saugotojos Baibos Koršės (Baiba Korše), ši valtis „buvo naudojama žvejybai įlankoje ir upėse“, tačiau skliausteliuose
priduriama, jog „senieji žvejai nepamena, kad tėvai ir seneliai būtų gaudę žuvis tokiomis valtimis. Pasakodavo,
kad tokios valtys būdavo patogios kroviniams gabenti į
jūrinius laivus. Valtis rasta Ventos upės vagoje prie Pasiekstės“ (gyvenvietė apie 10 km į pietus nuo Ventspilio
miesto centro – aut.). Deja, nedetalizuojama, kokia įlanka turima omenyje. Ar tai ne Kuršių marios? Mat valtis
yra plokščiadugnė, tokia negalėjo būti naudojama atviroje Rygos įlankoje kroviniams į jūrinius laivus gabenti.
Muziejaus darbuotojos duomenimis, valtis pagaminta
iš ąžuolo, dervuota, plokščiadugnė (būdingas Kuršių
marių valčių bruožas), jos ilgis – 6,1 m, plotis – 1,6 m,
aukštis – 0,6 m. Turi aštuonis špantus (būdingas Kuršių
marių valčių bruožas). Į muziejų pateko 1960 m.8, buvo
8. Spėjimą, kad ši valtis yra iš Kuršių marių, patvirtina faktas, jog kaip
tik 1960 m. dvi didžiosios žvejybinės valtys iš Nidos buvo išvežtos
į Latvijos etnografinį muziejų po atviru dangumi Rygoje (Martinso
Kuplaiso ir Romaldo Adomavičiaus žodinė informacija), iš kurių bent
viena (Nid. 1) buvo grąžinta Lietuvai. Tiesa, S. Knapkio teigimu, į
Lietuvą buvo grąžintos abi valtys. Antroji buvo eksponuojama NIM,
kol prieš keletą metų buvo nurašyta ir sunaikinta. NIM muziejaus

restauruota. Pagal aprašymą ir išvaizdą ši valtis itin panaši į venterinę valtį.
Be muziejuose saugomų eksponatų, valčių ir laivų
tebėra Kuršių marių dugne. Per ilgus šimtmečius mariose skendo įvairiausi laivai. Ir XIX–XX a. pirmojoje
pusėje žvejybą lydėjo nelaimingi atsitikimai, skęsdavo
ir žvejai, ir laivai. 2007 m. vienas straipsnio autorių dalyvavo Klaipėdos universiteto (KU) vykdytuose sonariniuose Kuršių marių dugno tyrimuose tarp Nidos ir
Ventės rago. Tyrimų metu aptikta 16 objektų, iš kurių
mažiausiai 6 – nuskendę laivai. Vienas šių laivų buvo
medinis, 8,5 m ilgio ir apie 2,5 m pločio, su retai išdėstytais špantais. Galbūt tai žvejybai skirtas laivelis, venterinė valtis. Povandeninės archeologijos tyrimams reikalinga profesionali komanda, jie reikalauja daug lėšų
ir laiko, todėl detalesnius Kuršių mariose nuskendusių
laivų ir valčių tyrimus tenka atidėti ateičiai. 2007 m.
tyrimai patvirtino, kad po vandeniu slypi gausūs marinistinio paveldo klodai.

darbuotojų teigimu, viena žvejybinė valtis iš tiesų buvo nurašyta ir
sunaikinta prieš keletą metų. Galbūt viena šių valčių, kuri „naudota
žvejyboje mariose“ ir kurios „nepamena senieji žvejai“ atsidūrė
PBM? Bet kokiu atveju, situacija lieka neaiški.
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Išvados
Ikonografinė medžiaga ir amžininkų prisiminimai
leidžia teigti, kad XIX–XX a. pirmojoje pusėje žvejybai Kuršių mariose naudotos įvairios vandens transporto priemonės ir kad jų būta daug. Straipsnio autorių surinkta medžiaga atskleidžia, kad iš daugybės žvejybos
valčių iki mūsų dienų išliko, deja, vos 4–5 (iš jų viena
galbūt Latvijoje): viena didžioji žvejybinė valtis, dvi
(?) venterinės valtys, viena mažoji žvejybinė valtis ir
viena turginė valtis. Taip pat nedatuotas luoto fragmentas. Tyrimas parodė, kad išlikusiosios valtys yra nepilnai sukomplektuotos – tik viena tebeturi vieną stiebą,
kitose valtyse nei stiebai, nei burės, laivavirvės ar kitos
takelažo ir rangauto detalės nėra išlikusios. Tik dviejose valtyse išliko šliūžės.
Beveik visos išlikusios valtys yra itin blogos būklės – lentos išsiklaipiusios, perpuvusios, apsamanojusios. Tvirtinimo detalės (plokštelės, vinys, kaiščiai)
atšokę, išsinėrę. Jų būklė ir toliau prastėja. Dvi autentiškos valtys yra laikomos po atviru dangumi, trys – po
stoginėmis be sienų; šios stoginės neapsaugo eksponatų nuo neigiamo gamtos jėgų poveikio. Fiksuotas
atvejis, kai valčių eksponavimo vieta parinkta visiškai
neapgalvotai – valtys sustatytos po medžiu, ant jų laša
lietaus vanduo, krinta ir pūva lapai, gadindami unikalius eksponatus. Dar viena valtis kažkodėl eksponuojama už muziejaus teritorijos, šalia pėsčiųjų tako. Muziejaus darbuotojų teigimu, į šią valtį nuolat laipioja ir ją
gadina suaugusiųjų nedrausminami vaikai ar neblaivūs
asmenys. Keista, kad muziejaus administracija neįstengia pakabinti lentelės su įspėjimu nelaipioti ar apjuosti
eksponatą nors simboline virveline tvorele.
Netvarkingai šie muziejiniai eksponatai aprašyti, jų
metrikos daugeliu atvejų netikslios, prieštaringos, o kai
kuriais atvejais jų iš viso nėra. Nė viename muziejuje
šių valčių išsaugojimas nėra prioritetinė kryptis, nors
muziejai traktuojami kaip reprezentacinės unikalios
pamario kultūros išsaugojimo institucijos.
Nė viena tyrime aprašytų valčių nėra įtraukta į jokius svarbesnius paveldosaugos registrus – paradoksalu, tačiau lietuvių ir kuršininkų XIX a. ir pirmojoje
XX a. pusėje statytos ir naudotos valtys net neturi istorinių laivų statuso (pavyzdžiui, kelios suomiškos ir
vokiškos jachtos, statytos XX a. pirmojoje pusėje, yra
įtrauktos į LR jūrinio kultūros paveldo registrą). Reikėtų patikslinti, kad pagal LR įstatymus, jei eksponatas
priklauso muziejui, į Kultūros paveldo departamento
registrus jis negali būti įtraukiamas.
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Tyrimas parodė, kad XIX–XX a. pirmosios pusės
Kuršių marių žvejybos transporto priemonių paveldas
nėra gausus, bet iš tiesų yra autentiškas ir unikalus,
deja, sparčiai nykstantis. Kai kurie muziejai prieš keletą metų jau yra nurašę ir sunaikinę autentiškas Kuršių
marių žvejų valtis dėl jų neva prastos būklės. Valtys sunaikintos net neužfiksavus jų duomenų, tad visa informacija negrįžtamai prarasta. Neoficialiais duomenimis
(kai šie duomenys taps oficialūs, jau bus per vėlu), vienas muziejus greitai ketina nurašyti ir kelias šiuo metu
eksponuojamas valtis, pristatytas šiame straipsnyje.
Aptartos problemos atspindi XXI a. Lietuvos piliečių ir kultūros paveldo institucijų požiūrį į Lietuvos
marinistinį paveldą – geriausiu atveju jis prižiūrimas
tik minimaliai, blogiausiu – tiesiogiai ar netiesiogiai
naikinamas.
Straipsnio autoriai primygtinai rekomenduoja institucijoms, atsakingoms už šio paveldo išsaugojimą ateities kartoms, imtis neatidėliotinų veiksmų išsaugant
(restauruojant) išlikusias Kuršių marių žvejų valtis. Tą
galima padaryti pasitelkus, pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūrinę paramą ar kitus finansavimo šaltinius.
Kol kas šį negausų, bet unikalų ir autentišką paveldą
išgelbėti dar tikrai galima.
Santrumpos:
KU = Klaipėdos universitetas.
LJM = Lietuvos jūrų muziejus.
NIM = Neringos istorijos muziejus.
PBM = Piejūras brīvdabas muzejs (Pajūrio muziejus po atviru dangumi,
Ventspilis).
ŠM = Šilutės muziejus.
ŽESN = Žvejo etnografinė sodyba Nidoje.
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Material heritage of the water transport
vehicles of fishermen from the northern
part of the Curonian Spit
Evelina SAMUITIENĖ, Klaidas PERMINAS
Based on historical material, this article analyses the
tangible heritage of the northern part of the Curonian Spit’s
water transport heritage in the 19th c.–first part of the 20th c.
This is Lithuania’s marinistic heritage. During the period
under discussion, the Curonian Spit’s fishermen usually
would fish in the high waters with various nets from boats
and sailboats. Besides rowing boats, sailboats were often
used for fishing. Most popular were the great fishing boats –
bradinė, korninė and kiudelinė boats, which in the early Soviet period were called under the new term kurėnas. Only a
few boats and sailboats from the once vast Curonian Spit’s
fishermen “armadas” have reached our times. They are exhibited at museums along the seacoast region in unsuitable
conditions, but besides being a museum piece, they have no
other protection status and are rapidly disappearing due to
inadequate storage conditions.
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Kuršių marių laivai fotografijose:
iš tapytojo, fotografo, kolekcininko Sauliaus KRUOPIO archyvo
Grakštūs Kuršių marių laivai – burvaltės, didžiosios
žvejybinės valtys – visais laikais traukė akį. Apie tai, kiek
nedaug jų pavyko išsaugoti iki XXI a., rašoma istorikų
Evelinos Samuitienės ir Klaido Permino straipsnyje.
Kaip šie laivai atkuriami šiandien, pasakoja dailidė Vaidotas Bliūdžius. O tuos laikus, kai kiekvienas Kuršių
marių pakrantės žvejys turėjo savo laivą (kartais ir ne
po vieną), mena XX a. pirmosios pusės vaizdai. Laimei,
išliko tūkstančiai fotografijų ir šimtai atvirukų, įstabių
Kuršių nerijos prieškario gyvenimo liudytojų, kuriuose
įamžinti tapybiški šių laivų siluetai. Jie sustingę, rodos,
visada ramiuose marių vandenyse ar vienas šalia kito
išsirikiavę Nidos, Juodkrantės, Rasytės prieplaukose.
Fotografui ar tapytojui šie žvejo kasdienio gyvenimo
palydovai – plastiška kraštovaizdžio detalė, poilsiautojams – nerūpestingos fotosesijos vieta. Mums – įspūdingas šio krašto simbolis.
Pasak Sauliaus Kruopio, prieš Antrąjį pasaulinį karą
Kuršių mariose plaukiojo daugiau kaip 400 kuršvalčių
(dabar vadinamų kurėnais), apie 70 laivų stovėdavo
vien Nidos prieplaukoje. Tačiau po Antrojo pasaulinio
karo jų liko nedaug. Dalis buvo paskandinta į Vakarus
besitraukiančių vietos gyventojų, kita dalis sunaikinta
jau kraštą okupavusios rusų kariuomenės, likusius
plokščiadugnius žvejų laivus ilgainiui išstūmė modernesni motorlaiviai ir kt.
Tapytojo S. Kruopio kolekcijoje per porą dešimtmečių sukaupta šimtai šių laivų atvaizdų. Dailininkas pasakoja, kad pirmieji atvirukai su senojo Vilniaus, Kauno ir
prieš karą Karaliaučiuje atspausdintais Nidos vaizdais
į jo, tuomet dar Vilniaus dailės akademijos studento,
rankas pateko devintojo dešimtmečio viduryje pasiūlius vienam Maskvos kolekcininkui. Vėliau kolekcija vis
augo – Kuršių nerijos tema užbūrė ilgam.
Dailininko teigimu, Kuršmarių laivai buvo įamžinti
ir šimtuose tapybos darbų. XIX a. pab.–XX a. pr. Kuršių
neriją visoje Europoje garsino Nidoje įsikūrusi menininkų
kolonija. Čia lankėsi Vokietijos moderniojo ir avangardinio
meno grupei „Brüke“ („Tiltas“) (1905–1913) priklausę
tapytojai ekspresionistai. Vienas žymiausių – Maksas
Pechšteinas (Max Pechstein) – Nidoje lankėsi nuo
1909 m., kolekcininkui pavyko aptikti jau apie 50 jo darbų,
vaizduojančių kurėnus. Ypač daug kurėnų nutapė iš Vokie-
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tijos atvykęs ir Nidoje 1930 m. dirbtuvę pasistatęs dailininkas Karlas Knaufas (Carl Cnauf). Menininkų kolonijos
gyvavimą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Jau žinoma,
kad iki 1945 m. Nidoje tapė virš 300 įvairių šalių menininkų.
Sauliaus Kruopio iniciatyva tarptautiniai ekspresionistinės tapybos plenerai Nidoje vėl pradėti rengti
1995 m. ir tęsiasi iki šiol. Juose jau dalyvavo 315 autorių
iš Lietuvos ir svetur, sukaupta įspūdinga (daugiau nei
800 darbų) šiuose pleneruose sukurtų kūrinių kolekcija.
Bet tai jau kita tema. Svarbu, kad Nidos dailininkų
plenerams skirtuose leidiniuose – nuo plakatų iki įspūdingos apimties enciklopedinių leidinių, dailininkas
paskelbė daug unikalios ikonografinės medžiagos, taip
pat ir Kuršmarių laivų atvaizdų. Menininkas pasidalytų
ir daugybe kitų įsimintinų, kultūrinę atmintį žadinančių
Kuršių nerijos fotografijų, jei atrastų geranoriškų ir
krašto istorijai neabejingų rėmėjų bendraminčių.
Remtasi S. Kruopio sudarytomis knygomis:
Nida. Briüke. Ekspresionistinės tapybos plenerų antologija. Iliustruota
istorija. Sudarė Saulius Kruopis. V.: Nidos menininkų asociacija
„Tiltas“, 2009, 604 p.;
Nida Art. Nidos tapybos kolekcija. Tradicija nori gyventi. V.: Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, 2013, 232 p.

Boats of the Curonian Spit in
photographs and postcards:
from the archive of painter,
photographer, collector Saulius
KRUOPIS
The flat-bottomed boats of the 21st c. in the Curonian Spit are recreated according to blueprints, and up
until World War II every fishermen of the Curonian Spit
had one. Scenes from the first half of the 20th c. can be
found in photographs, postcards and work by painters
from the artist colonies established in Nida. Old photographs from the private archive of painter, photographer, collector Saulius KRUOPIS are exhibited.
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Didžioji Kuršių marių žvejybinė valtis (kurėnas) špritiniu takelažu. Nida, 1931 m.

Didžiosios žvejybinės valtys ir pramoginė jachta. Juodkrantė.
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Tinklo taisymas. Galbūt pozuojama fotografui – žvejai kasdien akinamai baltais marškiniais nesipuošė, ypač dirbdami. 1934 m.

Didžioji Kuršių marių
žvejybinė valtis
špritiniu takelažu,
registruota Nidoje.
Dešinėje matome
legendinį Herrmano
Blodės viešbutį, kuris
buvo Nidos menininkų
kolonijos traukos
centras. Nida, 1935 m.
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Didžiosios Kuršių marių žvejybinės valtys (kiudelinės) špritiniu takelažu su džiovinamais ant stiebo tinklais – kiudeliais Nidoje (tai
išduoda vėtrungės ir raidės NID ant burių). Gerai matomi ir akmeniniai tinklų pasvarai (apie 5–10 cm ilgio, 5–8 cm pločio). Nida, 1937 m.
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Žvejys didžiojoje žvejybinėje valtyje. Dešinėje guli šliūžė – švertas,
plokščiadugnėse valtyse naudota vietoj kylio. Nida, 1932 m.

Žvejai su venterinėmis valtimis. Nida, 1932 m.

Žvejų uostas Nidoje. Prie didžiųjų žvejybinių valčių su džiūvančiais kiudeliais susitinka
Klaipėdos gubernatūros tarnautojai ir Nidos muitininkai. 1935 m. spalio mėn.
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Didžioji Kuršių marių žvejybinė valtis gafeliniu takelažu, registruota Įsėje. Nida, 1936 m.

Poilsiautojos prie didžiųjų
žvejybinių valčių su
džiūvančiais tinklais –
kiudeliais. Nida, 1937 m.
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Dešinėje – didžioji žvejybinė valtis. Tolumoje – baidokas, krovininis dvistiebis laivas špritiniu takelažu.
Už jo – pagalbinė irklinė valtis. Baidokais plaukiota Nemune ir Kuršių mariose. Juodkrantė, 1931 m.

Didžiosios žvejybinės valtys špritiniu takelažu. Pirmoji – irklinė valtis klinkeriniu būdu suleistomis bortų lentomis. Nida.
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Didžiosios žvejybinės valtys
špritiniu takelažu. Nida.

Didžiosios žvejybinės valtys špritiniu takelažu. Iš vėtrungių atrodytų, kad jos iš Purvynės (dabar tai Nidos dalis). Tolėliau – irklinės valtys.
Fotografijos iš privačios Sauliaus KRUOPIO kolekcijos. Komentarai – Sauliaus KRUOPIO ir Klaido PERMINO.
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Trobos, lėkiai, krikštai, kurėnai, vėlukai...
Su dailide, medinių kultūros paveldo dirbinių restauratoriumi Vaidotu BLIŪDŽIUMI kalbasi Juozas ŠORYS.

Apie amatą
Esate dailidė, ne stalius, sakėte, kad medžio meistrui
būti pavadintam dailide – didelis profesinis įvertinimas,
ir kad nereikia painioti šių dviejų apibūdinimų. Kas juos
skiria?
Turime Švėkšnoje dailidžių dirbtuves, taip pavadinome ir mūsų įkurtą įmonę. Statome ar restauruojame
didelius medinius namus, laivus, perstatome, atnaujiname koplytėles ir daug kitų medinių objektų. Seniau
pagrindiniai dailidžių darbo įrankiai buvo kirvis, didesnis kaltas, o stalių – daugiausia oblius; jie paprastai
daro langus, baldus, nors kitur sakoma, kad ir langus
darė dailidės. Mes dabar iš medžio darome viską, išskyrus duris, langus ir baldus.
Ar dar naudojate seną apdailos įrankį, kurį šiaurės
vakarų žemaičiai vadina skliutu?
Tai skaptavimo kirvis, jo ašmenys nukreipti priešinga
kryptimi, nei būna kertant, jis daugiau skirtas apdailos
darbams. Mes jį vadiname peikena. Dirbame ir senoviškais tradiciniais įrankiais, bet nesinaudoti naujoviškais
instrumentais, kurie smarkiai pagreitina darbą, būtų
kvaila ir ekonomiškai nenaudinga – to neleidžia ir mūsų
kuklus biudžetas. Svarbiau sugrįžti prie senovinių arba
tradicinių medžio apdirbimo technologijų.
Kaip pradedate namų atkūrimo darbus?
Nusibraižau detalų brėžinį, kuriame centimetrų ir
milimetrų tikslumu pamatuoju ir pažymiu visus senuosius balkius, kad grąžintume į vietą tokius, kokie buvo.
Kai kuriuos balkius aptvarkome ir paliekame name, o
kitus gaminame dirbtuvėje. Darome tikslias buvusių
rąstų ar jų dalių kopijas.
Stengiamės išsaugoti tradicinius medžio darbų
būdus, nes tai – vertybė. Kodėl, pavyzdžiui, restauruojant seną namą reikia palikti sienas, sienojus, kurių
nematome, viską grąžinti ten, iš kur buvo paimta? Jei
kada žmonės jį ardys, pamatys, kaip anksčiau buvo
daroma. O jei tvarkydami seną trobą visus balkius
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pakeičiame naujais – iš esmės pastatome naują namą,
ir ateičiai nieko seno nepaliekame. Juk muziejai savo
fondų neapkraus, tarkim, sienojais, sienų rąstais, balkiais, jie imasi saugoti tik mažas, gražias detales. Po
daugelio metų tie rąstai gal bus sutręšę, bet jų apdirbimo būdas matysis.
Kokius didesnius restauruotus statinius įsiminėte?
Jūrų muziejuje po gaisro atstatėme Žvejo sodybos
stogą, restauravome Nidoje Tomo Mano (Thomas Mann)
namo stogo konstrukcijas, Mingės (Minijos) kaimo mokyklą. Šie trys didesni darbai (iš ankstyvųjų) kažkodėl įsiminė
visam gyvenimui, nors iš tikrųjų kiekvienas darbas įsiręžia į
atmintį, prisimenu, kur, kada ir kaip darėme...
Iš kur Jūsų kraujyje ir širdyje atsirado (ar išliko?) tas
medžio jausmas, pomėgis, atsidavimas jam? Ar tai kelių
su medžiu dirbusių kartų gyvenimo būdo ir atminties
saugojimas, ar noras kurti „iš savęs“?
Tėviškėje, Švėkšnoje, nuo mažens gyvenau labai
sename mediniame name. Jame buvo daug mūsų prosenelių padarytų baldų. Jie buvo labai geri meistrai.
Mano proprosenelis iš mamos pusės pagal to meto
standartus puikiai išmanė medžio darbus, paskui jo
amatą perėmė sūnus, o duktė, mano prosenelė, mokėjo
pinti kėdes tradiciniu būdu. Vėliau karas, pokaris, visi
išsiblaškė, atrodė, ir amatai baigėsi. Nebeliko tos giminės įrankių ar kokių varstotų. Bet Švėkšnos bažnyčioje
yra varpas, kurio medines konstrukcijas, išlikusias iš
senosios bažnyčios, padarė mano prosenelis Šertvytis
(brolio darytoje fotografijoje matyti medyje išraižytos
jo pavardės raidės ir data – 1887 m.). Aš ant savo darbų
nepalieku autografų, nebent kas paprašo...
Mačiau, kaip mano senelis iš tėvo pusės (beje, kilęs
nuo Pajūralio, link Kvėdarnos) pats darėsi įrankius, buities rakandus, baldelius – kėdes, stalą. Tais laikais visko
trūko, daug kas dirbo su medžiu, tik ne visiems gerai
sekėsi. Nežinau, ar ta patirtis man padėjo, ar ne...
Beje, su minėtu skliutu geriausia skobti medinius
bliūdus. Gal taip ir pavardę užsidirbom? Senelis Kerbedžių kaime daug jų išskobdavo, dar, atsimenu, iš
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Vaidotas Bliūdžius prie statomos vytinės Trakuose. 2011 m.

medžio pridarydavo avilių ir kitokių dirbinių. Dabar
Bliūdžių pavardė yra paplitusi ir apie Švėkšną (Skomantus, Pėžaičius, Veiviržėnus), daugelis ją turinčių
žmonių (man jie – ne giminės) sugeba ką nors padaryti
iš medžio ar šiaip yra geri meistrai. Ypač a. a. meistras
Bliūdžius iš Jonikų kaimo turėjo nagus – darė puikius
kubilus. Aš jau daug ko pats nebedarau, ieškau sugebančių meistrų, vienas visko neapšokčiau.
Norėjote tapti miškininku, nuolat būti tarp medžių –
gal taip norėjote pabėgti iš dailidžių gildijos? Vis dėlto
nepavyko...
Išties norėjau eiti į miškininkystę, bet pasukau į
vadybą, mokiausi Klaipėdoje, paskui kilo klausimas, ką
daryti toliau. Pasukau ten, kur traukė – prie medžio. Iš
pradžių lentpjūvėje pjoviau medieną pardavimui. Paskui jos kaina ėmė kilti, reikėjo vis didesnio kiekio, tad
ėmiau galvoti, ką iš jos galėčiau daryti. Pamaniau, kad
nereikia mūsų girių rąstų vien vežti į užsienį...
Ar prisimenate, koks buvo pirmasis vaikystės ar paauglystės sąlytis su medžiu?
Turbūt visą laiką buvau arti medžio – tai tėvas ką
nors pasidarydavo, tai mums, vaikams, prireikdavo

ką nors padrožinėti. Atsimenu, kaip darėm pirmą
laivuką, nes gyvenome prie tvenkinio... Pirmasis rimtesnis medžio darbas – užsakytas kryžius. Padariau
tradicinį, mūsų kraštui įprastą ir būdingą. Nekopijavau,
kūriau tai, ką daug kartų buvau matęs, bet taip, kaip
pats suvokiau. Ar galėtų būti kitaip? Manau, kad taip ir
būna – pirma pats ką nors sukuri, o paskui žiūri, kaip kiti
padarė... Paskui ir kitus dirbinius iš medžio pradėjome
daryti. Dabar daugiausia užsiimu restauravimu.
Dirbate ir kai kuriuos namų elementus – skiedrinius
stogus, stoginių žirgelius, taip pat įdomiai iš šakų suraitytas pavėsines, rąstines pirtis... Tai turbūt „pramankštos“
laukiant rimtų restauravimo darbų užsakymų?
Seniau darėme daugiau skiedrinių stogų, dabar jų
poreikis šiek tiek sumažėjo, gal todėl, kad jie neilgaamžiai. Turime daug užsakymų, bet ne visų imamės,
nes tiesiog nespėjame. Darėme pirtis ir pavėsines, o
dabar pirmiausia imamės sudėtingesnių restauravimo
darbų. Nors ekonomiškiausia ir pelningiausia būtų
statyti naujus, vienodus rąstinius namus, bet kažkodėl
vis įninkame į kokią seną, supuvusią trobą ir prie jos
parduodame vasaras. Suintriguoja, ir darome, iš dalies
tarsi savo malonumui, nes jei dirbtume vien dėl pinigų,
važiuotume į Norvegiją, kur paprastas statybininkas
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Apie krikštus
Dalyvavote dailininko ir paveldosaugininko, deja, jau
a. a. Eduardo Jonušo užsuktuose senųjų mažlietuviškųjų
Nidos kapinių restauravimo darbuose?
Taip, ten tvarkėme krikštus ir kryžius. Ne tik Nidoje,
bet ir Preiloje, nors ten kapinės mažikės, vis tiek dažnokai užsukdavom. Pagal projektą Neringoje buvo
atkuriami E. Jonušo surinkti ir eksponuojami krikštai,
kurie jau nebuvo suvokiami kaip paminklai konkretiems
žmonėms. Jis buvo atkūręs Nidoje tokį krikštų skverelį.
Gerai nežinau, ar tai buvo jo matytų paminklų kopijos,
ar dailininkas naudojosi literatūroje atkapstytais atvaizdais. Mes juos atkūrėme identiškus – tokius, kokius
išsiveždavome į dirbtuvę.

Švėkšnos (Šilutės r.) bažnyčios varpinės medinis varpo laikiklis,
ant kurio išraižyta meistro Šertvyčio pavardė ir 1887 metai.
Varpas iš senosios bažnyčios perkeltas į naująją, statytą 1905 m.
2004 m. Vytauto Bliūdžiaus nuotrauka.

dažnai uždirba daugiau nei visa mūsų įmonė... Bet nevažiavau dirbti į užsienį ir tikiuosi, kad ateityje nereikės.
Buvo iššūkių, neaiškumų, teko telktis pagalbon kūrybinius gebėjimus?
Teko pagal senuosius pavyzdžius atkurti ne vieną
istorinį laivą. Galėjome naudoti tik tas medžio apdirbimo
technologijos, kurios buvo naudojamos prieš šimtą ar
daugiau metų. O kur jos? Juk neturime, ką pačiupinėti...
Atidžiai žiūrėdami, kaip viskas buvo daroma, daug
sužinome apie tuometinę statybininkų mąstyseną,
pamatome vertingų detalių, elgsenos su medžiu niuansų, bet visko nenusižiūrėsi, tenka ir patiems spręsti.
Atrodo, per tiek darbo metų susikaupė nemaža patirtis
ir turėjau kažko išmokti, bet kartais atrodo, kad seniau
net lengviau darėme nei dabar. Nežinau, ar sudėtingai pradėjau galvoti, ar jėgų sumažėjo... Tiesa, dabar
tenka daug sudėtingesni darbai. Turbūt ir patirtis ne tik
padeda, bet ir trukdo, nes nori padaryti vis geriau.
Be to, seniau vieną didelį darbą galėdavome dirbti
kone metus, o dabar tenka griebtis kelių iškart, nes
reikia ne tik patiems išgyventi, bet ir įmonės pajėgumą
išlaikyti, kad galėtume imtis ambicingesnių užsakymų.
Juk sakoma: kas dirba, ant to ir krauna. Kartais pagalvoju, kad betrūksta tik nabašnikams karstus restauruoti... Tiesa, teko darbuotis ir su kapinių paminklais;
pagal senus pavyzdžius restauravome krikštus ir kryžius, koplytėles.
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Prisiminkite, kaip dirbote su krikštais, koks buvo
E. Jonušo vaidmuo? Kiek turėta istorinės medžiagos, kiek
būta jo paties ar pagalbininkų sukurtų eskizų?
Viskas vyko gana paprastai. Parsivežtus į dirbtuves krikštus ir kryžius dėjome ant naujos medienos,
nusipaišydavome ir padarydavome naujus paminklus.
Atkuriant Nidos kapines remtasi Kęstučio Demerecko
tyrimais. Jis iš senų nuotraukų, atvirukų ir kitų šaltinių
atkūrė, koks kam buvo skirtas paminklas – krikštas ar
kryžius. Pagal jų pavyzdį buvo padaryti nauji paminklai.
Tie, kurie dar galėjo stovėti, buvo protezuojami (yra
specialūs švertai), paminklus, kurie buvo nebeišvežami
iš kapų, sutvarkėme vietoje. Dalis krikštų atkurti pagal
fotografijas. Kiti padaryti pagal pavyzdžius, kuriuos
užsakydavo artimieji konkrečių žmonių palaidojimo vietoms pagerbti. Beje, kartą mums betvarkant kapines,
dviratuku atmynė senyva moteris ir ėmė klausinėti,
ar bus paminklas jos žuvusiam sūnui. Anksčiau ant jo
kapo buvo toks sukiužęs kryželis. Pažiūrėjęs į projektą
sakau, kad nenumatyta, bet būtų nesąžininga visų
užmirštiesiems padaryti, o dar turinčiam besirūpinančių artimųjų – ne... Nemokamai padarėme dar vieną
paminkliuką. Atvykdavo buvusių šio krašto gyventojų
lietuvininkų ir vokiečių, kurie jau žinojo, kokie buvo tradiciniai to krašto paminklai, neretai juos padirbdindavo
ir Nidos kapinėse pastatydavo ant giminaičių kapų.
Visi krikštai buvo padaryti iš ąžuolo (ir E. Jonušas
juos darė iš ąžuolo, ir senieji išlikusieji tokie buvo).
Anksčiau kapinėse ąžuoliniai krikštai buvo reti, bet
beržiniai ar liepiniai neišliko. Tebeturiu keletą iš tų laikų
išlikusių krikštų kopijų, gal kada dirbtuvėse įsteigsim
muziejuką – kaupiasi nemažai įdomios medžiagos.
O kokios spalvos būdavo kapinių krikštai? Prieš kelerius metus etninės kultūros specialistų seminare Nidoje
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buvo įsižiebusi diskusija – galima ar ne ryškiai spalvinti
kapinių paminklus? Kokia Jūsų nuomonė apie jų ir senųjų
namų dažymą?
Kai kas atstatytus krikštus kritikavo dėl, sakyčiau,
nuosaikaus spalvingumo, bet buvo dažoma dar ryškiau – net nespalvotose nuotraukose matyti dažų
sluoksniai ir dailininkų paveiksluose, kuriais iš dalies
galime remtis, matyti, kad seniau kapinės buvo spalvingesnės. Anuo metu žmonės jau turėjo dažų... Neringoje dominuoja mėlyna spalva, galbūt ji kažkada buvo
gaminama iš dumblių (esu bandęs juos maišyti su aliejumi – išeina įdomaus atspalvio mėlyna spalva).
Neseniai atidengėme namą ir aptikome paskutinį
ryškiai žalią dažų sluoksnį. Senas namas visų akis traukia, įdomu, fotoaparatai tik spragsi... Pavalėme jį, nuėmėme viršutinį dažą, nudažėme iš naujo, – atrodo, gražiai padarėme, bet jis pasidarė niekam nebeįdomus...
Tas žalias dažymas buvo tarybinis palikimas... Aišku,
dabar taip nereikėtų daryti, bet mūsų laikais vėlgi dominuoja rudos arba raudonos spalvos namai – skurdoka
spalvų paletė.
Nidos kapinės – tai ir tam tikra muziejinė atodaira, ir
pagarbos parodymas ten gyvenusiems ir savoje žemėje
atgulusiems žmonėms...
Visiems patarčiau jas aplankyti. Tai pavyzdys, kaip
gali būti ir turėtų būti tvarkomos ir senosios, ir naujo-

sios įvairių Lietuvos regionų ir konfesijų kapinės. Ne
betonu užlieti, o paversti gražia pieva su kukliais, bet
prasmingais atminimo ženklais. Po tokias kapines žmonėms norisi pasivaikščioti kaip po parką, susipažinti
su krašto istorija ir tradicijomis, papročiais. E. Jonušas
padarė didelį ir reikalingą darbą.
Gal iš darbo su krikštais laikų atmenate kokių diskusijų apie krikštų formas, simboliką, prasmę?
Diskusijų apie krikštus tada buvo, ir dabar tuo
domiuosi, bet savų versijų apie jų simboliką nekuriu,
nes jų netyrinėju. Skirtingos yra vyrų ir moterų, susituokusiems ir nesusituokusiems žmonėms skirtų krikštų
formos. Yra tuo besidominčių. Man keista, kad praeiti
metai Mažojoje Lietuvoje buvo paskelbti Vėtrungių
metais, visaip garsinama kryždirbystė, o krikštams
skirtų rimtų ar populiarių leidinių, albumų, nėra. Jie
stovi ne tik Neringoje, bet ir Bitėnuose, kitose Mažosios Lietuvos vietovėse. Tiesa, jų nedaug, bet unikalūs.
Neseniai girdėjau nuomonę, kad krikštai viduramžiais
kartu su užkariautojais vokiečiais ir kitais vakarų europiečiais atkeliavo iš Olandijos ar Belgijos... Esą ten buvo
statomi iš akmens iškalti panašūs paminklai, kurie mūsų
krašte virto medinėmis lentomis su baltiškais ornamentais ir ženklais...
Kita vertus, matau daug sąsajų tarp krikštų, lėkių ir
vėtrungių. Kiekvienas jų turi ne tik savitus ženklus, raštus, bet ir siejančią bendrąją ornamentų kalbą.

1975 m. restauruoti krikštai senosiose Nidos kapinėse.
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Apie lėkius
Šiuose kraštuose ant namų stogų dažni žirgeliai, arba
lėkiai, ornamentuotos vėjalentės... Beje, važiuodamas į
Švėkšną nuo Saugų pusės, kirtau ne tik Švėkšnalės, bet
ir Ašvos upes. Nusitiesė mintyse tokia nepaprasta grandinė: lietuviams Ašva, ašvienis – prastas, darbinis kuinas,
kita vertus, ašvieniai – dieviškieji Saulės dvyniai, atsikartojantys ir sanskrite.
Žmonės dar ir dabar arklius pavadina ašvieniais. O
Ašvos ištakos – vakariniame Pajūralio bažnytkaimio
pakraštyje, buvusioje pelkėje. Ji prateka netoli Švėkšnos, kerta kelią, važiuojant link Inkaklių, ir įteka į Veiviržą, Minijos intaką, kuris ją susieja su Mažąja Lietuva.
O už pusės kilometro nuo Ašvos pradžios teka Jūros
upė, turinti bendrinį jūros pavadinimą...
Kartais lėkiai būna kaip žirgeliai, kartais ir kitokios
formos. Ir Žemaitijoje, ir Mažojoje Lietuvoje, kai vėjalentė masyvi, dominuojanti, dedamas tik vienas žirgelis
ar išvis užtenka ornamentuotos lentos. Dar neaišku,
kuris variantas ankstesnis...
Nidoje sovietmečiu restauruojant senus kuršių žvejų
namus kone privaloma tvarka buvo uždedami standartinės formos lėkiai. Ar visur jie tikdavo?
Turėjome Nidoje restauruoti seną žvejo sodybą su
žirgeliais, kurie buvo uždėti tarybiniais laikais. Pasižiūrėjo šeimininkai, kad gražiai kaimynų lėkiai atrodo, ėmė
ir prisikalė. Padarėme tyrimus, paaiškėjo, kad pastačius
namą jų ten nebuvo, todėl ir ant restauruoto pastato
nebeuždėjome.
Kaip vietiniai žmonės sako – žirgeliai ar lėkiai?
Sako ir taip, ir anaip, lėkius vadina ir žirgeliais, ir
arkleliais, bet mano aplinkoje dažniau – lėkiai. Jie
žinomi Žemaitijoje ir kitur Lietuvoje, tik pavadinimai
įvairuoja. Taip pat ir vėjalentės. Beje, pasak istoriko
Dainiaus Elerto, XIX a. pab.–XX a. pr. Juodkrantėje,
Klaipėdoje, Palangoje ir kitur veikė medžio apdirbimo
įmonės, kurios gamino medines ornamentines namų
dekoro detales, leido jų katalogus. Tai nebuvo vien liaudies menas... Šiame krašte sudėtingais išpjaustymais
buvo dekoruojamos ir verandos.
Beje, kas yra tas liaudies menas? Dailidės statė
namus, darė lėkius. Ar jie vadintini liaudies menininkais?
Dažnai jie amato jau būdavo pramokę mokyklose ar
pas gerus, ne tik savamokslius medžio meistrus. Dabar
profesinės ir aukštosios mokyklos išduoda diplomus, ir
tuo metu buvo nusistovėjusi tam tikra rangų lentelė,
dailidžių ir liaudies menininkų hierarchija. Žinios buvo
perimamos įvairiai – svarbiausia buvo tradicinius objektus išmokti daryti geriau už kitus, susikurti atpažįstamą
„vizitinę kortelę“. Seniau dailidės kopijavo vienas kitą,
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ir tik po daugelio metų kažką nedaug keitė. Visa tai
vyko pagal nerašytas taisykles.
Manau, dabar daugiausia liaudies meno yra architektūroje. Esame išardę daugybę senų namų ir paaiškėjo, kad Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos namų konstrukcijos ir darbų technologijos skyrėsi iš esmės. Ar tai
liaudies išmįslas vienodai daryti visame krašte?

Apie vėtrunges
Kai 2000–2001 m. Klaipėdos jūrų muziejus ėmėsi
atkurti pirmąjį kurėną, Jums teko padaryti pirmąją gyvenime vėtrungę, darbuotis prie kitų laivo elementų...
Vėtrungė buvo tik laivo detalė, mes jos tada nesureikšminome, reikėjo ir špangautus, ir baldus, ir kita
padaryti. Dirbant su būriu žmonių beveik nėra autorinių darbų. Ir vėtrungė nebuvo vien mano darbas, aš ją
išpjausčiau, pradėjau dažyti, bet baigė kolegė.
Vėtrunges kaip unikalią Lietuvos vertybę norėta
įtraukti į UNESCO materialaus kultūros paveldo sąrašą,
bet kilo neaiškumų dėl jų kilmės, dėl XIX a. vidurio Kuršių
marių ir jų intakų žvejybos inspektoriaus Ernsto Vilhelmo
Berbomo vaidmens...
E. V. Berbomas buvo sukūręs ženklinę laivų atpažinimo sistemą pagal geografinę kaimų ir miestelių
padėtį. Pagrindinė detalė, skirta žymėti kaimams, buvo
skardinė lentelė su geometrinėmis figūromis. Buvo
nustatytos, aprašytos jų formos, dydis. Tokių galėjai
nusipirkti Karaliaučiaus parduotuvėje. Juodai baltos
skardelės buvo skirtos dabartinei Neringos pusei,
raudonos baltos – rytiniam krantui (Ventė, Kintai, Dreverna), geltonai mėlynos – pietiniam krantui (Semba).
Manoma, kad keletą metų po šio reikalavimo įteisinimo
tik lentelės ir buvo naudojamos. Ilgainiui žvejai patys
ėmė jas dekoruoti ir puošti įvairiomis detalėmis.
Kita vertus, galėjo būti, kad vėtrungės buvo puošnios ir iki tos lentelės įvedimo. Gal E. V. Berbomas
sugalvojo į jau esamas vėtrunges įkomponuoti savo
sukurtas skardines lenteles ir nuo tada nebeleido daryti
puošmenų? Galima svarstyti ir tokią prielaidą.
Dar po kelerių metų vėtrungė administraciniu
požiūriu tapo nebesvarbi, nes buvo nuspręsta, kad
laivo registracijos numeris ir iš kur jis, turi būti žymimas
ant burės. Pavyzdžiui, jei Nidoje galėjo būti apie šešiasdešimt kurėnų (tiksliai nežinome), vėtrungės, kaip
atpažinimo ženklas, nieko nebereiškė, nes didesnių
gyvenviečių kurėnai dažniausiai buvo panašūs vienas į
kitą, vieno meistro daryti. Todėl inspektoriai vėl nebeatskirdavo, kas žvejoja su konkrečiu kurėnu. Jei kaime
laivų būdavo mažai, nustatyti, kuris kieno, buvo lengva, bet, pavyzdžiui, net Stankiškėse, kaimelyje ne prie
marių, buvo keli kurėnai. Todėl pagal žvejybos licenciją
buvo įvesti numeriai.
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V. Bliūdžiaus darytos vėtrungės Nidos krantinėje. 2014 m. Nuotraukos iš autoriaus asmeninio archyvo.

Ženklinės laivų atpažinimo sistemos įvedimas buvo
susijęs su žvejybos kontrole, nes kurį laiką valdžia jos visiškai nekontroliavo. Buvo nustatyta, kad savo poreikiams
žmonės galėjo kirstis medienos tiek, kiek jiems reikėjo,
taip pat be apribojimų galėjai žvejoti – tiek, kiek nori.
Jei dabar taip būtų, dingtų visi miškai ir žuvys... O tada
nebuvo tokios galingos įrangos, kad nusiaubtų miškus,
ir miško kirsdavo, ir žuvų sugaudavo tiek, kiek patiems
reikėjo. Vėliau ėmė žvejoti, kad turėtų kuo šerti kiaules.
Net žemaičiai atvažiuodavo pirkti mažų žuvų, pagautų
su mažų akučių tinklu, kiaulėms šerti. Dar vėliau valdžia
nustatė, kokio didumo tinklų akimis kokiu laiku galima
žvejoti. Taip siekta mariose išsaugoti žuvų išteklius.
Kuršių žvejai, žvejoję jūroje ir gyvenę ant jos kranto
tarp Būtingės ir Karklės, patys arklių traukiamais vežimais
žemaičiams atveždavo žuvų specialiai tam supiltu (jų ar
žemaičių, ar visų kartu?) žvyrkeliu nuo pajūrio iki Grūšlaukės. Jį vadino silkių kasinaliu... Liaudies meno motyvai
vėtrungėse buvo ir pasikartojantys, ir individualūs?
Nagingesni žvejai jas patys pasigamindavo arba
užsakydavo kitiems padaryti. Aišku, statydami laivą,
padarydavo ir vėtrungę, bet jos buvo neilgaamžės.
Kurėnas vos ne visą žmogaus gyvenimą ar dar ilgiau
tarnaudavo, o vėtrungė atlaikydavo daug mažiau – dėl
vėjo poveikio, dėl to, kad būdavo padaryta iš minkštos
medienos, žvejojant kliūdavo už kurėno detalių...
Vėtrungėse įkomponuota ir iš audinio padaryta
vėliava, tiksliau, vėliavikė. Ar visose? Skaičiau, kad tik

vadinamosiose prūsiškose, padarytose Sembos pusėje.
Ką reiškia jos spalvos?
Vėliavos yra visose vėtrungėse, nes mariose labai
patogu, kai ji truputį plazda, rodo didesnį ar mažesnį
vėją, nors, žinoma, užtenka ir į burę pasižiūrėti. Be to, ji
suteikia vėtrungei ryškumo. O spalvos nieko nereiškia:
būna raudona, balta.
Kaip seniau vadindavo vėtrunges?
Skirtingose vietose vokiškai vadindavo vėliava,
herbu ir spalvomis.
O rytinėje pakrantėje vadino vėlukais... Gal girdėjote
kodėl?
Ne, negirdėjau, bet manau, kad tose vietovėse
gyveno daugiau lietuvių, todėl toks pavadinimas ir įsitvirtino.
Kaip manote, ar Kuršmarių laivų vėtrungės yra lietuviškojo tapatumo, liaudiškosios tradicijos dalis? Kaip
pakomentuotumėte vėtrungių puošybą – briedžius, raitelius, erelius, naminius gyvulius, švyturį, vyrus su bokalais rankose užeigoje...
Manau, kad taip reiškėsi žmonių vaizduotė, troškimai (aš taip daryčiau). Vėtrungėje matome dvistiebį
laivą, garlaivį... Gal žmogus seniau tarnavo tokiame
laive ir kaip svarbią gyvenimo dalį perkėlė jį į savo
darytą vėtrungę. Ar pamatė uoste... Įdėjo ir bažnyčią,
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nes gal jo kaime jos nebuvo. Kai mes darome vėtrungę
tam tikrai progai, elgiamės panašiai – atsižvelgiame į
užsakovo pageidavimus, gal neišsipildžiusias svajones.
Seniausioms vėtrungėms būdingesnės geometrinės
formos, jose nėra aiškių briedžių, namų, laivų ir kitokių
motyvų. Tik vėliau jos išsivystė iki konkrečių vaizdinių.
Dėl liaudiškos vėtrungių prigimties nėra ko ginčytis.
Tai akivaizdus liaudies menas. Vėtrungių buvo ir kitų
šalių vandenyse plaukiojusiuose laivuose, bet jos labai
skiriasi nuo mūsiškių. Vienintelis svetimkūnis buvo
nustatytų spalvų skardelės, kurias tuometinė valdžia
liepė išsikelti laivuose su vėtrungėmis.
Kaip atsirado vėtrungės? Siūlyčiau versiją, kad žvejai, privalėdami išsikelti neįdomių formų ir spalvų lenteles, tuo neapsiribojo ir leido pasireikšti savo vaizduotei,
pradėjo kurti daug papildomų detalių. Niekas neliepė
žvejams to daryti, vėliau jos galėjo net trukdyti, nes iš
toliau žiūrint akyse mirga, įžiūrėk, jei gudrus, tą privalomą detalę... Kai kam kyla minčių, kad taip kai kurie
žvejai galėjo net maskuotis, norėdami pažvejoti ne
jiems priskirtuose vandenyse.
Bet, kaip sakiau, vėtrungė yra tik viena iš daugelio
kurėno detalių, todėl, manyčiau, kad jos turėtų būti
pristatomos kartu su istoriniais Kuršių marių laivais ir
buvusia (ir iš dalies išlikusia) žvejybos tradicija. Juolab
kad pamažu atstatoma vis daugiau istorinių žvejybinių
ir krovininių laivų (atstatytus kurėnus galima pamatyti
E. Jonušo sodyboje Nidoje, Jūrų muziejuje, Šturmuose,
Drevernoje (Klaipėdos r. savivaldybės), Rusnėje yra
pasistatę venterinių valčių, net Trakuose yra pastatyta
ne tik vytinė, bet ir kurėnas).
Kaip Jūs su žmona Virgina darote vėtrunges? Turbūt
remiatės ir istoriniais muziejiniais prototipais, ir improvizuojate?
Taip, atsižvelgiame į užsakančių žmonių poreikius ir,
manau, kad tai nėra blogai, kiekvienas atsirinks, kas jam
svarbu ir tikra. Vėtrungės pamaryje iš viešojo gyvenimo
niekur nebuvo dingusios. Antai 2003 m. tuometinė Neringos savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danguolė Šaulienė pakvietė mus Nidoje pradėti įgyvendinti
projektą „Kurėnų vėtrungės – muziejus po atviru dangumi“. Jų kolekcija eksponuojama Nidoje, Kuršių marių
krantinėje ant aukštai iškeltų karčių. Per keletą metų šiai
ekspozicijai padarėme apie aštuoniasdešimt vėtrungių.
Projektas tebesitęsia – pasibaigus vasarai vėtrunges nuimame ir dirbtuvėje atnaujiname, kad ateinančiais metais
galėtume iš naujo eksponuoti. Turistiniam sezonui senokai kuriamos ir suvenyrinės vėtrungės.
Skaičiau, kad suvenyrinės vėtrungės buvo pardavinėjamos Nidoje vokiečių poilsiautojams dar po Pirmojo
pasaulinio karo.
Matėme brėžinių, iš kurių supratom, kad buvo daromos suvenyrinės vėtrungės, nes dėl trapumo ant laivo
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stiebo jos negalėjo būti keliamos. O dabar vėtrungės
jau suvokiamos kaip visos Lietuvos simbolis (sukasi ir
Lietuvos televizijos užsklandoje), kaip ir gintaras tapo
visų mūsų auksu, nors dabar jis išgaunamas net ne Lietuvoje. Vieni mano, kad vėtrungės gali būti tik ant laivų
stiebų (kiek turime tokių laivų?), o dauguma blaiviau
mąstančiųjų neabejoja, kad jos turi būti pristatomos
kuo plačiau ir įvairiais įmanomais būdais. Ar vertėtų
vėtrunges įrašyti į UNESCO kultūros paveldo vertybių
sąrašą? Pasauliniu mastu mūsų vėtrungės yra retos ir
vienetinės, tai kultūros paveldo fenomenas.

Apie laivus
Kokie istoriniai laivai būdingi Kuršių marioms?
Daugiausia buvo žvejybinių laivų. Kokie jie buvo,
priklausė nuo to, kokiais įrankiais buvo žvejojama. Grįžtant prie vėtrungių – jos nebuvo daromos kaimuose,
kuriuose nebuvo kurėnų. Pavyzdžiui, kur seklios
marios – Svencelėje, Drevernoje – tinklai, kuriais žvejodavo iš kurėnų, netiko. Ten žvejojo venteriais ir venterinėmis valtimis – mažesnėmis burinėmis valtimis,
kurios neturėjo vėtrungių. Be žvejybinių, buvo statomi
laivai šienui gabenti. Iš nerijos tekdavo keltis į Rusnę,
ten prisišienauti ir šieną parsivežti. Buvo valčių, skirtų
parduodamiems maisto produktams, kartais amato
dirbiniams į turgų gabenti. Dar buvo didelių prekybinių
pirklių laivų, juos vadiname reizinėmis, skirtų tik prekėms gabenti. Reizinės plaukiojo ne tik mariomis, bet
ir Nemunu, kanalais. Jais plaukiojo samdomi kapitonai
arba patys savininkai.
Koks laivas yra dorė?
Šis laivas pas mus pateko iš Suomijos po karo,
kai rusai pasiėmė jos dalį. Dorėmis ten plaukiodavo
įlankose. Jas nukopijavo ir pradėjo masinę gamybą.
Mariose jos ne iškart prigijo, nes nebuvo patogios,
bet patobulinus tapo neprastu laivu. Modernesniu, su
varikliu, skirtu žvejybai. Statant kurėną lenta su lenta
jungiama tik briaunomis, o statant dores lentos dedamos viena ant kitos. Be to, vienas laivas yra karavelinis, kitas – klinkerinis. Kurėnai statomi daugiausia iš
plačių, storų ąžuolinių blankių (masyvių lentų), o dorei
užtenka plonų eglinių ar pušinių lentų.
Kiek iš viso padarėte marių laivų?
Pradėjome nuo pirmojo Jūrų muziejaus kurėno,
paskui – dorė, venterinė valtis, dar restauravome kelis
neplaukiančius laivus, dar vieną 18 m ilgio reizinę, esantį
Drevernoje. Be to, suruošiau medieną Šturmų kurėnui.
Paskutinės buvo krovininės burvaltės vytinė ir reizinė.
Statant įvairių tipų laivus – vis kitokie įgūdžiai.
Kiek restauruojant lieka galimybių improvizuoti?

Pažintys
Tarkim, darant Kuršmarių laivą nė iš tolo nebuvo
žinomos visos reikalingos detalės. Arba jos dabartiniais
laikais nelabai tinkamos. Tenka sukurti kažką paprasto,
primityvaus, nenusižengiant autentikos reikalavimams. Tai dirbant įdomiausia, tik daug laiko suėda...
O kai sukuri ir matai, kaip tai veikia žmones – viskas
atsiperka. Senovinius Kuršių marių laivus stengiamės
daryti pagal senas technologijas ir, kiek įmanoma, su
tradiciniais įrankiais. Pavyzdžiui, statėme laivą, kurio
buvo likusios tik kelios graviūros ir piešinys. O kaip visa
buvo viduje? Ir langus, ir duris, ir daugybę kitų dirbinių
reikėjo sukurti, kad būtų artima praeities dvasiai.
Seniau sakydavo, kad kurėno statyba kainuodavo
kaip geras namas.
Taip, ir kaip palikimą kurėną palikdavo, nes jis
buvo didelė vertybė, turtas. Jei laivo savininkas turėdavo vaiką, tai jam kurėno statyti nereikėdavo, tik jo
sūnui – kitai kartai. Bet juos dažnai reikėdavo remontuoti, keisti dugną. Ir žmonės juos labai prižiūrėdavo.
Egzistavo lyg nerašytas susitarimas: viena karta statosi
namą, o kita – kurėną.
Sakoma, marių laivai – plokščiadugniai.
Marios labai seklios, todėl kitokie laivai jose negali
plaukioti. Plokščiadugniai laivai mariose gerai plaukia ir
patikimai laikosi ant vandens, nes ten beveik nebūna
didelių bangų.
Iš literatūros žinomi tokie vokiški didžiųjų žvejybinių
burvalčių pavadinimai: kiudelinės, venterinės, bradinės,
Korno.
Šios burvaltės dabar ir vadinamos bendriniu žodžiu
kurėnas. Jos buvo skirstomos pagal žvejybos tinklus.
Pavyzdžiui, bradinė valtis buvo naudojama vandenyse,
kuriuose reikėjo tinklų su bradu. Mariose buvo paplitęs
vadinamasis kurninis tinklas, todėl visi panašaus tipo
laivai vadinti kurėnais.
Evelina Samuitienė ir Klaidas Perminas cituoja 1916 m.
gimusį pamario žveją Vilių Gelžių: „Mes turėjom tris valtis – vieną su irklais, tokią irklinę, ir dvi burines valtis,
vieną didesnę, kitą dar didesnę. Pagal tinklus, kokius
statys. [...] Nidos, Pervalkos, Preilos žvejai žvejojo su kuršiniais (kuršėnais), buvo didesnės, vilkdavo tinklaičius,
turėjo vimpilą ant masto viršaus“ (pagal „Jūrės marės
lietuvininkų gyvenime“, Klaipėda, 1998).
Gali būti. Kuršėnai – įdomus laivo pavadinimas. Yra
ir kuršvaltės – tai visi laivai nuo paprastos valtelės į
turgų plaukti iki didelio prekybinio laivo. Pavadinta
pagal etnonimą.
Gražiai pakalbėjote apie Švėkšną kaip apie Jūsų Vilnių. Kas Jums yra šis tėviškės miestelis?

Gera Švėkšnoje gyventi. Ją išties galima palyginti
su Vilniumi. Kaip ir Vilnius, turime Žvėryną – tai aptvertas miškas už miestelio, kuriame dvaras seniau laikė
medžioklei skirtus žvėris. Vilniuje – Užupis, pas mus yra
Užlaukis. Vilniuje Gedimino prospektas – pas mus Gediminaičių gatvė. Vilnelę atitinka Švėkšnalė. Skaičiau, kad
Švėkšnos pavadinimas reiškia prastą pievą arba lauką,
kuriame auga tik menka, nušiurusi žolė. Nesu girdėjęs,
kad pas mus kas nors taip sakytų, bet kalbininkai dar
surado tokį apibūdinimą.
Man dar įsiminė erdvi, tradicinio plano, išgrįsta miestelio aikštė, iš tolo matoma „miestiška“ bažnyčia su
atskiru takeliu virš kelio jos fundatoriams dvarininkams
Pliateriams, puikus ūksmingas parkas, „Villa Genovefa“...
Išskirčiau miesto aikštę su tradiciniu planu, autentišku namų išdėstymu ir seniau statytais namais, nes
gražių bažnyčių ir dvarų Lietuvoje rastume ir daugiau,
o tokių išlikusių miestelių aikščių reta. Tik liūdna, kad
namai keičiasi ir po kelių dešimtmečių dabartinės
Švėkšnos galime nebeatpažinti. Dėl brangių raudonų plytų nugriaunami senos statybos namai... Kol
prie miestelio aikštės yra apgriuvusi, bet dar nesugriauta sinagoga, tol laikosi ir senoji, tikroji Švėkšna.

Farmhouses, lėkiai, krikštai,
kurėnai, vėlukai
Juozas Šorys interviews the carpenter, wooden
crafts cultural heritage restorer Vaidotas Bliūdžius,
his diverse activities are discussed. With masters from
the workshops established in the town of Švėkšna,
V. Bliūdžius restores traditional Lithuania Minor and
Samogitian buildings, chapels and other small architectural objects, adapts them to the needs of the present. They operate under the old wood-processing
technology, using properly prepared wood, traditional tools. The craftsmen, according to iconographic
data, restore Lithuania Minor and the Curonian Spit
homestead rooftop ornamentations – wooden lėkiai,
ornamented edgeboards, weathervanes carved
based on museum exhibitions. Weathervanes – a
unique rectangular wooden structure with a tin vessel identification card – in the mid-19th c. under the
government’s instruction were placed on fishermen
boat masts as markers. The local people later turned
them into a unique folk art, which is now proposed
for inclusion in UNESCO’s tangible cultural heritage
list. Other fields of V. Bliūdžius’ activities are closely
related to heritage protection, restoration of the historic fishing and cargo vessels in the Curonian Spit.
These were the flat-bottomed sailing boats, adapted
to the shallow water of the Spit, with one or two
masts, now called kurėnai.
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Vytinės statyba Trakuose, prie Galvės ežero
(2011 m. sausis–2012 m. birželis)
Darbus vykdė Vaidoto Bliūdžiaus dailidžių dirbtuvės iš Švėkšnos (Šilutės r.).Vytinės statybai vadovavo
Simas Knapkis ir Vaidotas Bliūdžius. Medieną išpjovė Virginijus Orla. Kalviai – Valdas Jurkšaitis ir Egidijus
Latėnas. Statė Saulius Šarka, Robertas Toleikis, Nerijus Zaicevas, Aidas Dapkevičius, Audronis Skurvydas
(daugelis darbavosi iki statybos pabaigos) ir kiti.
23,5 m. ilgio ir 5,8 m. pločio vytinė Trakuose buvo pastatyta iš pušies ir ąžuolo medienos. Jos konstrukciją laiko apie penkis tūkstančius kaltinių vinių ir kaustytos rankų darbo detalės. Laivas sveria apie 30 tonų.

Trakuose statoma vytinė. 2011 m.

Apdeginta mediena būna geriau apsaugota nuo puvimo.
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Jau pagamintas ir dar gaminamas špangautas (špantai, lekalai) –
laivo korpuso konstrukcinis elementas.

Pažintys

Horizontalūs špangautai prie dugno tvirtinami mediniais kyliais.

Per špangautą ir dugną išgręžiama skylė, perkišamas
ąžuolinis dervuotas kylys, šis užtvirtinamas mediniu kaiščiu.

Derinami ir tvirtinami vytinės špangautai.
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Lentų kaitinimo dėžė.
Ją naudojant išlenkiama lenta.

Malkomis kūrenama garo gaminimo krosnis. Garas patenka į
medinę dėžę, kurioje yra dvi lentos, skirtos bortams.

Vytinės vaizdas iš priekio. 2011 m. Nuotraukos iš V. Bliūdžiaus asmeninio archyvo.
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Upės „Atharvavedoje“: keli bruožai
Šarūnas ŠIMKUS

Čia bus aptariama viena iš mitinių vandens sampratų vedose, įvardijama žodžiu ap- „tekantis vanduo,
upė“. Tiksliau, vienoje iš vedų – liturginiame sąvade
„Atharvaveda“. Vertimai iš vedų kalbos turėtų padėti tiesiogiai atskleisti, kaip senovės indoarijai suvokė
vandenį, kokias jo ypatybes išskyrė ir pabrėžė.
Tyrinėjant senąjį indoeuropiečių ir apskritai archajinio žmogaus pasaulėvaizdį, neišvengiamai remiamasi
vedomis – senovės indoarijų liturginių tekstų sąvadais,
sunormintais, kaip priimta manyti, II tūkstantmetyje
pr. m. e. ir žodinės perdavos būdu pasiekusiais mūsų
dienas. Pats žodis veda1 kilęs iš veiksmažodžio šaknies
vid- „(iš)vysti, regėti, žinoti“ ir atspindi senovinę regėjimu, vaizdavimusi grindžiamą žinojimo sampratą.
Lietuvių kalboje tos pačios kilmės yra, pavyzdžiui,
(iš)vysti „pamatyti“ ir daugybė kitų, o lietuvių vaidas
„vizija, vaizdas, ženklas“, taip pat mot. g. vaidė „vaizduotė“, visai tiksliai atitinka senovės indų vedą net ir
formos požiūriu (vedų kalbos e, tariamas kaip mūsų
„ė“, yra kilęs iš dvigarsio ai).
Vedos sukurtos vadinamuoju vediniu sanskritu – tai
senovės indoarijų kalba, kuri ir tėra išlikusi vedų tekstuose. Tiek gramatika, sintakse, tiek ir leksika (žodynu)
ši kalba šiek tiek skiriasi nuo klasikinio, gramatikų sunorminto sanskrito, kuriuo vėliau Indijoje buvo sukurta
daugybė filosofinių, religinių, literatūros ir mokslo veikalų. Vedų sanskritas kai kuriomis savo gramatinėmis
formomis, o kitąsyk ir žodynu, yra archajiškesnis, todėl
šiek tiek artimesnis ir lietuvių kalbai. Pateikiamuose
vertimuose tokius panašumus, kai įmanoma, stengtasi
išsaugoti ir pabrėžti.
Esama keturių pagrindinių, klasikinių vedų:
„Rigveda“ (pažodžiui „giesmių veda“, iš ṛk „giesmė,
šventa daina, religinis himnas“; ṛ čia žymi skiemeninį
r, tariamą iš dalies panašiai kaip „ri“, o g vietoj k atsiranda prieš antrojo dėmens skardųjį v), „Samaveda“ (ją
sudaro šventųjų giesmių tekstų išgiedojimai – sāman),
1. Čia ir toliau vedų kalbos daiktavardžiai bus pateikiami kamieno
lytimis, be galūnės. Su vienaskaitos vardininko galūne šis vyriškosios
giminės žodis būtų vedas.

„Jadžurveda“ (iš yajus „ritualinė ištarmė, šūksnis“) ir
„Atharvaveda“ (pavadinimą sudaro žynių Atharvanų,
atharvan, vardas, taigi būtų „Atharvanų veda“ arba
„Atharvanų žinojimas“). Pastaroji veda tiek turiniu, tiek
kalbos gramatika yra šiek tiek vėlesnė už kitas ar bent
jau už didžiąją dalį „Rigvedos“. Iš vėlyvųjų „Rigvedos“ himnų ir kai kurių kitų tekstų, kuriuose minimas
trividya „trijų vedų žinojimas“, matyti, kad „Atharvaveda“ ir kanonizuota vėliau. Matyt, „Atharvavedos“
vėlesnį kanonizavimą lėmė jos turinys – sąvade surinkti užkalbėjimai, užkeikimai bei prakeiksmai ir kiti maginiai tekstai, nesusiję su somos aukojimo apeigomis
(śrauta), sudariusiomis vediškojo ritualo branduolį, o
veikiau atliepiantys ūkinės bendruomenės, viešės, ar
net atskirų asmenų religinius vaizdinius ir poreikius.
Be to, dalis šiuolaikinių tyrinėtojų teigia „Atharvavedą“ galėjus susiklostyti išvis „nebrahmaniškame“ indoarijų vratjų (vratya) klane. Kita vertus, pati indiškoji
tradicija „Atharvavedą“ laiko ugnies žynių Atharvanų
mistinių tekstų sąvadu. Šiaip ar taip, tai seniausias indų
medicinos, anatomijos, biologijos žinių šaltinis. Nors
mitiniai, kosmologiniai vaizdiniai čia ne tokie ryškūs
kaip „Rigvedoje“, vis dėlto esama nemažai himnų, ar
užkalbėjimų, kurie „Rigvedoje“ atskleistas mitologemas pristato naujai, plačiau, kitaip.

*

Vanduo, kaip žinoma, yra vienas iš keturių (arba
kartais penkių) pradmenų, arba elementų, sanskrite vadinamų „didžiosiomis estimis“ ar „didžiaisiais
būsmais“ (mahabhūta). Dėl savo apvalomųjų, gaivinamųjų, gyvastį palaikančių ypatybių gėlas tekantis
vanduo iš esmės visose pasaulio tradicijose laikomas
šventu, žymi nuolatinį atsinaujinimą, nemirtingumą, o
dėl sugebėjimo priimti bet kokius pavidalus ir juos lengvai keisti, išliekant neapčiuopiamam, nesuturimam,
jis visuotinai laikomas ir pačia pirmykšte substancija,
iš kurios radosi pasaulis.
Vedose vandeniui apibūdinti vartojami keli žodžiai:
ap „takus, tekantis vanduo, upė“, dānu „skystis, lašas,
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rasa“, nadī „upė“, payas „geriamas vanduo ar kitas
skystis, pienas“, rasa „sultys, sula, (gyvybiniai) syvai,
rasa“ (vėliau – „jausena, nuotaika“), salila „tvanas,
pirmykštis vandenynas“, sindhu „didelė upė“ ir (kaip
upėvardis) „Indas (Indo upė)“, šaknies ud- „vanduo“ –
udaka, udra „(stovintis) vanduo“ ir sam-udra „vandens
telkinys“, „vandenynas“ ar pan. (pažodžiui „san-vandenis“), vār „stovintis vanduo“ ir kt. Taigi vandenis
žymintys žodžiai apima reikšmes nuo pirmykščių vandenų iki gyvybinių syvų, esmės, „esencijos“, o aiškiai
apibrėžti tikslias jų reikšmes sunku, vargu ar įmanoma.
Ir nors dalis šių žodžių gali eiti sinonimais, iš kontekstų
ir etimologinių sąsajų galima spręsti, kad kiekvienas iš
jų vis dėlto turi savitą reikšmę ar bent atspalvį ir nurodo
į savitą vandens sampratą. Užtat nė nėra tokio vieno
žodžio, kuris apimtų visas vandens ypatybes.
Šįsyk aptarsime žodį ap ir jo vedinius. Šis žodis
vedų mitiniuose vandens siužetuose dažniausias, vien
juo įvardijamam vandeniui yra skirtos bent kelios
„Rigvedos“ giesmės (7.49, 10.9, 10.30, 10.47) ir ištisa
virtinė „Atharvavedos“ užkalbėjimų. Žodis dažniausiai, kone išimtinai aptinkamas moteriškosios giminės
daugiskaitos lytimi āpas „(tekantys) vandenys, upės“.
Juo įvardijami būtent tekantys vandenys, t. y. vandenys,
kurie „srovena, srūva, srava“ (sravanti). Tokią šio vandens pavadinimo sampratą patvirtina ir jo etimologija:
senovės indų šaknis ap- kildinama iš ide. *ā̆p- (*h1ep-)
„(takus, tekantis) vanduo, upė“; iš tos pačios šaknies
kilo ir avestos āfš, airių ab, (galimai) hetitų ḫapa- bendra reikšme „upė“, taip pat prūsų ape, latvių upe ir lietuvių upė.2 Šios šaknies atspindžiai vandenvardžiuose
aptinkami beveik visame tradiciniame indoeuropiečių
areale. Savo ruožtu sanskrite iš žodžio ap su įvairiais
priešdėliais sudaryti bent keli skirtingų reikšmių žodžiai, vienaip ar kitaip tebemenantys tekantį vandenį,
upę: pavyzdžiui, dvīpa „sala“ (< dvi+ap, pažodžiui
„dvi-upis“, t. y. iš abiejų pusių vandens apsuptas sausumos plotas), pratīpa „prieš srovę“ (prati+ap „priešupis“), anūpa „prievandenis, šlapia vieta, pelkė(?)“
(anu+ap „prie-upis, pa-upys“).3
Atsižvelgiant į visa tai, vertimuose pasirinkta vartoti giminišką moteriškosios giminės daugiskaitos žodį
upės – ne tik ir net ne tiek topografine, kiek pirmine
plačiausia reikšme „(natūrali) vandens tėkmė, srovė“.
2. Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I. BernMünchen: Francke Verlag, 1959, p. 51–52; Топоров, В. Н. Прусский
язык: Словарь, I. Москва: Наука, 1975, p. 97–98 ir kt.
3. Monier-Williams, M. A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically
and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate
Indo-European languages. Oxford: Clarendon Press, 1899, p. 42.
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Nors šiaip jau tokie vedų vertėjai į Europos kalbas kaip
V. D. Vitnis (W. D. Whitney), R. T. H. Grifitas (R. T.
H. Griffith), T. Jelizarenkova šį žodį vertė „vandenys“
(ang. waters, ru. воды). Bet štai žymus lietuvių sanskritologas Ričardas Mironas leidinyje „Dvylika Rig-Vėdo
himnų“, versdamas žodžiu ap įvardytiems vandenims
skirtą „Rigvedos“ himną 7.49, žodį vertė „srovės“
(7.49.1.d: „lai man čia gelbsti dieviškosios srovės!“)4.
Upės susijusios su pasaulėkūra. Upes paleidžia Indra, nukovęs jas sukausčiusį slibiną Vritrą (1.52.8.a–b):
jaghanvāṃ u haribhiḥ sambhṛtakratav indra vṛtram
manuṣe gātuyann apaḥ (daugmaž pažodžiui:) „nudobęs štai su sarčiais, – dvasios galias sutelkęs Indra, –
Vritrą, žmogui upes paleidai bėgti“. Tos upės buvo užvaldytos „vergų“ dasų (kartais jie suprantami kaip tam
tikri demonai, o kartais siejami su nukariautais vietiniais gyventojais ne arijais). Kaip antai 1.32.11: dāsapatnīr ahigopā atiṣṭhan niruddhā āpaḥ paṇineva gāvaḥ
/ apām bilam apihitaṃ yad āsīd vṛtraṃ jaghanvāṃ apa
tad vavāra „Dasui pavaldžios, Angio ganomos stovėjo
sulaikytos upės lyg Panio – karvės. / Upių versmę, kuri
buvo apdėta, / Vritrą dobdamas, tąją atvėrė [Indra]“.
Pasaulėkūros metu ap įsiurbia pirmapradį būties
„auksinį gemalą“ (hiraṇyagarbha) ir pagimdo ugnį,
t. y. ugnies dievą Agnį (10.121.7.a–b): āpo ha yad
bṛhatīr viśvam āyan garbhaṃ dadhānā janayantīr
agnim „Upės pakilios antai kai atėjo, viską sau – gemalą suimdamos, gimdančios Ugnį“. Todėl Agnis dažnai pavadinamas Apam Napatu, āpām napāt, pažodžiui
„upių vaikas“, „upių palikuonis“ arba, atsižvelgiant į
lietuviškus atitikmenis nepuotìs, neptis „sūnaitis“, –
„upių nepuotis“.
Tiek „Rigvedoje“, tiek „Atharvavedoje“ pabrėžiama, kad āpas yra „srūvančios, sravančios“ (sravanti),
„apvalančios“ (punānās), „tyros“ (pāvakās), „skaisčios“ (śucayas), „saldžios kaip medus“ ar „meduotos,
medingos“ (madhu), „vandenyną turinčios tikslu“ ar
tiesiog „vandenynatikslės“ (samudrārthās). Kalbama
apie upių kilmę iš dangaus, kur jas skanauja dievai, su
upėmis yra susiję dangiškieji muzikantai Gandharvai
(vns. gandharva „kvepiantysis, kvapnusis“) ir savotiškos laumės ar undinės Apsaros (vns. apsarā „upinė“,
visai tiksliai būtų up-sara, plg. lie. upėvardį Saria ir
kt.). Upėmis keliauja didis vandenų, nakties ir teisingumo dievas Varuna. „Atharvavedoje“ ypač pabrėžiama
gydomoji ir laimę teikiančioji, palaiminančioji upių
galia: sakoma upes turint savyje vaistų (bheṣaja), upių
prašoma suteikti palaimą, laimę ar gėrį, labą (śam).
4. Mironas, R. Dvylika Rig-Vėdo himnų. Kaunas: Studija, 1939, p. 56.
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*

Nors iš pažiūros „Atharvavedos“ tekstai dažnai
atrodo visai aiškūs, tiesiog išsakantys užkalbėjimą ar
užkeikimą, jų turinį išaiškinti ne visada taip paprasta.
Užkeikimas gali būti ilgos apeigos dalis, o jos visos paskirtis – nebežinoma. Klasikiniu „Atharvavedos“ komentaru laikoma „Kaušika sūtra“ (Kauśika sūtra) yra
gerokai vėlesnė, o jos aiškinimai kartais atrodo neįtikinami. Painiavą kelia ir tai, kad žinomos dvi „Atharvavedos“ redakcijos – śaunaka ir paippalāda, kurios daugeliu atvejų gerokai skiriasi. Čia bus remiamasi geriau
išlikusia, plačiau aiškinta ir versta śaunaka redakcija.
Visiškai tikslus vedų vertimas išvis neįmanomas,
nes jų tekstams būdinga dviprasmybė ar net daugiaprasmybė, neapibrėžtumas tarp tikrinių vardų ir bendrinių
sąvokų (Agnis, Ugnis ar ugnis? Apos, Upės ar upės?),
nuolatinis sąskambių ir jų sukeliamų sąsajų žaismas, o
už išorinių vaizdinių dažnai galbūt slypi vidiniai, dvasiniai turiniai. Tad bet kuris vertimas, suprantama, neišvengiamai kartu yra atitinkama interpretacija, iškelta
į pirmą planą kitų sąskaita.

Vertimai
1.4. Palaiminimas upėmis
Užkalbėjimas skirtas gydymui, ne tik žmonių, bet ir karvių.5
1.4.1.
ambayo yanty adhvabhir jāmayo adhvarīyatām
pṛñcatīr madhunā payaḥ
Motulės eina ratais, sesės atliekančių apeigą,
plakančios pieną su medumi.
1.4.2.
amūr yā upa sūrye yābhir vā sūryaḥ saha
tā no hinvantv adhvaram
Šitos, kurios prie saulės, su kuriomis saulė,
jos mūsų teparagins apeigą.
1.4.3.
apo devīr upa hvaye yatra gāvaḥ pibanti naḥ
sindhubhyaḥ kartvaṃ haviḥ
Upių dieviškų šaukiuos, kur mūsų karvės geria.
Srautams reikia nulieti auką.

5. Duomenys apie užkalbėjimų paskirtį remiantis: Елизаренкова,
Татьяна Яковлевна. Атхарваведа (Шаунака), I: Книги I—VII.
Москва: Восточная Литература, 2005.

1.4.4.
apsv antar amṛtam apsu bheṣajam
apām uta praśastibhir aśvā bhavatha vājino gāvo bhavatha vājinīḥ
Upėse – nemirtingumas, upėse – vaistas,
upių pašlovinimais tampat veržlūs it žirgai, it kaimenės
tampate veržlios.

1.5. Palaiminimas upėmis
Kaip ir ankstesnis, šis užkalbėjimas pasitelkiamas gydymui, taip pat statant namą.
1.5.1.
āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana
mahe raṇāya cakṣase
Upės, juk esate gaivinančios! Jūs mus jėgoj įtvirtinkit,
didelį džiaugsmą kad matytume!
1.5.2.
yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ
uśatīr iva mātaraḥ
Kuri jūsų rasa maloningiausia, jos padalinkite čia mums
lyg mylinčiosios motinos.
1.5.3.
tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha
āpo janayathā ca naḥ
Užtat ketinam prisieiti jūsų veldėmei, dėlei kurios prižadinate,
upės, ir pagimdot mus.
1.5.4.
īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām
apo yācāmi bheṣajam
Valdovės (viso) trokštamo, viešpačios žemdirbių,
upės, – maldauju vaisto!

1.6. Palaiminimas upėmis
Užkalbėjimas irgi skirtas gydymui.
1.6.1.
śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye
śaṃ yor abhi sravantu naḥ
Mūsų labui dieviškosios, atgajai upės tebūnie gerti,
mūsų teatsrūva labui!
1.6.2.
apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā
agniṃ ca viśvaśaṃbhuvam
Vidur vandenų, – man Soma atskleidė, – visi vaistai,
ir ugnį visokia palaima esant [atskleidė].
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1.6.3.
āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama
jyok ca sūryaṃ dṛśe
Upės, suteikit vaistą, saugą kūnui mano!
Ir kad ilgai saulę regėčiau!
1.3.4.
śaṃ na āpo dhanvanyāḥ śam u santv anūpyāḥ
śaṃ naḥ khanitrimā āpaḥ śam u yāḥ kumbha ābhṛtāḥ
śivā naḥ santu vārṣikīḥ
Mūsų labui – upės tekančiosios, labui teesie užutekiai!
Mūsų labui – prakastieji vandenys, labui gi – kurie ąsoty
atnešti,
maloningi mums tebus – lietaus!

1.15. Palaiminimas upėmis
Remiantis komentarais, užkalbėjimas sakomas per laimei
skirtas apeigas, kai užkalbamasis šlakstomas vandeniu,
pasemtu iš dviejų laivybai tinkamų upių, o tada valgydinamas kelių skirtingų grūdų koše. Užkalbėjime ryškus
šaknies sru- „srūti“ žodžių žaismas.
1.15.1.
saṃ saṃ sravantu sindhavaḥ saṃ vātāḥ saṃ patatriṇaḥ
imaṃ yajñaṃ pradivo me juṣantāṃ saṃsrāvyeṇa haviṣā
juhomi
Su, su tesrūva upės, su – vėtros, su – skrajūnai!
Šita auka praamže mano tesidžiaugia! Susrūvančiu nuliejimu aukoju.
1.15.2.
ihaiva havam ā yāta ma iha saṃsrāvaṇā utemaṃ vardhayatā giraḥ
ihaitu sarvo yaḥ paśur asmin tiṣṭhatu yā rayiḥ
Čionai ateikite, į šauksmą mano! Čionai, susrūvančios, ir
jį sustiprinkite, dainos!*
Čionai teeina visas pekus, jame teesti turtas!
*Turimos omeny giriamosios, dievus šlovinančios dainos, tad su
tam tikromis išlygomis galima būtų versti giminišku žodžiu gyrius,
dgs. gyriai.

1.15.3.
ye nadīnāṃ saṃsravanty utsāsaḥ sadam akṣitāḥ
tebhir me sarvaiḥ saṃsrāvair dhanaṃ saṃ srāvayāmasi
Tos upių pritekančios versmės, niekad neišsenkančios, –
jų visais prietekiais man priteklių pritekiname.*
*Atsisakant tiesioginės kalbinės sąsajos tarp vedų sru- ir lie. srū-,
vertime stengtasi išsaugoti būdingą vedų poetiką – nuolatinius žodžių sąskambius.
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1.15.4.
ye sarpiṣaḥ saṃsravanti kṣīrasya codakasya ca
tebhir me sarvaiḥ saṃsrāvair dhanaṃ saṃ srāvayāmasi
Tos, kurios lajaus priteka ir pieno, ir vandens, –
jų visais prietekiais man priteklių pritekiname.

1.33. Palaiminimas upėmis
Užkalbėjimas gali būti sakomas linkint sėkmės, apsiprausiant po skutimosi, apiplaunant svečio kojas, sutrūkus indui su vandeniu ir kt. Pirmoji mantra turi pasaulėkūros
motyvo atšvaitų. Antrojoje mantroje (jos pirmoji pusė
tiksliai kartoja RV 6.49.3 pirmąją pusę) su upėmis siejamas dievas Varuna, Váruṇa, – tvarkos, doros prižiūrėtojas
ir baudėjas, „vanduo-sąžinė“ esanti jo buveinė, vandenligė – viena iš jo bausmių. Trečioje mantroje – užuomina į
tai, kad upės prasideda danguje kaip debesys, todėl ten jų
vandenį pirmi geria dievai. Paskutinėje mantroje apsakoma upių dosniai teikiama palaima.
1.33.1.
hiraṇyavarṇāḥ śucayaḥ pāvakā yāsu jātaḥ savitā yāsv
agniḥ
yā agniṃ garbhaṃ dadhire suvarṇās tā na āpaḥ śaṃ syonā bhavantu
Auksaspalvės, žvilgančios, tyros, kuriose gimęs Savitaras, kuriose – Agnis,
kurios Agnį kaip gemalą nešiojo, skaisčiaspalvės – jos
mūsų labui, upės aptakiosios, tebūnie!
1.33.2.
yāsāṃ rājā varuṇo yāti madhye satyānṛte avapaśyan
janānām
yā agniṃ garbhaṃ dadhire suvarṇās tā na āpaḥ śaṃ syonā bhavantu
Kurių viduryje karalius Varuna eina, tiesą ir melą regėdamas žmonių,
kurios Agnį kaip gemalą nešiojo, skaisčiaspalvės – jos
mūsų labui, upės aptakiosios, tebūnie!
1.33.3.
yāsāṃ devā divi kṛṇvanti bhakṣaṃ yā antarikṣe bahudhā
bhavanti
yā agniṃ garbhaṃ dadhire suvarṇās tā na āpaḥ śaṃ syonā bhavantu
Kurių dievai danguj ragauja skonį, kurios padangėje sklidinos tampa,
kurios Agnį kaip gemalą nešiojo, skaisčiaspalvės – jos
mūsų labui, upės aptakiosios, tebūnie!
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1.34.4.
śivena mā cakṣuṣā paśyatāpaḥ śivayā tanvopa spṛśata
tvacaṃ me
ghṛtaścutaḥ śucayo yāḥ pāvakās tā na āpaḥ śaṃ syonā
bhavantu
Maloningu žvilgsniu į mane pažiūrėkite, upės! Maloniu
kūnu, upės, palieskite odą mano!
Lajumi pasiliejusios*, žvilgančios, tyros – jos mūsų labui,
upės aptakiosios, tebūnie!
*Vedų ghṛtaścut pažodžiui būtų „sviestu tekantis, aptekęs“ ar būtent „lajumi pasiliejęs, apsiliejęs“ ir reikštų pilnatvę, gausą, turtą.
Bet ir pats žodis ghṛta „(aukai liejamas) lydytas sviestas ar kiti riebalai, lajus“ formaliai yra būtojo laiko dalyvis nuo ghṛ- „trykšti,
sunktis, lietis“. Taigi vertimas lajumi pasiliejusios yra ir tikslus,
ir išsaugo panašų asociacijų lauką (lie. lajus „lydyti taukai“ kaip
tik yra veiksmažodžio lieti šaknies). Nors originalo ghṛta ir ścut –
skirtingų šaknų žodžiai, apskritai tokio pobūdžio sąsajos – būdinga
vedų poetinės kalbos ypatybė, tad jas, pasitaikius progai, pravartu
pailiustruoti ir vertime.

3.13. Upių užkalbėjimas
Pasak „Kaušika sūtros“, užkalbėjimo griebiamasi siekiant
nukreipti upę nauja vaga ir prišaukti lietų. Pirmos keturios
mantros poetiškai etimologizuoja įžangoje jau minėtus
skirtingus vandens pavadinimus. Mantros taip pat mena
mitinį, tyrinėtojų kartais su pasaulėkūra siejamą siužetą
apie tai, kaip Indra išlaisvino slibino, ar angio, angino
Vritros užtvenktas upes. Šioje vietoje vertimas gerokai
dviprasmiškas. Pasak „Kaušika sūtros“, paskutinėje mantroje užsimenama upės vagos keitimo apeiga, kurios metu
ant naujos būsimosios vagos dugno padedamas gabalėlis
aukso ir prie jo pririšama varlė.
3.13.1.
yad adaḥ saṃprayatīr ahāv anadatā hate
tasmād ā nadyo nāma stha tā vo nāmāni sindhavaḥ
Tada, kai susiėjote, angį nudobus, – kriokėte,
todėl „krioklės“* vardu jūs esat. Jūsų vardai tie, upės!
*Žodis nadī „upė“ aiškinamas kaip „kriokianti“, iš nad- „kriokti,
šniokšti, gausti“ (palyginimui mūsų krioklys).

3.13.2.
yat preṣitā varuṇenāc chībham samavalgata
tad āpnod indro vo yatīs tasmād āpo anu ṣṭhana
Kai varomos Varunos ūmai užbangavote,
pagavo Indra jus eiklias, iš čia jūs „gavės“*.
*Žodis āpas „tekantys vandenys, upės“ čia aiškinamas remiantis
veiksmažodžio šaknimi āp- „(pa)gauti, pasiekti, įgyti“ (panašias
asociacijas galėtų kelti mūsų upėvardžiai Gavys, netgi Gauja, nepaisant šiuolaikinių mokslinių jų etimologijų).

3.13.3.
apakāmaṃ syandamānā avīvarata vo hi kam
indro vaḥ śaktibhir devīs tasmād vār nāma vo hitam
Prieš savo norą, tekančiosios, buvote užvertos, štai kaip, –
Indra jus [savo] galiomis [atvėrė], deivės! Tad „vºrės“*
vardas jums uždėtas!
*Daiktavardis vār „stovintis vanduo“ čia siejamas su veiksmažodžio šaknimi vṛ- „už(si)verti, už(si)tvenkti ir pan.“ Šio veiksmažodžio lytis avīvarata gramatiškai gali būti laikoma tiek vienaskaitos
trečio asmens aoristu (tam tikru būtuoju laiku), tiek daugiskaitos
antro asmens aoristu. Čia laikomasi pastarosios interpretacijos, kuri
atrodo visai logiška: tekantys vandenys prieš savo norą buvo užverti, o Indra juos kaip tik atvėrė. Sulig kita interpretacija, išeitų,
kad upės prieš savo valią tekėjo, o Indra jas užvėrė, o tai sunkiai
įtikėtina (nors plg. sekančią mantrą). (Palyginimui – lietuviški upėvardžiai Vºrė, Verys, Verupis, Vėrupis ir kt. Paradoksalu, bet kalbininkų jie išties kilme siejami su senovės indų stovinčio vandens
pavadinimu vār – tik ne su veiksmažodžiu verti.)

3.13.4.
ekaḥ vo devo ’py atiṣṭhat syandamānā yathāvaśam
ud āniṣur mahīr iti tasmād udakam ucyate
Vienas jums dievas [kelią] pastojo, tekančios taip nepavaldžiai.
„Pailso didžiosios“, – šitaip pasakė. Todėl „pailsusios“*
sakoma.
*Žodis udaka „stovintis, užtvenktas vanduo“ susiejamas su priešdėlinio veiksmažodžio ud-an- „nu-ilsti, išsi-kvėpti“ (šaknies an„alsuoti, kvėpuoti“) dalyviu udāniṣur „nuilsusios, išsikvėpusios“
(palyginimui – lie. upėvardžiai Alsa, Alsė, Alsys, Alsupis ir kt.,
kalbininkų siejami kaip tik su žodžiu alsa „nuovargis, pailsimas“).

3.13.5.
āpo bhadrā ghṛtam id āpa āsann agnīṣomau bibhraty āpa
it tāḥ
tīvro raso madhupṛcām araṃgama ā mā prāṇena saha
varcasā gamet
Upės – laimė, lajumi juk upės buvo! Agnį, Somą neša
upės tos!
Aitrūs syvai, su medum plakti*, man prisieinantys, – su
kvėpimu, su spindesiu drauge tegu ateina!
*Turimas omeny soma.

3.13.6.
ād it paśyāmy uta vā śṛṇomy ā mā ghoṣo gachati vāṅ
māsām
manye bhejāno amṛtasya tarhi hiraṇyavarṇā atṛpaṃ
yadā vaḥ
Jau ir matau, o ir girdžiu! Pas mane ūžesys atkanka, balsas
pas mane!
Manausi ragaująs nemirtingumo [eliksyro], – auksaspalvės, – tuomet, kai atsigaivinu jumis!
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3.13.7.
idaṃ va āpo hṛdayam ayaṃ vatsa ṛtāvarīḥ
ihettham eta śakvarīr yatredaṃ veśayāmi vaḥ
Jūsų šerdis, o upės, – šitas mitulys*, teisingosios!
Čionai šitaip ateikite, galingosios, kur štai vedu jus!
*Vedų vatsa pažodžiui – „vienerių metų gyvulys (paprastai veršiukas)“, taigi lietuviškai „vienergis, mitulys“. Turimas omeny Agnis.

6.23. Upių užkalbėjimas
Užkalbėjimas sakomas per gydymo apeigas ir siekiant užtikrinti sėkmingą aukojimą.
6.23.1.
sasruṣīs tad apaso divā naktaṃ ca sasruṣīḥ
vareṇyakratur aham apo devīr upa hvaye
Srūvančias, kaip paprastai, dieną ir naktį srūvančias –
trokšdamas dvasios galių aš upes dieviškas šaukiuos!
6.23.2.
otā āpaḥ karmaṇyā muñcantv itaḥ praṇītaye
sadyaḥ kṛṇvantv etave
Suaustos upės – [mūsų] darbu* teišsilaisvina iš čia dėl
proveržio,
nedelsiant tepadaro eigą!
*Vedų karman, pažodžiui „darbas, darymas“, taip pat gali reikšti
„apeigas, ritualą“ ir yra čia pat pavartoto veiksmažodžio kṛ- „daryti,
kurti“ šaknies, o vertime savo ruožtu išlieka sąsaja tarp darbas ir
daryti. Ta pati sąsaja pabrėžiama ir kitame posme.

6.23.3.
devasya savituḥ save karma kṛṇvantu mānuṣāḥ
śaṃ no bhavantv apa oṣadhīḥ śivāḥ
Dievo Žadintojo* žadinami darbą tegu dirba žmonės!
Mūsų labui tebus upės, žolės – maloningos!
*Dievavardis arba (tikriausiai Saulės) epitetas Savitaras, Savitṛ,
pažodžiui yra veikėjo pavadinimas reikšme „žadintojas, ragintojas,
skatintojas, sukėlėjas“ ar pan. (lietuvių saulė irgi pavadinama „budintoja“). Žodį versti, o ne palikti kaip tikrinį vardą, spiria greta
pateiktas tos pat šaknies veiksmo pavadinimas sava „žadinimas,
raginimas, skatinimas, kėlimas“ ar pan.

6.24. Upių užkalbėjimas
Užkalbėjimas sakomas laimei, taip pat užkalbant ligas
(vandenligę, širdies dieglius ir kt.). Pirmoje mantroje galima įžvelgti du vietovardžius – Himalajus (himavataḥ
„žiemos, žieminis [kalnas]“) ir Indo upę, ved. Sindhu,
nors sindhu kaip bendrinis daiktavardis yra tiesiog vienas
iš „upės“ sinonimų ir gali būti verčiamas kaip „(didelė)
upė, srautas, tėkmė“ ar pan. Bendras vaizdas toks: upės
išteka iš aukštųjų „žieminių kalnų“ (Himalajų) ir suteka
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į vieną didžiąją „Upę“ (Indo upę, Indą). Lietuvių dainose
panašiai dviprasmiškas, dažnai veikiau bendrinis nei tikrinis, pavyzdžiui, yra Dunojus, o kitąsyk ir Nemunas.
6.24.1.
himavataḥ pra sravanti sindhau samaha saṅgamaḥ
āpo ha mahyaṃ tad devīr dadan hṛddyotabheṣajam
Nuo [kalno] žieminio atsrūva [upės] – Inde kažkur [jų]
santaka.
Upės kad man tą, dieviškosios, duotų vaistą nuo širdies
degimo!
6.24.2.
yan me akṣyor ādidyota pārṣṇyoḥ prapadoś ca yat
āpas tat sarvaṃ niṣ karan bhiṣajāṃ subhiṣaktamāḥ
Kuris man akyse degimas, kulnuose ir pirštų galuose kuris, –
upės kad visa tai pašalintų, vaistingų vaistingiausios!
6.24.3.
sindhupatnīḥ sindhurājñīḥ sarvā yā nadya sthana
datta nas tasya bheṣajaṃ tenā vo bhunajāmahai
Kurių viešpatis – Indas, karalius – Indas, visos, kurios
esate upės, –
duokite mums nuo šito vaistą! Dėl to jus kad skanautume!
Vertimas iš vedų kalbos ir paaiškinimai
Šarūno ŠIMKAUS ir Dainiaus RAZAUSKO.

Rivers in the Atharva-veda:
several features
Šarūnas ŠIMKUS
In the translation of the Vedic liturgical digest, the
Atharva-veda, one can see how the ancient Indo-Aryans
perceived water, i.e. one of the mythical concepts of water,
identified by the word ap-, “flowing water, river”. In the
ancient Indo-Aryan worldview, rivers are related to worldcreation, the origin of rivers is believed to be the sky, where
the rivers are the drink of the gods; rivers are related to
the heavenly musicians Gandharva and the peculiar water
spirits and mermaids, the Apsara. Varuna, the great god
of the rivers, the night and justice, travels by water. In the
Atharva-veda, the healing and happiness providing, blessing power of water is especially noted: it is believed that
rivers have within them medicine, rivers are asked to provide bliss, happiness or goodness, good will.
The Atharva-veda has a collection of incantations and
curses and other magical texts, unrelated to the core of the
Vedic ritual, made up the soma sacrificial rites (śrauta),
which were important for the community’s or even individual person’s religious or economic needs.
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Mitinio pasaulėvaizdžio tyrimų
telkimas ir viešinimas
Žurnalo redakcijoje prieš pusmetį pradėjęs darbuotis Ignas ŠLAJUS šį kartą pristatomas kaip tink(la)
lapio1 „Tautos menta“ (www.tautosmenta.lt), skirto lietuvių religijos, mitologijos, pasaulėvaizdžio tyrimams viešinti, kūrėjas. Tinklapyje, pradėjusiame veikti 2014 m. sausio 1 d., sutelkti spaudoje skelbti rašiniai PDF pavidalu bei kita su minėtomis temomis susijusi medžiaga.
Šiandien tinklapyje pristatomi jau 20 autorių, skiltys tolydžio gausėja, darosi išsamesnės, pildosi tiek
publikacijomis, tiek garso ir vaizdo įrašais. Šiuo metu viešinama daugiau kaip 600 PDF’ų (daugelis jų
neprieinami kitur), skelbiama apie 80 garso įrašų (dalis jų daryti būtent tinklapiui), apstu nuorodų į publikacijas html pavidalu, vaizdo įrašus.
Tinklapio redaktoriaus klausiame, kaip užsimezgė ir buvo įgyvendinta tokia idėja? Kokie jos užkulisiai
ir ateities gairės?
Šis tinklapis, reikia manyti, neatsirado tuščioje vietoje. Kokia jo priešistorė?
Ilgesnė už istoriją (juokiasi). Pati idėja yra mitologo
Dainiaus Razausko, tad apie priešistorę tegaliu kalbėti nuo akimirkos, kai su idėja buvau supažindintas
pats. Galiu net tiksliai pasakyti, kada: 2011 m. lapkričio
20 d., per pirmąsias Baltų kultūros ir religijos mokyklos
paskaitas. Tą vakarą man kiek anksčiau beišeinant,
D. Razauskas visiškai probėgšmais, kone tarpduryje,
užsiminė apie tokią degančią būtinybę. Tada dar net
nebuvo aišku, ko būtent. Nė vardo tai neturėjo. Bet to
reikėjo, anot Dainiaus, – nedelsiant.
Išgirsti lengva, visai kas kita tokios užduoties imtis.
Juolab tikriau nežinant kaip ir – svarbiausia – kodėl.
Tuomet tokio triūso prasmė man dar nebuvo tapusi
asmenine, tad jį kiek nudelsiau. Išties šio darbo imtis
panūdau tik vėliau, dėl keleto priežasčių. Pirma – atsidėti mitologijos studijoms galų gale apsisprendžiau ir
pats, tuo atleisdamas bet kokius stabdžius susijusios
medžiagos telkimui, o vos pradėjęs su ja tvarkytis jau
savaime atsidūriau Dainiaus brandintos idėjos traukos
lauke. Antra – beklausydamas Vilniaus universitete
dėstomų „Lietuvių religijos ir mitologijos“ bei „Lietuvių
tautosakos ir mitologijos“ kursų jau tiesiogiai patyriau
ir aiškiai suvokiau, kaip būtų nepamainomai vertinga,
jei visa medžiaga, kurią mini dėstytojai, būtų lengvai
prieinama vienoje vietoje. Mat situacijos, kai universiteto bibliotekoje vienu knygos egzemplioriumi dalijasi
visas kursas, deja, nėra neįprastos, o internete buvo
taip pat toli gražu ne viskas.
1.

Tuomet ir išryškėjo paprasto, šią tuščią nišą užpildančio ir spragas užkaišančio tinklapio vizija, tapo gan
aišku, ką ir kaip jame reiktų pateikti.
Kodėl autorinės skiltys?
Medžiagos rūšiavimą pagal autorius nulėmė pradinis įdirbis. Turiu silpnybę bibliografijoms, tad vos pradėjęs domėtis Lietuvos mitologų darbais, pirmiausia puoliau ieškoti, kas ir kur jų parašyta. Internete rasti viešai
skelbiami darbų sąrašai (čia nekalbu apie profesionaliai
sudarytas ir išspausdintas bibliografijas) vis pasirodydavo tesantys daugiau ar mažiau daliniai, neišsamūs,
o mane domino viskas iki menkiausių smulkmenų. Taip
asmeniniam naudojimui pamažėl mėgėjiškai susidariau
D. Razausko, Nijolės Laurinkienės ir kt. bibliografijas,
kurios vėliau ir tapo pirmosiomis tinklapio skiltimis.
Lygia greta, nuolat į tąsias bibliografijas atsižvelgdamas, o sykiu ir pildydamas, kaupiau pačius rūpimų autorių darbus visais man prieinamais pavidalais, taip pat ir
skaitmeniniais. Jei ieškomo straipsnio PDF’ą internete
rasdavau viešinamą ne skyrium, o bendrame leidinyje –
kokioje nors straipsnių rinktinėje ar pan. – „iškirpdavau“ ir pagal šiokią tokią santrumpų sistemą tvarkingai
pavadinęs dėdavau į atitinkamą autorinį vokelį savo
kompiuteryje. Atsiradus tinklapio vizijai, pagal išgales
pradėjau gaminti ir trūkstamus PDF’us. Taigi, parengus
tinklapį techniškai, turinio požiūriu buvo belikę visa tai
perkelti iš kompiuterio į viešąją erdvę.
Tačiau nesakyčiau, kad tokia tinklapio struktūra
pasirinkta vien dėl to. Medžiagos skirstymas, rūšiavi-

Kliaudamiesi teoriškai egzistuojančia, net pavadinimą kalbotyroje turinčia haplologijos, t. y. vieno iš dviejų vienodų greta stovinčių skiemenų
praleidimo dėl disimiliacijos galimybe, toliau žodį tinklalapis vartosime įprastai sutrumpėjusia forma tinklapis. Kad žodis ne „tinkuotas“
ir tinkantis, rodo keletas kitų haplologijos pavyzdžių: Tauragė < Tauraragė, mineralogija < mineralologija. Nors haplologija, gan ironiškai,
pati pasilieka „lolo“, tinklalapio „lala“ šiame pokalbyje jau gali pasirodyti kiek per dažnas.
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mas temomis, ne vien pagal autorius, visados
perdėm sąlygiškas, o kurti kokią nors kompleksinę klasifikacijos sistemą buvo paprasčiausiai
ne mūsų jėgoms.
Kas tinklapį parengė? Ar tai oficialus projektas?
Kai tapo aišku, kad to reikia, ilgai svarstėme,
lyginome savo norus ir galimybes. Kilo ir didelis
klausimas – ar verta ieškoti finansavimo, o jei
verta – kaip, kur? Kas sukurs tinklapį, kas dengs
jo išlaikymo sąnaudas? Taip pat buvo keblu su
autorių teisėmis. Paprasčiausiai su Dainiumi tų
dalykų neišmanėme. Autorių teises nutarėme
derinti tik su pačiais autoriais – paprasčiausiai
atsiklausiant, juridinio asmens bent pradžioje
nusprendėme nesteigti, jokio finansavimo
kol kas neieškoti, o techniniai dalykai buvo
išspręsti tiesiog namų sąlygomis: aš pamintijau apie galimą tinklapio struktūrą, brolis
su tėčiu pagal tai sukūrė paprastą dizainą, o
trečias brolis, tuomet dar gimnazistas, – viską
suprogramavo. Jo pamokytas su tinklapiu
apsieiti, tvarkau jį ramiai ir sėkmingai iki šios
dienos. Dainius savo ruožtu moka mokesčius
už interneto svetainės vardą ir adresą, vadinamąjį domeną, ir duomenų vietos suteikimą,
vadinamąjį hostingą (prieglobą). Štai kaip oficialiai turime „Tautos mentą“.
Kodėl pasirinktas toks pavadinimas?
Dėl pavadinimo sukome galvą. Nors ir būta
įvairių variantų, nė vienas nedžiugino. Bet
štai vieną gražią dieną, besėdint „Liaudies
kultūros“ žurnalo palėpėje, Dainius pradėjo
kalbėti apie Simoną Daukantą ir pratarė:
„Tautos menta“. Susižvalgėme ir supratome
turį pavadinimą. Dargi simboliškai pagerbiantį
bene pirmąjį ne tik lietuviškais žodžiais, bet ir
lietuviška dvasia rašiusį lietuvį.
Kas yra toji menta, kodėl šis žodis nebūtinai
yra Daukanto naujadaras, o jei ir toks, tai kodėl
itin taiklus, trumpai drūtai jau nusakyta ir skelbiama pačiame tinklapyje2. Aš savo ruožtu
prisipažinsiu, kad man menta, kaip ausiai neįprastas ir savo gelmine prasme nors ir nėščias,
bet ne akivaizdžiai nešinas žodis, pradžioje
siejosi – net gėda sakyti – su „mentais“ ir
mentolinėmis „Mynthon“, o junginys „Tautos menta“ savo skambesiu labai jau priminė
2. Gerbiamo skaitytojo dėlei šitai skelbiame ir mes: šios
publikacijos pabaigoje, iškart po pokalbio.
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Atraštinis puslapis. Kairėje – šiuo metu pristatomi autoriai.

„sarmatišką“ patosą. Sąsajos nevaldomos ir pasijuokti iš jų
smagu, bet nuolatos kartojamas žodis vis dėlto ima vienąsyk ir
savo prasmėmis atvirsta. Šiandien mentą jau girdžiu ir tariu kaip
įprastą žodį, prasme rėpiantį ir atstojantį tiek protą, sąmonę,
tiek dvasią, tiek tą patį mentalitetą. Menta yra menta. Kaip barai
yra ir „Kultūros barai“ (juokiasi).
Toks tinklapio pavadinimas tarsi mena tam tikrą tautiškumo
programą...
Kurios vėliava tuomet, kaip teigiama tinklapyje – Daukanto
vardas. Taip, galbūt, bet šis tautiškumas gelminis, mitinis – jaučiamas arba ne, per jėgą nebrukamas. „Mentos“ – taip mes
vadiname tinklapį – tautiškumas nėra bukas. Kaip anglų ir
lietuvių kalbos tarpusavyje juokauja: books wake us „knygos
mus žadina“, tariant „būk sveikas“. Būtent knygos, skaitymas
ir yra šio tinklapio esmė, jo gelminis žadas, atsiribojantis nuo
bet kokių ideologijų siūlomų išankstinių pažadų. „Daukanto
vėliava“ čia – nuoširdus simbolis. Ir nieko daugiau, jei nenorima.
„Menta“ skirta medžiagai sukelti, patogiai ją sudėti po ranka.
Joje tik tolydžio telkiami darbai, kurių, tyrinėjant mūsų mitinį
pasaulėvaizdį, tiesiog neišeina apeiti. Tinklapis sumanytas kaip
neįpareigojanti prieiga prie medžiagos, kuri anksčiau internete
buvo pasklidusi, išbarstyta, arba jos iš viso nebuvo. Dargi – jei ir
panaši į tokį, „Menta“ nėra žmonių sambūris, anaiptol ne kažkoks „savų“ ratelis. Kas paskelbiama pirmiau, kas vėliau, kas jau
įdėta, kas dar ne, – ganėtinai atsitiktinis dalykas. Kaip man pasisekė skiltis parengti, tokia seka ir yra. Turėčiau daugiau laisvo
laiko, sąrašas bemat pailgėtų.
Kartais tetrūksta vieno ar kito autoriaus sutikimo, o pati
bibliografija parengta, esami PDF’ai sutelkti, trūkstamų prigaminta. Tokiais atvejais viliamės, stengiamės būti mandagūs.
Labai apmaudu, kai norimų skelbti autorių dėmesys nukrypsta

Pažintys
į tarpasmeninius prieštaravimus, kai sureikšminami
autorių tarpusavio ryšiai. Jų paisymas ir derinimas – ne
mūsų tinklapio galioje ir valioje. „Mentoje“ tik telkiame
ir viešiname darbus, kuriuos skaitantis žmogus galbūt
nė nenutuoks apie juos parašiusiųjų tarpusavio santykius (dažnai nenutuokiu ir pats) ir tiesiog pasinaudos
galimybe paprastu būdu prie jų prieiti. O jei skaitytojas
bus jau šiek tiek susipažinęs su mitinio pasaulėvaizdžio
tyrimais, turbūt tik nustebs, kad tarp visų darbų nėra ir
kitų – išties vertų.
Būtų išties gražu, jei autoriai žiūrėtų antraip – užuot
nenorėję pakliūti į „sąrašą“ dėl vienos ar kitos šalia
boluojančios pavardės, jungtųsi dėl likusios daugumos, išreikštų paramą jiems. Arba suvis – galvotų apie
skaitytojo nẽtektis. Juk žvelgiant esmiškai, parašyti ir
paskelbti darbai yra jau ne parašiusiojo turtas – jie turtina tautą, visus besidominčius. Kalbu apie skaitymą, ne
autorių teises. „Mentoje“ galų gale nei parduodama,
nei uždirbama.
Tai tinklapyje gali būti skelbiamas bet kuris norintis
autorius, jei tik susijęs tematiškai?
Žinoma, kad yra tam tikri saugikliai. Tinklapis skirtas
pažinimui auginti, ne kliedesiams dauginti. Yra autorių,
kurių darbų skelbimas reikalautų tam tikro komentaro.
Į galvą ateina pavyzdys iš vieno knygyno Vilniuje, kur
greta rimtų mitologų veikalų pūpso ir Romualdo Zubino
apreikštos tetralogijos pirmoji dalis „Perkūnas“. O
norėdami šiomis dienomis įsigyti Nijolės Laurinkienės
monografiją „Senovės lietuvių dievas Perkūnas“, ją ir
su žiburiu vos rasime, nors šioji, išleista dar 1996 m.,
tebėra vienintelė rimta Perkūnui skirta monografija.
Viena vertus, tai paveizdina „Mentos“ aktualumą – yra
vieta, kurioje minėtosios Laurinkienės monografijos
PDF’as gali būti ir kiek vėliau tikrai bus lengvai prieinamas. Kita vertus – gal vis dėlto vertėtų pagalvoti ir apie
atskirą tinklapio skiltį moksliniu požiūriu perdėm abejotiniems autoriams pristatyti? Sutikimo tam nereikia.
Galimybę turime, knygynai – ne.
2015-uosius paskelbėte Gintaro Beresnevičiaus skaitymo metais...
Vėlgi simbolinis gestas. Tiesiog taip sutapo, kad vos
man baigus sudarinėti G. Beresnevičiaus bibliografiją,
atėjo nauji metai, sykiu ir mitologiškai devintieji nuo
Jo iškeliavimo Anapilin. Kadangi iki šiol tokios daugiau
ar mažiau išsamios bibliografijos, darbų sąvado in corpore, bent jau mano žiniomis, viešai prieinamo nebuvo,
pamaniau esant prasminga tai simboliškai ir paminėti.
G. Beresnevičiaus darbų gausa stačiai stulbinanti –
juokais net galima tarti, kad būtų greičiau išvardyti
periodinius leidinius, į kuriuos Jis nebūtų nors ko

parašęs nei atvirkščiai, o kur dar knygos, straipsniai
rinktinėse, rašiniai interneto portaluose. Didelė viso
šito dalis nūnai dingusi iš akiračio, nugrimzdusi kažkur
atmintyje. Galima tai suprasti. Pažvelgus į bibliografijos
pozicijas, vien suskaitmenintuose „Šiaurės Atėnuose“
jų suskaičiuosime per 80. O skaityklose krūvomis gulintys nesuskaitmeninti numeriai? Jei žinai, ko nori, kur tai
yra – nueini ir randi. O jei nežinai? Jei nežinai, kad žmogus pasirašinėjo ir slapyvardžiais? Vien nuosekliai pervertus tuos internete nepasiekiamus „Šiaurės Atėnų“
numerius, pavyzdžiui, G. Beresnevičiaus bibliografija
pasipildė dar apie 150 pozicijų.
Žinoma, tokių statistinių skaičių vertės tikrovėje
skiriasi. Ir dešimt publikacijų laikraštyje gali būti nė iš
tolo nesulyginamos su vienu geru straipsniu kokioje
rinktinėje. Pavyzdžiui, „Kauno aide“ randame trumpą
baltų religijos ir kultūros istorijos apybraižą, o „Kauno
dienoje“ teaptiksime, kas Beresnevičiaus pastaruoju
metu žiūrėta per televizorių. Ir vis dėlto net ir tokių
atvejų, kaip neva nesusijusių su „Menta“, nederėtų
lengva ranka nurašyti, mat „andainykštį“ pasaulėvaizdį
Beresnevičius permatė visur, kokią susijusią įžvalgą
parašyti sugebėdavo nenuspėjamai bet kur.
Dera pasakyti, kad viešinama G. Beresnevičiaus
bibliografija dar yra kiek pildytina, nes, net ir pervertus
visus geriau žinomus leidinius ir periodiką, vis tiek kartkartėmis nutinka aptikti ką netikėto, kur nors „Moksle
ir technikoje“, „Akademike“, „Akiračiuose“, „Artumoje“, „Lietuvos aide“, šiaip kokiame kultūrologiniame
almanache, ar suvis nežinomame, visai netyčia į rankas
papuolusiame senokame leidinyje. Kartu tai ir džiugina.
Žvelgiant į visą šį publikacijų sąvadą kyla klausimas,
ar šioji visuma kada nors buvo įsisąmoninta? Žinome,
kad G. Beresnevičiaus išėjimas 2006 m. nepraėjo tylomis. Jo, kaip iškilaus religijotyrininko, atminimui dedikuoti bent keletas leidinių, kaip Lietuvos „atminties
vieta“ Jis įtvirtintas ir televizijos eteryje. O raštų kaip
neturime, taip neturime. Eseistikos ir publicistikos
rinktinė „Ne apie tai mano dūzgelė“ (2007 m.) jų tikrai
neatstoja. Kita vertus, bene dar pats G. Beresnevičius
buvo parengęs savo religijotyrinių straipsnių rinktinę
„Baltų lankų“ leidyklai? Kur ji?
Bet gana pesimizmo. Manau, kad G. Beresnevičiaus
darbai patys veržiasi atgal į dienos šviesą, idant būtų
permąstyti iš naujo. Be galo džiaugiuosi, kad Jis pagaliau
atsidūrė „Mentoje“, kur sausos bibliografijos atgyja, kur
kiekviena bibliografijos pozicija yra arba gali tapti vartais
į patį tekstą (tokių vartų G. Beresnevičiaus skiltyje jau
daugiau nei 200; 60 jų – PDF’ai), kur beskaitant galima
išgirsti ir gyvą autoriaus balsą ar suvis gyvai ekrane
pamatyti: tiek, pavyzdžiui, 1992 m. bekalbantį apie senovės lietuvių sielos sampratą, tiek 2005 m. – apie lietuviškąją tapatybę. O dėl G. Beresnevičiaus nesulaukiamų
raštų, tai Jo skiltis „Mentoje“ ir gimė iš didelio jų noro.
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Gyvos bibliografijos...
Būtent. Spausdintos bibliografijos retai kada išsitenka vienoje publikacijoje, jos pildomos vėlesniuose
leidiniuose. Neretai tų papildymų ir nėra. „Menta“ įgalina ne tik jas sujungti ir toliau pildyti, tęsti, bet taip pat
suteikia šioms nuorodoms galimybę išsyk parodyti tai,
ką jos ir ženklina – pačius tekstus. Suteikia galimybę tuos
tekstus be papildomų paieškų skaityti, reikiant – kokybiškai išsispausdinti. Esama tinklapio struktūra mane
kuo toliau, tuo labiau žavi. Savo vietą randa, vienu mygtuko paspaudimu prieinamos tampa ir knygų recenzijos,
anotacijos, apžvalgos, garso ir vaizdo įrašai, tad žodis
bibliografija čia netgi per siauras. Tokia struktūra ir pati
traukia medžiagą – kad žinotumėte, kiek kartų Dainius
Razauskas, kviečiamas kur skaityti paskaitos ir mano
raginamas būtinai ją įrašyti, sakydavo „gal nereikia“. Bet
štai „Menta“ – auksinis argumentas. Ar matėte, kiek Dainiaus skiltyje dabar garso įrašų? (juokiasi)
Kas svarbiausia šį tinklapį prižiūrint ir tvarkant?
Žiūrint į visumą – kad tinklapis nepavirstų informacijos sanvarta. Taigi svarbus „maksimalus minimalizmas“,
estetiškas paprastumas pateikiant gausią medžiagą,
prieigos patogumas. Trumpai tariant – tiesioginė
panauda. Besaikis metatekstiškumas, kurį labai mėgsta
kai kurios Europos struktūrinių fondų finansuojamos
duomenų bazės, šiam reikalui, kiek teko patirti, menkai
tetarnauja. Taip pat man rūpi labai konkretūs dalykai.
Pirmiausia – kad pateikiamos metrikos būtų tikslios,
be menkiausio rikto. Stengiuosi kiek galėdamas viską
savomis akimis patikrinti. Tuomet svarbu, kad metrikų
sistema būtų nuosekli, suderinta su skelbiamų failų
pavadinimais. Galiausiai – kad visi skelbiami PDF’ai būtų
kokybiški, t. y. ne tik gerai įskaitomi ekrane, su teksto
paieškos galimybe, bet ir puikiausiai tinkami išsispausdinti. Pastarasis dalykas yra esminė tinklapio paskirtis
ir užduotis, o nuolatinis pildymas ir tikslinimas – jau
savaime suprantami dalykai.
Visi tinklapyje skelbiami PDF’ai yra kokybiški?
Didelė dalis „Mentoje“ esančių PDF’ų – leidybiniai.
Šieji atitinka visus minėtuosius kriterijus. Senų publikacijų PDF’uose, tamtyč tinklapiui pagamintuose, yra tam
tikrų išlygų. Taip – visi jie pakankamai kokybiški spausdinti, bet dėl patirties ir laiko stokos nepasirūpinau jų
efektyvumu skaitmeniniam naudojimui, dauguma jų
neturi vidinės teksto paieškos galimybės. Tiesa, taip
kalbu tik apie savo paties gamintus PDF’us. „Mentai“
įsibėgėjus ir to daryti man jau nebespėjant, netikėtai
atsirado anoniminis pagalbininkas. Ką nuskaitmeninu,
dabar siunčiu jam. Jono Petraičio (taip prisistato ano-
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Tinklalapio lankomumo statistika pagal skirtingų kompiuterių
IP adresus.

nimas) „Mentai“ gaminami PDF’ai – dabartinis etalonas. Visi šio etalono dar neatitinkantys PDF’ai anksčiau
ar vėliau bus pakeisti. Tai irgi vienas tinklapio tikslų.
Tačiau kol šis tikslas tebevykdomas, dera pripažinti –
„Mentoje“ yra PDF’ų, kurie netinkami net spausdinti.
Tiesa – jie gaminti ne mūsų. Ir jie bus perdaryti.
Dėl tokių PDF’ų nekokios kokybės knieti bent vienu
pavyzdžiu ir pasišaipyti. Štai kad ir G. Beresnevičiaus
knyga „Ant laiko ašmenų“. Smalsesnis skaitytojas lai
palygina „Mentoje“ skelbiamą šios knygos PDF’ą3 su
tuo, kas viešinama „E-paveldo“ puslapyje4. Va jums
kokybė už dyką, nemokšiškumas už pinigus. Nors
jokiu būdu taip nekalbėčiau apie „E-paveldo“ svetainę
apskritai, nes yra ten ir tikrai geros, su „Menta“ syjančios medžiagos. Pavyzdžiui, PDF’ų pavidalu prieinami
kone visi „Metmenų“ numeriai. Ir vis dėlto po galais,
kodėl tokiu pat būdu negalėta paviešinti tarpukarinių
dešimties „Mūsų tautosakos“ tomų, septynių „Tautosakos darbų“ tomų? Kodėl juos galima vartyti tik po
vieną puslapį atskirais paveiksliukais? Kokia iš to nauda,
jei neįmanoma žmoniškai išsispausdinti ir perskaityti?
Kokie artimiausi planai? Kokia tinklapio ateities vizija?
Seniai laikas ir likusius „Liaudies kultūros“ numerius
suskaitmeninti. Taip pat mintyse naujos skiltys. Minčių
apskritai daug, nuo ganėtinai smulkmeniškų iki visa
rėpiančių, bet „Mentoje“ viskas pamažu pamažu. Nors
žiūrėkit, kiek jau daug.
Į „Mentą“ žiūriu kaip į neoficialią „Lietuvių mitologijos“ tyrimų chrestomatijos tritomio tąsą. Jei ji palengvins Lietuvos mitologinių tyrimų baruose besidarbuojančių ar šiaip juose ko ieškančių žmonių gyvenimus,
nors kiek juos turtins, tinklapio vizija pildysis.

3. http://tautosmenta.lt/gintaras-beresnevicius/.
4. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/
C1B0002961611.

Pažintys

Simono Daukanto Tautos menta
Daukanto „Būdo senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ turinio pirmasis paragrafas pradedamas: Krašto
vieta, jos privalumai, oras; t a u t o s m e n t a , daba,
būdas ir įpročiai...; paskui, skyriuje „Tikyba senovės lietuvių“, Daukantas rašo, kad senovės lietuvių žyniai turėjo
tikybą už pragumą, kuriuo svietą gorino, gandino dėl sugurinimo ir sukrutinimo žmogaus m e n t o s ir dėl būtino sau
paklusnumo. Lygia dalia tuo pačiu įrankiu guodė, laimino,
džiugino ir linksmino dėl ištempimo tos pačios m e n t o s
(DkR I, 410, 529). Tuo būdu ir žmogaus, ir tautos menta
tiesiogiai susiejama su senovės lietuvių tikyba arba, kaip
dabar pasakytume, senovės lietuvių religija ir mitologija.
„Lietuvių kalbos žodyne“ menta apibrėžiama kaip
„dvasia; sąmonė; protas“, ir nurodomi dar keli Daukanto pavyzdžiai, kaip antai: Ne vien skilvį, bet ir mentą
savo svečių džiugino (LKŽ VIII, 17). Čia mentos nurodytą
reikšmę dargi paryškina priešprieša „pilvas–galva“ arba,
plačiau, „kūnas–siela“, „materija–dvasia“.
Nereikia skubėti žodžio menta laikyti Daukanto naujadaru – jis ne tik kūrė naujus žodžius, bet juoba stengėsi
prikelti iš užmaršties senus, retai bevartojamus, ypač susijusius su dvasiniu gyvenimu ir galbūt kitados priklausiusius
dvasinio, žynių luomo kalbai bei nunykusius kartu su juo
(pamokantis šiuo atžvilgiu yra žodis auka, irgi laikytas
Daukanto naujadaru, o štai pastaraisiais dešimtmečiais
galutinai įrodytas esąs senas lietuvių religinis terminas).
Tačiau net jeigu Daukantas tikrai žodį menta sukūrė, tai
sukūrė jį labai vykusį. Žodis puikiai žinomos šaknies – jos,
pavyzdžiui, yra veiksmažodis miñti (mìna, mìnė) „turėti
galvoje, atmintyje, nepamiršti“, „atgaivinti sąmonėje,
priminti“, „užminti (mįslę)“, „galvoti, tarti“ ir t. t., beje,
turintis Mato Pretorijaus, M. Miežinio užrašytą lytį menti;
taip pat daiktavardis mentė reikšme „pasitarimas“: Piršliai
gi tiesiog nuslinko į vidų ant mentės su seniais ir nuotaka (iš
J. Basanavičiaus surinktų pasakų); veiksmažodis męsti, pamęsti reikšme „patarti“: antai pasakoje „Eglė žalčių karalienė“ iš Jono Basanavičiaus rinkinių, Eglei nežinant, kaip
sudėvėti geležines kurpaites, Senutė pamentė jai nunešti
čeverykus pas kalvį; kitame variante pati Eglė klausia
senutės: Močiutėle močiuke, pamensk, kaip tą šilkų kuodelį
suverpusi (LKŽ VIII, 18, 84; BsLPĮ III, 424: Nr. 194); toliau tos
pat šaknies dar yra miñtė „atmintis, protas“, pavyzdžiui:
Mintė neveikia (Varėna) (LKŽ VIII, 232), galiausiai mintìs,
manyti, mąstyti, są-monė ir devynios galybės kitų.
Kitose giminiškose kalbose žodį menta kone tiksliai
atitinka lotynų mens (kilm. mentis), apibrėžiamas kaip
„protas, siela“, „galvosena, nusistatymas“, „mąstymas,
galvojimas“, „mintis“ ir t. t.; toliau, pavyzdžiui, anglų
mind „protas, mintis, psichika, dvasia“ ir t. t. Abu šiuos
žodžius netikslu versti nei atskirai „protas“, nei „siela,
dvasia“ – juos atitinka būtent menta „dvasia; sąmonė;
protas“. Šis žodis tad ir taisyklingai lietuviškas, ir nepa-

keičiamas savo prasme – kodėl gi reikėtų jo vengti, net
jeigu tai tikrai Daukanto naujadaras? Mes juk nevengiame
tokių naujadarų kaip trintukas, pieštukas, pagaliau žiniasklaida ir daugybės kitų. Šiaip ar taip, jau vien tuo, kad yra
lietuviškas, jis tikrai pranašesnis už tos pačios šaknies
tarptautinį mentalitetą. Juolab tautos menta tikrai yra
arčiau esmės nei nacionalinis mentalitetas.
Labai paprastai ir tiesiai apie tai yra pasakęs Vydūnas: „Kur daugiau yra dvasios švitravimo, ten ir kuriama
daugiau žodžių, kurie visokiomis savo galūnėmis tai
atspindi“, todėl „iš tikrųjų kalbantysis turi kalbą gyvinti.
Laikais yra žmonių, kurių vidujinis minčių ir nuotaikos
tūris taip labai praneša kalbą, kad jos nebeužtenka
tam apreikšti. Ir todėl ji turi būti nuolatai papildomai
kuriama“; tuo tarpu „svetimos kalbos žodžių vartojimas
įrodo visados kalbėtojo nepajėgingumą savingai mąstyti. Jo paties manymą turi užvaduoti svetimi – neaiškūs
žodžiai“, mat „iš kiekvieno žodžio tik tada spindi aiškesnis sąmoningumas, kai jam prasmė nėra užkabinta, bet
auginta iš jo šaknies“ (VdR I, 488, 490–492). Kalbą giliai
apmąstė ir savo mąstymą kalba rėmė, iš kalbos augino
ir pats Vydūnas, ir Maceina, Šalkauskis ir daugybė kitų,
bene visi iškiliausi lietuvių mąstytojai ligi pat šių dienų.
Dainius RAZAUSKAS
Santrumpos:
BsLPĮ III = Lietuviškos pasakos įvairios, surinko Jonas Basanavičius, III.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997.
DkR I = Simonas Daukantas. Raštai, I. Vilnius: Vaga, 1976.
LKŽ VIII = Lietuvių kalbos žodynas, VIII. Vilnius: Mintis, 1970. = http://
lkz.lt/startas.htm
VdR I = Vydūnas. Raštai, I. Vinius: Mintis, 1990.

Pooling and promotion of research
on the mythic worldview
The website www.tautosmenta.lt, launched in
2014, is dedicated to pooling and promoting research
on Lithuanian religion, mythology and worldview. The
website currently presents the work of 20 authors:
their publications, audio and video recordings. Over
600 PDF files, many not available anywhere else, may
be accessed; there are multiple links to publications
in html format.
The website is focused towards easy access and
direct utilisation. The aim is for the bibliographies of
the authors to “come alive”, so that there would be
the opportunity to read the texts at once, print them
if needed. The author of the website’s idea — mythologist Dainius RAZAUSKAS; the website was created
and is being managed by Ignas ŠLAJUS.
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Kasdieną mes kalbame maldą į Visagalį,
kuris tik vienas mums padėti gali:
liaudiškajam pamaldumui skirti seminarai
Rūta ŽARSKIENĖ

Liaudiškojo pamaldumo tradicijos, pradėjusios formuotis daugiau nei prieš 600 metų, ypač suklestėjusios
baroko laikotarpiu, sudaro svarbią mūsų tautos etninės
kultūros dalį. XIX a. krikščioniška (daugiausia katalikiška) parapinė savimonė dėjo pagrindus besiformuojančiai lietuviškai tautinei tapatybei. Tai ypač akivaizdu
išeivių, pasitraukusių iš Lietuvos XIX a. pabaigoje–XX a.
viduryje, bendruomenėse, kuriose lietuvybės samprata
neatsiejama nuo katalikų tikėjimo. Krikščionybė ir su ja
susijusios praktikos buvo labai svarbios ir tarpukariu, o
sovietinės okupacijos metais tikėjimas tapo pasipriešinimo oficialiajai ideologijai, nacionalinei priespaudai
išraiška. Nors po penkiasdešimties ateistinės ideologijos diegimo metų tikinčiųjų sumažėjo, ypač miestuose,
kaimuose liaudiškojo pamaldumo tradicijos gyvuoja iki
šiol – giedamos gegužinės pamaldos, iškilmingai švenčiami atlaidai, atstatomi kryžiai ir t. t. Traukiantis senajai kaimo gyventojų kartai, gimusiai dar XX a. pradžioje,
nyksta ir tradicijos, todėl jas būtina skubiai fiksuoti ir
tyrinėti.
Per penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų Lietuvoje, kaip ir visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje, buvo
draudžiama tyrinėti su krikščionybe susijusius etninės
kultūros reiškinius, todėl tyrėjai turėjo nutylėti, nepastebėti liaudies tradicijų ir folkloro sąsajų su religija.
Nors po Nepriklausomybės atkūrimo jau praėjo 25
metai, dar gana dažnai, ypač folkloristų darbuose, stengiamasi apeiti su krikščioniška pasaulėžiūra susijusias
temas, o liaudiško pamaldumo apraiškos paminimos
tik kaip nesvarbus kontekstinis reiškinys. Todėl 2014 ir
2015 metų pirmąjį pusmetį Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyrius surengė
kelis liaudiškojo pamaldumo temai skirtus seminarus.
Pirmuosiuose seminaruose – „Liaudiško pamaldumo
tradicijos Žemaitijoje“ ir „Liaudiškas pamaldumas –
tautos rezistencijos stiprybė“ – buvo diskutuojama,
ar katalikybę Lietuvoje galima vadinti liaudies religija,
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kaip ir kodėl Kryžiaus kelių ir kitų šventų vietų lankymo
tradicija, naikinta ir carizmo, ir ateizmo laikais, išliko
gyva. Kultūrinių, istorinių, etnografinių videofilmų ir
televizijos laidų kūrėjas, režisierius ir operatorius Justinas Lingys parodė filmų „Atlaidai“ (2001), „Beržoras“
(2010) ir „Žemaičių Kalvarija“ (2013) ištraukas, Lietuvos
edukologijos universiteto profesorius Jonas Mardosa
provokavo diskusijas, o seminaro dalyviai dalijosi savo
įžvalgomis ir patirtimi.1
Pirmieji seminarai buvo įvertinti LLTI ir giminiškų
institucijų mokslininkų, todėl nuspręsta juos tęsti ir
kitais metais. Šių metų pirmąjį pusmetį įvyko dar trys
seminarai, kuriuose buvo gvildenami skirtingi liaudiškojo pamaldumo aspektai. Balandžio 22 d. trečiasis
seminaras buvo skirtas pokario rezistencijai: „Į kovą
su malda: pokario partizanų dvasinės atspirtys“. Vėl
vyko apskritojo stalo diskusijos, savo mintis išsakė
etnologas J. Mardosa (jis ir moderavo), folkloristė, LLTI
Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Vita
Ivanauskaitė-Šeibutienė ir archeologas, Klaipėdos
universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vykintas
Vaitkevičius, žiūrėjome ištraukas iš J. Lingio sukurtų
filmų „Partizanų vaikai“ (2011) ir „Žibutė – Rozalija
Preibytė“ (2015).
Partizanų pamaldumui skirto seminaro tikslas buvo
kiek kitaip, nei įprasta, pažvelgti į kovotojų už Lietuvos
laisvę temą. Modernioje, vis labiau sekuliarėjančioje
šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir kultūroje dažnai
stengiamasi nutylėti, nepastebėti su krikščionišku
tikėjimu ir malda susijusių dalykų. Tuo tarpu prieškario
kartą formavo tautinė kultūra ir katalikiškos tradicijos,
jai religinė praktika ir malda buvo labai svarbios. Tai

1. Apie pirmuosius seminarus plačiau žr. Tautosakos darbai, 2014,
t. XLVII, p. 362–329.
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Didžiosios kovos apygardos partizanų malda. Iš LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų, PF2740.

patvirtina specialiai partizanams sukurti maldynai2,
kurie buvo dauginami spausdinimo mašinėle ar perrašinėjami ranka. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS)
laikraščio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ leidėjai 1952 m.
parengė leidinį „Ženkime su malda: LLKS partizano
maldos ir apmąstymai“, kurį platino LLKS Žalioji rinktinė.3 1953 m. Žemaičių apygardoje jis buvo papildytas
ir pavadintas „Rūpintojėliu“. Pirmajame šio leidinio
skyriuje „Kryžiaus kelias“ prašoma Viešpatį Kristų sustiprinti dvasią, pamokyti tautą ir kovotoją nešti savąjį
kryžių.4 Toliau spausdinamas Lietuvos himnas, miško
brolių priesaikos tekstas ir jiems sukurtos (adaptuotos)
maldos (Bendroji, Ryto, Vakaro, Mišių, Už Tėvynę, Už
mirusius, Už motinas, Partizanų būties maldos – Prieš
2. Kad partizanai melsdavosi ir iš įprastų, tikriausiai tarpukario laikais
išleistų maldaknygių, matome Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejaus
nuotraukose (PF3344, PF2740).
3. Iš LGGRTC, Genocido aukų muziejaus fondų, PR186.
4. Rūpintojėlis: LLKS partizano maldos ir apmąstymai: papildytas PRR
leidinys, išleido Žemaičių apygarda, 1953, p. 1–2 (iš Genocido aukų
muziejaus fondų, P-P185).

žygį, Prieš kautynes, Gailesčio sužadinimo, Už žuvusius partizanus ir kt.). Visi tekstai – tiek priesaikos,
tiek maldų – kupini tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu ir jo
valia, savo ir Tėvynės kentėjimų tapatinimo su Jėzaus
Kristaus kančia, tikėjimo amžinuoju gyvenimu ir vilties,
taip pat kovos neišvengiamumo, žmogaus trapumo
suvokimo; juose prašoma Švč. Mergelės Marijos ir
Šventųjų užtarimo. „Rūpintojėlio“ maldos – be galo
gražios, poetiškos, rodos, išnešiotos giliausiose širdies
kertelėse. Ypatingą dėmesį derėtų atkreipti į Kristui
Rūpintojėliui skiriamas maldas. Pirmoji jų kupina nuoširdaus liaudiško pamaldumo:
Viešpatie Kristau, kuris mūsų tautos kryžkelėse ir pakelėse rymai, rūpinkis, prašome, ir toliau mūsų likimu.
Padėk mūsų tautai sunkiomis jai valandomis ir neleisk,
kad ji, tiek kentėjusi, būtų nepaguosta ir nesuraminta.
Tu susirūpinęs, gerasis Rūpintojėli, kaip ir mes. Tu
užjauti mus ir guodi mus. Guosime ir mes tave, ir užjausime. Guosime kantriai pakeldami kančias ir auką. Per
tave, mūsų Rūpintojėli, ir tavo kančią, mes eisime į
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„Ženkime su malda: LLKS partizano maldos ir apmąstymai“.
Leidinį parengė LLKS laikraščio „Prie rymančio Rūpintojėlio“
redakcija, 1952 m. Iš LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų,
PR186(1).

garbę, kurioje tu su savo tėvu gyveni ir viešpatauji per
amžius. Amen.5

Antrojoje juntamas jaunatviškas optimizmas. Ji
šviesi ir poetiškai pakili:
Nužengi tu, Viešpatie Kristau, kaip rasa į išdžiūvusią
žemę, ir mes atgyjam lyg gėlės laukuose. Tu apgaubi
mus tyla ir rimtim, ir mes džiaugiamės kaip vaikai.
Gimęs Kūdikėli, daryk mus Dievo vaikais. Dievo Sūnau,
duok mums Dievo sūnų laisvės. Atėjusi nauja Šviesa,
leisk ir mums kaip žiburiams šviesti naujai gimstantiems laikams. Amen.6

Leidinėlio pabaigoje spausdinamas atsišaukimas
„Broli, sese!“7, kviečiantis nesitaikstyti su okupantais ir
saugoti savąsias vertybes. Matyt, maldynėlis buvo skirtas ne tik partizanams, bet platintas ir tarp jų rėmėjų, kaimynų ir kt. Šie maldynėliai verti atidesnio tyrinėtojų (folkloristų, istorikų) dėmesio, juos reikėtų naujai paskelbti.
5. Ten pat, p. 18–19.
6. Ten pat, p. 26–27.
7. Rūpintojėlis, p. 62–64.
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„Ženkime su malda: LLKS partizano maldos ir apmąstymai“.
Leidinį parengė LLKS laikraščio „Prie rymančio Rūpintojėlio“
redakcija, 1952 m. Iš LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų,
PR186(2).

Partizanų maldynėlių autoriai tikriausiai buvo kunigai, klierikai, kartu su valstiečiais, studentais, buvusiais
kariškiais išėję į miškus ginti Lietuvos laisvės. Pasak
Dalios Kuodytės ir Jono Vaičenonio, dešimtys kunigų
pasirinko partizanavimą, kad būtų kuo arčiau žmonių,
kuriems ypač reikėjo dvasinės paramos, daugelis jų
palaikė ryšius su partizanais, suteikdavo jiems dvasinius patarnavimus.8 Žinoma, kad Skardupių klebonas
Antanas Ylius buvo vienas pietų Lietuvos Tauro apygardos štabo kūrimo iniciatorių (štabas įsteigtas 1945 m.
rugpjūčio 15 d. Skardupių klebonijoje), Pašilės parapijos
klebonas Vaclovas Stirbys, nuo 1945 m. palaikęs ryšius
su partizanais, 1949-aisiais pats tapo partizanu, rūpinosi leidyba, sielovada ir t. t.
LLTI Tautosakos archyvo skyriaus vadovės dr. Rūtos
Žarskienės seminaro pradžioje pacituotos partizanų
Juozo Lukšos-Daumanto ir Balio Vaičėno knygų ištraukos, atspindinčios, kokia svarbi jiems buvo malda, visus
susirinkusius tarsi įvedė į nagrinėjamą temą:
8. Už Laisvę ir Tėvynę. Sudarytojai Dalia Kuodytė, Eugenijus Pekštenis,
Dalius Žygelis, teksto autoriai Dalia Kuodytė, Jonas Vaičenonis.
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2004, p. 44, 134.
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...O [gavėnios] dienos ilgos ir nykios dėl to, kad jas leidžiame be darbo, nuolatinio gyvybės netekimo pavojaus apsiausti. Kasdieną mes kalbame maldą į Visagalį,
kuris tik vienas mums padėti gali. Tik jo pagalbos laukiam ir tik juo pasitikim.9
...Turėjome užmiršti Kūčių stalą ir tyliąją Kalėdų naktį
praleisti įsikasę šiauduose, kurių buvo tiek maža, kad
negalėjo mūsų nė nuo vėjo apsaugoti. Tačiau ši aplinka
savo vargu ir savo paprastumu buvo pati artimiausia
Mažojo Dievulio užgimimui. [...] Tvarto šiauduose
susigūžus, ryškiau, negu kitados iškilo prieš akis mūsų
tautos Golgotos kelias. Mintimis skriejome pas artimuosius, į mūsų gimtąsias pirkias, kurios dabar buvo
sklidinos skausmo, besiveržiančio iš už mus besimeldžiančių motinų širdžių. [...] Prisiminėme tą dvidešimtį
tūkstančių kovos draugų, kurių daugelis pasirinko kankinio mirtį [...]. Mintimis jungėmės su gyvais kovojančiais draugais, kurie su ginklu rankoje žuvo Kūčių naktį
savo gimtuosiuose laukuose. O vis dėl tos Tiesos, kurią
paskelbė šiąnakt gimęs Pasaulio Išganytojas...10

Ištrauka iš partizano testamento:
Ant nieko pasaulyje nepykstu ir visiems skriaudėjams
dovanoju, o jei reikės, – mirsiu su žodžiais: „Už tikėjimą
ir Tėvynę“.11

Diskusijas pradėjęs J. Mardosa pažymėjo iš nukentėjusiųjų – buvusių partizanų, jų ryšininkų, tremtinių –
negirdėjęs keršto žodžių, nes dažniausiai tai buvo
kaimo žmonės, augę tradicinėse katalikiškose šeimose
ir patys puoselėję šias vertybes. Tuo tarpu priešinga
stovykla – stribai ir kiti su tuometine valdžia susiję
asmenys, kurių daugumą sudarė miestelių gyventojai
ir buvę dvarų kumečiai, jau buvo atitolę nuo religijos.
Jų palikuonys dar ir dabar kartais stengiasi pažeminti
žuvusių partizanų atminimą ir jų auką. V. IvanauskaitėŠeibutienė teigė, kad nors šiandien daug kalbama
apie partizanus, jų dalinių struktūrą, kovas, tačiau
beveik nekalbama apie tai, iš kokios aplinkos jie atėjo
ir kokias vertybes atsinešė. Vyrai į mišką išėjo iš namų,
kuriuose tikėjimas, religinės praktikos buvo gyvi. Tuo
laikotarpiu puoselėjamos katalikiškos tradicijos siejo
bendruomenę (galime prisiminti visuomeninių organizacijų –pavasarininkų, ateitininkų ir kt. – veiklą). Pateikėjos iš Plungės rajono liudijimu, į miškus išėję vyrai
labai ilgėjosi ne tik įprasto, normalaus gyvenimo, bet
9. Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai,
2013, p. 233.
10. Juozas Daumantas, Partizanai. Vilnius: Vaga, 1990, p. 379–380.
11. B. Vaičėnas. Min. veik., p. 6.

„Rūpintojėlis: LLKS partizano maldos ir apmąstymai“.
Papildytas PRR leidinys, išleido Žemaičių apygarda 1953 m.
Iš LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų, P-P185(2).

ir tikėjimo praktikos. Moteris pasakojo, kad kartą jų
šeimai namuose tradiciškai giedant kálnus, pasigirdo
giedojimas ir už lango – atėję partizanai natūraliai įsitraukė į jiems įprastą religinę praktiką. Apie tai nedaug
kalbama, bet užrašant to meto atsiminimus, verta
atkreipti dėmesį ir į tikėjimo liudijimus.
Diskusija įsiplieskė po V. Vaitkevičiaus pasisakymo.
Jis pažymėjo, kad 1944 m. pirmieji į miškus išėję partizanai buvo ne valstiečiai, o vėtyti ir mėtyti kovotojai,
buvę nepriklausomos Lietuvos kariai, birželio mėnesio
sukilimo dalyviai ir t. t., jautę kaltę dėl to, kad 1940 m.
nebuvo iššautas nė vienas šūvis, todėl sąmoningai kūrę
pasipriešinimo būrius. Romantika baigėsi po pirmųjų
netekčių, kai buvo pralietas kraujas, prasidėjo karas,
kurį lydėjo ir kerštas, ir neapykanta, todėl vargu ar
tokioje situacijoje šeimos įdiegtos vertybės gali būti
puoselėjamos. Tame kare buvo ir nepaprastai tvirto
tikėjimo žmonių, ir nusivylimo krikščioniškomis vertybėmis, nes partizanų maldos nebuvo išklausytos –
artimieji žuvę, tėviškės sudegintos. Buvę partizanai,
specialiai nepaklausti, šiandien apie tikėjimą nekalba...
V. Vaitkevičiaus nuomone, šis klausimas yra labai sudėtingas, daugialypis, todėl derėtų pamaldumo temą
išplėsti į tikėjimo temą ir kalbėti ne vien apie krikščio-
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niškas vertybes. Kuo partizanai tikėjo iš tiesų? Amerika,
laisve, pačia kova... Kas jiems padėjo ištverti tardymus
ir Sibirą? Galbūt, kai partizanai turėjo rinktis – gyventi
ar mirti, pakelti ranką prieš save ar prieš brolį, – savo
dvasia jie buvo arčiau Pilėnų?!
Seminaro dalyviai sutiko, kad tai buvo nepaprastas,
ypatingų išbandymų ir paradoksų laikas, kupinas tragizmo, ir iškėlė klausimą: ar apskritai mes pajėgūs tai
suprasti? Tačiau nuo pamaldumo temos nuspręsta nenukrypti, kadangi krikščioniškas tikėjimas ir malda pokario
partizanams buvo tikrai svarbūs. Tai rodo ir ištrauka iš
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
tarybos deklaracijos, kurios 18 punkte „konstatuojama
teigiama religijos įtaka ugdant tautos moralę ir palaikant
jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu“12.
Pasak etnologės profesorės Reginos Merkienės, laisvės
kovotojai ėjo „už Tėvynę ir Tikėjimą“13. Nebūtina melstis
visu būriu, kiekvienas žmogus turi ir asmeninį santykį su
Dievu, savo maldas, kurių kitam nereikia žinoti. J. Lingio
nuomone, tikėjimas yra privatus, intymus ir asmeniškas
dalykas, todėl žmonės apie tai šiandien ir nekalba, jeigu
jų neklausi. Į pokalbį įsiterpusios JAV lietuvės etnologės
Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės nuomone, ir šiandien
posovietinės Lietuvos gyventojams prisipažinti, kad yra
tikintys, trukdo sovietmečiu per spaudą, radiją ir visur
kitur brukta ateistinė ideologija ir atviros patyčios iš
Katalikų bažnyčios bei tikinčiųjų. Pasak Lingio, svarbu
kalbėti apie tai, kas skatino priešintis okupantams,
kas lėmė, kad jaunimas rinkosi būti pralaiminčiųjų
pusėje. „Saldu buvo žūti už tėvynę, aš norėjau žūti už
tėvynę“, – į iškeltą klausimą atsako filmo „Žibutė –
Rozalija Preibytė“ pagrindinė herojė (tuo metu jai buvo
17 metų) ir pasakoja, kaip kartą atėjusi į mišką išgirdo
partizanus giedant giesmę Marijai. (Galbūt partizanai
meldėsi per gegužines pamaldas.) Filmo „Partizano
duktė“ ištraukoje LLKS vyriausiojo gynybos pajėgų
vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė perpasakoja savo
mamos, taip pat buvusios partizanės, atsiminimus, kad
Lietuvos partizanų vadų susitikime A. Ramanauskas,
kaip buvo įprasta, pradėjęs susirinkimą malda. Paėmęs
jam paduotą maldaknygę, jis pagarbiai nusilenkęs, priglaudęs ją prie širdies, ir iš atminties sukalbėjęs visą
litaniją. Tai palikę be galo didelį įspūdį iš skirtingų būrių
susirinkusiems partizanams ir, pasak A. Ramanauskaitės-Skokauskienės, jei kuris iki tol ir paburnodavęs prieš
Dievą, po šios maldos visi buvę tarsi atmainyti.
12. Už Laisvę ir Tėvynę, p. 25.
13. Atitikmuo – už Dievą ir Tėvynę; kaip tik tai reiškiančios raidės D
ir T buvo išsiuvinėtos partizanų būrio vado Antano Žilio-Žaibo
antpečio formos siuvinyje, kurį jis nešiojosi uniformos vidinėje
kišenėje, prie širdies.
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Seminare išsakytos mintys daugelį privertė susimąstyti. Susirinkusiųjų gausa ir karštos diskusijos parodė,
kad pokario tema, nesvarbu, iš kokios pozicijos į ją
žiūrėsime, yra labai aktuali. Pasak J. Mardosos, ši tema
yra palyginti nauja ir skaudi, tad turi praeiti dar daugiau
laiko, kad galėtume apie tai ramiai kalbėtis.
Dar du seminarai buvo skirti kitam liaudiškojo
pamaldumo aspektui. Juose gilintasi į kalendorinius
papročius. Niekam ne paslaptis, kad sovietmečiu buvo
aršiai kovojama su katalikybe, o ypač su liaudiškojo
pamaldumo apraiškomis. Ši kova pasireiškė tiek organizuojant šventes14, tiek koreguojant mokslinių tyrimų
temas. Mokslininkai negalėjo kompleksiškai tirti liaudies kultūros, privalėjo „nepastebėti“ ar net paneigti
jos sąsajas su krikščionybe ir gilintis į ne tokį pavojingą
vadinamąjį senąjį folkloro sluoksnį. Pasak J. Mardosos,
įdomu tai, kad tiek sovietmečiu, kai krikščionybė buvo
ideologiškai pavojinga „komunizmą statančiam“ žmogui, tiek atkūrus nepriklausomybę ir suvešėjus romantiniam požiūriui į lietuvių etninę kultūrą ir jos funkcio
navimą dabartyje, etnologinėje literatūroje vyrauja
ikikrikščioniškosios lietuvių religijos apraiškų liaudies
kultūroje akcentavimas ir iškėlimas. Tačiau XIX–XX a.
liaudies kultūroje rasti krikščionybės netransformuotų
ikikrikščioniškosios kultūros elementų ar rudimentų
neįmanoma, neturime duomenų, patvirtinančių, kad
valstiečiai juos suvokė būtent taip. Burtų, liaudies
magijos liekanų, prietarų ir pan., tapusių pramoginiais
švenčių elementais, negalima supriešinti su religiniais
akcentais. Ypač kalbant apie krikščioniškąsias šventes,
nes jų papročiai, apeigos tapo pamatu, ant kurio, krikščionybės globojami, galėjo funkcionuoti ir archajiniai
tradicinės kultūros elementai.15 Seminaruose daug
14. Sovietmečiu kalendorines šventes buvo siekiama „neutralizuoti“,
atskirti nuo religinio konteksto, jas pervadinant (pvz., Užgavėnės
vadintos Žiemos švente, Vėlinės – Mirusiųjų pagerbimo diena),
įvairiais renginiais siekta atitraukti žmones nuo religinės praktikos.
Antai 1962 m. birželio 4 d. LKP CK biuro nutarime dėl darbo žmonių
poilsio organizavimo ir jo panaudojimo ideologiniam auklėjimui
kalbama apie tai, kad „didelį vaidmenį gerinant darbo žmonių
kultūringą poilsį ir atitraukiant tikinčiuosius nuo bažnyčios vaidina
miestuose ir rajonuose rengiamos masinės šventės, pavyzdžiui,
jaunimo festivaliai, darbo šlovės, dainų, draugystės, derliaus,
sporto ir kitos šventės“. Visa tai turėjo „padėti darbo žmonėms
ugdyti ir įtvirtinti kolektyvizmo, tautų draugystės, tarybinio patriotizmo jausmus ir idėjas, atitraukti tikinčiuosius nuo religinių
apeigų atlikimo ir nuo vadinamųjų „šventų vietų“ lankymo“.
Žr. Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990:
dokumentų rinkinys, sudarė Juozapas Romualdas Bagušauskas,
Arūnas Streikus, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 296–297.
15. Jonas Mardosa. Ikikrikščioniškosios kultūros interpretacijos Lietuvos etnologijoje. Iš: Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos
ir etnologijos studijos, 2001, t. 1 (10), p. 138–139.
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Pievėnų Velyknakčio veikėjai su klebonu. 2015 m. Povilo Krikščiūno nuotrauka. Iš LLTI Tautosakos rankraštyno fondų, LTRFt 18450.

buvo kalbama apie liaudiškų papročių sinkretizmą
XIX–XX a., o galbūt ir anksčiau, kuris natūraliai gyvuoja
liaudiškame pamaldume ir šiandien.
Seminarai „Tarp misterijos ir komedijos: pievėniškių
Velyknaktis“ ir „Lietuviškų kalendorinių švenčių struktūra ir jos savitumai“ buvo tiesiogiai susiję su pavasario
laikotarpio kalendoriumi ir jo papročiais. Gegužės 6 d.
pasakota apie tai, kas paskutinę naktį prieš Velykas
vyksta Pievėnų (Mažeikių r.) bažnyčioje, rodyta filmuota medžiaga, archyvinės fotografijos, pateiktos
istorinės šios šventės interpretacijos. Lietuvos liaudies
kultūros centro Papročių ir apeigų poskyrio vadovė
Nijolė Marcinkevičienė ir LLTI Dainyno skyriaus darbuotojas Povilas Krikščiūnas šį pavasarį lankėsi garsiajame
Pievėnų Velyknaktyje, kurį Mažeikių rajono savivaldybė
pristatė LLKC rengiamam konkursui „Tradicija šiandien“. Į Pievėnų bažnyčią Didžiojo šeštadienio vakare
po šv. Mišių įžengia kareiviai su savo vadu ir saugo
bažnyčios viduryje ant patiesto drobinio audeklo ir
pagalvėlės paguldytą kryžių su Nukryžiuotuoju. Kareivių komandos (specialiomis baltos, raudonos, mėlynos
arba žalios spalvos uniformomis apsirengę ir mediniais kardais apsiginklavę Pievėnų ir gretimų kaimų
vaikinai), kurių kiekvienoje yra po keturis žmones,

pasikeisdamos saugo kryžių nuo vadinamųjų žydukų.
Filmuotoje medžiagoje matėme, kaip replėmis ir plaktukais apsiginklavę „žydukai“ bandė pavogti kryžių,
krėtė visokias išdaigas, stengdamiesi atitraukti kareivių dėmesį ir juos prajuokinti, užkabinėjo bažnyčioje
budėti susirinkusius žmones. Tuo metu „ant viškų“
įsitaisę giesmininkai pakaitomis su dūdoriais giedojo
Žemaičių Kalvarijos kalnus ir kitas giesmes. Įdomu,
kad po šeštą valandą ryto prasidėjusių šv. Mišių, kurių
metu paskelbiama apie Kristaus prisikėlimą, procesijai
tris kartus einant aplink bažnyčią, kareiviai iškilmingai žygiuoja šalia klebono, saugodami Švenčiausiąjį,
o „žydukai“, nešini kopėčiomis, barškindami kūjais ir
replėmis, keldami tarp maldininkų sumaištį, privalo
apibėgti devynis ratus priešinga kryptimi. Pasibaigus
Mišioms, kareivių vyresnysis apie išsaugotą kryžių
raportuoja klebonui ir, dūdų orkestrui grojant maršą,
iškilmingai jį palydi į kleboniją.
Pasak pranešėjų, tokie teatralizuoti Velyknakčio
budėjimai XIX a., o kai kur dar ir XX a. pradžioje, buvo
žinomi beveik visoje Lietuvoje. Jų kilmė – viduramžių
Europos bažnytinės misterijos, kuriomis norėta parodyti žmonėms tam tikrus Jėzaus Kristaus gyvenimo
momentus. Šiais vaidinimais buvo siekiama evangeli-
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Sekminių šventės simboliu – beržo šakelėmis papuošti galvijai. Dargaičių k., Gruzdžių vls., Šiaulių r. XX a. I p.
Iš LLTI Tautosakos rankraštyno fondų, LTRFt 8919.

zuoti abejojančius žmones, patraukti tikinčiuosius, kad
jie galėtų geriau įsijausti, patys taptų šventųjų įvykių
dalyviais. Baroko laikais, XVII–XVIII a., iš vyskupijų centrų pradėję plisti teatralizuoti Velyknakčiai jau vykdavo
daugelyje parapinių bažnyčių. Archyviniai dokumentai
liudija, kad iki pat 1864 m. (po 1863-iųjų sukilimo caro
valdžia uždraudė triukšmingus šventimus, procesijas,
laukų šventinimus ir kt.), Velykos buvo švenčiamos
labai triukšmingai, senoviniais romėnų kareivių drabužiais aprengti vyrai budėdavo prie Kristaus karsto su
tikrais ginklais, per Prisikėlimą blyksėdavo dirbtiniai žaibai, dundėdavo griaustinis – buvo šaudoma iš patrankų
ir šautuvų, mušami būgnai, iš Kristaus karsto pasirodydavo šviesa, o jos apakinti kareiviai krisdavo ant žemės
ir t. t. Žiūrėdami šiuolaikinę filmuotą medžiagą16, galime
16. Iš viduramžių misterijų kilusių Velykų laikotarpio liaudies papročių
yra likę ir kitose šalyse. Italų etnomuzikologas Renatas Morelis
(Renato Morelli) seminare LMTA (2013 m.) demonstravo per ekspedicijas Šiaurės Italijoje nufilmuotas įspūdingas vietos gyventojų
atliekamas Didžiosios savaitės apeigas: Kristaus (žmogaus dydžio
skulptūros) prikalimą prie kryžiaus, nuėmimą nuo kryžiaus ir
laidotuvių procesiją, palaidojimą kape ir t. t.
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įsitikinti, kaip kinta liaudies tradicijos, keičiasi kai
kurių personažų vaidmenys, jiems suteikiamos naujos
prasmės, nors prisiderinama prie pasikeitusių realijų,
išsaugoma ir sakralioji ritualo esmė. XX a. pradžioje ši
tradicija buvo bandoma gaivinti ir kai kuriose kitose
bažnyčiose, tačiau ilgesniam laikui ji neprigijo. O Pievėnuose Velyknakčio šventimas atnaujintas 1915 m. ir
tęsiamas iki šiol, tad čia jis trunka jau šimtą metų.
Į šią šventę įsitraukia visa parapijos bendruomenė – kareivių štabas įkuriamas arčiausiai bažnyčios
esančioje pievėniškės troboje, parapijiečiai turi pasirūpinti, kad per naktį „kareiviai“ nepritrūktų maisto,
galėtų atsigerti arbatos ar kavos. Pievėnų ir aplinkinių
kaimų jaunimas bent kartą stengiasi pabūti „kareiviu“
ir parodyti savo ištvermę. (Nors, pasak P. Krikščiūno,
dauguma jaunuolių labiau norėtų būti „žydukais“ ir
krėsti išdaigas). Deja, saugoti tradicijas atokiose kaimo
vietovėse darosi vis sunkiau. Šiais metais buvo surinktos nebe keturios, o tik trys „kareivių“ komandos – tai
demografinių pokyčių Lietuvos kaime pasekmė.

Seminarai
Paskutiniame šio sezono seminare, vykusiame
gegužės 20 d., susirinkusieji kartu su etnologe habil. dr.
R. Merkiene gilinosi į lietuviškų švenčių kalendorių, kuris
ne vieną šimtmetį glaudžiai susijęs su krikščioniškai įprasmintomis šventėmis ir papročiais, gamta ir kaimo gyvenimo būdu. Profesorė nagrinėjo Velykų laikotarpio kalendorinių papročių struktūrą, gilindamasi į jų kontekstą,
į tai, kas juos sąlygoja. Profesorė savo tyrimuose taiko
diachroninį metodą. Jos teigimu, kalendorinių papročių
struktūros šerdis – vyksmo laikas. Velykinis laikas – saulės ir mėnulio kalendorių ribojamas penkiasdešimties
dienų laikotarpis, prasidedantis ketvirtadienį per pirmąją
mėnulio pilnatį po pavasario lygiadienio. Jis tęsiasi nuo
Didžiojo ketvirtadienio iki Sekminių. Velykų data priklauso ir nuo valstybinės religijos ar konfesijos priimto
astronominio laiko skaičiavimo. Kita vertus, velykinis laikas susijęs ir su rugių vegetacija, jis paprastai sutampa su
fenologiniu pavasariu. Pasak etnologės, šiuo laikotarpiu
kiekviena diena turėjo savo reikšmę. Pavyzdžiui, Didįjį
ketvirtadienį bažnyčioje per pamaldas plaunamos kojos,
tad ir kiekviena troba turėjo spindėti švara, reikėjo išsivalyti namus iki Didžiojo ketvirtadienio popietės; sakydavo,
kad jei juos valysi Didįjį penktadienį (ar Didįjį šeštadienį),
Kristui į akis pribersi smėlio. Kodėl? Todėl, kad suodžius
nuo krosnies žmonės valydavo su smėliu. Jurginės – tarsi
kita riba, susijusi su arimu ir ūkinių metų pradžia. Būtent
per Jurgines žmonės keldavosi į išnuomotą ūkį, nes
tuo metu prasidėdavo visi ūkio darbai. Nesvarbu, koks
tądien oras, būtinai reikėdavo išginti bandą (juk reikia
ją parodyti gyvulių patronui šv. Jurgiui!), išarti pirmąją
vagą, o paskui jau galima laukti ir geresnių orų. Beje, ir
kitose Europos šalyse Jurginės – gyvulių išgynimo diena,
nors Pietų Europoje tuo metu ganiava jau būna įsibėgėjusi, o šiaurėje, pavyzdžiui, Suomijoje, šis laikas toli
gražu dar netinkamas ganymui pradėti.17 Pasak R. Merkienės, seniau iki Jurginių į žemę nebuvo galima kalti
net kuolo, nes tikėta, kad ledai išmuš želmenis, dabar
šių papročių nebesilaikoma. Daugelį apeiginių papročių
visais laikais lėmė ekonominės sąlygos. Pavyzdžiui, per
Šeštines, Sekmines, Devintines tik šiaurės Lietuvoje, kur
buvo stipriausi ūkiai, gyvavo paprotys valgyti atitinkamai
šešis, septynis, devynis virtinius su spirgučiais. Etnologės
nuomone, kai kurios tariamai ikikrikščioniškos apeigos
(pvz., išgenant avis į ganyklą, tvarte padėti tiek pat ir
tokios pat spalvos kaip avys akmenukų arba įsmeigti
šakelę su išpjaustytais ranteliais) yra buitiniai papročiai,
susiję su gyvulių apskaita. Tyrinėtojos manymu, papročių
ir apeigų negalima skirstyti į krikščioniškas arba pagoniškas. Papročiai, neatitinkantys krikščionybės nuostatų,
nebūtinai mus pasiekė iš ikikrikščioniškų laikų. Jie galėjo
17. J. Mardosa. Min. veik., p. 131.

paplisti ir vėliau, taip, kaip per pastaruosius porą dešimt
mečių paplito Helovinas.
Seminaruose buvo išsakyta ir daugiau įdomių minčių, sunku viską suminėti, kita vertus, filmuotą seminarų
medžiagą tradiciškai žadame paskelbti LLTI interneto
svetainėje.18 Džiaugiamės, kad aptariamomis temomis
susidomėjo ne tik akademinė, bet ir plačioji visuomenė.
Partizanų pamaldumui skirtą seminarą įsirašė Marijos
radijas, o kalendoriniams papročiams skirtus seminarus – Lietuvos radijas. Marijos radijo laidų rengėjas
savanoris Liutauras Serapinas seminaro ištraukas jau
transliavo 2015 m. balandžio 30 d. „Aktualijų“ laidoje.
LRT kultūros laidų redaktorė Regina Germanavičiūtė
žada parengti vieną iš „Radijo paskaitų“ ciklo laidų,
kurią bus galima išgirsti per LRT „Klasikos“ programą.
Akivaizdu, kad susidomėjimas pasirinktu diskursu yra
didžiulis, todėl esame pasirengę liaudiškojo pamaldumo seminarus rengti ir toliau.

Everyday we say a prayer to the
Almighty, who alone can help us:
seminars dedicated to folk piety
Rūta ŽARSKIENĖ
Over the 50 years of the Soviet occupation in
Lithuania, as in the rest of the former Soviet Union,
research of features of ethnic culture related to
Christianity was banned; therefore, researchers had
to keep quiet, not notice the relationship of folk
traditions and folklore with religion. Although 25 years
have passed after the restoration of independence,
quite often, particularly in the work of folklorists,
attempts are made to bypass topics related to
the Christian worldview, while manifestations of
folk piety are mentioned as a less than important
contextual phenomenon. While trying to fill the gap in
research on folk piety, researchers from the Institute
of Lithuanian Literature and Folklore in 2014–2015
organised 5 seminars-discussions dedicated to this
topic: “Traditions of folk piety in Samogitia”, “Folk
piety – strength of national resistance”, “Into battle
with a prayer: spiritual starting points for post-war
partisans”, “Between mystery and comedy: Easter
night of Pieveniškiai”, “Structure and peculiarities of
Lithuanian calendar holidays”.

18. Filmuotą seminarų medžiagą žr. internete http://www.llti.lt/lt/
liaudisko_pamaldumo_seminarai/.
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Vaikystės atsiminimai
Marija Birutė AMBRAZIŪNAITĖ

Atsiminimų autorė. 2014 m., Vilnius. Arūno Baltėno nuotrauka.

Atsiminimų autorė gimė 1931 m. balandžio
22 d. Kaune. Iki karo jos šeima gyveno Vilijampolėje, karo metais – Kaune, Šiauliuose, po karo –
Gataučiuose, Vilniuje. 1948 m. vėl sugrįžo į Vilijampolę, čia 1950 m. Marija Birutė baigė 13-ąją
vidurinę mokyklą, nuo 1950 m. studijavo Kauno
politechnikos institute ir įgijo technologijos
inžinieriaus specialybę. Dirbo radijo fabrike,
po to – Liaudies ūkio taryboje, nuo 1966 m. –
Chemijos pramonės valdyboje, o nuo 1972 m. iki
pensijos – Visasąjunginiame mokslinių tyrimų
institute „Termoizoliacija“.
Visą gyvenimą mėgo klasikinę, ypač simfoninę, muziką, labai daug skaitė. Mėgstamiausias rašytojas – Viljamas Folkneris (William
Faulkner).
Vaikystės atsiminimai užrašyti 2013 metais.
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Mano vaikystė prabėgo geru laiku ir geroj
vietoj. Stebuklų kupinoj karalystėj, kuri rytuose
rėmėsi į Vilijos upę, pietuose – į akmenim grįstą
Varnių gatvę, vakaruose – į Panerių gatvę, o šiaurėj – į negrįstą, nykią Kulvos gatvelę.
Mūsų namelis stovėjo Demokratų gatvės dalyje
tarp Algimanto ir Vytenio gatvių. Demokratų 18.
Geltonas, dažytas, baltais langų rėmais, raudonu
skardiniu stogu ir trim baltais kaminais. Trys kambariai, du koridoriai, erdvi virtuvė ir plati veranda
šiaurinėj namo daly. 25 arų kiemas iš trijų pusių
apjuostas aukšta aklina tvora, o į Demokratų
gatvę – rudai dažytais štikietais ir karpomų akacijų
gyvatvore.
Mano tėvelis žemės sklypą ir paskolą namui
pasistatyti gavo Nepriklausomybės karo savanorio
teisėmis. Abu mano tėvai dirbo Žemės ūkio minis-
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terijoje. Tėvelis matininku, o mamytė – mašininke.
Savo namuose įsikūrėm 1934 m. vasaros pradžioj. Man
buvo treji metai, o tėvelis, turėjęs įgimtą širdies ydą,
jau turėjo invalidumą. Tais metais (kai mes atsidūrėm
Vilijampolėj ir iki pat pokario) tik kairioji Demokratų
gatvės pusė (žiūrint į rytus, į upę) buvo apstatyta
namais. Ir tai labai retai. Pati gatvė buvo suformuota
nuėmus storą apleistos pievos „dykynės“ velėną.
Plati, negrįsta, be šaligatvių – tiesiog akinamai geltono smėlio uosta, nutįsusi nuo Panerių gatvės iki pat
upės, nes per Vilijos pakrančių karklų džiungles buvo
suformuotas gatvės pločio skynimas, vėliau tapęs
savotišku paplūdimiu ir prieplauka.
Aplink mus gyvenantys žmonės buvo labai neturtingi, greičiau vargšai. Kai kurie dirbo mažuose Senamiesčio žydų fabrikėliuose (muilo, batų tepalo ir
kt.) Kai kurie, zimagorai, visą žiemą kažkur kirsdavo
miškus, nugenėdavo, žievindavo medžius, darydavo
sėlius. Kiti, ypač vasarom, vėl kaži kur tiesė kelius,
grindė gatves. Zimagorai retai pasirodydavo namuose,
ir jų žmonas tiesiog vadindavo gyvanašlėmis.
Mūsų artimiausi kaimynai gyveno sename dar kaimiškame dviejų galų name. Vieną pusę namo užėmė
šeimininkė, zimagoro žmona, „biedna Žemaitienė“ su
pulku vaikų. Kita pusė buvo padalinta į du nedidelius
butukus. Viename jų gyveno ponai Čiukai, o kitame
jauna čigonų pora su dviem berniukais. Ali (arba
Aliukas) buvo mano metų, o kitas atsirado vėliau ir jo
vardo neprisimenu.
Kiek toliau, už „biednos Žemaitienės“ namo, dviejų
aukštų mediniame name gyveno geriausios mano
draugės. Danutė Žemaitytė ir Eugenija Dūdėnaitė. Bet
iki kaimynų atradimo man dar buvo toli.
Visus metus iki 1935 m. vasaros nebuvau kojos iškėlusi iš savo kiemo. Į gatvę neišleisdavo dėl to, kad iš
murzinų, išdykaujančių vaikų neišmokčiau ko blogo.
Turėjau erdvų švarų kiemą, senbernarę Alpą (kurią
dėdė Feliukas man parvežė iš Šveicarijos), turėjau
angeliško gerumo ir kantrybės Elytę – savo auklę,
draugę, patikėtinę ir namų šeimininkę. Bet tarpais
valandų valandas stovėdavau prispaudusi veidą prie
štikietų tvoros ir per plyšį žiūrėdavau į čia pat gatvėje
žaidžiančius kaimynų vaikus. Jie mane matydavo, bet
dėdavosi, kad nemato. Iš smėlio kepdavo babkas,
statydavo pilis, rausdavo tunelius, pešdavosi, prasivardžiuodavo ir vėl draugiškai žaisdavo toliau. Kartais
prieidavo prie manęs, kad parodytų liežuvį. Pravardžiuodavo beždžione.
Tėvelis dažnai per miegamojo langą matydavo
mane prikepusią prie tvoros.

Atsiminimų autorė. 1933 m. balandžio 22 d., Kaunas. K. Baulo
fotostudija.

Ir štai vieną dieną mamytė pasikvietė mane į valgomąjį. Abu su tėveliu kažkokie iškilmingi sėdėjo ant
sofos. Man liepė atsisėsti ant savo mažos kėdutės.
Mamytė labai maloniai nusišypsojo ir pasakė:
– Birutėle, mes tavęs nebarsim ir nebausim, bet
tu turi tėveliui ir mamytei pasakyti visus negražius
žodžius, kuriuos žinai.
Prisimenu, kokia buvau sutrikusi. Buvau ramus
ir paklusnus vaikas. Kas pasakyta tėvelių ar Elytės, –
buvo šventa. Neprisimenu, kad mane būtų kas nors
piktai baręs ar baudęs. Tylėjau ilgai, ir mamytei teko
pakartoti, ką sakiusi. Tuomet susikaupiau ir pradėjau...
ir dar, ir dar, ir dar... Kai pabaigiau, tėvelis susiėmęs
už galvos nuėjo į miegamąjį, o mamytė be žado liko
sėdėti...
Kitą dieną Elytė atidarė vartelius ir pasakė:
– Gali eiti pas vaikus.
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Autorės tėvelis Stasys Ambraziūnas.
1923 m. birželio 17 d., Kaunas.

Autorės mama Petronėlė Tiškutė.
1928 m. birželio 10 d., Kretinga.

Kiek prisimenu, Demokratų gatve automobiliai
nevažinėdavo. Retsykiais pravažiuodavo kokia kaimiška padvada ar iš miesto atklydęs vežikas. Gatvė
buvo rami, saugi ir visai tinkama žaisti. Gatvė ir dykynė
tarp Algimanto ir Vytenio gatvių, iki pat Varnių gatvės,
buvo ta vieta, kurioje žaisdavome nuo ryto iki vakaro.
Pasirodo, kad ateity ta vieta taps istorine, Vilijampolės geto žydų praminta „Demokratų skveru“. Tai ten,
tame mano vaikystės stebuklų lauke, kur ant sidabrinių kojelių grakščiai šokdavo katpėdėlės, žydėdavo
tai pienės, tai ramunės, pilkšvai melsvais debesėliais
plaukdavo zuikių ašarėlės... Ten, tame lauke, tiesiai
prieš du mūsų namelio langus tuo metu vyko kažkas
protu nesuvokiama: žydų skirstymas į tuos, kurie tuoj
bus sušaudyti, ir tuos, kurie dar palieka.
Iki 1941 m. vasaros turėjome palikti savo namus,
keistis su žydais butais, nes iki 1941 m. rudens visi
Kauno žydai jau turėjo būti Vilijampolės gete. Išvaryti
iš namų, likimo vėtomi ir mėtomi iš vietos į vietą, iš
miesto į miestą, į savo neatpažįstamai nuniokotus

namus sugrįžome tik 1948 m. Visos tos peripetijos ir
tragedijos vyko karo metais, o tais laimingais prieškariniais laikais dykynė buvo plynas laukas, pieva.

86

Jei kurią vasarą paupy įsikurdavo čigonai, kurie
imdavo trukdyti Kulvos gatvės bobų ožkoms karstytis po karklus, bobos su visom ožkom persikeldavo į
dykynę. Imdavo ten karaliauti ir nuolat bartis: tai mes
per greit lakstom, tai per garsiai rėkaujam. Nebuvo
piktesnių padarų už tas Kulvos bobas ir jų ožkas.
Tačiau nebuvo to blogo, kuris neišeitų į gera: berniūkščiai mikliai prisirinkdavo padžiūvusių ožkų spirų,
imdavo žaisti karą, o mes, mergelės, galėdavome
ramiai keliauti į Žemaitienės žvyrduobę ir ten iš lapušnikų (varnalėšų) darytis skrybėles ir žaisti „panas“.
„Biednoji Žemaitienė“ (už kažkokį atlygį) leido
vilijampoliškiams savo kiemo teritorijoje kasti gerą,
smulkų žvyrą. Per metų metus ta žvyrduobė platėjo,
gilėjo, ir man pasirodžius Žemaitienės kieme ji jau
buvo apleista, bet įspūdingo dydžio. Net karščiau-
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siomis dienomis jos dugne telkšodavo šalto
skaidraus vandens klanai. Statūs krantai tarsi
mišku buvo apaugę dideliausiais kiečiais ir varnalėšom, tarp kurių šokinėdavo mažos rudos
varlytės tamsiu ruoželiu per nugarą ir galvytę.
Žvyrduobėj iš akmenėlių statydavom ištisus
miestus, žaisdavom „krautuves“, „ponias“,
„svečius“, o kai kiek paaugom ir lankydavomės
bažnyčioj, – laikydavom mišias, vaidindavom
vestuves. Senų užuolaidų gabalai tapdavo nuotakų veliumais, o senas surūdijęs sietas žvyrui
sijoti atstodavo altorių. Man dažniausiai tekdavo tuoktis su Čiukų Zigmu arba gražuoliuku
lenkučiu iš tos Kulvos gatvės – Jasium. Dievas
mato, kaip norėdavau būti kunigu, bet šeimininko teisėmis tos pareigos atitekdavo Žemaitienės Kasparėliui. Su metais į mūsų kampaniją
įsiliejo Jasekas su mažesniu broliuku Juzeku.
Retkarčiais susipykdavome, varydavom juos iš
savo gatvės dainuodami:
Jeden bosy, drugi goly
Psijechali z Vendziagoly.
Kivirčydavomės ir su berniūkščiais, kurie vis
taikydavosi iškrėsti mums kokią šunybę, netgi
susimušdavome. Jie mus nugalėdavo, savo
panieką boboms išreikšdami dar ir dvieiliu:
Mergos terbos bezdalai,
Vyrai mūrai ąžuolai.
Nelikdavome skolingos:
– Jūs sapnuojat, kad kakojat,
Atsibundat, – akurat!
Trečioji labiausiai viliojanti ir griežčiausiai
uždrausta žaidimų vieta buvo paupys. Upė,
karklų džiunglės, čigonai, sielių karavanai buvo
tas uždraustas vaisius, kuris labiausiai kvepėjo
ir gundė. Tikrai dar buvome per maži keliauti
paupin be priežiūros. Nemačijo nei bauginimai,
kad čigonai vagia vaikus. Berniūkščiams nutarus: „Varom prie Vileikos!“, protas aptemdavo.
Jau buvau gavusi lupti. Pirmą kartą gyvenime. Stipriai ir skausmingai. Bet kai visa
basakojė orda su visais šunimis pasileisdavo į
upės pusę, mes, mergelės, lėkdavome kartu.
Bėgdavome specialiai keldami didžiausius dulkių debesis, o toliau nuo namų – jau ir paleidę
gerkles.
Bent dvi tris vasaras (gerai neprisimenu)
paupy, netoli Demokratų gatvės, apsistodavo
čigonai: 2–3 brezentu dengti aukštom būdom
vežimai su visu jų turiniu. Mus traukdavo jų

išvaizda – ryškūs drabužiai, gėlėtos skaros, laisvumas. Tamsaus gymio, vešliais juodais plaukais (o kokios mergaičių
kasos!) mums, visai nublukusiems nuo saulės, jie atrodė labai
gražūs. Grojo gitarom, dainuodavo, šokdavo, maudydavosi
upėje kartu su arkliais. Pasiima arklį už pavadžio ir ilgai plaukioja su juo šėliodami, kvatodami, šūkaudami. Suaugę vyrai
lyg vaikai. O paskui ilgai šukuodavo savo numylėtinį, kažką
meiliai murmėdami, paplekšnodami.
Paprastom dienom vyrai ir paaugliai išjodavo ganyti arklių
ar net padirbėti pas kokį ūkininką. Moterys pasklisdavo po
Kauną, varažydamos ar prašydamos išmaldos.
Daugumą enciklopedinių žinių apie čigonus ir jų papročius
aš pasisėmiau iš Elytės sukaupto lobyno. Ji niekad nelakstė į
paupį, bet apie čigonus žinojo viską, net jų nemačiusi. Kaip
ir apie viską, kas dėjosi Vilijampolėj. Visos žinios iš anapus
tvoros ateidavo su kaimynėmis, kurios vis užeidavo iš mūsų

Tėvelių vestuvinė fotografija. 1930 m. liepos 5 d., Kaunas.
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šulinio pasisemti „švaraus vandens“, o po teisybei
pasidalinti naujausia informacija.
Ir taip pas čigonus lėkdavom nelegaliai, puikiai
žinodami, kad už tai galim gauti pylos, bet vis kaip
nors išsisukdavom. Su jais bendrauti buvo visai
paprasta: lenkišku–lietuvišku žargonu, mimika ar gestais. Aliukas su jais jautėsi kaip žuvis vandeny. Kartu
su juo ir visa mūsų kompanija. Tom vasarom sužinojau
daugybę dalykų:
kad čigonai visai nevagia vaikų;
kad čigonai apskritai niekada nevagia ten, kur
gyvena;
kad čigonai labiau už viską myli savo arklius;
kad vasarą vyrai ir paaugliai miega po vežimais, o
moterys su mažais vaikais – vežimuose;
kad arklių vardas Peršeronas, o pravardės Gnedij,
Liubaška, Kaštan ir t. t.;
kad sekmadieniais arkliams į karčius įpina kaspinus,
kaip ir kumelėms (užsikvaksėdavom, kaip su kaspinais atrodytų skustagalviai Zigmas, Jasius ir kt.);
kad pavalgo pirma vyrai, o tik paskui moterys ir
vaikai;
kad čigoniukams niekad nenukerpa galvos plikai;
kad čigoniukai, kai jiems upėj trenka plaukus su žaliu
muilu, žviegia lygiai taip, kaip mūsų kaimynų mažiai.
Tais metais, kai jie paskutinį kartą paliko mūsų
paupį, vasaros vidury jau buvo miręs tėvelis, o aš
„užrašyta į mokyklą“. Kad nors kiek prablaškytume
nuolat verkiančią mamytę, mes su Elyte kartą vakare
prikalbinom ją nueiti paupin pasiklausyti, kaip dainuoja
čigonai. Viena palaima, nes mamytei labai patiko, ir
mes paupin eidavom ne kartą. Su tais čigonais iškeliavo ir Aliukas su tėvais ir jaunėliu broliuku. Iš pradžių
jų labai trūko. Niekad jų neužmiršau.
Nukakę į paupį stebėdavome ne tik čigonus, jų
gyvenimą, bet ir upe plaukiančius sielius. Vasarą Vilija
tekėdavo lėtai, ir sieliai plaukdavo tingiai, tarsi miegodami. Sielio prieky ir gale stovėdavo po sielininką
(kartais tebūdavo vienas priekyje) ir manevruodavo
ilgomis kartimis, vairuodavo savo rąstų gyvatyną taip,
kad neužplauktų ant seklumos ir judėtų ten, kur reikia.
Sielininkai būdavo apsirišę galvas ryškiom skepetom
ar užsimaukšlinę kokią seną skrybėlę. Pusnuogiai, basi,
pasiraitoję kelnes, išdidūs ir tarsi viskam abejingi plaukdavo savais keliais. Vilkstinė būdavo ilga ir susidėdavo
iš kelių sielių. Paprastai sielių vidury ant rąstų būdavo
užtupdytas nedidelis namelis. Kartais net su kaminėliu. Kartais vilkstinė sustodavo ties mūsų paplūdimiu
ir sielininkai bėgdavo mūsų gatve į Pirmąją Krautuvę
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nusipirkti maisto ar dar ko nors. Būdavo, kad rąstai ties
kuria vieta atsipalaiduodavo ir net atsiskirdavo. Tuomet subėgę visi sielininkai imdavo pairusį sielių tvarkyti: nardydavo po juo su vielom, pančiais, grandinėm,
naudojo, ką turėdami, ir paprastai susitvarkydavo. Paskui, atsispyrę savo ilgomis kartimis nuo kranto, keliaudavo toliau. Jei ties upių santaka susidarydavo grūstis,
vilkstinė prastovėdavo ties mūsų gatve ir dieną, ir
ilgiau. Tuomet sielininkai, kaip ir čigonai, ant geležinių
trikojų užsitupdę puodą, virdavosi valgį. Pasakodavo,
kad nakvoti krante jie nelikdavo.
Paaugę mūsų berniukai išmoko plaukti ir, rodydami drąsą, nardydavo po sieliais: paneria vienoj
pusėj, išnyra kitoj. Sielininkai bardavosi ir vydavo juos
šalin. Bijodavo, kad koks vaikiščias gali prigerti. Bet nė
vienas neprigėrė.
Jau minėjau, kad artimiausi kaimynai buvo „bied
nos Žemaitienės“ namo gyventojai. Eidamas pas namo
šeimininką iš priemenės patekdavai į didelę tamsoką
virtuvę, kurioje per visą ilgį stovėjo didžiulis stalas.
Abipus mediniai suolai be atkalčių. Tolimiausiame
kampe kabojo lopšys, o šalia jo stovėjo lova, kurioje
miegojo dvi vyriausios Žemaitienės dukros. Jei kada
lopšy atsirasdavo naujas lėliukas, tai mergaičių pareiga buvo prižiūrėti jį ir naktį. Iš virtuvės durys vedė
į du nedidelius kambarėlius, kuriuose miegojo mama
su mažesniais vaikais. Mamos miegą reikėjo tausoti,
nes vos prašvitus ji išbėgdavo „žydams plauti laiptų“.
Taip ji vadino savo darbą. Apie vidurdienį ji jau būdavo
namie. Puldavo savo vaikų pulkui ruošti valgį, vėliau
skalbdavo, adydavo, taisydavo, lopydavo, auklėjo,
lupo, glostė, migdė ir meldė savo vaikams sveikatos.
Gyveno labai skurdžiai, nors pati buvo darbšti, o jos
zimagoras nebuvo girtuoklis. Vaikų buvo šeši ar septyni. O Dievulėlis vis pametėdavo dar vieną, dar vieną.
Bet lėliukai kartais ir mirdavo. Tuomet ponas Čiukas,
jos nuomininkas, užsidarydavo savo sandėliuke,
kaldavo, obliuodavo ir išnešdavo pailgą baltą skrynelę. Ant antvožo būdavo užbrėžtas juodas kryželis,
padabintas vis tokiais pat žaliais lapais. Dėl grožio.
Jei laidotuvėms suspėdavo grįžti nabašnikėlio tėvelis,
jis tą baltą dėžutę nešdavo iki bažnyčios pasikišęs
po pažastim. Jei jo nebūdavo, tai tą misiją atlikdavo
ponas Čiukas. Kadangi buvo mažo ūgio ir trumpų rankelių, mažą nabašnikėlį baltoj dėžutėj nešdavo užsidėjęs ant peties. Lydėdavom visi, kas gyvas. Iš bažnyčios
iki kapų karstelis keliaudavo jau ant mažų vaikeliams
skirtų neštuvėlių.
„Jei išgyvens iki trejų metų, gyvens ir toliau“, –
sakydavo Žemaitienė, susilaukusi eilinio naujagimio.
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Su tėveliais namuose. 1935 m., Vilijampolė, Kaunas.

Buvo aukšta, graži moteris. Stipri ir gana linksma. Jos vyras
buvo gražiausias jei ne visame Kaune, tai Vilijampolėje tikriausiai. Taip sakydavo Elytė, iki to laiko, kol bažnyčioj pasirodė
jaunas kunigėlis Chomskis. Bet apie tai vėliau.
Noriu prisiminti tą dieną, kai žaidėm gatvėje prieš Žemaitienės namą. Ji tuo metu kepė ir kepė didžiulius plonus blynus – visą stirtą. Pagaliau baigė, pravėrė langą ir pašaukė:
– Vaikai, valgyti!
Nekilo net mintis, kad ji kviečia tik savo vaikus. Sugužėjom
į trobą visi, susėdom apie stalą ir įsispitrijom į kalną kvepiančių
blynų, dubenėlį išlydyto sviesto, kauburėlį cukraus lėkštutėj.
Miklios rankos ima blyną, susisuka jį į tūtelę, ją arbatiniu
šaukšteliu patepa sviestu, pabarsto žiupsneliu cukraus ir
paduoda kiekvienam iš eilės. Kai apeina visas ratas apie stalą,
viskas prasideda iš pradžių. Kas atlaiko du blynus, kas atlaiko
tris. Užteko visiems. Niekados, niekados neužmiršiu tų Žemaitienės blynų.

Artimiausia mums buvo ponų Čiukų šeimyna. Ponas Čiukas buvo visų galų meistras.
Jei mums reikėdavo vyriškos rankos – jis
visada būdavo greta. Čiukų pora buvo labai
simpatiški žmonės. Abu mažo ūgio, storuliukai, gerai nusiteikę ir nesvietiško darbštumo.
Jų vyresnėlis sūnus buvo kokiais penkeriais
metais vyresnis už antrąjį, mano vienmetį
Zigmą. Sunku buvo rasti du brolius taip nepanašius vienas į kitą. Bronius ištįsęs, juodbruvas
tylenis ir slapukas. Zigmas baltapūkis, šlakuotas, labai gyvas ir plepys. Kažkaip nepiktybiškai chuliganavotas.
Apie ponios Čiukienės švarumą sklido
legendos. Nedažytas grindis ji šveisdavo
šepečiu su muilu. Per virtuvę ir kambarėlius
būdavo tiesiami ryškiausių spalvų iš skudurėlių numegzti takai. Pirmam kambarėly ant plačios sofos miegojo abu broliukai. Dar stovėjo
bufetas, stalas ir kėdės. Galiniame kambary
pūpsojo didžiulė pilvota komoda, tokia pat
pilvota šėpa (pono Čiuko išmarginta rojaus
gėlėmis) ir plati lova su kalnu baltutėlių pagalvių. Nuo sienos žvelgė Jėzus Kristus su išimta
iš krūtinės spinduliuojančia širdim. Pas Čiukus buvau dažnas svečias. Atėjus pas Zigmą
paprastai rasdavau ponią Čiukienę sėdinčią
ant lovos. Trumpos kojelės nesiekdavo grindų,
o putlios rankelės mikliai megzdavo storas vilnones škarpetkas, kuriomis buvo apauta pusė
Vilijampolės. Ji vis juokdavosi, kad sėdėdama
ant lovos, megzdama škarpetkas, pirštines ir
šalikus, uždirba bene daugiau nei ponas Čiukas fabrike.
Pas Žemaitienės čigonus baldų beveik
nebuvo: palaikis stalas su keliom kėdėm, suolas kibirams ir puodams sudėti. Rūbai sukabinti ant sienos ir uždengti paklode. Tai virtuvėj. Kambariuose nesu buvusi, bet pats Aliukas girdavosi, kad ten „daug vietos“. Aliuko
tėvai buvo labai jauni, daug jaunesni už mano
tėvelius. Jei kuriais metais čigonai įsikurdavo
paupy – Aliukas su tėvais vakarus leisdavo
toj nedidelėj čigonų stovykloj. 1938 m. liepos
vidury mirė mano tėvelis. Tų pat metų rudenį
Aliukas, jo mažas broliukas su tėvais ir paupio
čigonais iškeliavo „į pietus“ ir jau nebegrįžo.
Aš rudenį pradėjau lankyti mokyklą.
Tai buvo kažkokie lemtingi metai: nuo „iki“
ir „po“. Didelių praradimų ir atradimų metai.
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Autorė užklupta beeinanti į bulvių lauką laidoti paskutinės lėlės.
Vilijampolė, Kaunas.

Dar vienas traukos centras (be žvyrduobės, pievos ir paupio) buvo Pirmoji Krautuvė. Ji stovėjo Panerių–Demokratų
gatvių kampe (dabartiniame Kauno miesto žemėlapyje tai
Panerių gatvės Nr. 179).
Tais laikais tai buvo gana didelis, dviaukštis žaliai dažytas
namas. Pirmame aukšte buvo didžiulė krautuvės patalpa.
Šviesa krisdavo tik per pirmą langą nuo durų. Kiti langai
būdavo uždaryti langinėmis, ir krautuvėj tvyrodavo nuolatinė
prietema. Krautuvės savininkas buvo pusamžis švariai, tvarkingai apsirengęs, paslaugus ir malonus žydas.
Pakilus du ar tris laiptelius, atidarius duris, suklinksėdavo
varpelis ir už prekystalio išdygdavo krautuvininko figūra. Prieš
pat duris, ant dideliausio stiklu dengto prekystalio, karaliavo
Didžioji Pagunda: trys dideli stikliniai cilindrai su saldainiais,
uždengti metaliniais dangteliais. Viename buvo avietės skonio ir formos ledinukai, kitame – paduškutės visų vaivorykštės
spalvų (nučiulpus viršų rasdavosi chalvos įdaras), trečiame –
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įvairiausių spalvų ir skonių ledinukai. Greta –
didoka kartoninė dėžė, pasišiaušusi galybe
prismaigstytų saldainių ant pagaliukų. Visi
aliai vieno buvo padabinti popieriniais angeliukais, rymančiais ant žydrų debesėlių.
Kol Elytė, padavusi mamytės sudarytą
sąrašą, kalbėdavosi su krautuvininku, aš,
pasistiebusi ant pirštų galų, stebėdavau turtus, išdėliotus po prekystalio stiklu. Stirtos
mokyklinių sąsiuvinių, „poezijos“ albumėlių,
paprastų ir spalvotų pieštukų, trintukai,
drožtukai, spalvoti plunksnakočiai, dėžutės
su plonesnėm ar storesnėm „plieninėm“
plunksnom, rašalo „Pelikan“ buteliukai,
mediniai gėlėm išrašyti „penalai“...
Kol krautuvininkas sverdavo, vyniodavo
prekes, paskui viską surašydavo į didelį
grosbucką (puslapį su mamytės pavarde),
mudvi su Elyte pasinerdavom į tamsiąją
krautuvės ertmę. Čia stovėjo didelės lentynos su „bakalėja“: arbatėlėm, prieskoniais,
pakeliais su razinom, riešutais ir t. t. Druska,
cukrus, visų rūšių miltai ir kruopos stovėjo
maišuose ant aukštų, medinių padėklų. Dar
toliau rikiavosi statinės su silkėm: didelėm
riebiom, mažesnėm liesesnėm, su galvom
ir be, stipresnio ar švelnesnio sūdymo, su
prieskoniais ar be. Dar toliau – visokie ūkio
reikmenys: didesnės ar mažesnės cinkuotos
skardos balėjos (Vilijampolėj, bent jau mūsų
rajone, nebuvo nei vandentiekio, nei kanalizacijos), bliūdai, puodai, patys paprasčiausi
indai ir stalo reikmenys, o pačiame krautuvės gale – grandinės, virvės, stori pančiai,
maišai, kirviai, lopetos, kauptukai, grėbliai
su kotais ir grėbliakočiai atskirai, dalgiai,
bidonai, emaliuotos kanės ir kvortos. Elytė
vis aiškindavo – kas ir prie ko.
Mamytė už prekes atsiskaitydavo gavusi
atlyginimą.
Sulaukus šeštojo gimtadienio, vietoj
dovanos gavau savotišką privilegiją. Pati
savarankiškai galėdavau nueiti į Pirmąją
Krautuvę. Vieną savaitės dieną galėjau pasiprašyti mažo saldainio ant pagaliuko už 3
centus, o kitą kartą – didesnio, už 5 centus.
Tie du saldainiai buvo savaitės norma. 8 centai būdavo užrašomi į grosbucką.
Apie tą privilegiją sužinojo mano draugeliai ir vis klausdavo: „Ar jau pasiėmei savo
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saldainį?“ Jei ne, būdavau priversta su visa govėda
varyti į Pirmąją Krautuvę. Laimikį sutvarkydavom čia
pat prie aklinos Pirmosios Krautuvės sienos. Popierinį
paveiksliuką su angeliuku seilėmis prisiklijuodavau
prie kaktos, gerokai pačiulpdavau savo saldainį, o
tada jau mano laimikis eidavo ratu tol, kol likdavo tik
pagaliukas.
Kiekvieno penktadienio rytą būrelis šeimininkių
būriuodavosi prie Pirmosios Krautuvės. Laukdavo
kaimiečių padvadų (vežimų), iš Sargėnų pusės traukiančių į Senamiesčio turgų (netoli Prezidentūros).
Kartais Elytė pasiimdavo ir mane. Iš ūkininkų pirkdavom sviestą, grietinę, sūrius, kiaušinius. Prisimenu tik
tiek, kad kilogramas sviesto kainavo 3,5 lito. Sviestas
būdavo suformuotas į kilogramines „galvas“. Kiekviena jų būdavo suvyniota į švarų skudurėlį ir dar
į varnalėšų lapus, kad per dieną nesutirptų. Galėjai
pirkti pusę ar net ketvirtį „galvos“.
Sugūžėjusios žydelkos puldavo prie kašių ar narvų
su vištom. Kilojo, ar sunkios, pūtė į užpakalį ir žiūrėjo,
ar riebios. Klegėjo saviškai, o paskui aimanuodamos,
susiėmusios už galvų, rypaudavo, kad nežmoniškai
brangu. Derėdavosi iki užkimimo. Tai padėdavo vištą
į krepšį, tai vėl pagriebdavo, bet galiausiai nusinešdavo. Gerokai aptuštėjusios padvados važiuodavo
toliau, į turgų, o grįždamos sustodavo prie Pirmosios
Krautuvės ir pirkdavo, kas reikalinga.
Aš vis kartoju: „Elytė, Elytė...“
Kai 1934 m. persikėlėm iš Kauno centro (Donelaičio 2) į Vilijampolę, mano auklė atsisakė vykti kartu. Į
svieto pakraštį, kur nėra net vandentiekio. Teko skubiai ieškoti kitos, nes tėvelis kurį laiką dar dirbo. Per
savo matininkiškas pažintis kaime susirado visiškai
apleistą našlaitę, kuri jau buvo paauglė ir iš piemenės
perėjusi į pusmerges.
Prisimenu, sėdžiu virtuvėj pasodinta ant stalo,
mataruoju kojomis ir stebiu, kaip mamytė į balėją pila
karštą ir šaltą vandenį, ranka tikrina, ar ne per karšta,
ir į ją sodina nematytą didelę mergaitę. Pirmos Elytės
maudynės neapsiėjo be ašarų. Mamytė, pamačiusi,
kad jos plaukai net pilki nuo glindų, ėmė įtikinėti pribuvėlę, kad reikia nukirpti plaukus ir čia pat sudeginti
su visais gyviais. Mačiau, kaip mergaitė nuolankiai,
pritariamai linksi galva, o pačiai rieda ašaros. Mamytė
mainais pažadėjo duoti dvi šilkines skareles, kurias
galės ryšėti, iki ataugs palukai. Pradžioj žirklėm, paskui mašinėle galva buvo apkirpta, plaukai sudeginti.
Tada pirmą kartą pamačiau apskritą veidelį, kanapėtą
nuo raupų, dvi dideles akis, mažą kaip kleckutis noselę

ir nedrąsią šypseną. Keista, bet tik tokią ją prisimenu
iki dabar. Aštuonerius metus ji buvo geriausia draugė,
patikėtinė, guodėja ir autoritetas.
Kai po geros savaitės ji jau buvo aprengta naujais
švariais rūbeliais, stovėdama prieš veidrodį ir sukiodamasi prieš jį, paprašė mamytės, kad ją vadintų ne
Uršule, o kokiu „gražiu ponišku vardu“. Mamytė pradėjo aiškinti, kad jos vardas labai gražus, senovinis,
kad yra net šventoji Uršulė. Mergelė buvo nepalenkiama, ir taip mūsų namuose atsirado Elytė. Mamytė
vėliau pasakojo, kad stebėtinai greit ji perprato namų
tvarką, išmoko skaniai gaminti valgį. Nedidukė, stamantriai suręsta, buvo greita kaip vijurkas. Dar tais
pačiais metais tėveliai nusprendė, kad jai reikia lankyti vakarinę mokyklą, nes jos dviejų skyrių mokslai
per keletą metų buvo visai išsivadėję. Tada Elytė vėl
parodė charakterį ir pasakė, kad tol nelankys mokyklos, kol neataugs plaukai. Mokslai buvo atidėti
metams, bet namie buvo mokoma skaityti, rašyti,
skaičiuoti. Baigus 4 skyrius ji prieš kiekvienus kitus
mokslo metus imdavo aimanuoti, kad jau viską moka,
ir ta mokykla jau nebūtina.
– Moku skaityti, rašyti, skaičiuoti, visados teisingai
pasiimu grąžą, ir ko poniai dar reikia? – klausdavo.
– Ne man, o tau, – atsakydavo mamytė. – Jei dabar
nesupranti, tai suprasi vėliau.
Ataugę Elytės plaukai buvo labai gražūs, tankūs,
kaštoniniai, garbanoti. Vėliau, kai jau pynė kasas, apie
kaktą, kaklą sukosi nepaklusnios garbanėlės, kurios
kaip vainikas gaubė veidelį.
Raupų žymės buvo didžiausias širdies skausmas.
Vienas daktarų, lankiusių tėvelį, išgirdęs apie Elytės
širdoperšą, paguodė ją, kad su metais tos žymės
mažės, o kai kurios ir visai išnyks. Taip ir buvo.
Mūsų virtuvė buvo didelė, ir Elytės „miegamasis“
buvo įrengtas jos gale. Siaura medinė lovelė, kojūgaly – mamytės dovanota (dar iš Kretingos į Kauną
atsivežta) kraičio skrynia. Šalia lovelės – gražiu rankšluosčiu apdengta taburetė – naktinė spintelė. Tas
improvizuotas miegamasis dieną būdavo užtraukiamas kartūnine užuolaida, kuri nakčiai būdavo atitraukiama, „kad Elytei būtų daugiau oro“.
Iš atsivežto Elytės ryšulio liko tik maldaknygė,
rožančius, vokas su gimimo liudijimu ir juodi blizgantys Elytės mamos batai, kurie atrodė kaip nauji. Elytė
pasakojo, kad jos mama eidavo bažnyčion basa ir tik
šventoriuje, skudurėliu stropiai nusivaliusi pėdas,
apsiaudavo batais. Po mišių ar mišparų dar batuota
pasivaikščiodavo po miestelį, o paskui vėl pėdindavo
basa, nešina bateliais. Gerai prisimenu, kaip kartkar-
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tėmis Elytė vis matuodavosi tuos batelius, bet jie vis
būdavo per dideli ir per dideli.
Elytė mamos neteko būdama aštuonerių. Giminių
būta neturtingų ar visai vargšų kampininkų, jie nepanoro priimti našlaitės – samdinės dukros. Tai ji ir ėjo
per žmones, piemenaudama, paskui dirbdama pusmerge, iki atsidūrė mūsų namuose.
Su metai išryškėjo neeilinis Elytės talentas nerti
vąšeliu. Kiek pamokyta mamytės, ji greit meistriškumu
pranoko savo mokytoją. Nebuvo rašto, kurio ji neišmegztų. Mamytė dėžėm pirkdavo mezgimo siūlus, o
Elytė nėrė ir nėrė: takelius, servetėles, staltieses, apykakles, rankogalius. Vienas daiktas guldavo jai į kraičio skrynią, o kitas toks pat atitekdavo mamytei. Per
metų metus tų rankdarbių prisirinko tikrai daug. Karo
metais, kai Elytės su mumis jau nebuvo (prie vokiečių
lietuviai negalėjo turėti tarnaičių), jos nėriniai, mamytės siuvinėti rankdarbiai gelbėjo mus: turguj, atrinkę
vieną ar kitą, mainėm į maistą.
Bent jau mūsų gatvėj nebuvo nei Margių, nei Sargių. Tik Reksai ir Nero (jei „berniukai“), o jei pasitaikydavo kalytė – ją pavadindavo Najda. Šunų, kaip ir
vaikų, buvo galybė. Kiekvieno vaiko garbės reikalas
buvo turėti šunį.
Savaime suprantama, kad susipykę prasivardžiuodavome. Žemaitienės vyriausioji – Teresė buvo Trinka,
čigoniukas Ali – Kaliošas (nes turėjo juodas garbanas,
juodas akis ir buvo tamsaus gymio), Čiukų Zigmas –
Svinski blond, aš – Malpa, nes dar nebuvo pamiršta,
kaip stoviu už tvoros ir žiūriu į dūkstančius vaikus. Kitų
pravardžių neprisimenu.
Retokas, bet labai reikšmingas įvykis būdavo žydo
kromelninko pasirodymas. Storu pančiu persijuosęs,
jis traukdavo didoką vežimaitį, stabtelėdavo ties kiekvienu namu ir šaukdavo:
– Kaulai, skudurai... Kaulai, skudurai...
Tai reiškė, kad jį domina kaulai, skudurai, seni nebepataisomi puodai, visokie nereikalingi gelžgaliai ir t. t.
Kadangi laikėme ne vieną šunį (Alpą ir dar kokius
2–3 mamytės priglobtus, gydomus ir karšinamus
benamius), kaulų buvo apstu. Gavęs pusmaišį kaulų,
kromelninkas atidarydavo seną čemodaną, o ten: stikliniai karoliai, kaspinai, siūlai, adatos, veidrodėliai,
šukos, sagos, plaukų segtukai ir t. t. Žiūrint, ko ir kiek
atnešei, galėjai iš to lobyno ką nors gauti. Norėdavosi
ir to, ir to... Norai retai atitikdavo galimybes. Mes
sekdavom paskui kromą iki gatvės galo, labai domėdamiesi derybom ir mainais.
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Kitas žydas, nešdamasis ant peties galandinimo
ratą, taip pat stabtelėdavo ties kiekvienu kiemu:
– Galandu peilius, žirkles... galandu peilius, žirkles...
Stebėdavom galandant lekiančias žiežirbas, didelę
pėdą, minančią pakojį. Tai buvo reto grožio senis,
panašus į Dievą Tėvą altoriuj.
Labai mylėjau savo tėvelius. To jausmo negaliu
nusakyti žodžiais net dabar. Jei neišeidavau pas vaikus,
leisdavau laiką kieme, žaisdama su kaladėlėm, šunim.
Kartais tėvelis išeidavo pas mane. Paskaitydavo ar
pasekdavo pasaką, pasivaikščiodavome ir pasikalbėdavom apie mano draugus, žaidimus ir zbitkas. Kartais jį
prajuokindavau. Jis buvo labai sunkus ligonis. Vis rečiau
ir rečiau išeidavo į kiemą, vis ilgiau ir ilgiau gulėdavo
lovoj. Abu labai laukdavom mamytės. Neretai sakydavo:
– Birutėle, jau trys. Nubėk už vartelių, pažiūrėk, ar
pareina mamytė.
Mamytė lygiai trečią išlipdavo iš mažo geltono
autobusiuko ties Demokratų gatve. Žirgliodama, kad
nepribirtų smėlio į batelius, jau būdavo pusiaukelėj į
namus. Mamytės batelių vardai buvo „Džimi“ ir „Salamandra“. Po pietų, kai mamytė ir tėvelis nueidavo pailsėti, aš trindavausi virtuvėj ar verandoj, tikėdavausi,
kad mane pakvies pabūti kartu. Veltui. Nepaisant
mano tėvelių rūpesčio, gerumo, švelnumo, namuose
vyravo taisyklės, kurių reikėjo paisyti. Vaikams nederėjo įkyrėti suaugusiesiems ir nekviestiems lįsti į akis.
Taip pat nederėjo: trankyti durų, šūkalioti, valgyti užsikvempus ant stalo, po stalu mataruoti kojomis, remtis
alkūnėmis į stalą, griebti puodelį abiem rankom, sėdėti
susikūprinus, kalbėti valgant, garsiai srėbti sriubą, garsiai čiaumoti kramtant, kimšti į burną didelius kąsnius
ir kišti savo trigrašį į suaugusiųjų pokalbius.
Vakarodavom visi kartu atsipalaidavę, pajuokaudami. Tada galėjai kalbėti ir dalintis įspūdžiais į valias.
Visai maža būdama žinojau, kad negalima meluoti,
bet kažkaip nujausdavau, apie ką nereikia pasakoti.
Manau, kad taip išvengiau daugybės nemalonumų.
Vasaros vakarais sėdėdavom verandoj, vakarodavom iki išnaktų. Kol matydavosi – tėvelis balsu skaitydavo, mamytė siuvinėdavo, Elytė nerdavo, o aš,
apsikabinusi Alpą, sėdėdavau ant laiptelių ir klausydavausi, apie ką jie kalba. Nuo upės kildavo ir į mūsų pusę
slinkdavo rūkas, padvelkdavo drėgna vėsa, imdavo
kvepėti mamytės naktinės fialkos. Kartais atsklisdavo
prislopę čigonų dainų garsai.
Didelis džiaugsmas būdavo, kai tėvelis iš savo
draugo „dėdės Mykolo“ (Mykolo Gurecko) gaudavo
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siuntinį. Didelį voką, kuris netilpdavo į
pašto dėžutę. Laiškininkas privengdavo
Alpos ir į kiemą neužeidavo. Stovėdavo
anapus tvoros ir krumpliais barškindamas
į pašto dėžutę šaukdavo:
– Panele Elyte, panele Elyte, ponui Stasiui siuntinys.
Dėdė Mykolas buvo gimnazijos laikų
tėvelio draugas. Studijavo miškininkystę
Šveicarijoj. Baigęs mokslus liko ten dirbti
ir gyventi. Specializavosi parkų projektavime ir kūrime. Gimnazijoj abu mokėsi
prancūzų ir lotynų kalbų, todėl tėvelis
laisvai skaitė prancūziškai ir šiek tiek itališkai. Siuntinyje būdavo iliustruoti žurnalai,
meno leidiniai: knygos, katalogai, o tarp
puslapių ilgas laiškas ir dėdės Mykolo
„darbų“ nuotraukos.
Dabar truputis iš daug vėlesnio mamytės pasakojimo.
Kartą vieną tokią knygą radau padėtą
ant sofos. Suprantama, ėmiau sklaidyti ir
žiūrinėti paveiksliukus. Paveiksliukai buvo
spalvoti ir labai gražūs: bukietai gėlių,
skrybėlėtos damos sode, medžiai, ponai
valtelėse, apsirengę dryžuotais apatiniais,
bet su skrybėlėm. Besklaidydama aptikau
paveikslą, kuriame ponai sėdėjo miško
pievelėj, apsirengę, su skrybėlėm ant
galvų, o šalia – visai plika ponia. Jau žinojau, kad visi žmonės turi būti apsirengę, o
pliki gali lakstyti tik mažiausi čigoniukai. Iš
karto sumojau, kad tai plikai poniai (kaip
Žemaitienės Trinkai paupy) bus pavogę
suknelę. Nors man ta ponia nepatiko, nes
buvo stora, aš jos pagailėjau. Mikliai nubėgau į savo kambarį spalvotų pieštukų.
Piešti dar nemokėjau, bet spalvoti – taip.
Tą ponią nuspalvinau iki pat galvos. Savo
nuostabai, plikų ponių radau dar daugiau:
vienos gulėjo, kitos stovėjo, ir aš turėjau
daug darbo. Gal jo ir nebaigiau, nes pakyrėjo. Labai nustebau, kad vakare labai
įpykę tėvelis ir mamytė įbėgo virtuvėn ir
baksnodami į tą knygą šaukė:
– Kas tau leido imti tėvelio knygą ir ją
terlioti?!
Aš jiems paaiškinau, kad aš nieko neterliojau, bet jei ponios neturi suknių, tai jas

Mikis skundžiasi Birutėlei, kad jam labai karšta. 1939 m. birželio 8 d.,
Vilijampolė, Kaunas.

reikia aprengti. Stebėtina, bet jiedu manęs net nebarė. Tik tiek,
kad nuo tada visos tos knygos ir žurnaliukai būdavo užrakinami
komodos stalčiuje, o aš likau įsitikinusi, kad atlikau tikrai gerą
darbą. Vaikai kasdien turėdavo atlikti tris gerus darbus, o tokių
darbų surasti nebuvo lengva.
Aplinkiniai mano mamytę vadino Gražia Ponia. Aukšta, liekna, besišypsanti, geranoriška buvo mėgstama kaimynų. Buvo
baigusi ne tik mašininkių, bet ir gailestingųjų seselių kursus, jei
reikėdavo, pamokydavo, kaip sutvarstyti žaizdas, kad tvarsčiai
nesusmuktų, dėti kompresus, statyti taures. Reikalui esant,
išvirindavo švirkštą ir eidavo suleisti vaistų. Labai mylėjo mažus
vaikus ir gyvūnus.
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Rengdavosi labai kukliai, bet skoningai.
Ne kartą esu girdėjusi, kaip sako Elytei, kad
jei moteris nori gerai atrodyti, ji būtinai turi
turėti gražius geros kokybės batus, gražų
rankinuką ir tvarkingai sušukuotą švarią
galvą. Rūbai gali būti kuklūs, bet būtinai
tvarkingi. Kasdienes sukneles, naktinius
marškinius, bliuzeles (pagal iškarpas) sau,
Elytei ir man siūdavo pati. Turėjom rankinę
„Zingerio“ mašiną.
Mano tėveliai buvo tikintys, bet pirmą
kartą mane į bažnyčią nusivedė Elytė.
Ėjome kartu su ponais Čiukais.
Įėjusi pamačiau didžiulį kambarį. Jame
dviem eilėm stovėjo mediniai suolai be
atkalčių, tokie, kaip pas Žemaitienę virtuvėj. Prieky dideliu šventu paveikslu (kur niekada nematyta trikampė akis spinduliavo į
visas puses, o žemiau buvo Dievas), gėlėmis ir žvakėmis tviskėjo Didysis Altorius.
Dešinėj bažnyčios pusėj, nišoj, buvo įrengtas mažesnis. Su Panele Švenčiausia. Moterys ir vyrai sėdėjo atskirai: moterys kairėj
pusėj, o vyrai – dešinėj. Kai mes įsitaisėm
ant suolo ir gerokai palaukėm, dzingtelėjo
varpelis kaip Pirmojoj Krautuvėj, ir su ilga iki
žemės suknia, dar užsimetęs baltą bliuską ir
ilgą švytintį šaliką, išėjo kunigėlis. Pavymui
sekė du berniukai su baltom bliuskom plačiom rankovėm.
Visi atsistojo, persižegnojo, sugiedojo
„Pulkim ant kelių“, bet nepuolė, o vėl
susėdo. Tada jau buvo įdomiau. Kunigėlis
ėmė skeryčioti rankom – tai ištiesdamas, tai
suglausdamas, sukosi veidu į mus, tai vėl į
altorių; kažką murmėjo, klaupėsi, kėlėsi,
tarpais sugiedodavo. Vėl kėlė ir leido rankas. Kažką ėmė ir dėjo į vietą, kažką pasakydavo – visi choru atsakydavo. Skaitė iš
didelės knygos, o paskui ėmė pasakoti...
Vėliau Elytė viską prisiminusi porino, kad
per visas mišias neturėjo ramybės. Vis turėjo
mane bukinti: nesidairyk, nemakaluok kojomis, kelkis, klaupkis, klaupkis ir kelkis, neerzėk kaip kepama, nežiovauk, nesikūprink. O
paskui pradėjau prašytis namo.
Kitoj tako pusėj sėdėjo Zigmas ir ponas
Čiukas. Ponas Čiukas krutino lūpas ir skaitė
savo mažą knygelę, o Zigmas sukiojosi, dai-
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Autorės mama prie žydinčios vyšnios. Apie 1937 m. Vilijampolė, Demokratų
g. 18, Kaunas.

rėsi, makalavo kojomis, krapštėsi, žiovavo. Kaip visi, klaupėsi ir
kėlėsi, bet nuolat vaipėsi, o man rodė visokias mimikas.
Parėjus namo buvo nutarta, kad mudu su Zigmu dar per maži
lankytis bažnyčioj. Daugiau vargo nei naudos.
Gerokai, gerokai vėliau aš kurį laiką noriai eidavau į bažnyčią. Žvyrduobėj jau žaidėme „bažnyčią“, laikėm mišias, tuokėm
poras ir konkuravom, katram būti kunigu. Reikėjo išmokti gražiai skeryčioti rankom, lėtai atsiklaupti ir atsikelti, murmėti taip,
kad nesuprastų ką. Ištiesti rankas (brangieji, broliai ir seserys)
ir pasakyti pamokslą. Kai nutariau, kad jau visko pramokau, į
bažnyčią nesiveržiau, nes ten būdavo vis tas pats. Elytė mėgo
prisiminti tą mano pirmą apsilankymą bažnyčioj ir pasakodavo
mamytei su visom smulkmenom.
Mūsų klebonas P. Staškūnas retsykiais aplankydavo tėvelį ir
vis skųsdavos, kad turi tiek pareigų, kad nors persiplėšk. Valgė
labai daug sausainių.
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Ir štai kartą bažnyčioj pasirodė jaunas kunigėlis.
„Gražus kaip angelas“, – sakydavo Elytė. Nedidukas,
juodbruvas, juodaakis, nedidele kumpa nosyte – kunigėlis Chomskis tikrai buvo gražus. O ir giedodavo jis
nešniaukrodamas kažkaip per nosį kaip klebonas, o
aiškiu gražiu balsu. Atsiradus kunigėliui Chomskiui
kairės pusės suolai nebesutalpindavo norinčių. Elytė
dabar jau neraginama kiekvieną sekmadienio rytą skubėjo į bažnyčią. Pradėjo nerti naujam kunigėliui komžą
ir tapo labai religinga.
Po kelerių metų aš studijavau kartu su Chomskyte, to
kunigėlio dukterėčia, kaip du vandens lašai panašia į dėdę.
Dar vieną epizodą iš savo vaikystės vasarų prisimenu labai gerai, nors man jis buvo ir liko labai nemalonus. Buvau gerokai paaugusi. Dar buvo gyvas tėvelis,
tai galėjau turėti šešerius ar septynerius metus. Tuo
metu kažkam iš valdžios vyrų šovė į galvą Demokratų
gatvės apgyventą pusę apsodinti medžiais. Į smėlį buvo
sukišta keliolika liepaičių, kurios, išleidusios po kelis
lapelius, visą vasarą tyliai merdėjo. Žmonės jas palaistydavo, bet kitais metais jų neliko nė vienos. Kadangi Vilijos pakrantės iki pat Vilijampolės tilto buvo apaugusios
plačia karklynų juosta, vaikiščiai iš Panerių ir Linkuvos
gatvių maudytis bėgdavo pro mūsų namus. Kartais mus
apstumdydavo, sutrypdavo smėlio pilis ir mažių babkas
ir nurūkdavo neatsigręždami. Aršiausia buvo lenkiūkščių gauja iš Linkuvos gatvės. Tai buvo suaugę 10–12
metų bernai. Pamatę atidumiant tą ordą, kuo skubiausiai lėkdavom slėptis. Buvau greita ir šustra. Nepamenu,
kaip tai nutiko, bet aš pakliuvau jiems į nagus. Vadas
Vitka Atamanas, pagriebęs mane už plaukų, pasivedėjo
prie tokios menkutės liepaitės ir paliepė:
– Lipk į medį!
To medelio kamienas gal mano riešo storio, pasiekiamai – nė šakelės. Katinas neįliptų. Supratau, kad tai
tik Vitkos žaidimas.
– Lipk į medį! – ir niuksas.
– Lipk į medį, – ir niuksas.
Vėl ir vėl, stipriau ir stipriau. Palenkęs skustą galvą
su didelėmis atlėpusiomis ausim, išsišiepęs ir jau įsiutęs, jis mane niukino vis skaudžiau ir skaudžiau.
– Snargle, pasakyta: lipk į medį!
Ir tada, ne iš drąsos, o iš baimės ir nevilties, man
sukilo įtūžis. Pasišokėjusi abiem rankom įsikabinau į tas
atlėpusias ausis, visu svoriu pakibau ant jų, spardžiausi,
gniaužiau ir tąsiau, stengiausi kuo giliau suleisti nagus.
Jis mane velėjo kumščiais, stūmė, stengėsi nublokšti.
Mane atplėšė ir nusviedė žemėn jo vaikiai. Dar gerokai
apspardė užpakalį ir nurūko upės link.

Buvau sumušta ir suspardyta. Akys, nosis, burna –
pilni smėlio. Nenorom ritosi ašaros, bet jaučiau
kažkokį nepatirtą jausmą. Nepaisant visko, jaučiausi
taip, tarsi būčiau kažką nugalėjusi. Tarsi tai aš būčiau
suspardžiusi tiems bernams užpakalius. Aš galiu.
Mėlynių niekaip nebuvo galima nuslėpti nuo
mamytės. Išklausiusi, kas man nutiko, ji ruošėsi eiti į
Linkuvos gatvę ieškoti Vitkos tėvų. Tėvelis, kuris jau
nebekėlė iš patalo, paėmė jai už rankos, kažką tyliai
pasakė, ir mamytė liko namie, bet nuėjus į virtuvę
piktdžiugiškai pasakė: „Norėčiau dabar pamatyti to
Atamano ausis.“
1948 m., po karo ir pokario klajonių, mes vėl
buvome savo namuose. Nebebuvo senųjų kaimynų,
sudegintos tvoros, iškirsti ir sudeginti ne tik medeliai,
bet ir krūmai, gyvatvorės. Sudegė keletas namų.
Mūsų tebuvo sudegintos tvoros, liko sandėliukas,
vaismedžiai ir mano baltoji akacija, pasodinta 1934 m.
Vakarais su mamyte prisimindavome buvusius kaimynus. Tai iš jos pasakojimų mano atminty atgijo daug
primirštų smulkmenų, įvykių. Tarsi iš naujo virė seniai
čia vykęs gyvenimas. Ir kažkuriuo metu aš paklausiau,
ką tuomet pasakė tėvelis, kai ji jau buvo susiruošusi
eiti ieškoti Vitkos Atamano tėvų.
Tėvelis pasakęs, kad mamytė neis, nelakstys po
Linkuvos gatvę, ieškodama Vitkos tėvų, kad jį įskųstų.
„Ne kas kitas, o mes jai kalam į galvą, kad didžiausia
gėda būti skundiku. Negi parodysi tokį pavyzdį?! Ji turi
išmokti apsiginti pati. O jai neblogai sekasi.“

Childhood memories
In the childhood memories of Marija Birutė
AMBRAZIŪNAITĖ (b. 1931), the atmosphere of life in
the suburbs of Kaunas is reconstructed. The memories bring us back to 1934–1938,reveal the experiences of a 3–7 year old girl. Until the war, the author’s
family lived in Kaunas, Vilijampolė, Demokratų street
18, which at that time was the edge of the city, not
far from the banks of the Vilija (Neris), where every
summer the gypsy caravans would camp as well as
the raftsmen that would sail past. Idyllic family life
and children’s games are remembered, a detailed
description of the different characters and fates of
their neighbours are revealed — Lithuanians, Gypsies, Poles, Jews. Much attention is paid to mutual relationships, the ethical bases of life, acquired in childhood. The reminiscences were written down in 2013.
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