Archeoastronomua,
etnoastronomua: pradžia
Pernai, pačioje rugsėjo pradžioje, grįždami iš tarptautinės archeoastronomijos ir etnoastronomijos konferencijos Rumunijoje, Sibiu mieste, redakciją „sudrebino“du įauni etnoastronomai, Etno
kosmologijos centro (Molėtų r.) moksliniai bendradarbiai Jonas VAISKŪNAS ir Saulius LOVČIKAS. Netikėtas ir malonus vizitas ką tik iš traukinio:juokėsi tikrai iki toljautęsi „trečiaisiais broliais“,
ne visuomet suprastais ir reikalingais, bet dabar, kai pamatė, kadpasaulyje daug šioje srityje dirbama,
tokie nebesijaus, nes lietuviai - ne vieni. Pasakojimas ekspromtu buvo įrašytas į magnetofonojuostą,
ir štai po geropusmečio mums vis dar atrodo, kadjis nepraradoprasmės, nes leidžiapažvelgti į naujų
interdisciplininių mokslų gimimą, gyvą procesą, vykstantį šalia mūsų, bet daugeliui —nepažįstamą.
Jonas VAIŠKŪNAS: Taigi grįžtame iš trečiosios
tarptautinės archeoastronomijos ir etnoastronomijos konferencijos, kurias kasmet paeiliui Rytų ir Va
karų Europoje rengia europinė organizacija „Ast
ronomija kultūroje“ (European Society for Astrono
my in Culture).
Mes turbūt nedažnai susimąstome, kad kultūra tie
siog persunkta įvairiais kosminiais dalykais. Žmogui
įprasta, materiali, suprantama yra žemė. Visa, kas virš
galvos, danguje - jau nepasiekiama, nesuvokiama, paslaptis. Dėl to visa, kas danguje, —susieta su dvasi
niais dalykais. Bet gyvenimas susideda ne tik iš mate
rialių, bet ir iš dvasinių elementų, tad jame daug dan
giško atspindžio. Kaip danguje, taip ir ant žemės. Ka
dangi visose kultūrose manyta, kad dvasia yra pirmi
nė, dangaus šviesuliai —pirminiai, ir visą materialųjį
pasaulį lemia dangaus šviesulių judėjimas, - tiek lai
ko skaičiavimas, tiek dievai buvo siejami su dangaus
objektais, religiją persmelkia dangaus simboliai.
Dabar gi tyrinėdami senąsias kultūras randame tik
materialumą, archeologinius radinius, ir, deja, dažnai
nieko negalime pasakyti apie tai, kaip toje kultūroje
buvo suvokiamas dangus, dvasia.
Vis dėlto jau atrandami metodai, kurie vadinami
archeoastronominiais, leidžiantys iš materialių daik
tų, išlikusių statinių, piešinių ir pan. tam tikrais spe
cialiais tyrimais gauti žinių apie tai, kaip senų senovė
je žmonės stebėjo dangaus šviesulius, kokią jiems tei
kė reikšmę savo kultūroje.
Tokiems tyrinėjimams itin dėkingos senovinės šven
tyklos, tiksliau - jų liekanos. Iš jų galima nustatyti,
kad šventyklos stulpai, akmenys išdėstyti prasmingai,
kad jie orientuoti į kurio nors dangaus šviesulio tekė
jimo ar laidos vietą, fiksuoja jo kulminaciją arba žymi
pasaulio šalis. Taip daryta nuo paleolito laikų, uolų
piešiniuose - saulės ir kitų dangaus kūnų simboliai
išdėstyti prasmingai, ne šiaip sau, jie atspindi žinoji
mą apie dangaus šviesulių judėjimą: uolose iškirstos

angos, pro kurias saulės spinduliai krisdavo ant tam
tikrų ženklų ir padėdavo žmogui susiorientuoti laike,
darbuose, šventėse.
Saulius LOVČIKAS: Tai buvo susiję su kalendo
riumi ir tikėjimu, nes šiaip sau Saulės nežiūrėdavo.
Per konferenciją buvome nuvežti į Rumunijoje gar
sias dakų šventyklas. Rumunai pasakojo, kad jų pro
tėviai tą vietą išsirinkę todėl, jog ją skyrė dievai. Aiš
kino taip: pasirodo, tai yra vienintelė vieta, šventa Sarmizegetusa, iš kurios žiūrint saulė pateka pro vieną
šventą kalną ir nusileidžia pro kitą ypatingu metu per žiemos saulėgrįžą. Iš kitos kalnų vietos šio reiški
nio nematytum. O jei tai nebūtų ypatinga metų die
na, ta vieta irgi nebūtų svarbi. Būtent šis atitikimas
rodo, kad toje vietoje yra artimiausias ryšys tarp dan
gaus dievų ir žemės žmonių. Tad toje vietoje ir stato
ma šventykla. Astronominės žinios glaudžiai susiju
sios su religija.
Tyrinėti tokius objektus galima dviem būdais: pir
miau ištirti religinį pagrindą, etnografinius duomenis
(tą daro etnoastronomai), o paskui atlikti kasinėjimus
ir tyrimus, hipotezes papildyti archeologiniais duome
nimis. Arba atvirkščiai: pavyzdžiui, atkasami akmenys,
nustatomos jų išsidėstymo kryptys etc., o paskui ap
klausiami vietiniai gyventojai ir surenkama žodinė in
formacija, nes visi pasaulio archeoastronominiai ob
jektai apipinti ilgaamžėmis legendomis, pasakojimais,
ilgai išliekančiais žmonių atmintyje.
J.V.: Bemaž visame pasaulyje šventyklos statytos
pagal kosmologinį modelį. Šiuolaikiniais archeoast
ronominiais tyrinėjimais galima padėti rekonstruoti
senųjų kultūrų pasaulėžiūrą, dvasinę kultūrą, nes dan
gaus šviesuliai juda pagal labai tikslius dėsnius. Mito
logui būtina žodinė tradicija, raštai, jis iš materialių
dalykų sunkiai atseka dvasinius, o astronomas jau tu
ri realių taisyklių rinkinį.
S.L.: Darbą apsunkina tai, kad iki šiol kitų mokslų
atstovai į archeoastronomiją žiūri skersai. Archeoast-
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ronomams nelengva: jie pri
valo išmanyti mitologiją, ar
cheologiją, astronomiją, ar
chitektūrą, etnologiją ir kt.
Vieno žmogaus arba grupės
žmonių galvose turi būti su
kaupta be galo daug informa
cijos. Informaciją apdorojus
įvairiais metodais, įvairiais as
pektais, jau galima nustatyti
objekto paskirtį ir kitką.
J.V.: Taip, ar prieš tūkstan
čius metų tekėjo toje vietoje
saulė, ar ne, galima kuo tiks
liausiai nustatyti pagal for
mules. Jos labai sudėtingos,
ir į jas archeologai žiūri atsar
giai. Žmogui, kalusiam stul
pelį, - buvo paprasta. Ten
jam tekėjo saulė, ten leidosi.
Sarmizegetusa. Didžioji apskritoji dakų šventykla. Priekyje - vadinamasis Saulės altorius.
O kad dabar tai įrodytume,
reikia daug skaičiuoti.
Kitas dalykas - etnoastronomija. Mums tai supran
tamiau, ir ne nauja. Tai yra
liaudies astronomija, dabar
tinėje kultūroje dar egzis
tuojančios astronominės ži
nios. Tai yra tai, ką mes su
Saulium ir darome: vaikšto
me po kaimus su savo anke
ta ir vis renkame, renkame
informaciją kiek tik dar įma
noma. Vakaruose ši sritis
mažiau populiari.
Dalia RASTENIENĖ:
Sarmizegetusa. Didžioji apskritoji dakų šventykla sudaryta iš akmenų ir medinių stulpų ratų.
Betgi grįžkime į pradžią.
Kaip atsirado archeoastronomija?
geidautinas vartoti visoje Europoje - archeoastronoJ.V.: Archeoastronomijos pradžia sietina su geriau mija, t.y. senoji astronomija. Lietuvoje ši tyrimų sritis
siai pasaulyje žinomu megalitiniu paminklu Pietų An dar prieš susipažįstant su užsienio tyrinėtojų darbais
glijoje - Stounhendžu. Keltai jį pradėjo statyti maž buvo vadinama paleoastronomija.
daug prieš 4 tūkst. metų ir statė kelis tūkstantmečius.
Panašių šventyklų stebyklų randama visame pasau
Kai anglų astronomai nusprendė, kad tai yra astrono lyje. Kad ir Pietų Amerikos indėnų Saulės šventykla,
minis statinys, kilo daug diskusijų, netgi skandalų. arba Šiaurės Amerikos indėnų akmenų ratai. Senųjų
Daug mokslininkų tuo netikėjo.
majų ir inkų miestų šventyklos išdėstytos dangaus švie
S.L.: Paminklas mokslininkams buvo žinomas nuo sulių atžvilgiu prasmingomis kryptimis. Įvairios gen
XVIII a., bet astronomai ir archeologai juo susidomė tys pagal savo aplinką, tradicijas ir papročius išskirda
jo tik XIX a. pabaigoje. Intensyviai tyrinėti pradėtas vo svarbiausias metų šventes, tad ir šventyklas staty
XX a. 6-ajame dešimtmetyje. Archeologai sako: čia davo pagal astronominį supratimą. Prisiminkim kad
šventykla. Astronomai: čia stebykla. Pagaliau nuspren ir Egipto piramides.
dė, kad tas paminklas —ir viena, ir kita. Taip gimė astPagal astronominius principus statytos ne tik šven
roarcheologija, toks terminas buvo sukurtas. Bet vė tyklos, bet ir miestai, namai. Visame kame atsispindėjo
liau jį pakeitė į tikslesnį, kuris dabar vartojamas ir pa-' kosmologinė struktūra.
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būdavome pasiruošę apmo
kėti, bet niekas iš Lietuvos
niekada neatvažiuodavo.
Kad jūs pagaliau čia - nuo
stabu, ir keista. Ir, žinoma,
šaipėsi, kad mes, kaip lauki
niai, trenkėmės į Rumuniją
dvi su puse paros traukiniais,
kai kiti, atskridę lėktuvais, jau
seniai sėdėjo restorane ir šne
kučiavosi sau... O mes jiems
vis aiškinam: anksčiau kvieti
mai ir visa kita informacija
mūsų nepasiekdavo...
D.R.: Jei taip, tai kaip jūs
apskritai ištrukote?
J.V.: Susiradome rėmėjų.
Bet reikia pabrėžti, kad mes
su Saulium nesam patys sa
vaime tokie dideli tyrinėtojai,
Sarmizegetusa. Dviejų stačiakampių šventyklų ir mažosios apskritosios šventyklos liekanos
kad būtent mumis jie ir
džiaugtųsi. Reikalas tas, kad
pagaliau kažkas atvyko iš už
geležinės uždangos, iš pa
slaptingos šalies, kur dar taip
neseniai gyveno paskutiniai
pagonys. Būtent taip jie kal
bėjo. Taigi mes buvom įdo
mūs kaip šalies atstovai, nes
ne vienas išjų žinojo, kad mū
sų kalba, kultūra labai sena,
ir gaudė kiekvieną mūsų žo
dį, pateikiamą informaciją iš
tautosakos rankraštynų ir tai,
ką patys esame užrašę. Jiems
tai unikalios žinios palygini
mui, kiek toli buvo paplitusi
viena ar kita tradicija. Kai ku
rie mūsų duomenys patvirti
na jų spėjimus ar teiginius,
nes kitose gyvosiose kalbose
jie jau nebeaptinka patvirti
Konferencijos dalyviai Sarmizegetusoje. Pirmame plane - Saulės altorius.
nimų, įrodymų, neberanda
maldelių į Mėnulį...
J.V.: Manau, kad ir senasis Vilnius ją atspindėjo.
D.R.: Tai kokį gi pranešimą buvote parengę?
Lietuvai archeoastronomija —nauja sritis. Nors tu
J.V.: „Lietuvių liaudies žinios apie Mėnulį“.
rim entuziastų, liet jie nėra pakankamai įsitvirtinę, ir
S.L.: O mums savo ruožtu buvo įdomu sužinoti,
skeptiškas požiūris juos nuolat vargina.
kad žinias, na, sakykim, apie Mėnulį Europos tyrinė
Pasirodo, lietuviai j šias konferencijas buvo kviečiami tojai labai sistemingai išanalizavę, susieję žodinę, iko
jau seniai, Lietuva jiems nepažįstama ir įdomi žemė. nografinę ir kitą medžiagą. Turim prisipažinti, kad pas
Kai nuvažiavom, nesupratom, kodėl žiūri į mus tokio mus tai padaryta tik fragmentiškai.
mis akimis, kodėl^uola vos ne glėbesčiuotis. Paaiškėjo
Be to, kitose šalyse mokslo žinios labai integruoja
pagaliau: sako, mes jums ir maitinimą, ir pragyvenimą mos į kultūrą. Pavyzdžiui, Bulgarijoje yra devynios vie-
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šosios observatorijos, į kurias užeiti
gali kiekvienas: susipažinti su senąja
astronomija, pažiūrėti pro telesko
pą į dangų.
D.R.: Tai pas mus atitinkamai ga
lėtų būti bent trys tokios?
J.V.: Kodėl gi ne? Jau dabar mes
Etnokosmologijos centre kažką pa
našaus atliekame. Bet turim proble
mų, nes daug kam atrodo, kad nie
kam tų žinių nereikia. Ypač senųjų.
D.R.: Kokios idėjos, vardai skam
bėjo konferencijoje?
J.V.: Iš numatytų 45-ių praneši
mų konferencijoje skaityti 25-i. Ki
ti dalyviai neatvyko. Ispanas Cesaris
Estebanas pateikė įdomų metodą,
kaip praktiškai bet kuriuo metu pa
tikrinti, ar archeoastronominiuose
statiniuose išskirtos kryptys rodo
Saulės bei Mėnulio tekėjimo ir lai
dos vietas horizonte ypatingomis
metų dienomis. Buvo įdomu išgirsti
anglo C.Ruggleso pranešimą apie
įvairių laikmečių Stounhendžo geog
rafinę ir istorinę aplinką bei apie šios
šventyklos statybos etapus. Suintri
gavo šveicaro Giono Coray-Lauero pranešimas apie Alpių kalnuose
statytų bažnyčių astronominę orien
taciją, taip pat rumunų pranešimai
apie dakų šventyklų astronominę
funkciją.
Įdomu, kad profesionalų archeoastronomų konferencijoje suskaičia
vome ant pirštų. Visi šioje srityje dir
bantys yra mėgėjai.
D.R.: Ką šiuo atveju reiškia „mė
gėjai“?
J.V.: Na, pavyzdžiui, Cezaris Estebanas yra astro
nomijos instituto darbuotojas, tyrinėjantis žvaigždžių
ūkus. Nors jis labai domisi archeoastronomija, vis dėl
to - tai jo hobi.
D.R.: Argi tai reiškia „mėgėjas“? Jis gi specialis
tas, astronomas, išplėtęs savo interesus iki senosios
astronomijos.
S.L.: Bet tai nėra jo darbas, už kurį jis gautų atlygi
nimą ir galėtų tam skirti visą savo darbo laiką. Arche
oastronomija yra nauja interdisciplininė sritis, netu
rinti dar institucinio, akademinio pagrindo. Atitinka
mose mokslo ir mokymo įstaigose net archeoastronomijos skyrių dar nėra.
D.R.: Vadinasi, pati pradžia?
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Akmeninės plokštės dakų šventykloje Sarmizegetusoje.

J.V.: Net Europoje jokiame universitete dar nedės
toma archeoastronomijos disciplina. Tik Lesterio uni
versitete į archeologijos dėstymo sistemą įtraukta ne
mažai archeoastronomijos žinių, bet taip yra C.Rug
gleso, šios srities korifėjaus, dėka.
Tyrinėjama daugiausia Amerikoje. Prie Merilen
do universiteto yra įkurtas archeoastronomijos tyri
mo centras, kuriame, tikėtina, dirba jau specialistai
profesionalai. Tyrinėjimų pradžia - Europoje, bet
greitai ją nurungia Amerika. Majų, actekų kultūros
- tinkamiausi išlikę materialūs paminklai, nereikia nė
kasinėti.
Be abejo, didelį įspūdį paliko Rumunijos senosios
dakų šventyklos stebyklos, Sarmizegetusa Regia. Kon
ferencijoje su šia senąja šventykla daug pranešimų bu

vo susiję. Daug žmonių tyrinėja tą vieną paminklą, ren
ka žinias po šapelį. Kiekvienas iškelia savo hipotezę,
grindžia savo gautais rezultatais, diskutuoja ir papil
do vienas kitą.
Buvom nuvežti su Saulium į Sarmizegetusa Regia.
Tai vietovė, kurioje dakai ilgai priešinosi romėnams.
Sunkiai prieinama vieta. Nuvažiavę pamatėm daug su
sirinkusių maldininkų. Vienoj šventykloj vyko jų suva
žiavimas. Jie save vadina radiostezistais. Jei pavadin
tum sektantais, labai supyktų, pultų ginčytis. Jų ten
knibždėte knibždėjo. Vaikšto su virgulėm per stulpe
lius, žegnojasi, meldžiasi, sako, kažką jie ten jaučią...
D.R.: Tai kaip, kam jie meldžiasi? Kokia jų religi
ja?
S.L.: Mums neleido prieiti ar kalbinti, kad netruk
dytume. Mes stovim ant kalno, o apačioje - šventyk
la, akmeninės plokštės išlikusios. Radiostezistai mel
džiasi atsistoję ant akmeninių plokščių. Paskui perei
na nuo vienos plokštės ant kitos. Keista religijos for
ma. Jie eina į senąsias šventvietes, kažkada priklau
siusias gentims, išpažinusioms visai ne tą religiją, ku
riąjie dabar tiki, bet pastačiusioms savo šventyklas to
kiose vietose, kur labai stiprus energetinis ryšys, kaip
jie sako, tarp dangaus ir žemės. Labai patogu melstis,
ir jiems nesvarbu, kas meldžiasi - musulmonas ar
krikščionis, svarbu, kad tai būtų daroma nuoširdžiai.
Susiėję jie bendrauja kiekvienas su savo Dievu. Su vie
nu vėliau vis dėlto pavyko šnektelti. Jis buvo ortodok
sas. Savo šventenybes nešiojosi rankose - tai šv. Tre
jybės paveikslas, apvilktas polietilenine plėvele, o ki
toj pusėj - užkišta virgulė. Jis sakė, kad virgulė jam
patvirtina dieviškumo buvimą tose vietose. Ir dar jis
aiškino: jei trukdysi, klausinėsi ar fotografuosi —ne
bus dermės, bet jei melsies savo Dievui —prašau, at
eik ir būk kartu.
D.R.: Virgulė iš tiesų rodo?
J.V.: Taip, kaip ir privalo rodyti bioenergetinio lau
ko pokyčius visose energetiškai aktyviose vietose. Ki
toj vietoj ji to nerodytų. Kas ta energetika - kita te
ma. O jiems tai yra Dievo buvimo įrodymas. Taigi šv.
Trejybė (vaizdinė išraiška), virgulė ir, žinoma, seno
sios šventyklos - pakankamas rinkinys sakralių daly
kų, padedančių bendrauti su Dievu. Per metus jie su
sirenka kelis kartus. Daugiausia iš Rumunijos. Gyve
na palapinių miestelyje. Kitais metais gal kitur rink
sis. Rumunijoje tokių šventyklų ne viena.
Panašių grupių yra visur. Rumunijoje naudojama
si dakų palikta kultūra. Senosios šventvietės tarsi at
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D.R.: Kiek tame reiškinyje profanacijos?
S.L.: Kaip ir visur. Jei jie galėtų iš kapų prikelti se
nuosius dakus, paaiškėtų, kad buvo gal ir ne taip...
J.V.: Betgi jie ir nesiekia daryt taip, kaip buvo. Jie

tiesiog naudojasi senu išlikusiu objektu. Be to, mes
per trumpai ten buvome, kad galėtume nustatyti pro
fanacijos laipsnį. Bent jau tiek galima pasakyti: kad
maldininkai stengiasi bendrauti su Dievu ir pasirenka
tam senąją šventyklą - ne profanacija.
D.R.: O kaip jiems sekasi, tai jau kas kita?
J.V.: Jie krikščionys, ortodoksai. Ir nesisako esą pa
gonys. Jie nesako kurią naują religiją. Jie tiesiog nau
dojasi vieta, kadangi ten stiprus iyšys su Dievu. Tai
nauja ir įdomu. Neina į bažnyčią, kaip privalėtų, o ei
na į gamtą, senąsias vietas, nes mano, kad jos šventes
nės negu bažnyčia.
D.R.: Tai labai šiuolaikiška?
J.V.: Betgi ir mūsų žmonės nuo seno iki šių dienų
eina prie akmenų, prie upelių. Iš bažnyčios - dar prie
upelio, kojas mazgojasi. Šnibždasi: čia dar šventesnė
vieta... Yra tokia pajauta.
D.R.: Ar geri buvo rumunų pranešimai?
J.V.: Pajutom, kad jie ne itin pasiruošę. Pamatėm,
kad esam ne gale, o aukščiau vidurio. Na, pavyzdžiui,
vokiečiai mus tiesiog tikino esą mūsų medžiaga ne
blogai pateikta ir įdomi.
S.L.: Gal galėčiau pakomentuoti, kodėl taip yra?
Matyt todėl, kad esam išėję sovietmečio mokslo mo
kyklą, kuri reikalavo viską įrodyti iki nago juodimo.
Jokių spėliojimų, jokių rašinėlių... Mes išmokyti tiks
lumo. Kiti gi labai paviršutiniškai į tai pasižiūri - turi
dėkingą objektą ir dažnai interpretuoja „iš lubų“. Pa
teikia hipotezes, o kuo jos pagrįstos, ne taipjau ir aiš
ku. Tokių pranešimų buvo.
Įdomi pažintis su prancūzu Arnoldu Lebeuf. Kurį
laiką jis dirbo Amerikoje, gavo gerą algą, bet, nepa
tenkinęs savo dvasinių poreikių, spjovė į viską ir išva
žiavo į Lenkiją. Religijotyros institute skaito kursą apie
astronominių reiškinių įtaką religijų turinio formavi
muisi. Puikiai išmoko lenkų kalbą, perėmė net lenkiš
ką mentalitetą. Praeitoj konferencijoj jis skaitė pra
nešimą apie Paukščių Taką ir mirusiuosius. Anot jo,
viename Paukščių Tako gale —mirusiųjų pasaulis, ki
tame - gimimas. Mūsų prisiminta lietuviška medžia
ga ta tema labai derėjo prie jo teorijos.
D.R.: Kuo jis remiasi?
J.V.: Europos tautų tautosaka ir etnografinėmis ži
niomis, ikonografija ir religijos istorija. Štai viena de
talė: teigiama, kad jaunas Mėnulio pjautuvas auga, nes
renka į savo valtelę mirusiųjų vėles ir dėl to pilnėja. O
kai pilnas pasirodo prie Paukščių Tako, ten ir išpila
vėles, kurios Paukščių Taku keliauja į mirusiųjų pa
saulį. Ikonografijoje yra užfiksuota: Mėnulio pjautu
vėlyje sėdi vėlės. Ir lietuviai Paukščių Taką vadino vė
lių keliu.
Taigi su Lebeuf suradome artimų temų. Siūlė at
važiuot į Lenkiją. O kadangi jau pilnas lenkiško „ho-
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noro“, pareiškė: „Argi jūs nežinote, kad lenkų archeoastronomai patys geriausi pasaulyje?“ Ir vis stebėjo
si, kad lietuvių ir lenkų mokslininkai, gyvendami visai
greta, nebendrauja.
D.R.: Minėjote, kad šios srities profesionalų pa
sauly dar labai maža. O iš jų daugiausia —lenkų?
S.L.: Ko gero. Stanislawas Iwaniszewskis dirba Cen
trinėje Amerikoje; Mariusz Zielkowskis, tyrinėja Pie
tų Amerikos indėnų kultūras, dabar - Peru; Elzbieta
Siarkiewicz, dirba Centrinėje Amerikoje, tyrinėja in
dėnų paminklus. Beje, šie tyrinėtojai minimoje kon
ferencijoje nedalyvavo - nespėjo atvykti iš Amerikos.
D.R.: Vis dėlto kodėl jie, kaip ir amerikiečiai, savo
tyrimams pasirenka kitas šalis?
J.V.: Matyt gauna finansavimą. Gali realizuoti sa
ve kaip tyrinėtojai. Be to, kaip minėjom, ten geriau
siai išlikę šios srities paminklai. Lengvesnis kelias. Pa
vyzdžiui, Lenkijoje akivaizdžių paminklų nėra išlikę.
S.L.: Būtina paminėti draugijos „Astronomija kul
tūroje“ prezidentą Clive Ruggles. Žymus tyrinėtojas.
Būtent jis ir yra tas vienintelis archeoastronomas pro
fesionalas Europoje. Jis dirba Lesterio universitete, Di
džiojoje Britanijoje. Tai jo dėka archeologams dėsto
mas 20—ies valandų archeoastronomijos kursas.
D.R.: Kiek metų dirbama organizuotai?
J.V.: Organizacijai treji metai, o archeoastronomija - 9-asis dešimtmetis. Turiu omeny, kad intensy
vūs tyrinėjimai išsilieja į konferencijas. O pavienių ty
rinėtojų būta iki XX a. vidurio ir anksčiau.
Archeoastronomija atsirado, kai buvo pradėtas ty
rinėti Stounhendžas ir kilo diskusijos; organizuoti ty
rimai —kai įsikūrė grupės Merilendo (JAV) ir Lesterio
(Didžiojoje Britanijoje) universitetuose. Konferencijos:
1981 m. pirmoji Oksforde, nuo tada „Oksfordo konfe
rencijų“ ciklas. Antroji vyko Meksikoje, trečioji - Ško
tijoje, ketvirtoji —Vengrijoje, penktoji šiemet vyks JAV.
Tai pasaulinės konferencijos. Į jas įsikomponavo Eu
ropos konferencijos, kuriose ir dalyvavo daugiausia eu
ropiečiai. Jiems nuvažiuoti į tolimus užsienius - irgi
problema. Kita konferencija vyks arba Maskvoje, arba
kur nors Graikijoje.
D.R.: Kokie leidiniai?
S.L.: Amerikoje leidžiamas žurnalas „Archaeoast
ronomy“. Didžiojoje Britanijoje - „Journal for His
tory of Astronomy“ ir jo priedas „Archaeoastrono
my“. Susidarė įspūdis, kad amerikiečiai daugiau vie
tos skiria etnoastronomijai, angliškasis - archeoastronomijai. Tai specialūs leidiniai, atrodo, tik imk ir
skaityk, kaip kad etnologams reikia skaityti „Liaudies
kultūrą“, o mūsų rankose —tik kainoraščiai. Užsaky
mas - apie 500 dolerių.
Tiesa, draugijos „Astronomija kultūroje“ preziden
tas C.Ruggles mūsų klausė, ar nebūtų galimybių su
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rengti tokią konferenciją Lietuvoje. Jie norėtų tiesio
giai susipažinti, kas šioje srityje daroma Baltijos vals
tybėse.
D.R.: O ką materialaus jiems parodytume? Gal tik
tų Birutės kalnas?
S.L.: Tai jiems būtų suprantama. Betgi nereikėtų pa
siduoti nuomonei, kad tik materialūs įrodymui vertin
gi. Nemažiau vertingi išlikę tautosakos, etnografijos
duomenys. Mes jų turime, ir į tai konferencijoje buvo
atkreiptas dėmesys. Jiems įdomus žodinis palikimas.
Ruggles taip ir sakė: mes tyrinėjam plikus akmenis, o
žodinio palikimo nedaug. Pas jus —daugiau. Tai mums
papildoma medžiaga. Nors CRuggles, kuris ir leidžia
„Journal for History of Astronomy“, ir labai kritiškas,
tačiau pasiūlė rašyti ir siųsti jam konkrečius tyrinėjimų
aprašymus.
J.V.: Mes save turėtume priskirti prie etnoastronomų. Tokia mūsų patirtis ir galimybės. Tiksliai tirti
akmenų sistemų nesugebame ir dėl nepakankamo me
todų išmanymo, ir dėl technikos neturėjimo.
D.R.: Nejau nerastume vieno dviejų žmonių?
J.V.: Dirba pavieniai žmonės, daug nuveikęs arche
oastronomijos srityje Etnokosmologijos centro moks
linis vadovas Libertas Klimka, bet Lietuvos tyrinėto
jai nėra išsamiai susipažinę su Vakarų archeoastrono
mijos metodikomis ir reikalavimais, kokio tikslumo
reikia, kad darbą būtų galima laikyti atliktu tyrinėji
mu.
S.L.: Kol nenuvažiavom į konferenciją, manėm, kad
gal ir galėtume, lyg ir žinom, kaip.
J.V.: Bet kai pamatėm, kaip dirbama užsieny, ko
kiais prietaisais, kokiu tikslumu —pradėjome abejoti.
Mums - tik stažuotis ir mokytis.
S.L.: Lietuvoje archeoastronomija kaip atskiras
mokslas dar tik formuojasi. Bet jau nepakanka tik pra
nešti apie surastas akmenų sistemas, iškelti vieną ar
kitą hipotezę. Reikia atlikti tikslius matavimus, nuo
seklius tyrimus, artėti prie profesionalumo.
***

Pokalbio dalyviai maloniai prašė viešai padėkoti Et
nokosmologijos centro direktoriui Gunarui Kakarui
ir pagrindiniams savo rėmėjams: Molėtų rajono švie
timo ir kultūros skyriui, Respublikiniams notarų rū
mams, Molėtų m. notarei Faustai Vaitavičiūtei ir ki
tiems. Jie apgailestavo, kad iš Kultūros ministerijos
nepavyko išprašyti nė grašio.
Archeoastronomijos ir etnoastronomijos mokslo
Lietuvoje labui - dėkojame.

Kalbėjosi Dalia RASTENIENĖ
Autorių nuotraukos

Jonas Basanavičius MITOLOGAS
Norbertas VĖLIUS
Visa Jono Basanavičiaus visuomeninė, politinė veikla, jo
paties žodžiais tariant, buvo skirta „lietuvybei skleisti“ - ža
dinti tautinį susipratimą, siekti nepriklausomybės, o ją pa
siekus, - stiprinti savo valstybę. Šiam tikslui buvo skirta ir
mokslinė veikla. Nors buvo medikas, tačiau atsidavė visuo
meniniams, humanitariniams mokslams - tyrė savo tautos
istoriją, kalbą, tautosaką, papročius, siekdamas ugdyti mei
lę ir pagarbą savo tautai, kultūrai, formuoti visuomenės tau
tinę savimonę.
Pats rinko ir kitus skatino rinkti tautosaką, skelbėją „Lietu
vių literatūrinės draugijos pranešimuose“ („Mitteilungen der
Litauischen literarischen Gesellschaft“) ir „Lietuvių tautoje“,
parengė ir išleido atskirus tautosakos rinkinius -„Ožkabalių
dainos“ (1884), „Ožkabalių dainos“ (t. 1-2,1902), „Lietuviš
kos pasakos“ (t. 1-2, 1898-1902), „Iš gyvenimo lietuviškų
vėlių bei velnių“ (1903), „Lietuviškos pasakos įvairios“ (19031905), „Lietuvių raudos“ (1926). Parašė apie 40 studijų ir 140
lietuvių istorijos, archeologijos, tautosakos, etnologijos, kal
botyros mokslo straipsnių. Daugiausia dėmesio skyrė lietuvių
etnogenezei, ypač lietuvių-trakų (fiygų) santykiams, ir pats
labiausiai šiuos savo darbus vertino. Iš jų paminėtini: „Etno
logiškos smulkmenos“ (1893), „Lietuviškai-trakiškos studi
jos“ (1898), „Levas lietuvių pasakose ir dainose“ (1919), „Apie
trakų-prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon“ (1921), „Trakų
kalbos likučiai vietų varduose lietuvių kalbos šviesoje“ (1925).
Visą laiką nuo pat savo visuomeninės ir mokslinės veiklos
pradžios Jonas Basanavičius domėjosi senąja lietuvių religija
bei mitologija, nes buvo įsitikinęs, kad senoji „tikyba“ sudaro
savito lietuvių gyvenimo būdo, savitos kultūros pamatą. Lie
tuviams „tikyba“ buvusi neatsiejama nuo tautiškumo ir lais
vės. Kovodami už savąją „tikybą“, jie tuo pačiu kovoję už sa
vo nepriklausomybę ir tautiškumą. Todėl, norėdamas ištirti ir
išgarsinti tautos istoriją, kultūrą, jis daugelyje savo darbų lie
tė ir lietuvių „tikybą“. Tačiau religijos ir mitologijos tyrimas
Basanavičiui nebuvo savitikslis, o sudarė platesnių istorinių,
kultūrinių studijų dalį. Daugelis jo darbų apie senąją lietuvių
religiją ir mitologiją yra tarsi taikomojo pobūdžio. Reikšmin
giausias mitologinis darbas „Apie vėles bei nekrokultą seno
vės lietuvių“ (1903) rašytas kaip įvadas sakmių ir pasakų rin
kiniui „Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių“, siekiant pa
aiškinti gilesnę mitologinę spausdinamų tautosakos kūrinių
prasmę. Kitas darbas „Trakų ir lietuvių mitologijos smulkme
nos“ (1921) rašytas norint pagrįsti lietuvių ir trakų tautų gimi
nystę. Dar kiti lietuvių mitologiją liečiantys darbai skirti įro
dyti lietuviškų memorialinių paminklų senumui („Lietuvių kry
žiai archeologijos šviesoje“, 1912), senosios, ikikrikščioniško
sios lietuvių kultūros turtingumui, savitumui ir tam neigiamam
poveikiui, kurį jai padarė krikščionybė („Iš krikščionijos san
tykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra“, 1912). Net tokie,
atrodo, jau grynai mitologiniai darbai kaip „Apie medžių gar
binimą senovės Lietuvoje“ (1908), „Iš senovės lietuvių mito
logijos“ (1926) irgi buvo rašyti praktiniais sumetimais —no
rint padaryti pranešimus Lietuvių mokslo draugijos visuoti
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niuose susirinkimuose, juose irgi siekiama pagrįsti lietu
vių-trakų tautų kultūrų panašumą.
Šis taikomasis darbų pobūdis lėmė specifinius Basanavi
čiaus mitologijos srity keliamus uždavinius ir jų sprendimo
kelius. Jis nenagrinėjo bendrųjų lietuvių religijos ir mitolo
gijos kilmės, raidos ir funkcionavimo klausimų, nesistengė
pateikti visuminio jos vaizdo, o kėlė ir sprendė mažesnius
uždavinius, kurie tačiau jam padėjo atskleisti platesnes lie
tuvių kultūros ir istorijos problemas. Studijoje „Apie vėles
ir nekrokultą senovės lietuvių“ jis nagrinėjo lietuvių pomir
tinio gyvenimo ir mirusiojo supratimą. Studijoje „Lietuvių
kryžiai archeologijos šviesoje“ įrodinėjo lietuvių memoria
linių paminklų ir jų ornamentų ryšį su senąja lietuvių religi
ja ir mitologija. Studijoje „Trakų ir lietuvių mitologijos smul
kmenos“ kai kurioms lietuvių dievybėms (Perkūnui, Gabi
jai, Žemynai, Saulei, Mėnesiui, Aušrinei, laumėms, kau
kams...) bandė surasti atitikmenis trakų-frygų mitologijo
je. Net studijoje „Iš senosios lietuvių mitologijos“ trumpai
drūtai pagal Hermaną Usenerį referavus apie visus lietuvių
garbintus „dievaičius“, plačiau apibūdinami tik tie dievai
čiai (Perkūnas), kurie yra giminiški „su tokiomis pat esybė
mis pas senovės trakus—frigus“ (Basanavičius, 1970, 585).
Kadangi Jono Basanavičiaus mitologiniai darbai yra tarsi
jo istorinių darbų pratęsimas ir papildymas, tai, savaime su
prantama, kad jie ir parašyti laikantis panašių metodologinių
principų. Visų pirma jie yra priklausomi nuo visuomeninių
tautinių autoriaus tikslų —siekiama įrodyti lietuvių tikybos
senumą, turtingumą, ryšį su Balkanų ir Mažosios Azijos tautų
mitologija. Visuomeniniu suinteresuotumu, noru išaukštinti
tiriamą objektą kaip savos brangios kultūros dalį Basanavi
čius yra artimas pirmiesiems XIX a. lietuvių mitologams ro
mantikams —Teodorui Narbutui, Juzefui Ignacui Kraševskiui,
Simonui Daukantui, kuriuos jis mėgo ir citavo savo darbuose.
Rašydamas studiją J.Basanavičius visų pinna rūpinosi su
rinkti ir pateikti visus prieinamus jo temą liečiančius šaltinius.
Šaltinių gausumu jis tiesiog yra nepralenkiamas —panaudo
jo beveik visus anuo metu žinotus rašytinius baltų religijos ir
mitologijos šaltinius nuo Publijaus Kornelijaus Tacito iki Mo
tiejaus Valančiaus. Be rašytinių istorinių šaltinių, naudojo daug
archeologinės, dar daugiau - folklorinės medžiagos. Tai jį
suartina su XIX a. antrosios pusės lietuvių mitologijos tyrinė
tojais antropologinės kiypties atstovais. Šaltinių, ypač folklo
rinių, J.Basanavičius savo studijose pateikia tiek daug, kad
kartais jos virsta vos ne šaltinių publikacijomis. Ypač daug
folklorinių šaltinių (sakmių, tikėjimų, pasakų) paskelbta apie
kaukus studijoje „Trakų ir lietuvių mitologijos smulkmenos“,
apie Perkūną - studijoje „Iš senosios lietuvių mitologijos“.
Tačiau tiek naudojantis rašytiniais istoriniais, tiek folkloriniais
šaltiniais J.Basanavičiui trūko kritiškumo. Kaip patikimais jis
rėmėsi net Edmundo Veckenstedto paskelbtais neva tautosa
kos kūriniais, kurių autentiškumu jau seniai buvo suabejojęs
Aleksandras Briickneris, Jonas Kartowiczius ir kiti tyrinėto
jai. Rėmėsi ir gerokai sumitologintais Mečislovo Davai
nio-Silvestraičio užrašytais tautosakos kūriniais.
Kritiškumo, kaip žinome, trūko ir mūsų XIX a. pirmo
sios pusės mitologams. Su jais J.Basanavičių suartina ir per
nelyg didelis pomėgis remtis kalbos faktais, ne visada suvo
kiant kalbos raidos dėsningumus, netikslus lietuvių ir prūsų
mitologijos duomenų atskyrimas ir kiti mokslinio darbo me
todikos ypatumai.

1995- ųjų metų

Jono BASANAVIČIAUS premija
paskirta muzikologei, folkloristei
ZITAI KELMICKAITEI.

Nuoširdžiai sveikiname laureatę, be kita ko,
- ir „Liaudies kultūros“ žurnalo
redkolegijos narę.
Linkime sėkmės ir džiaugiamės.
Redakcija

J.Basanavičius ne tik gausiai savo darbuose naudojo fol
klorinius mitologinius šaltinius, bet visos Lietuvos mastu or
ganizavo jų rinkimą, pats juos rinko ir skelbė savo didžiuliuo
se tautosakos rinkiniuose ir mažesnėmis publikacijomis. Ra
gindamas rinkti folklorinę medžiagą, jis ypač akcentavo su
mitologija susijusio folkloro (papročių, tikėjimų, sakmių ir pa
davimų, pasakų) rinkimą. Vienas iš Basanavičiaus domėjimosi
apskritai folkloru akstinų, kaip teisingai yra pažymėjęs fol
kloristas Leonardas Sauka, buvo mitologinis. Didesnę jo pa
rengtų ir išleistų tautosakos rinkinių „Lietuviškos pasakos“,
„Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių“ medžiagos dalį kaip
tik sudaro mitologinė tautosaka. Nemažas mitologinės me
džiagos (sakmių, pasakų ir tikėjimų apie laumes, deives, vė
jus, velnius, Perkūną ir kitas mitines būtybes) pluoštas buvo
paskelbtas ir „Lietuvių literatūrinės draugijos pranešimuose“
(Basanavičius, 1884—1885). Jo nuopelnai kaupiant ir popu
liarinant mitologinį folklorą didžiuliai. Toliau šį svarbų J.Basanavičiaus pradėtą lietuvių mitologijos barą jau Nepriklau
somoje Lietuvoje varė folkloristas ir mitologas Jonas Balys.
J.Basanavičius buvo gerai susipažinęs ne tik su lietuvių
mitologijos šaltiniais, bet ir su tyrinėjimais. Jis rėmėsi ne tik
mitologų romantikų, kurie daugiausia laikėsi mitologinės
brolių Grimų pradėtos mokyklos teorinių ir metodinių prie
laidų, bet ir pozityviai nusiteikusių antropologinės mokyk
los atstovų (Hermano Usnerio, Juliaus Lipperto, Antonio
Mierzynskio, Eduardo Volterio...) darbais. Jam buvo žino

mi ir antropologinės mokyklos pradininko Eduardo Benetto Tyloro tyrinėjimai, ir svarbiausieji šios mokyklos teoriniai
postulatai. Mitologiją J.Basanavičius kaip tik ir apibūdino
pagal šios mokyklos supratimą - tai esąs mokslas, užsiimantis
„senovės tikybiškų pasakojimų, sakmių aprašymu ir tyrinėji
mu“ (Basanavičius, 1970, 577).
Nors J.Basanavičius buvo susipažinęs ir su mitologinės, ir
su antropologinės mokyklos atstovų darbais, tačiau nepasi
davė nei vienų, nei kitų per didelei įtakai. Laikydamas mito
logiją kultūros ir istorijos dalimi, jis ją ir tyrė (aprašinėjo) tuo
pačiu būdu kaip istoriją, daugiausia remdamasis rašytiniais
istoriniais ir archeologiniais šaltiniais, juos gausiai papildyda
mas folkloriniais. Iš folklorinių ir archeologinių šaltinių jis at
kūrė atskiras mitologijos sritis. Toks mitologijos atkūrimo (ap
rašymo) būdas vėliau tapo populiarus Lietuvoje, kai vis la
biau imta nebepasitikėti rašytiniais šaltiniais ir bene vieninte
liu mitologijos šaltiniu laikyta tautosaka, susiformavo net at
skira tautosakinė mitologijos tyrinėjimo kryptis. Ne be J.Basanavičiaus įtakos XX a. antrojoje pusėje lietuvių mitologiją
pradėta aprašinėti ir remiantis archeologijos duomenimis.
Beveik visi J.Basanavičiaus lietuvių mitologijai skirti dar
bai parašyti pirmaisiais XX a. dešimtmečiais, kai po triuški
nančių pozityvistų atakų XIX a. susidomėjimas lietuvių mi
tologija buvo smarkiai sumažėjęs. Didžiausias Jono Basa
navičiaus nuopelnas yra tas, kad jis neleido visiškai išblėsti
susidomėjimui lietuvių mitologija, sukaupė ir paskelbė di
džiulį mitologinės tautosakos kiekį, padėjo susiformuoti tau
tosakinei mitologijos tyrinėjimo krypčiai. Nors jis mitologi
jos srity nepadarė reikšmingesnių teorinių atradimų, tačiau
atkreipė dėmesį į kai kurių lietuvių dievų ir mitinių būtybių
panašumą su trakų—frygų ir kitų Balkanų bei Mažosios Azi
jos tautų mitinėmis būtybėmis, praplėtė lietuvių pomirtinio
gyvenimo supratimą, plačiau apibūdino vėles, Perkūno, kau
ko ir kitus mitinius vaizdinius. Ne tiek konkrečiais savo tyri
mais, kiek visa folklorine veikla jis padarė didelį poveikį to
limesnei lietuvių mitologijos raidai. Jo pradėtą kauko, Per
kūno ir kitų mitinių vaizdinių tyrimą toliau tęsė Jonas Balys,
tapęs bene ryškiausiu tautosakinės mitologijos krypties at
stovu. Sektinu pavyzdžiu Basanavičių laikė Marija Gimbu
tienė, ne kartą jo darbais rėmėsi Pranė Dundulienė ir kiti
XX a. lietuvių mitologijos tyrinėtojai.
J onas B asanavičius - mythologist
Norbertas VĖLIUS
Jonas Basanavičius’ contribution to the studies of Lithua
nian mythology is investigated in the article. Though in attemp
ting to extol the investigated subject as dear part to his own
culture and because of his public interests Jonas Basanavičius
is close to the first Lithuanian inythologists - romantics Te
odoras Narbutas, Juzefas Ignacas Kraševskis, Simonas Dau
kantas from the 19'1century, however, he reffered to the works
of positive representatives of anthropological school; he was
not influenced much by either of them. Considering mytholo
gy as part of culture and history he investigated it by the same
method as history reffering to historical and archaeological
sources, mostly, andwith the abundant folkloristic supplement.
Jonas Basanavičius’greatest services to his country are the inad
missibility for the full loss of the interest in Lithuanian mytho
logy, the accumulation and publication of mythological fol
klore in large quantities, the assistance for forming the direc
tions for investigations of folklore mythology.

9

E

v a n g e l ij o s

in k u l t u r a c ij a

E T N IN Ė S E K U LTŪ R O S E
Kun. dr. Jonas BORUTA, SJ
Po ll-o jo Vatikano susirinkimo teologinėje literatū
roje ir teologinėse diskusijose kalbant apie sudėtingas
misiologijos problemas labai dažnai sutinkame termi
ną „inkulturacija", t.y. krikščioniškojo tikėjimo turinio iš
reiškimas įvairių etninių kultūrų pateikiamomis formo
mis. Kai kalbame apie kultūrą ir religiją, kurios paliečia
pačias žmogiškosios asmenybės gelmes, susiduriame
su labai delikačia problema: idealių religinių normų,
Evangelijos, realizacijos konkrečioje netobuloje žmo
giškai istorinėje situacijoje sąveika, kai ne tik Evangeli
jos turinys formuoja vieno ar kito šimtmečio geografi
nio regiono krikščionybės veidą, bet ir epochos ar ge
ografinio regiono kultūra realios istorinės krikščiony
bės veidui suteikia savitus žmogiškus bruožus.
Nors inkultūracijos terminas intensyviai pradėtas var
toti tik šio šimtmečio viduryje, Evangelijos inkulturacijos problema sena kaip ir pati krikščionybė. Ji ypač
ryški katalikiškoje teologijoje, kurioje aiškiai kalbama
apie du Dieviškojo Apreiškimo šaltinius: Šv. Raštą, „už
konservuota“ literatūrine kultūrine forma (kokia buvo
vartojama maždaug prieš 3000 ar 2000 metų) perduodantj Dievo apreikštąsias tiesas, ir gyvąją bažnytinio
mokymo Tradiciją, Dievo apreikštųjų tiesų turinį skel
biančią kiekvieno amžiaus gyva kultūrine kalba, per
duodamų tiesų autentiškumą užtikrinant dieviškos kil
mės institucijos - Kristaus įkurtos bendruomenės, Baž
nyčios autoritetu.
Pati keturių Evangelijų tekstų susiformavimo istorija
aiškiai liudija, kad jos perteikia tą patį Kristaus skelb
tos religinės doktrinos turinį, tik skirtingų etninių gru
pių žmonių sambūriams priimtina forma: Evangelija pa
gal Matą - žydams, Morkaus Evangelija - Romos
miesto liaudies masėms priimtinu būdu, Luko - Ma
žosios Azijos graikų kultūros žmonėms.
Pernai rugpjūčio mėnesį Freisinge (Vokietija) vyku
siame Europos teologų draugijos kongrese teko išklau
syti žymaus Naujojo Testamento tyrinėtojo Joachimo
Gnilkos pranešimą apie Evangelijos pagal Joną litera
tūrines ir idėjines ypatybes bei adresatą. Kalbėjimo,
rašymo būdas bei stilius aiškiai paveiktas iš Azijos, iš
Rytų į Romos imperiją atkeliavusio dualjstinio gnosti
cizmo. Ryškūs terminologiniai štampai (Šviesos vaikai
- Dievo vaikai, tamsos - šio pasaulio vaikai). Nepai
sant šios terminijos, šios Dievo vaikų ir pasaulio vaikų
supriešinimo tendencijos, vis tik suskamba pagrindinė
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Kristaus Gerosios Naujienos - Evangelijos mintis „Die
vas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sū
nų, kad kievienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų am
žinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pa
saulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį
būtų išgelbėtas" (Jn 3, 1 6 -1 7 ). Ir ši mintis skelbiama
kaip pagrindinė Evangelijos naujiena šalia čia pat, ry
tiečiams artima dualistinio pasaulėvaizdžio forma, ap
rašyto blogio pasaulyje vaizdo. Šiuo požiūriu Evangeli
ja pagal Joną yra klasikinis Evangelijos inkultūracijos
Azijos tautų kultūron pavyzdys.
Krikščionybė nuo pat savo pradžios skleidėsi skir
tingose kultūrose, priimdama skirtingas kultūrines lytis
savo turiniu ir net organizacine struktūra išlikdama vie
ninga. Prisiminkime graikų ir lotynų apeigų Bažnyčių
vienybę iki pat 1054 metų. O Katalikų Bažnyčiai ir šian
dien nesvetimas apeigų etninis kultūrinis pliuralizmas.
Didžiųjų misijinių Bažnyčios žygių epochose (IV—VIII
šimtmečiai Vakarų Europoje, X V II-X V III šimtmetis In
dijoje, Kinijoje, Lotynų Amerikoje) Evangelijos inkultū
racijos problema tampa net aštrių bažnytinių diskusijų
objektu. Tų laikotarpių Bažnyčios ir kultūros istorijoje
galime rash puikių Bažnyčios inkultūracinės „politikos“
pavyzdžių. Štai kaip germanų tautų christianizacijos pro
blemas aptaria Juozas Eretas:
„Negalima manyti, kad germanai iš karto pasidarė
tikri krikščionys. Pagonybė buvo giliai jaugusi į germa
nų širdis ir krikščionybė jiems buvo perdaug naujas
dalykas, kurio negalima giliai ir greitai pasisavinti. To
dėl jų „krikščionybė" dar ilgą laiką tebuvo tiktai pago
nybės ir krikščioniškų elementų mišinys, kuriuo misio
nieriai nelabai džiaugėsi. Jau pats Kristaus ir apaštalų
gyvenimas germanams nepatiko, nes vietoj aukštos
giminės karžygių, kurie atlieka didvyriškus žygius ir lau
kia garbingos mirties, jie matė tik paprastus darbinin
kus, žvejus, skelbiančius germanams sunkiai supran
tamą artimo meilę ir visai svetimą nusižeminimą. Jau
labiau jų skoniui tiko šventųjų legendos, pvz. šv. My
kolo, šv. Jurgio ir kt. Tačiau, kad ir psichologinės kliū
tys buvo didelės, praktiškai veikdama Bažnyčia Vokie
čiuose vis dėl to įgijo nemažą autoritetą. Ji priglaudė
kankinamus ir persekiojamus, auklėjo tikinčiuosius at
sižadėti savęs, ji globojo vargšus ir ligonius, panaikino
vergiją ir mirties bausmę. Ji buvo vienintelė tikra žmo
nių geradarė. Tolesnė priežastis krikščionybei įsigalėti

buvo iškilmingos bažnytinės apeigos, kurias liaudis la
bai mėgo, ir visiems imponuojąs tvirtas susiorganizavimas. Šalia šių priežasčių dogmos tevaidino šalutinę rolę.
Tokiu būdu Bažnyčiai pavyko tvirtai atsistoti vokie
čių gyvenamose šalyse. Ji suvaldė beveik barbarišką
vokietį, sumažino žmogžudystes ir plėšimus, sėkmin
gai kovojo su poligamija ir sumažino girtavimą, kuris
germanuose buvo giliai įsileidęs šaknis. Sunkiausia bu
vo kovoti Bažnyčiai su išdidumu ir pasididžiavimu, tau
tinėmis germanų ydomis.
Visa tai paliko ryškius pėdsakus ir to laiko vokiečių
literatūroj“ (1; 4 1 -4 2 ).
Konkretūs pavyzdžiai iš 8 2 5 -8 3 5 metais sukurto
„Heliando“.
Heliando ypatybės. Kūrinio tikslas išstumti pago
nišką tikybą ir skelbti Kristaus mokslą. Tai buvo labai
sunkus uždavinys, nes saksams krikščionybė buvo
daugiau už visa svetima. Todėl jam atlikti reikėjo naują
turinį apvilkti sena, saksams priprasta forma, pagony
bės kūnui įkvėpti krikščionybės dvasią. Toks yra Heliandas, jungiąs savyje du ligi šiol svetimus elementus:
krikščionybę ir germanybę.
Germ aniška (pagoniška) form a. Išviršinė forma.
Heliando stiliaus priemonės, pvz., dažnai pasitaikan
čios formulės, imtos iš liaudies kūrybos, yra ištisai ger
maniškos.
Ir vidujinė veikalo form a pritaikoma saksų cha
rakteriui. Pvz., veikalo visuomenės aplinkumos ir gam
tos vaizdas nėra šv. Žemės vaizdas romėnų laiku: jis
- tikras saksų pagoniškų laikų atvaizdas. Kristus čia
yra galingas tautos karalius, lydimas ištikimų palydo
vų, ir dėl to aišku, kad nieku būdu jis negali atjoti į
Jeruzalę ant - asilės. Iš kilmingos giminės, yra, žino
ma, ir Marija su Juozapu. Charakteriai yra sudaryti
irgi iš germaniškai pagoniškos medžiagos: jie - pa
prasti, tyri, pasižymj didele tėvynės meile. Kaip labai
„karolingizuota“ ir vidujinė veikalo forma, galime ma
tyti, pvz., iš „Pamokslo nuo kalno“, kuris yra ne kas
kita, kaip germanų karaliaus pasitarimas su savo ku
nigaikščiais minios ir kariuomenės akivaizdoje, ir aud
ros ežere aprašymo, - aiškaus poetinio atbalsio jū
ros plaunamos poeto tėviškės.
Pamokslas nuo kalno (aštuoni palaim inim ai).
Prie Kristaus Gelbėtojo prisiartino jo draugai, ku
riuos Jis pats, pasaulio Valdovas, buvo išsirinkęs. Smal
sūs išminčiai apstojo Dievo Sūnų, mielai klausydamie
si jo žodžių. Tylėdami jie sekė, ką jiems pasakys tautų
kunigaikštis, valdovas. Šalies ganytojas tada sėdėjo
pas savo ištikimuosius, Dievo gimusis Sūnus, išmintin
gais žodžiais norėdamas mokyti žmones, kaip jie turi
garbinti Dievą šiame pasauly. Jis sėdėjo tylėdamas ir
ilgai žiūrėjo j juos. Jis buvo jiems malonus, šventasis
Viešpats... Tada Jis prabilo ir, Aukščiausio Sūnus, pa

sakė daug gražių dalykų ir išmintingais žodžiais pamo
kė savo karžygius. Galingas Kristus juos buvo išsirin
kęs pasitarti apie tai, kurie iš žemės gyventojų Dievui
yra brangiausi. Jis tarė:
„Aš sakau jums tikrai, kad palaiminti yra tie šiame
pasauly, kurie yra nusižeminę siela yra vargšai, nes
jiems skirta amžina karalystė dangaus platybėse. Jų
gyvenimas nesibaigs niekada.
Palaiminti romieji: jie laimės tą pačią žemę, tą pačią
karalystę.
Palaiminti toliau tie, kurie apverkia savo neteisumą
- jie džiaugsis ir bus suraminti toj pat karalystėj.
Palaiminti ir ištikimieji, kurie teisė teisingai: Viešpa
ties karalystėje jie gaus visą savo atlyginimą...
Palaimintas tas, kurio karžygio krūtinėj buvo švelni
širdis: šventas, galingas Viešpats jam bus gailestingas.
Palaiminti minioje ir tie, kurie yra grynos širdies: jie
regės Valdovą dangaus karalystėj.
Palaiminti ir taikieji, kurie nekelia nesantaikos, ne
apsunkina savęs kaltėmis: jie vadinsis Viešpaties sū
numis: jiems bus Jis malonus, jie ilgai džiaugsis Jojo
karalystėj.
Palaiminti tie, kurie trokšta gera, ir todėl nuo galin
gųjų kenčia panieką ir pykčio kalbas: jiems irgi danguj
skirta Dievo lanka ir dvasios gyvenimas per amžiną die
ną, ir didis, niekada nesibaigiąs, džiaugsmas.“
Audros nutildymas.
... Galingasis su savo mokiniais nusprendė plaukti
per Galilėjos jūrą, leistis j bangas. Todėl jis liepė žmo
nėms toliau keliauti, ir nuo kelionės nuvargęs, išsėmęs
jėgas, įlipo j laivą su nedaugeliu mokinių, norėdamas
miegoti. Karžygiai, gerai pažįstą orą, greitai pakėlė bu
res, ir vėjas juos nešė per jūrą, ligi jie visi, Viešpats ir jo
karžygiai, pasiekė vidurį. Tada pakilo galingas vėjas,
staugė audra, kilo bangos, blaškėsi juodi debesys ir
sujudino jūrą. Vėjas kovojo su vandeniu. Visi susirūpi
no. Jūra buvo tokia žiauri, kad nė vienas vyras nesiti
kėjo išsigelbėti. Jie bėgo pas šalies Gelbėtoją ir paža
dino Jį, pasakodami apie audros siautimą, pakėlė ran
kas melsdami pagalbos: „Kitaip, čia mes mirsime
skausmingai, nuskęsdami jūroj.“ Tada atsikėlė gerasis
Dievo Sūnus ir mokiniams liepė nebijoti vėjo piktumo:
„Kodėl jūs tokie bailūs? Dar netvirta jūsų širdis, jūsų
tikėjimas mažas, jūs tuoj pamatysite, kad audros nu
rims iš karto ir oras bus giedras.“ Jis kalbėjo vėjui ir
jūrai ir liepė nurimti vilnims. Jūra paklausė Viešpačio
žodžių. Oras nurimo, jūros paviršius buvo ramus. Žmo
nės pradėjo labai stebėtis ir klausti, kas gali būti tasai
galingas vyras, kurio įsakymo klauso vėjas ir bangos...
Kristaus suėmimas.
... Pykčiu užsidegė drąsusis Petras, galingas karžygis... iš širdies gailesčio negalėjo tarti nė žodžio, nes
norėjo surišti Viešpatį. Narsus karžygis įpykęs išėjo ko
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voti savo karaliaus akivaizdoj, tvirtas, tikrai pasiryžęs,
be baimės. Kovai nusiėmė jis savo kardą nuo šono ir
puolė artimiausią priešą. Kardo ašmenimis Malchui bu
vo raudonai aprėžtas dešinysis šonas, ausis nukirsta.
Jis buvo taip sužeistas į galvą, kad nuo kardo susikru
vino jo veidas ir ausis... Iš žaizdos tryško ir tekėjo krau
jas. Pirmutiniam priešui veidas buvo surėžytas. Minia
pasitraukė, bijodama kardo smūgių.
Kad ir Heliando forma germaniška, jo turinys yra
tikrai krikščioniškas. Kristus jam e yra kenčiąs žmo
gus, visai kitoks, negu tautinio epo karžygiai. Saksai
jame pamatė visai naują karžygio idealą. Jis įrodo sa
vo dievybę negirdėtais stebuklais ir suspindi skais
čiau už visus germanų didvyrius, dėl to jie susitaiko
su labai nemėgiamu Jo pasyviu kentėjimu ir nusiže
minimu. Nors krikščioniškas mokslas čia integrališkai
išdėstytas, tačiau poetas vengia perdaug drastiškų
vaizdų, kurie būtų galėję atstumti saksus: jis, pvz.,
nutyli tokį pamokymą, kad priešo smūgiui reikia at
sukti ir antrą veidą. Vietomis (visai netyčia) veikale pra
siveržia net kai kurie pagonybės vaidiniai. Pvz., auto
rius pasakoja, kaip numirėlis rengiasi keliauti j hel, j
mirties deivės karalystę. Ten jj lydi Wurd, t.y. likimo
deivė ir t.t. Bet tai tik mažmožiai.
Heliando reikšmė yra keleriopa. Pirmiausia Heliandas gyvai liudija, kaip keitėsi senasis germaniškai pa
goniškas gyvenimas į krikščionišką: jis parodo, kaip
sunku buvo saksams daryti lemiamą žingsnį į naują
gyvenimą (1; 5 4 -5 6 ).
XIX šimtmečio viduryje šiuo „Heliando“ kūrėjų pra
mintu inkultūracijos keliu mūsų krašte eis lietuviškos
krikščionybės formos ugdytojas vyskupas Motiejus Va
lančius. Prisiminkime V.Zaborskaitės mintis apie šio
Žemaičių ir Lietuvos didžiojo ganytojo „Gyvenimus
šventųjų“:
„Bet šių dienų skaitytojas randa M.Valančiaus pro
zoje komizmo ir ten, kur pats autorius tokių intencijų
neturėjo. Visų pirma tai „Gyvenimai šventųjų", jau se
niai patraukę stiliaus tyrinėtojų dėmesį. Kalbėdamas
apie tolimų kraštų, laikų, kultūrų žmones, M.Valančius
stengiasi juos priartinti prie savo skaitytojų, viską sulie
tuvinti ir suvalstietinti. Su linksmo pasigėrėjimo šyps
niu stebime vėlyvosios Antikos žmones ir situacijas, įga
vusias liaudišką žemaitišką koloritą. Štai anų laikų šven
tąjį kankintojai susirado, „nuvedė į miesto vidų, metė į
žemę it pelų maišą, nudraskė visus jo drabužius it va
nagai vištų plunksnas...“, paskui „surišo vyskupui ran
kas ir pakabino už tų į gembę it skilandį džiuvusį...“
Arba kitas „bevarginamas mučelninkas padribo irtakš
nukrito nuo kryžiaus, it vėdaras nuo aksties.“ Tokie ir
panašūs perliukai, kuriais iškaišyti „Gyvenimai šventų
jų“, padvelkia gyva valstietiška šneka ir buitimi, kaip
senoji liaudies grafika ir skulptūra, kur visi tie Rūpinto
jėliai ir Dievo Motinos, šventieji Izidoriai ir Rokai, Jonai
Nepomukai ir Jurgiai stovi Lietuvos kaimo žmonių vei
dais ir pozomis“ (2; 11).
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XVII šimtmetyje inkultūracijos problemą nesunkiai
atpažįstame garsiajame ginče dėl kiniečių apeigų (3).
Klausimas, kaip turėtų būti skelbiama Evangelija toli
mų kraštų skirtingų kultūrų tautoms - įkultūrinant Evan
geliją į tautų jau turimas ir gerai išvystytas etnines kul
tūras, ar kartu su Evangelijos skelbimu stengtis įtvirtin
ti tuose kraštuose Vakarų Europos kultūrinius stereoti
pus - buvo įvairiai sprendžiamas iki pat mūsų laikų.
Buvo ginčų tarp įvairių vienuolių ordinų, dirbusių misi
jose, buvo ginčų ir kontraversijų net tarp to paties ordi
no sanbrolių. Pavyzdžiui, tarp Kinijos misionierių jėzui
tų. To ginčo vienoje iš stadijų - ar tinka tikrąjį Dievą,
krikščionių Dievą, vadinti kinų terminu „Tien Tchou“ kas reiškia „dangus“, ar naudoti lotynišką terminą
„Deus“, dalyvavo ir garsusis lietuvis misionierius An
drius Rudamina (1596-1631). Prisiminkime keletą min
čių iš B.Andruškos monografijos apie šį mūsų tautietį:
„Nuodugniam kiniečių kalbos pasisavinimui, su
prantama, reikėjo daug darbo ir laiko. Todėl mano
ma, kad T.Andrius išbuvo Kiating’o vasarnamyj bent
porą metų, būtent, per visus 1627 ir dar kitų metų
kelis mėnesius, gal iki gruodžio mėnesio. Spėjama,
kad jis taip pat dalyvavo garsioj misionierių konferen
cijoj, kuri įvyko Kiating’e 1628 metų gale, lapkričio mė
nesyj. Jos tikslas buvo parinkti krikščioniškoms sąvo
koms tikusius kiniečių kalba išsireiškimus bei žodžius.
Ypač buvo svyruojama, kokiais žodžiais reikšti Dievą,
Angelą, sielą ir t.t.
Tėvas Matas Ricci, 1595 metais išleisdamas pirmą
kartą savo katekizmą „Tien Tchou Che I“, arba tikrasis
mokslas apie Dievą, Dievo sąvokai reikšti panaudojo
žodį „Tien Tchou". Bet kartais jis vartojo ir išsireiškimą
S chang-Ti. Jam mirus (1610 m.), kai kurie jo ordino
draugbroliai (T.Kamilas Constant'©, Mikalojus Longobardi, Sabbatino de Ursis) ėmė kas kartą vis labiau
abejoti, ar Jėzuitų misijų įkūrėjas Kinuose neapsiriko,
ar jis Dievui reikšti nepanaudojo žodžio, su kuriuo ki
niečio mintyje siejosi grynai pagoniška sąvoka. Buvo
siūloma, Japonijos Jėzuitų pavyzdžiu, įvesti lotyniš
kus išsireiškimus. Tie abejojimai pagaliau rimtai iškilo
1618 metais ir suskirstė Jėzuitų misionierių eiles Kinuo
se j dvi lygiai žymias stovyklas. Kiekviena jų stengėsi
palenkti į savo pusę T.Generolo Romoj ir jo Vizitato
riaus Makao’j nuomonę.
Kiating’o konferencijoj, remiantis ypač pažiūromis
gyvenančių Kinų ciesoriaus rūmuose T.Schall’io ir
T.Schreck’o, kuris buvo vadinamas Terenciju, laikinai
paėmė viršų T.Langobardo nuomonė, ir tuometinis Vi
zitatorius T.Palmeiro 1629 metais uždraudė vartoti žo
dį „Schang-Ti" tikrajam Dievui žymėti. Tačiau nuo
T.Palmeiro’s nusprendimo buvo kreiptasi j ordino Ge
nerolą ir, remiantis ypač T.Em.Diazo ir T.AIeni’o pa
matavimu, tasai uždraudimas netrukus buvo atšauk
tas. Su tais sąvokų bei žodžių klausimais dar rišosi
kai kurių kiniečių papročių klausimas, kurs anais lai
kais kėlė nemaža ginčų.

Tame pažiūrų skirtume ir pats T.Rudamina, kaip ki
niečių kalbos žinovas, turėjo reikšti savo nuomonę. Tuo
klausimu jis, rodos, laikėsi su T.AIeini’u, su kuriuo jis
glaudžiai draugavo ir bendradarbiavo“ (4; 4 9 -5 0 ).
Šis garsusis ginčas turėjo tragiškų niuansų. Popie
žius Benediktas XIV 1742 metais raštu „Ex quo singulari“ uždraudė kinietiškas ir kitas apeigas. Iki pat mūsų
amžiaus ir lll-o jo dešimtmečio Kinijos misijų veikla
smuko. Padėtis gerėja - po popiežiaus Pijaus XI en
ciklikos „Rerum ecclesiae“ 1926 metais, to paties po
piežiaus dekreto „De Ritibus Sinensibus“ 1930 metais,
II—ojo Vatikano susirinkimo ir dabartinio popiežiaus Jo
no Pauliaus II pasisakymų Evangelijos inkultūracijos
klausimais. Taigi gana platus darbo laukas tyrinėtojams
teologams, kultūros ir religijos istorikams - aptariant
inkultūracijos problemą įvairių šimtmečių ir įvairių tau
tų kultūrų kontekste.
Gyvename svarbų laikotarpį, kai po 5 0 -ie s ateis
tinės priespaudos metų atskirties nuo katalikiškojo pa
saulio mums reikia pavėluotai įgyvendinti II—ojo Vati
kano susirinkimo numatytas reformas, įvedant į liturgi
ją ir kasdienio gyvenimo praktiką lietuviškojo kultūrinio
bei dvasinio gyvenimo elementus vietoj vyravusių anks
tesnėje epochoje iš svetimų kraštų atkeliavusių ne vi
sada tik gerų ir krikščioniškų tradicijų.
Evangelijos inkultūracija etninėse kultūrose dažnai
aptariama šv. Ignaco Lojolos suformuluotu dvasių at
skyrimo principu. Mums reikia atskirti, kas šiandien lie
tuviškoje liaudies kultūroje tikrai suderinama su krikš
čionybe, Evangelija, ir kas iš senojo bendraeuropinio
palikimo nėra jau taip krikščioniška, ką reikia reformuoti,
o ką pasilaikyti.
Baigiu II-o jo Vatikano susirinkimo dogminės kon
stitucijos „Lumen gentium“ mintimis:
„Dievo tauta gyvuoja visose žemės tautose, nes
ima sau piliečius iš visų tautų ne žemiško, bet dangiš
ko pobūdžio karalystei. Visi tikintieji, išsklidę visame
pasaulyje, bendrauja vieni su kitais per Šventąją Dva
sią, tuo būdu, „kurie yra Romoje, žino, kad Indijos
gyventojai yra jų nariai“ (šv. Jonas Auksaburnis). Bet
kadangi Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio (plg. Jn.
18,36), tai Bažnyčia, arba Dievo tauta, kuri rengia šios
karalystės atėjimą, nieko neatmeta iš bet kurios tau
tos žemiškų gėrybių, kurios jai yra savos, bet, prie
šingai, kiek jos yra geros, puoselėja ir priima. Bažny
čia priima visų gabumus, galimumus, papročius, ku
riais reiškiasi kiekvienos rasės genijus, ir juos priim
dama apvalo, stiprina ir pakelia. Ji turi galvoje, kad jai
privalu susiburti prie to Karaliaus, kurio tėvonijon yra
atiduotos tautos (plg. Ps.71 (72), 10; Iz. 60, 4 - 7 ; Apr.
21, 24). Šis visuotinumo pobūdis, puošiantis Dievo
tautą, yra paties Viešpaties dovana, ir jos dėka Kata
likų Bažnyčia sėkmingai ir nepaliaujamai siekia visą
žmoniją su visomis jos gėrybėmis sujungti su Kristu
mi - galva jo Dvasios vienybėje.

Šio visuotinumo dėka visos dalys teikia savo nuo
savas dovanas kitoms dalims ir visai Bažnyčiai, kad
augtų visuma ir paskiros dalys visuose dalykuose, vie
nai su kita bendraujant ir siekiant pilnatvės vienybėje.
Tai rodo, kad Dievo tauta ne tik susideda iš įvairių tau
tų, bet taip pat iš įvairių laipsnių. Jos nariai skiriasi pa
gal pareigas, nes kai kurie atlieka šventą tarnybą savo
brolių labui, ar pagal sąlygas bei gyvenimo tvarkymą,
nes daugelis, vienuolių luome griežtesniu keliu siekda
mi šventumo, savo pavyzdžiu skatina brolius. Dėl to
bažnytinėje bendruomenėje taip pat teisėtai gyvuoja
dalinės bažnyčios su savo tradicijomis, nepažeidžiant
Petro Sosto primato, kuris, vadovaudamas visai mei
lės draugijai, teisėtus įvairumus ima savo globon ir d rau
ge budi, kad įvairumai kuo mažiau kenktų vienybei, o
veikiau jai tarnautų. Iš čia pagaliau tarp įvairių Bažny
čios dalių tie gilūs bendrumo ryšiai tiek dvasinių gėry
bių, tiek apaštalinio veikimo bei laikinos paramos at
žvilgiu. Kadangi Dievo tautos nariai yra pašaukti ben
drai dalintis savo gėrybėmis, tai apaštalo žodžiai tinka
ir paskiroms bažnyčioms: „Patarnaukite vienas kitam,
kiekvienas ta dovana, kurią jis yra gavęs, kaip geri dau
geriopos Dievo meilės užvaizdai (1 R 4 - 1 0 ) .“(5; 32)

NUORODOS:
1. Eretas J. Vokiečių literatūros istorija. - Kaunas, 1931.
2. Zaborskaitė V. Margas Motiejaus Valančiaus pasaulis
// M.Valančius. Vaikų knygelė. - V, 1992.
3. Minamiki G. The Chinese rites controversy from its be
ginning to Modern Times. - Chicago: Loyola Universi
ty Press, 1 98 5.- 353 p.
4. Andruška B. Tėvas Andrius Rudamina. - Šiauliai, 1933.
5. II Vatikano susirinkimo nutarimai. Konstitucijos dekre
tai deklaracijos. Uetuvos TSR Vyskupijų ordinarų kole
gijos leidinys. - Vilnius - Kaunas, 1968.

Acculturation of the G ospel
IN ETHNIC CULTURES
Pr.dr. Jonas BORUTA, SJ
Acculturation is the expression of the content
of Christian faith in various ethnic cultures by ac
ceptable forms. For a long time Cristianity was the
mixture of Christian elements and paganism in va
rious ethnic cultures because of different local tra
ditions. Let us say in warlike Germanic areas even
the Christ was given the name of the „mighty“ and
his followers were tought as „heroes“. While pre
senting the Gospel in Lithuanian tradition (in M.Valančius’ works) it becomes more peasant, exam
ples from private and agricultural life are presen
ted. But in any way the truths, the content and pur
poses do not change.
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puošiamas gėlėmis. Kalbėtas pasveikinimas: salve sancte
parens, valgyta drauge su mirusiaisiais ir iš jų prašyta,

Protėvių kultas.
Vėlių maitinimas
Gintaras BERESNEVIČIUS
Visoje Lietuvoje tikėta, kad Vėlinių naktį mirusieji lan
kosi namuose arba kitaip susitinka su gyvaisiais, būna
su jais prie savo kapų. Žmonės nakčiai dengdavo stalus,
sudėdavo ant jų valgių ir gėrimų, tikėdamiesi, kad nak
čia atėjusios vėlės galės pasistiprinti. Arba valgiai palie
kami tiesiog ant kapų - dar neseniai per Vėlines bei Ve
lykas ant artimųjų kapų dėti kiaušiniai, kiaušinienė ar sta
tytas košės dubenėlis - maitintos dūšios ir labai džiaug
tasi, jei ryte rasdavo ką suvalgyta. Šiame amžiuje tai daž
niausiai būdavo tiesiog privačios apeigos - žmonės pa
prasčiausiai padėdavo maistą ant artimųjų kapų; tačiau
dar XIX a. viduryje kapinėse būdavo keliamos gana įspū
dingos vaišės: susirinkusi giminė eidavo į kapines, veda
ma seniausio tos giminės nario, giedodama „Viešpatie,
didžioj smarkybėj ir rūstybėj Tavo...“ Kartu su savimi neš
davosi visokių valgių ir gėrimų. Kapinėse, prie kurio nors
mirusio iš giminės kapo, senis vadovas mojęs pirštu į
visas keturias šalis, kviesdamas vardais mirusiuosius gi
mines iki pat prabočių, kurių tik beatminė, vardus. Pas
kui į visas šalis laistydavo alų, degtinę, midų, pieną. Ant
kapo padėdavę duonos, sūrio, mėsos ir kitokių valgių
(1;284).
Panašiai vėlės maitintos ir per Kūčias, kai jos, kaip
tikėta, grįždavo į savo namus. Maitinimo paprotys iš pir
mo žvilgsnio būtų kiek barbariškas, kiek naivus, tačiau
jame ištisi gilių prasmių klodai.
Visų pirma tai bendras valgymas, communio, kai gy
vieji dalijasi maistu su mirusiaisiais. Bendras valgymas
sustiprina ryšį tarp žmonių - prisiminkime mūsų pasau
lietines, šventines ar progines vaišes, kai j jas pasikviečiami žmonės, su kuriais palaikomi artimi santykiai beigi
norima, kad jie tęstųsi. Vaišės, nesvarbu, ar suvokiama
tai, ar ne, tokius santykius stiprina. Tačiau tai pasaulieti
nės, profaniškos vaišės. Gi bendras valgymas su miru
siaisiais stiprina ir palaiko labai reikšmingą santykį tarp
gyvųjų ir mirusiųjų. Ne taip daug priemonių, kurios - se
nųjų kultūrų žmogaus požiūriu — galėtų tokius santykius
palaikyti. Todėl vėlių maitinimas sutinkamas bemaž visa
da, kai švenčiama kokia svarbesnė, ypač rudens, šventė
arba dėl kokios nors priežasties prisimenamas mirusy
sis, - tarkim, tam tikram laikui po jo mirties praėjus. Čia
galima prisiminti romėnų parentalia - kasmet atkartoja
mą mirusiojo paminėjimo ritualą. Jo metu šeima eidavo
prie kapo, nešina aukomis - vandeniu, pienu, medumi,
aliejumi ir paaukoto juodo gyvūno krauju. Kapas būdavo
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kad šieji suteiktų gyviesiems, ko jiems reikia (2; 417).
Tokios parentalijos primena aukščiau nupasakotą lie
tuvių ritualą. Tačiau lietuvių tradicija mena dar archaiš
kesnes apeigas, tiesa, pačių laidotuvių metu: „Pasakota,
kad dar senesniame laike Lietuvininkai ką palaidodami
ant kapinių galvijį pasipjovę če pat mėsą išsikepę bei iš
sivirę ir če šermenis laikę. Tai būtų lyg česnis gyvųjų su
nabaštininkų dvasėmis arba vėlėmis“ (1; 286). Ne tiek
svarbu, kuriuo metu tokios mirusiųjų apeigos būdavo at
liekamos, - ar per metines, ar per Vėlines, Kūčias ar Ve
lykas - šitaip nuolat, vėl ir vėl, būdavo atnaujinama gy
vųjų ir mirusiųjų sandora - per ištisus metus - ir taip ji
niekados nenutrūkdavo.
Šitoks elgesys turi nemaža reikšmių. Iš vienos pusės,
tai tiesiog buvimas drauge, tiesiog emocinis gyvųjų ir mi
rusiųjų buvimo drauge išgyvenimas. Jis savaime svar
bus, jo metu bent jau gyvieji gali „iškrauti“ savo kaltės
mirusiesiems jausmą — o tokia kaltė nuolat išlieka. Miru
sieji, sutikdami būti drauge, tuo pačiu ir atleidžia, o ben
dras valgymas, communio, taipogi yra ir atleidimo bei
išpirkimo vakarienė. Tad galime pastebėti, jog šitoks el
gesys turi - kaip šiandien pasakytume - psichoterapi
nę reikšmę.
Antra vertus, buvimas drauge su mirusiaisiais tampa
ir buvimo draugėje prielaida. Mirusieji ir gyvieji, kartas
nuo karto primindami apie save vaišėmis ar apsilanky
mais, iš esmės gyvena vienoje šeimoje, - kas, kad jos
nariai gyvena toli vieni nuo kitų, bet tai vienas kolektyvas
ar, geriau, - bendrija.
Lietuvių protėvių kultas ir jo apeigos turėdavo šitokią
bendrystę užtikrinti, lygiai kaip ir kitose senosiose kultū
rose. Prisiminkime Vakarų Afrikos tikėjimus. Šios gentys
tiki, kad mirusieji gyvena aname pasaulyje, „kitame upės
krante“ ar „anoje vandenyno pusėje“. Tačiau protėviai
ten ne amžinai gyvena, o, atėjus laikui, įsikūnija savo gen
tyse gimstančiuose kūdikiuose. Paprastai naujai įsikūni
jęs protėvis atpažįstamas viename iš naujagimių pagal
individualius bruožus. Beje, protėvis gali būti atpažįsta
mas ir kitos lyties kūdikyje. Tad žmogus auga, bręsta,
pats augina vaikus ir miręs tampa protėviu, idant vėliau
iš naujo atgimtų. Taigi tarp gyvųjų ir protėvių vyksta savi
ti „sielų mainai“. O gyvieji ir mirusieji sudaro ne tiek dvi
bendraujančias grupes, kiek vieną ir tą pačią bendriją,
kurioje ratu sukasi sielos.
Šiuo aspektu įdomus vienas Liudviko Adomo Jucevi
čiaus užrašymas iš XIX a. vidurio: pasak jo, lietuviai tikį,
kad šikšnosparnis - atgailaujančio blogo žmogaus vė
lė, kuri šikšnosparnyje atgailauja 300 metų. Tam laikui
praėjus, ji vėl įsikūnija kokiame nors velionio palikuony
je, tačiau tada ji jau yra teisaus vyro siela. Todėl proanū
kiai visados būna daug geresni už savo prosenelius (3;
154). Šis tikėjimas savo ruožtu nurodytų į tikėjimus me
tempsichoze, į virtimus sparnuočiais ir galėtų būti daug
didesnio konteksto dalis, tačiau mūsų atveju giliau leistis
neturime galimybių. Tik derėtų pridurti, kad šikšnospar

nis - tai atgailos būdas ar „vieta“, bet pagal analogijas
kitose tautose, protėvis čia nebūtinai nusidėjęs - prasta
pomirtinė lemtis laukia žmogaus, kuris palaidotas ne su
visais privalomais ritualais, mirė nepilnametis ar pan. tik pilnateisis savo gyvenimiškas pareigas atlikęs gen
ties narys po mirties tampa protėviu aname pasaulyje.
Nemažai tautų manė ir nesyk tebemano, kad protė
viai - geriausi pagalbininkai visuose žmogaus darbuo
se ir varguose, nes jie, ne taip, kaip dievai, kadaise buvo
žmonėmis ir puikiai pamena, koks sunkus žmogaus gy
venimas. Protėviams aukojama, tad šie atsiteisia geru
už gera - užtikrindami lietų ar saulę, derlių, vaisingumą,
sveikatą. Ne vien aukojimai čia svarbūs - pažvelkime,
pavyzdžiui, j našlaičius ar našlaites lietuvių pasakose. Jie
iškenčia daugiau vargų nei tėvus turintys vaikai ar jau
nuoliai, tačiau dažniausiai visų nelaimių pabaigoje jie tie
siog triumfuoja, o kitų laukia gan pilkas likimas, (tikėtina,
kad našlaičiai turi ypatingą globą - jiems padeda me
džiai, paukščiai, žvėrys, netgi duonkepės krosnys. Ma
tyt tai mirusių tėvų ar protėvių palankumas...
Lietuviai, ir kitos tautos, turėjo tikėti protėviais kaip
visos gyvenimo sąrangos garantais. Protėviai grindė tvar
ką, įstatymus, dorovės normas, gyvenimo būdą. Gyve
nimas pagal nustatytą tvarką drauge reiškė ir gyvenimą
sandoroje su protėviais. Tvarkos pažeidimas išsviesdavo žmogų iš tos sandoros.
Lietuvių polemikoje su krikščionybės platintojais XIV
a. pabaigoje - XV a. pradžioje dažnai piktintasi ne tuo,
ar ne tik tuo, kad (vedamas naujas Dievas ar neigiami
seni, bet pirmiausia, kad krikščionys griauna tėvų papro
čius. Taip Jeronimo Prahiškio misijinės veiklos metu, kai
Jeronimas kirto šventąsias giraites, moterys, raudoda
mos ir aimanuodamos, atėjo pas Vytautą ir skundėsi, kad,
įvesdamas naujas apeigas, Jeronimas griaunąs tėvų pa
pročius. Todėl jos prašančios ir maldaujančios, kad ne
būtų leista naikinti tėvų tikėjimo vietų ir apeigų. Moterims
pritarė vyrai, kurie pareiškė negalį pakęsti naujo tikėjimo
ir sakė geriau sutinką palikti tėvynę ir namus, negu atsi
žadėti iš protėvių paveldėto tikėjimo (4; 45). Polemikoje
protėvių ir tėvų tikėjimai bei apeigos aiškinami kaip sa
vaime^ vertingi, nes paveldėti iš protėvių. Labai įdomią
frazę Žemaitiją krikštijant ištaria „vienas tam išrinktas se
nis“. Pasak Jono Dlugošo, jis Jogailai taręs: „Kadangi
mūsų dievai, kuriuos garbinti mums buvo liepę mūsų pro
tėviai, tavo, šviesiausias karaliau, ir tavo karių sunaikinti,
ir kaip silpni ir nepajėgūs, lenkų Dievo nugalėti, metame
tuos dievus ir pripažįstame lenkų Dievą, kaip stipresnį“
(4; 48). Norėtųsi pastebėti, kad šioje frazėje pripažįsta
mas „lenkų Dievo“ pranašumas, tačiau niekuo neužsi
menama apie protėvių papročius nei jų atsižadėjimą. Pro
tėvių autoritetu grindžiamos netgi kulto vietos - švent
vietės bei apeigos jose. Minėtasis senis savo žodžiais
atsižada dievų, pralaimėjusių krikščionių Dievui, bet tai
ne tiek daug ir ne taip kategoriška, kaip atrodo iš pirmo
žvilgsnio. Visų pirma nėra kalbos apie protėvių papročių
atsižadėjimą, to nereikalauja nė Jogaila, nes kažko pa
našaus tiesiog negalėjo atsitikti. Protėviai buvo pagrindų

pagrindas, ir jų tvarkos atsisakymas to meto žmonėms
būtų reiškęs visišką pragaištį, todėl negalėjo būti priimti
nas. įdomi dar viena aplinkybė: lietuviai ar žemaičiai ga
na lengvai priima Krikštą, sakosi atsižadą savo dievų tačiau ūmai subruzda, kai imamos liesti jų giraitės ir švent
vietės, kuriose apeigos pagrįstos, kaip atrodo, jų protė
vių autoritetu. įstabiausia - minėtojo moterų skundo Vy
tautas išklauso ir Jeronimą išsiunčia iš šalies. T.y., krikš
tas krikštu, bet... - kol nekertamos giraitės...
Giraičių sąsajos su protėviu kultu aiškėtų iš to paties
Dlugošo tolimesnio liudijimo: „Minėtuose miškuose jie tu
rėjo atskiroms šeimoms ir namams padalytų ugniaviečių,
kuriose, apsirengę baltais ir iškilmingais rūbais, deginda
vo visų savo mirusiųjų giminių ir bičiulių kūnus kartu su
žirgais. Prie tokių ugniaviečių statydavo indus iš ąžuolo
žievės, į kuriuos dėdavo maisto, panašaus į sūrį, ir pildavo
ant ugniavietės midaus, tikėdami, kad mirusiųjų vėlės at
eis naktį, stiprinsis tuo maistu ir gers į ugniavietę supiltą
midų, įsisunkusį į pačių velionių pelenus... Spalio pirmąją
visoje Žemaitijoje tuose miškuose buvo švenčiama šven
tė, į kurią žmonės rinkdavosi iš viso krašto, atsinešdami
valgio ir gėrimo, kokio kas išgalėdavo. Ten pokyliaudami
kelias dienas, kiekvienas prie savo ugniavietės dėdavo au
kas savo netikriems dievams, o ypač dievui, kurį žemai
čiai savo kalba vadino Perkūnu, t.y. griaustiniu; tikėdavo,
kad tokiomis vaišėmis ir aukomis išprašo iš dievų malonę
ir pastiprina mirusiųjų vėles“ (4; 47).
Taigi ir vėl grįžtame prie mirusiųjų maitinimo ar ben
dro valgymo, communio, tik jau ne etnografiniuose, o
istoriniuose šaltiniuose. Matome, kad protėvių tradicijų,
bent jau buvimo su protėviais tradicijų neatsisakoma nepaisant Krikšto ir kartais itin entuziastingų misionierių
veiksmų.
XVI a. antroje pusėje Motiejus Strijkovskis rašo: „Mi
rusieji tėvai, motinos, giminės paprastai minimi spalio ar
ba lapkričio mėnesį, o kartais per kiekvieną šventę ka
puose gailiai raudama, sakytum, giedama, ypač tai daro
moterys, kurios išskaičiuoja savo vyrų narsumą, dory
bes, rūpestingumą ir t.t.“ (4; 79) Kaip jau pastebėjome,
mirusieji išties prisimenami per kiekvieną šventę. Toliau
Strijkovskis rašo apie papročius Kurše ir Prūsijoje: „Per
mirusiųjų paminėjimą iš bažnyčios einama tiesiog j kar
čemą arba į kokį namą, kur supiltas alui salyklas. Paskui
žmonos krepšeliuose atneša jau ataušusios keptos ir vir
tos žuvies. Valgoma tenai be peilių (5), žmonos jiems
patarnauja, o kiekvienas, mirusiajam giminaičiui ko lin
kėdamas, meta po stalu kiekvieno valgio kąsnelį ir taurę
alaus išlieja. Lietuvos ir Žemaitijos valstiečiai, paminėda
mi bičiulius, taip pat kelia didelę vakarienę. Prieš valgį
vyriausiasis paima dideliu šaukštu įvairių javų miltų, drus
kos ir kt., taip pat smilkalų ir smilkydamas kalba: „A za
wissumos priatelos musu“ ir t.t., paskui, senovines tėvų
giesmes giedodami, valgo ir geria, kol ant kojų nebepa
stovi.
Kita Žemaitijoje išlikusi pagoniška šventė vadinasi Il
gio švente. Toji šventė prasideda per Visus šventuosius
ir jai net didžiausias vargšas turi turėti alaus. Prisimenant
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mirusiuosius, geriama kelias savaites. Anksčiau, pago
nybės laikais, ta šventė būdavo švenčiama griaustinio
dievo Perkūno garbei“ (4; 73).
Matome, kad istoriniai ir etnografiniai šaltiniai pasako
ja apie labai panašius dalykus. XVI a. tokios šventės dar
švenčiamos bendrai, matyt, keliais kiemais ar net nedide
liu kaimu. Aukojama „prieteliams ir bičiuliams“, taigi, ne
būtinai giminėms. Ir tik X IX -X X a. etnografiniuose apra
šymuose tokios šventės sumenksta, iš kaimo švenčių virs
damos šeimos šventėmis ar privačiomis apeigomis, kurių
tesilaiko keli asmenys giminėje ar apskritai kaime.
Vėlių maitinimo apeigos daugiaprasmės. Maitinimu už
mezgamas ypatingas ryšys tarp gyvųjų ir mirusiųjų, ta
čiau klystume, manydami, kad tai vien emocinės artumos,
pagarbos ar pan. išraiška, juolab - įžiūrėdami čia kažko
kias prietaringas magijos apraiškas. Švenčių - darsyk pa
stebėkime, ne vien mirusiųjų, bet ir švenčių apskritai metu
- mirusieji prisimenami ne veltui - taip atnaujinama san
dora su dievais, naujai sutvirtinami ryšiai tarp žmonių ir
dievų pasaulių. Šventės - ypatingas metas, kai sakralybė
įsiveržia į profaniškojo laiko sritį, paversdama jį šventuoju
laiku. O šventasis laikas atviras, nes tai amžinasis laikas,
kuriame pradžia ir pabaiga, gyvenimas ir mirtis yra drau
ge. Šventajame laike mirusiųjų tiesiog nėra, - šventėje ir
gyvieji, ir mirusieji yra tame pačiame „čia ir dabar“. Gyvie
ji, maitindami vėles švenčių metu, tiesiog pripažįsta tai.
Pripažindami mirusiųjų gyvumą, šventalaikiškąjį mirusiųjų
gyvumą, jie ir elgiasi su jais kaip su brangiais šventalaikio
svečiais - maitina juos.
Yra ir kitų mirusiųjų pagerbimo švenčių metu aspek
tų. Jie sietini su žemdirbių visuomenės pasaulėžiūros ypa
tumais. Žemdirbių bendrijoje mirusieji suartėja su grūdų
ar sėklos mitologema. Mirusieji, kaip ir sėklos, kasami
žemėn, ir būna drauge su sėkla, būna toje pačioje erd
vėje, laukdami atgimimo, - pagal sėklos analogiją (ar,
tikriau sakant, - sėkla atgimsta pagal mirusiųjų analogi
ją). Lietuvių laidojimo papročiuose dar ne per seniausiai
naudoti grūdai, tarkime, beriant juos ant karsto.
Siejami su derliaus galiomis, mirusieji pasirodo ar bent
priartėja prie gyvųjų derliaus ir kitų žemdirbiškų švenčių
metu, kai tikimasi ypatingo derliaus galių aktyvumo. Mi
rusieji priklauso žemės, Žemės motinos, Žemynos gim
dančioms įsčioms, tuo pačiu jie artimi ir visoms chtoniškosioms galioms. Atitinkamai mirusiųjų kultas prasmiškai ir simboliškai jungiasi su derlingumo ar vaisingumo
apeigomis, pastaruoju atveju galima prisiminti ir laidoji
mo apeigų ryšį su vestuvių apeigomis: laidojimas su ves
tuviniais drabužiais, be to, lietuvių raudose į mirusiąją krei
piamasi kaip į vėlių martelę ir pan.
Mirusieji yra žemėje, taigi ten, kur ir sėklos, jie prisi
deda prie jų dygimo bei apskritai prie augmenijos klestė
jimo. Todėl į juos kreipiamasi kaip į derliaus galias. Suo
miai sėjos metu dirvoje pasėja iš kapinių paimtus miru
siųjų kaulus ar bent jau žemės iš kapinių, vokiečiai bars
to šiaudus, ant kurių kas nors numirė. Šitaip atsiranda
mirusiųjų kulto sąsajos su derlingumo kultais. Derliaus
švenčių metu lietuviai būtinai nuliedavo ant žemės kelis
lašus gėrimo bei mesdavo maisto gabalėlius - jie atitek
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davo su žeme sietiems protėviams. Apskritai daugelis
aukų, dėtų ar mestų ant žemės, galėjo būti siejami su
protėvių kultu. Tarkime, dar XX a. pirmoje pusėje Lietu
voje artojas pirmąją arimo dieną į lauką nešdavosi duo
nos, druskos, kiaušinių. Nusineštą duonos kepaliuką jis
palikdavo aparęs pirmoje vagoje. Manyta, kad tada ge
riau derės javai (6; 61). Įtikėtina, kad šitaip elgtasi - bent
jau kadaise - tikintis, jog tokia maisto auka pasieks mi
rusiuosius. Arba - rugiapjūtės papročiuose, tarkime, Ry
tų Lietuvoje šeimininkė, eidama pradėti pjauti rugių, nusinešdavo duonos ir sūrio, ir pjovėjai tai suvalgydavo,
parsinešę į namus ar čia pat lauke, prapjovę po vieną
pėdą. Kai kur dalis prapjovų duonos būdavo užkasama
dirvoje (6; 76) - čia irgi galėtume įžiūrėti bendrą valgy
mą su protėviais.
Mitologiniu požiūriu derliaus dvasios bei dievybės daž
nai menkai tesiskiria nuo protėvių dvasių. Tarkime, pas
kutinysis javų pėdas, javų diedu ar javų boba vadinamas,
arba Vakarų Lietuvoje kuršis, turi aiškias sąsajas su pro
tėvių kultu. Lietuvių derliaus šventėje, XVII a. aprašytoje
Pretorijaus, kreipiamasi į žemės ir derlingumo deivę Že
myną, ne tik meldžiant iš jos gero derliaus, bet ir pra
šant, kad ji būtų maloni mirusiesiems, t.y. derlių ir miru
siuosius globoja viena dievybė. Mirtis ir atgimimas, mir
tis ir vaisingumas čia susipina į vieną kompleksą. Mato
me įstabią vienovę - gyvieji ir mirusieji nėra atskirti ar
atsiskyrę, ritualuose tai dvi solidarios, viena kitai pagelbstinčios to paties Kosmoso pusės. Tačiau kosminės miru
siųjų funkcijos būtų jau kita tema.

NUORODOS:
1. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. - V, 1993.
2. Widengren G. Phanomenologie der Religion. - Gottingen, 1969.
3. Jucevičius L.A. Raštai. - V, 1959.
4. Kraštas ir žmonės. - V., 1988.
5. Plg. Kūčių paprotį valgyti be peilių, laužyti, o ne pjaustyti duoną,
šitokio papročio genezė turėtų būti siejama su sergėjimusi peiliu
sužeisti mirusiojo vėlę, o kad dvasinės prigimties būtybės bijosi
aštrių daiktų, liudytų sakmės apie sviestu peiliu sužeistą vėją, piktų
dvasių vaikymo nuogais kardais paprotys ir pan.
6. Lietuvių etnografijos bruožai. - V., 1964.

The cult of forefathers.
The feeding of souls.
Gintaras BERESNEVIČIUS

The feeding of souls in cemeteries and at home and
other customs for the veneration of forefathers are being
mentioned in ethnographical and historical sources. It te
stifies to the fact that the cult of ancestors was of great
significance in the ancient Lithuanian belief. The living and
the dead being one family. The ancestors were conside
red to be the guarantee for the harmony of life of the li
ving: the order, the law, morals and the unity of a tribe
were arranged by them. Remembering the dead and fee
ding their souls during festivities the concord between the
dead and living and the connection between the living
and the deities from the after world are renewed again
and again. The ancestors were of great significance to the
flourishing of agriculture, life-giving powers of earth.

Jaunieji išvyksta į jungtuves
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ

Apeigų struktūra priklauso nuo visuomenėje vyrau
jančių pažiūrų, moralės ir elgesio normų paisymo, šei
mos ir ją supančios bendrijos santykių. XX a. pabaigoje
jaunųjų išleidimas santuokai įforminti dažnai nesiskiria
nuo palydėjimo turgun: sovietmetis suardė buvusią tra
dicinę Lietuvos kaimo žmonių bendriją, pakirto šimtme
čiais puoselėtas tradicijas, krikščioniškąja pasaulėžiūra pa
grįstas tarpusavio bendravimo normas. Tuo labiau šian
dien svarbu prisiminti tai, ką savo papročiuose esame tu
rėję gražiausio, prasmingiausio, ir bent iš dalies stengtis
tai sugrąžinti. Kalbėsime todėl apie XIX a. pabaigos —
XX a. pirmųjų dešimtmečių Lietuvos kaimo situaciją su
ryškų sakralumą tebeturėjusiais vestuvių papročiais.
To meto Lietuvos kaimo gyvenimą sąlygojo gana glau
dūs šeimos ir kaimo bendruomenės tarpusavio santykiai:
kiekviena valstiečių šeima buvo daugeliu buitinių ir dva
sinių saitų susijusi ne tik su giminėmis, bet ir su kaimy
nais, su jais dalijosi kasdienio gyvenimo rūpesčiais ir šven
čių džiaugsmais. Tad ir vestuvės buvo ne tik šeimos, bet ir
viso kaimo vienas svarbiausių įvykių, jų vyksme dalyvauti
buvo kviečiamas visas kaimas.
Lietuvių, kaip ir kitų tautų, vestuvių papročių visumą
sudarė dvejopo pobūdžio apeigos: būtinosios atlikti, suda
rančios sakralinį veiksmo branduolį, ir nebūtinos, galimos
įterpti, galimos praleisti. Jaunųjų atsisveikinimas priklau
sė ir tebepriklauso būtinųjų apeigų grupei. XIX a. pab. —
XX a. pradžios situacijoje pastebime du šios apeigos svar
biausius dėmenis: atsisveikinimą su kaimo bendrija ir atsi
sveikinimą su gimtųjų namų sakralijomis ir šeima.
Atsisveikinimas su kaimynais. Santuoka jaunimo gy
venime —tai jaučiamas kažkokio dvasinio slenksčio per
žengimas į nežinomybę, į esmingai naują nepatirtą bū
ties tarpsnį. Nenuostabu, kad senovės žmonių pasaulė
jautoje ir papročiuose santuokos momentas tarsi prilygo
mirštančio ligonio nujaučiamos ribos tarp šio ir pomirti
nio pasaulio peržengimui. Tą vidujai jaučiamą slenkstį iš
nerūpestingo jaunystės gyvenimo į vedusiųjų padėtį sėk
mingai pereiti susituokiantieji tikėjo galėsią tik būdami
santarvėje su šeimos nariais, giminėmis, draugais, kai
mynais ir visa paliekama gimtųjų namų aplinka.
Suprantama, kodėl senuosiuose papročiuose prieš
jungtuves, kaip ir prieš mirtį, buvo ne tik išpažintimi su
sitaikoma su Dievu, bet ir prašoma bendruomenės narių
palaiminimo.

Senų žmonių atmintyje dar XX a. pirmaisiais dešimt
mečiais buvo gyvi jų senelių ir tėvų pasakojimai apie tai,
kad XIX amžiuje jungtuvių dienos išvakarėse, jungtuvių
drabužiais apsirengę, nuotaka, vyriausiosios pamergės,
jaunikis, jo vyriausiojo pabrolio lydimi, kiekvienas perei
davo iš eilės visas kaimo sodybas, senų, jaunų ir netgi
lopšyje esančių kūdikių atsiprašydami, jei būtų kuo nors
jiems nusikaltę, ir drauge pakviesdavo jaunimą į mergva
karį pas nuotaką ar į žilvitvakarį pas jaunikį, visus gi ki
tus —paprašydavo bent ateiti išleisti į jungtuves. Jaunieji
tuokart buvo kiekvieno laiminami ir žodžiais, ir kryžiaus
ženklu. XX a. pradžioje dažniau prisimenamas tiktai nuo
takos ėjimas „kloniotis“. Matyt papročių siaurėjimas jau
nikį anksčiau atleido nuo bendruomenės jam teikto pa
laiminimo prieš santuoką.
Šis paprotys ilgiausiai apeiginį turinį buvo išlaikęs Rytų
Aukštaitijoje ir Dzūkijoje. J.Gobis, aprašęs tiriamojo lai
kotarpio aukštaičių vestuves, teigia, kad nuotaka kaimy
nus „atsiklonioti“ eidavusi net triskart: pirmą kartą vyk
dama paduoti užsakų, antrąkart užsakams išėjus, o treči
ąjį kartą išvažiuodama į jungtuves:1 „Jaunoji triskart ei
davo per kaimą kloniodamasi.“2 Informacijoje iš Ramy
galos (Panevėžio raj.) teigiama, jog nuotaka su pamerge
eidavusi per kaimynus porą dienų prieš vestuves,3matyt,
eidama išpažinties. Šią prielaidą patvirtina informacija
iš Žaslių (Kaišiadorių raj.): „Prieš veselią, prieš išpažintį
iš ryto jaunoji apsikaišo kasnykais ir rūtom ir eina per
kaimą, kviečia veselijon ateit ir kloniojasi. O prieš šliūbą
vėl eina, bet dabar jau su tūliais ir rūtom, o kasnykai jau
po apačia.“4 Silvestras Baltramaitis, aprašęs Kauno gu
bernijos Šiaulių apylinkių lietuvių vestuves XIX a. antro
joje pusėje, teigia, jog visus atsisveikindama, prašydama
senų, jaunų, mažų palaiminimo, dviejų pamergių lydima
nuotaka eidavusi jungtuvių dienos išvakarėse.5Analogiš
kas paprotys yra buvęs visoje Vakarų Lietuvoje: „Be jos
asmeniško kvietimo niekas į vestuves neis“;6„kiekvienas
pakviestasis turėjo ją apdovanoti ar dalmonu, ar piršti
nėmis“;7 „patys jaunieji susikviesdavo visus, palikdami iš
tų šeimų tik ką nors namams prižiūrėti“;8 „visiems kloniodavosi, net ir lopšyje gulinčiam kūdikiui.“9 Daug kur,
net ir labiausiai archaiškuosius buities ir mąstysenos bruo
žus išlaikiusioje Dzūkijoje, XIX a.—XX a. sandūroje nuo
taka pereidavusi kaimą jau tik vieną kartą —ankstų jung
tuvių dienos rytą.10Ritualinį tokio nuotakos atsisveikini-
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mo —atsiprašymo pobūdį vaizdžiai piešia S.Baltramaitis
minėtame Šiaulių apylinkės vestuvių aprašyme: „Nuota
ka, atėjusi į giminių ar kaimynų namus, pirmiausia priei
na prie vyresniųjų, t.y. šeimininkės, bučiuoja jai ranką,
prašo palaiminimo, kviečia į vestuves ir žemai lenkiasi
net iki pat žemės. Lygiai taip kviečia ir jaunus, ir netgi
vaikus. Merginoms ir vaikams bučiuoja į veidą, vaikinams
į petį, žemai lenkiasi, o šie ją laimina, linkėdami laimės.“11
Suvalkijoje svarbiausias tokio kaimynų atsiprašymo ele
mentas buvo gaunamas jų palaiminimas.12
Stasys Yla JAV išleistame savo veikale „Lietuvių šei
mos tradicijos“ yra pateikęs įdomų pastebėjimą apie tai,
kokiu būdu nuotaka būdavusi išleidžiama iš savo namų
šiai kaimynų bendruomenės atsisveikinimo apeigai atlikti.
Esą ji, pamergių atlydėta iš seklyčios, kur buvo rengiama
vestuviniais drabužiais, į gryčią, pirmiausia pabučiuoja
kryžių, nusilenkia tėvui ir pabučiuoja jam ranką, o jis ją
peržegnoja ir pabučiuoja į kaktą. Po to jaunoji atsisveiki
na su motina. Toliau linkteli galvą iš eilės visoms mergi
noms ir, jas pabučiavusi, išeina į kaimą. Čia kiekvienoje
pirkioje, nuo šeimininkų pradedant, kiekvienam nusilen
kia, vyresniems bučiuoja į ranką, jaunesniems į lūpas, ir
„visi priima ją rimtai, gero linkėdami, nors prieš tai buvę
ir nedraugai.“13Taigi tiek nuotakos išleidimo į kaimynus
būdas, tiek ir jų atsisveikinimas visų buvo suvokiamas kaip
gilios prasmės apeiga.
Atsisveikinimas su rūtų darželiu. Kita dar XX a. pra
džioje buvusi, ilgainiui išnykusi apeiga —tai nuotakos
atsisveikinimas su rūtų darželiu, lietuvaitės dorumo, kuk
lumo, asmens orumo bei darbštumo regimu simboliu. Iš
darželio išvaizdos, nuolatinės priežiūros, gėlių įvairovės
senajame Lietuvos kaime buvo sprendžiama apie mergi
nos asmenybę. Tad užbaigdama savo jaunystės paskutinį
tarpsnį —mergavimą, nuotaka jautė pareigą, graudžiai
verkaudama, išsakyti savo rūpestį dėl neaiškios ateities
žaliajai rūtelei. Ši apeiga seniau būdavo atliekama vestu
vių išvakarėse, grįžus iš kaimo, XX a. pradžioje —daž
niausiai jungtuvių dienos rytą. Pasak Stasio Ylos, dzūkė
nuotaka, „atsisveikinusi su kaimo žmonėmis, grįžta na
mo. Priėjusi tėvų kiemo vartus, sustoja ir atsisveikina su
savuoju kiemu. Verkaudama kviečia tėvelį ateiti, sutikti
ją lyg iš kelionės grįžtančią, atkelti vartelius, įleisti į dva
relį. Iš gryčios išeina tėvas, nešinas žiburiu, atkelia var
tus, įleidžia kieman. Nuotaka vėl nusilenkia tėvui, pabu
čiuoja ranką. Po to eina atsisveikinti su rūtų darželiu.“14
Senųjų varėniškių liudijimu, pasirėmusi ant darželio tvo
relės, jaunoji rypuodavusi: „Vai aš pasirėmiau rūtų dar
želio, vai pasirėmiau jauna ant darželėlio. Pirmas žodelis
žaliai rūtelei, antras žodelis —Ponui Dievuliui. Trečias
žodelis senam tėvuliui, ketvirtas žodelis broliui, sesulei,
penktas žodelis slaunai giminėlei, šeštas žodelis jaunam
jaunimėliui.“15
Dažniausiai pirmoji verkauti pradėdavusi nuotaką lydėjusioji pamergė, tada jau įsijungdavusi ir nuotaka: „Instoju jauna sesulės daiktelin, perimu jauna sesulės alasėlį.
Nemik, rūtele, nū tamsią naktelę. Dabok, rūtele, kad kas

18

nenuskintų tankių tavo šakelių, tavo žalios viršūnėlės, kad
nenukristų žalian purvynėlin...“16
Netgi tuo atveju, kai prie darželio verkauti eidavo jung
tuvių dienos rytą, vedama į pirkią ar jau po kitų apeigų
išlydima važiuoti į bažnyčią jungtuvėms, verkavimų turi
nys liudija senovėje tai buvus mergvakario apeigų dalimi:
„Prieinu jauna rūtų darželin, palenkiu jauna gluodžią gal
velę žaliai rūtelei. Daugiau nenešiosiu žalios rūtelės ant
gluodžios galvelės, ba daugiau neskinsiu žalios rūtelės.
Prašau rūtelę vėlų vakarėlį, vai kad išaugtų žalia rūtelė
aukščiau uosio tvorelės. Rūtele mano, žalioji mano, jei
jauti, rūtele, mano didį vargelį, išdžiūk, rūtele, iš pašak
nėlių, ba daugiau neskinsiu žalios rūtelės, daugiau nene
šiosiu ant gluodžios galvelės.“17Amžininkių teigimu, kai
tik nuotaka pravirkdavusi „rūtele mano žalioji, kad tu čia
išdžiūtai, kai aš tave paliksiu“, „kitos mergos kliūst van
deniu ant rūtų, kad merga jų neprakeiktų, kad jos neišdžiūtų.“18Tai liudija tikėjimą nuotakos, einančios į savo
fiziologinės ir socialinės brandos virsmo tašką, žodžių ma
giška galia. Vadinasi, jaunosios verkavimas prie rūtų dar
želio senovėje neabejotinai įėjo į paliekamos gimtųjų na
mų erdvės atsisveikinimo ritualą.
Nuotakos atvedimas prie stalo. Jungtuvių dienos rytą
jaunųjų atsisveikinimo apeigoms priklauso nuotakos at
vedimas prie mažojo stalo, jos vedimas pasodinti prie jau
nikio bei ritualinis pavedimas jaunikio globai, ritualinis
nuotakos atsisveikinimas su namų altoriumi —stalu, tė
vais ir visais išlydinčiaisiais į jungtuves. Visus šiuos mo
mentus lydėjo apeiginis nuotakos verkavimas. Dzūkijoje
dar XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, muzikai griežiant,
dviejų savo pabrolių („brolių“) už parankių vedama iš klė
ties į seklyčią prie arčiau durį} esančio mažojo stalo, prie
kurio, pamergių apsupta, nuotaka neilgai pasėdėdavo ir,
peržengusi slenkstį, verkaudama kviesdavo prieiti tėvą,
motiną, brolius, seseris, senelius, krikštatėvius ją priimti
ir pasodinti: „Tai aš išeisiu ant tėvulio dvarelio, tai aš per
eisiu per tėvulio dvarelį žolelės nemindama, raselės nekrėsdama. Vai aš nekrėsiu gailios raselės, nemindama ža
lios vejelės. Prieik, mano motula, prieik, mano širdela,
kurioji mane auginai, gražiai nešiojai. Motula mano, šir
dela mano! Išeik, motula, iš aukštos klėtelės, žegnok, mo
tula, mano laimingą dalelę ir viešą kelelį!“ Motinai pri
ėjus ir dukrą peržegnojus, jaunoji kreipiasi į tėvą: „Pri
eik, tėvuli, prieik, širdela. Tai aš padėkosiu, kad mane
gražiai auginai, kad leidai valioj pauliot. Tai aš padėko
siu savo tėveliams, kad mane gražiai augino, protingai
mokino.“19 Šitaip už stalo vedama našlaitė raudodavo:
„Mazgojau skobneles visų balčiausiai, laukiau tėvulio (ar
motulės) visų pirmiausia. Ir nesulaukiau už visus paskiau
sia. Ar mano tėvulio žirgeliai nekinkyti, ar mano tėvulio
(motulės) karvojėliai nemarginti?“20Našlaitė mirusius sa
vo tėvus priverkdavo ir kapinėse, prieš eidama tuoktis
bažnyčion: „Tėvuli (motule) mano seniausias, lenkiu že
mai galvelę, kad išgirstai per pilką žemelę, kad išeitai pas
mane našlaitėlę, nors žodelį prakalbėtai, mane našlaitėlę
pamokytai vargelio vargti, kai aš einu svetimon šalelėn.“21

Nuotakos sodinimas prie didžiojo stalo ir pavedimas
jaunikiui. Tolesnis jungtuvių dienos rytmečio ritualų vyks
mas —nuotakos apeiginis išvedimas nuo mažojo prie di
džiojo stalo ir pavedimas jaunikiui. Ši apeiga iki pat XX a.
5-6 dešimtmečių Rytų ir Pietryčių Lietuvoje vienų in
formatorių teigimu buvo atliekama vykstant į jungtuves,
kitų - išvežant jaunąją į marčias. Informacijoje iš Alan
tos (Molėtų raj.) sakoma: „Jaunosios tėvas ar jos vyriau
siasis brolis paveda ją jaunikiui, prašydamas, kad šis ją
mylėtų, kaip jos tėvai ją mylėjo, kad jčs neskriaustų. Pa
linki jiems laimingo gyvenimo, daug vaikų, pilnų aruodų
grūdų, gyvulių, linksmo gyvenimo. Tada jaunuosius pa
laimina šventu paveikslu, ir visi keliasi važiuoti į bažny
čią.“22 Jaunųjų laiminimas šventu paveikslu neabejoti
nai yra rytų slavų papročiuose priimto analogiško laimi
nimo įtaka, kitur Lietuvoje neužfiksuotas apeigų elemen
tas. O to paties XX a. ketvirtojo dešimtmečio informaci
joje iš Lazdijų rajono rašoma: „Jaunosios tėvas paduoda
žentui mirtos, dukrai rūtos šakelę ir vandens stiklinę, tar
damas: „Kad mano dukrelės nemuštai, o jei muši, tai tik
šia šakele.“ Tai daro išvežant pas vyrą. Ji visa tai išlieja,
kad neužsėstų savo kaimo merginų.“23
Matyt nuotakos pavedimo jaunikiui apeiga, XX a. ga
lutinai išnykusi, šio amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais
Dzūkijos kaime būdavo kartais atliekama prieš jungtu
ves, kartais po jungtuvių.24

Nuotakos išvedimas nuo didžiojo stalo, arba ėjimas
aplink stalą. Dar šio amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais
prieš atsisveikinimą su tėvais nuotaka ritualiniu būdu at
sisveikindavo su stalu. Pirkios stalas, ypač užstalės kertė
(„krikštasuolė“, „pakucia“), kur paprastai ant lentynėlės
stovėdavo kryželis, kur ant sienų kabodavo šventųjų pa
veikslai, yra sakrali namų vieta. Čia šeima kasdien susi
renka pasistiprinti Dievo dovanomis, šventąjį Kūčių va
karą čia vyriausiojo šeimos nario (tėvo, motinos ar sene
lio) yra laužomas kalėdinis paplotėlis - kalėdaitis. Sta
las naujaisiais laikais atliko senųjų namų („numų“) ug
niakuro —židinio vaidmenį. Jis būrė mažosios socialinės
bendrijos narius į vieningą „šeimos židinį“. Tad ir jaunų
jų (vaikino bei merginos) atsisveikinimas prieš jungtuves
yra reikšmingas perėjimo į naują statusą (iš berno į „se
nius“, iš merginos į moteris) veiksmas: juo jie yra atski
riami iš stalo bendrijos. Dauguma informatorių kalba vien
apie jaunosios atliekamą stalo atsisveikinimą. Tačiau yra
neabejotinų liudijimų, kad panašiai savo namuose stalą
atsisveikindavo ir jaunikis, prieš išvažiuodamas pas nuo
taką: „Jaunikis atsistoja, persižegnoja, pabučiuoja kryže
lį ir eina iš užstalės aplink visus stalus. Už jo sėdėjusieji
eina paskui. Išėjęs atsisveikina savo tėvus“25; „Pabučiuo
ja stalą ir žemę.“26 Autorei teko pastebėti vienose vestu
vėse Varėnos raj. Zervynų kaime, kad atsisveikindamas
tėvus prieš jungtuves kryželį bučiavo ir tėvus klupsčiomis
atsisveikino sūnus ir 1982 metais, nors rituališkai aplink
stalus tada nebuvo vedamas. Nuotakos namuose jaunikis
su savo pabroliais, prieš šiai apeigai prasidedant, papras
tai nuo stalo jau būdavo pasitraukęs ir apeigoje nedaly
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vaudavo. Iš literatūros žinomieji atvejai, kada XX a. Dzū
kijoje prieš jungtuves aplink didįjį stalą drauge apeidavo
abudu - jaunojo ir jaunosios —pulkai27, yra vėlyvas reiš
kinys.
Nuotaka, vyriausiojo brolio (pabrolio) vedama ir viso
savojo pulko lydima, seniau stalą apeidavo triskart, XX a.
dažniausiai tiktai kartą, iš kairės į dešinę, t.y. saulės rie
dėjimo danguje kryptimi. Praeidama kerčią, kiekvieną
kartą pabučiuodavo ten ant stalo pastatytą kryžių. Apei
gą sureikšmina ant stalo esančios sakralijos —kryžius,
duonos kepalas, kai kur dar uždegta vaškinė žvakė. Balio
Buračo liudijimu kupiškėnuose „tėvas ar močia pastato
ant stalo Dievo mūką ir uždega vaškinę žvakę. Visi už
stalo sėdintieji pakyla. Bažnytinė svočia (nuotaką į jung
tuves lydinčioji —A.V.) jaunajai paduoda kryžių, jaunoji
pabučiuoja kryžių, stalą ir duonos kepalą. Aplink stalą
stovintieji pamergiai ir pajauniai taipgi bučiuoja stalą.“28
Eidama aplink stalą jaunoji seniau verkaudavo, tarsi išly
dima į kapines: „Virskit, skobneliai, gedulingu pagrabėliu, stiklelio langeliai šviesiomis žvakelėmis, mano brole
liai gūdžiais žekeliais, mano sesulės raibojom gegužėlėm,
o aš nelaiminga su žaliaisiais vainikėliais giliana grabelin, kad aš atsigultau nūnai mielą dienelę, kad mane pa
lydėtų į aukštąjį kalnelį.“29 Marija Paprocka, aprašiusi
XJX a. antrosios pusės panevėžiečių lietuvių vestuvines
apeigas, teigia, kad svotai tuokart giedodavę Švč. Mer
gelės Marijos garbei giesmę „Marija, būk pagarbinta, nuo
angelų pašlovinta.“30 Nuotakai atsisveikinant su stalu,
Dievo palaimos ištekančiajai melsdami giesme į Mariją
kreipdavosi ir susirinkusieji jos į jungtuves išleisti Dzūki
joje.31 Pelesos apylinkių vestuvėse XX a. pirmaisiais de
šimtmečiais stalo atsisveikinimo apeigą kartais papildy
davo dar atskira duonos ir duonkubilio apėjimo apeiga.
1917 m. tekėjusios Liucijos Kamenčienės prieš tris de
šimtis metų autorei teigimu, nuotakai nueinant nuo stalo
ir gerokai patraukus į save staltiesę, „kad negrįžtų našle
į tėvų namus“, motina atnešusi pavožia viduaslyje duon
kubilį, ant jo padeda duonos kepalą. Svočios vedama ir
pamergių lydima nuotaka apeina aplink duonkubilį, tada
klaupiasi priešais tėvus ant patiesto kilimėlio, „sukalba
poterius, pabučiuoja kryželį, nusilenkusi pabučiuoja tė
vams rankas ir kojas.“32 Šiuo atveju į namų sakralijų at
sisveikinimo ritualą įjungta ne tik duona, bet ir duonku
bilis, kuriame užgimsta nuotakos į vyro namus išsivežama savosios šeimos „rūgštis“. Duonkubilis buvo panau
dotas ir nuotaką rėdant jungtuvėms, kaip savo apvalumu
magiška jos apsaugos priemonė. Neabejotinai senovėje
duonkubilis, būdamas susijęs su šventos duonos gimimu,
buvo ypatingai šeimoje gerbiama realija. Ėjimas ratu ap
link duoną, duonkubilį, stalą buvo suvokiamas kaip sakralus veiksmas, turintis laiduoti jį atliekančiojo gerovę.
Apėjimas aplink laiminamąjį objektą (sakykim, karsto
apėjimas bažnyčioje, laukų šventinimas juos apeinant ir
pan.) žinomas ir Katalikų Bažnyčios liturgijoje. O nuota
kos aplink stalą vedimas žinomas ir slavų vestuvių papro
čiuose ir turėjo tą pačią apsauginės magijos prasmę.33

Lenkų papročių tyrinėtojas Henrikas Bygeleisenas nuo
takos nusilenkimą stalui bei namų slenksčiui taip pat lai
ko atsisveikinimu su namų altoriumi ir namų dvasių bu
veine.34 Apie tokį jaunosios nusilenkimą stalui kalbama
ir vienoje informacijoje iš Šimonių apylinkių:
puolusi
tėvui į kojas, jaunoji pabučiuoja visas stalo kertes, kiek
vienai nusilenkdama.“35 Taigi žemės, stalo bučiavimas ir
apėjimas, jam, kaip altoriui, nusilenkus, yra vienos tos
pačios apėjimo ratu apeigos sudėtiniai elementai, kuriais
išreiškiama kuo didesnė pagarba su šia šventa pirkios da
limi atsisveikinant.
Atsisveikinimas su tėvais. Paskutinis jaunosios atsi
sveikinimo prieš jungtuves namuose apeigų veiksmas —
tai atsisveikinimas su tėvais, šeimos nariais, visais susi
rinkusiais jos išleisti į jungtuves. Valkininkų apylinkėse
(Varėnos raj.) šio amžiaus penktajame dešimtmetyje, jau
noji, pamergių lydima apėjusi aplink stalus, dar tebeverkaudama kviesdavo prieiti motiną, tėvą, brolius, seseris.
Priėjusiems tėvams bučiuodavo rankas, dažnai ir kojas, o
šie ją palaimindavo. Tik tada jaunoji eidavo nuo stalo,
būtinai truktelėjusi nuo jo staltiesę: „Jei nepatrauksi, ki
tos mergaitės pyksta, kad pati ištekėdama pavydi joms
ištekėti...“36 Informacijoje iš Biržų rajono teigiama, kad
su tėvais atsisveikinama nevienodai: „Vieni tėvai prieina
prie stalo ir per jį laimina abudu jaunuosius, kiti laimina
atsiklaupusius asloje prie stalo.“37 Vis dėlto senesnis apei
gos variantas yra tėvų atsisveikinimas klūpant. 1937 m
užrašytoje informacijoje iš Tauragės apskrities, Kaltinė
nų parapijos, sakoma, jog priešais stalą piršlys ar kas ki
tas asloje padeda suolelį ar porą kėdžių tėvams, patiesia
kilimą nuotakai atsiklaupti.38Mūsų tyrinėjimų duomeni
mis, Luokės apylinkėse XX a. pr., tėvams susėdus, ties jų
kojomis pastatydavo baltu rankšluosčiu apdengtą krės
lelį, ant jo padėdavo kryželį. Tėvai juo palaimindavo abu
du suklupusius jaunuosius.39 Septintojo—aštuntojo de
šimtmečio suvalkiečių vestuvių tyrinėjimai parodė, kad
1960-1965 m 3,6 proc. visų nuotakų dar atsisveikinda
mos tėvus prieš juos klaupėsi, o 1976-1979 m besiklaupė vos 1,7 proc.40Taigi atsisveikinimo ritualinis iškilmin
gumas ypač sovietmečiu labai sparčiai nyko. Net ir tuo
atveju, kai abudu jaunieji klūpėdami bučiavo jaunosios
tėvams ranką, tėvai ne tik kryžiumi, bet ir Švento kry
žiaus ženklu jau nebedrįsdavo jų laiminti. Kilimėlio pa
dėsimas nuotakai (ar abiem jauniesiems atsiklaupti), rei
kia manyti, nėra vien paprastas gestas. Tai liudytų tokia
1928 m Tverečiuje (Ignalinos raj.) užrašyta žinia: „Kai
tėvas laimina, reikia, kad po keliais būtų pakloti naujausi
kailiniai, kad paskui (jauniesiems —A.V.) avelės geriau
veistųsi.“41 Tai aiškaus archetipinio tikėjimo vilnos ma
giška galia liekana.
Išvados. Jaunųjų atsisveikinimas su gimtaisiais namais,
kaimynais, artimaisiais visais laikais buvo viena iš grau
džiausių vestuvių apeigų. Ilgiausiai archaiškuosius lietu
vių etninės kultūros bruožus išlaikiusioje Rytinėje ir Piet
rytinėje Lietuvos dalyje atsisveikinimo prieš jungtuves
apeigose, šalia krikščioniškosios pasaulėžiūros, dar XX

а. pirmaisiais dešimtmečiais aiškiai jaučiami ir integra
vęsi ikikrikščioniškosios mąstysenos elementai: išleidimas
jungtuvėms suvokiamas kaip esminis ryšių nutraukimas
su bendruomene, šeima, gimtaisiais namais. Šioje sam
pratoje ryškėja išleidimo į jungtuves apeigų sąsajos su pa
lydų į „aną pasaulį“ ritualais. Išleidimas suvokiamas kaip
ribinis virsmo taškas merginos socialinio statuso kaitoje,
kaip „tėvų dukrelės“ virsmas „anytos martele“. Tai lei
džia manyti, kad ikikrikščioniškojoje epochoje jaunuo
sius sujungus santuokiniam gyvenimui atitinkamomis
apeigomis namuose tebuvo vienas vienintelis nuotakos
išlydėjimas iš tėvų namų —išlydėjimas pas vyrą. Tiek pa
čiai merginai, tiek jos tėvams, tiek jos kaimo bendruo
menei tai siejosi su savo nario palydomis į nežinomybę,
kur ir ateitis nežinoma, ir kelias nesaugus, kupinas pavo
jų. Kad tai galutinis merginos atskyrimas, liudija tai, jog
išvažiuojančiąją palydi tėvas net pro kiemo vartus, ves
damas arklį už apinasrio.42 Kaip patraukdama nuo stalo
staltiesę, išliedama sau per galvą „pavedimo jaunikiui van
denį“ su rūta, taip ir išvažiuodama stačia ratuose, su vi
sais atsisveikinusi, atsibučiavusi, jaunoji galvoja ne vien
apie save, bet ir apie paliekamų jaunystės draugių ateitį
—tais magiškais veiksmais linki joms taip pat ištekėti.
Prie atsiskyrimo ritualų neabejotinai priklauso ir jauno
sios verkavimai.43 Nuvežta į vyro namus ji jau nebever
kaus.
Perėjimą į tą nepatirtą, naują socialinės būties tarps
nį, buvimą savos giminės nesaugomoje erdvėje —ribinė
je būsenoje, kol bus priimta į naują giminę, į vyro kaimo
bendriją jo namuose atliekamomis apeigomis, turėjo ap
saugoti ir gimtųjų namų sakralijoms atiduota pagarba, ir
maldos bei giesmės, prašant Švč. Mergelės Marijos glo
bos, ir tėvų palaiminimas šventuoju Kryžiaus ženklu. Vi
su tuo tikėjimas buvo tolygus asmens nusiraminimui.
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T he bridal couple sets out for the
WEDDING
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
Wedding customs in Lithuanian village at the and of
the 19thand the first decades of the 20thcenturies are dis
cussed in the article. The total of wedding customs consis
ted of rituals of double nature: the necessary part forming
the sacral kernel of the act and not necessary one.
Farewell ceremonies of the bridal couplewhile leaving
their home for the wedding belonging up to the present to
the group of main rituals are investigated.
Afarewell model would be the following: bidding fare
well to one’s neighbours; to the garden of mes; taking a
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bride to the table, seating her at the large table and intrus
ting her to a bridegroom; taking out the bride from the lar
ge table or going round it; bidding farewell to her parents.
The bidding farewell to neighbours means going
through all farm-steads apologizing everybody, if guilty,
the young and the old, even babies and asking them for
blessing. In the įę^centuiy on the eve of the weddingboth
a bride and a bridegroom would go apologizing everybo
dy and asking the young to a girl’s party at the bride’s hou
se and to a bridegroom’s party at his house.
The bridal couple was blessed by both words and the
sign of a cross. At the beginning of the 20thcentury the bri
de alone most often wouldgo for the community’sblessing.
At the beginning of the 20,hcentury the ritual of say
ing good-bye to a me garden still existed but it does not
exist at present. To sob by the me garden one would go at
a different time depending upon the period and place. The
bidding farewell to the me garden meant the saying go
od-bye to one’syouthwhile passing on to the mature age.
The content of sobbing testifies to the fact that this an
cient ritual was a part of customs belonging to a gvil’s par
ty. Presenters testify that trust in magic powers of sobbing
existed for a long period of time as while saying to the me
„I wish you dried up when I leave you“ other girls would
pour the water on the mes to save them from drying up.
Taking the bride to the little table would take place on
the morning of the wedding day. This is a ceremonial ta
king the bride to the bridegroom and seating her beside
him, bidding farewell to the home altar - the table, pa
rents, everybody who sees her off.
Further customary actions on the morning of the wed
ding day - taking the bride away fromthe little table to the
large table and giving her into the bridegroom’s care. This
ceremony existed up to the 5thand 6thdecades of the 20th
century at least in East and East-southern Lithuania.
Before saying good-bye to her parents a bride would
bid farewell to the table in a ritual way going round it three
times in former times and only once later. In new times
the table played the role of a fireside of an old home and
was considered to be a sacral place. There are notes about
the bridegroom’s saying good-bye to the table at his ho
me ina similarway. The bidding farewell to the table, going
round the table, kneading-trough, the bread were per
ceived as a sacral action that must safe guard the wealth
for a man performing it.
The last bride’s ceremony setting out for the wedding
is saying good-bye to her parents and other members of
a family. The bride standing on her knees in front of her
sitting parents would kiss their hands and legs very often
and they would give their blessing to her.
Summing up we may say that during the first decades
of the 20thcentury beside the Christian outlook the integ
rated elements of pre-Christian way of thinking are still
clearly felt: seeing off to the wedding is meant to be the
essential breaking off the bounds with the community and
family. The ritual of seeing off to the wedding is related to
the ritual of send-off to „that“ world. It is also as a limi
ting point of transformation, the change of the girl’s social
status. This allows us to think that in pre-Christian era
havingjoined the young couple for the married life accor
ding to the ceremonies at home there was the only way of
seeing the bride off her parents’ home - seeing her off to
her husband.

Perkūnkulkė - griaustinio dievo ženklas
Nijolė LAURINKIENE
Perkūnas, senasis griaustinio ir žaibo dievas, turėjo
ne tik konkretų žmogišką pavidalą, bet ir tam tikrus atri
butus, kurie charakterizuoja jį patį, atspindi jo mitinį pa
saulį. Viena iš reikšmingiausių su Perkūnu glaudžiai su
sijusių realijų —PerkūnoJoilka, dar vadinama Perkūno
kirveliu, Perkūno strėle. Kad šie pavadinimai vartojami
kaip sinonimai, rodo tokie aiškinimai: „Akmeninį kirvį
vadina Perkūno strėle“ (LTR1039/16f). „Randamus lau
kuos akmeninius kirvukus vadina strielomis“ (LTR 11/
18a/). „Perkūno kulkos yra akmeniniai kirveliai“ (LTR
759/4; žr. taip pat LTR 757 141,150/). Perkūno kulkos
gali būti pavadinamos ir perkūnspeniais (LKŽ 9, p.835),
kaukaspeniais (LTR 743/95/; LTR 757/40,43/; LTR 1667/
117/; LKŽ 5, p.421), laumės speniais (LTR 832/240/;
LKŽ 7, p.190), raganspeniais (LTR 1667/117/), skauspiliais (LTR 828/361/), skauspeniais (LKŽ 12, p.784),
skauspinais (LTR 1001/512/), velnio pirštais (LTR 1667/
115/; LKŽ 9, p.30), velnio nagais (LTR 828/296/; LTR
1001/511/; LKŽ 7, p.50). Pažymėtina, kad germanų
griaustinio dievo Toro ginklo įvardijimai taip pat įvai
rūs. Kaip ir lietuvių mitologijoje, jo ginklui pavadinti var
tojama keletas žodžių ar junginių: donerspfile ‘griausti
nio strėlės’, donneraxte ‘griaustinio kirviai’, donnersteine
‘griaustinio akmenys’, donnerhammer ‘griaustinio kūjai’,
strahlstein ‘spinduliuojantis akmuo’, teufelsfinger ‘velnio
pirštai’ ir kt.1 Dauguma šių pavadinimų - reiškiantys
Perkūno strėlę, Perkūno kirvį, kūjį, velnio pirštą - savo
prasme atitinka lietuviškus.
Apibūdinimai, kas yra Perkūno kirvelis ar Perkūno
kulka, įvairūs, tačiau kai kuriuos bendrus bruožus vis dėl
to galėtume įžvelgti. Visų pirma reikėtų pažymėti, kad
Perkūno ginklo ir apskritai griaustinio samprata glau
džiai siejasi su akmenimis. Įsivaizduojama, kad griau
dėjimas - tai akmenų ritinimas, vežiojimas ar važiavi
mas per akmenis: „Dievas rita akmenis žemyn“ (LTR
763/15cf). „Dievas akmenis veža“ (LTR 763/10g/). „Kai
griaudžia, tai ten viršuj akmenis iš vežimo verčia“ (LTR
1001/488/). „Šyvis danguje važiuoja su akmenimis, tai
užtai griausti“ (LTR 1001/485/). „Griaustinis kyla Per
kūnui važiuojant su brika per akmenis...“ (LTR 832/
120f). Vadinasi, griaustinis —tai dažniausiai vienoks ar
kitoks akmenų judėjimas: riedėjimas, griuvimas, kriti
mas. Perkūno kirveliai ar kulkos taip pat dažniausiai su
vokiami kaip akmeniniai: „Perkūnas mušąs su akmeni
niais kirveliais, kurių seniau ir dar dabar randą laukuo

se“ (LTR 757/21/). „Akmenys - „Perkūno kirveliai“ panašūs į kirvį. Dar buvo akmenys „Perkūno strėlė“ (LTR
1418/14/). „Žemaičiai kartais vaizduojasi jį [Perkūną N.L.] kaip raitelį, sėdintį ant ugninio žirgo ir svaidantį
akmeninėmis kulipkomis, kurios vadinamos „Perkūno
kulkomis“. Mokslo žmonės jas vadina belemnitais
(BrčNR, p.474). Pagal čia cituojamą B.Buračo aprašy
mą, Perkūno kulkomis buvo laikomi belemnitai. Tačiau
kitur teigiama, kad Perkūno kulkos yra iŠ titnago: „Ska
piškiu kaime žmonys da prieš karą išardavo perkūno kul
kų, tokios panašios į kirvukus iš titnago“ (LTR 1766/35/
). „Perkūno kulkos tai yra titnaginiai akmenėliai, randa
mi laukuose. Jų vidurys visuomet yra kiauras, nes taip
yra Perkūno sudaryti, kad geriau būtų šauti“ (LTR 832/
249/). Tikėjimuose aiškinama, ne tik iš ko padarytos Per
kūno kulkos ar kirveliai, bet ir kokio jie pavidalo. „Ap
valūs akmenys su skyle viduryje vadinami Perkūno kul
komis“ (LTR 828/2f). „Apvalius akmenis su skylėmis,
kurie vadinami Perkūno kulkomis, vartoja gydymui nuo
dedervinių“ (LTR 828/78f). Perkūno kulkų ar kirvelių
forma taip pat gali būti įvairiai nusakoma. Kaip buvo
minėta, Perkūno ginklą atstojantys akmenukai gali būti
apvalūs. Kai kurie tų akmenukų —pailgi, jų vienas ar
abu galai yra smailėjantys: „Jo [Perkūno - N.L.] ginklas
yra kirvukas. Vienas galas yra storas, kitas —plonas ir
juodos spalvos, viduryje su skyle“ (LTR 828/262/). „Per
kūno kulkos - akmeninės, su vienu smailiu galu, drūt
galy)' su išgręžta skyle“ (LTR 758/18/). „Perkūno kulkos
- kaukospeniai; žmogaus piršto didumo, smailūs, pa
našūs į kulkas, tamsiai rudos spalvos“ (LTR 757/43/).
„Kai kada žvyre ar žvyrynuos, daugiausia pagal geležin
kelį rasdavo tokių akmeniukų, nei tai spenys, nei tai pirš
tas ir nei akmuo nei kaukas, toks kasžin koks pailgas ir
dar su skyleli vidury“ (LTR 1667/117/). (...) „ugi ir ra
dau ant žvyro tokią kulką, didelę, į abudu galus smailyn
suseina“ (LTR 832/236f). „Perkūno kulkos yra panašios
į prieškarinių laikų cukraus galvas (pailgos išvaizdos, vie
nu galu smailoku, antru storu). Tokias perkūno kulkas
ne vienas žmogus esąs matęs“ (LTR 758/13/).
Perkūno kulkų, kirvelių spalva apibūdinama kaip
gelsva, ruda, mėlyna, pilka, juoda: „Perkūno kulkos, ran
damos laukuose, - pailgos, gelsvos spalvos, dar vadina
mos kaukaspeniais“ (LTR 743/95/). „Perkūno kulka yra
rudas apskritas akmenukas “ (LTR 828/295/). „Perkūno
kulkos yra mėlyni akmenys, panašūs į kirvukus“ (LTR
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828/68/). „Perkūno kulkos yra pilkos su skyle“ (LTR 763/
If). „Beskindama pamatė prie savęs perkūno įtrenktą
žilvitį, o po žilvičiu rado tą juodą gludyto akmens kirvu
ką“ (LTR 11/87f).
Remiantis pateiktais pavyzdžiais galima būtų apiben
drinti, kad Perkūno kulkos ar kirveliai būna:
1. Apskriti.
2. Pailgi kaip pirštas. Šie akmenukai gali būti į
abudu galus smailėjantys arba vienu galu storu, kitu
plonu.
3. Dauguma akmenukų - su skyle. Skylė gali būti į
viršų siaurėjanti.
4. Spalva - gelsva, ruda, mėlyna, pilka, juoda.
5. Vienuose tekstuose pažymima, kad tai yra
belemnitas, kituose —titnagas.
Taigi nėra abejonės, kad Perkūno ginklas buvo ak
meninis. Tačiau įvairiai aiškinama, koks tai akmuo. Ypa
tingas dėmesys atkreiptinas į teiginį, kad Perkūno kirve
lis ar kulka buvo titnaginiai. Kaip žinoma, titnagu įku
riama ugnis. Su tokiu ugnį (skeliančiu Perkūno įrankiu
sietųsi su ugnimi susijusi šio dievo prigimtis. Ugnį įžie
biančia titnago galia gali būti paaiškintas ir žaibo atsira
dimas. Perkūno įrankis kartais pavaizduojamas kaip de
gantis ir skriejantis oru, kitaip tariant, kaip žaibas: „Per
kūnas trenkdamas meta degantį kirvį“ (LTR 759/5/). Vie
nu atveju tikima, kad žaibas —tai titnagu įskelta ugnis:
„Kai žaibuoja, tai šv. Petras stovi prie dangaus vartų ir
skelia į titnagą ugnelei uždegti“ (LTR 763/16b/). Šven
tas Petras funkciniu požiūriu čia atitinka Perkūną. Žai
bas asociavosi su ugnimi, įžiebiama trinant du akmenis.
Pats griaustinio dievas galėjo būti laikomas tos dangiš
kos ugnies - žaibo įkūrėju.
Kaip teigiama Rigvedoje, ugnies įžiebimo aktą atlie
ka Indra. Jis įkuria ugnį tarp dviejų akmenų: y6 hatvahim
arinat sapta smdhūn, y6 ga udajad apadha valasya, y6
ašmanor antar agnlm jajana, samvrik samatsu sa janasa
indrah (RVII12,3).
Vertimas į rusų kalbą:

Kto, yŪHB 3Mea, nycraji crpyim>cfl ceMt peK,
Kto BurHaji KopoB, (stot) ycrpatorrejiB Bajiti,
Kto nopoflHJi orom> Meamy AByx KaMHeft,
Kto 3arpe6aeT (^oŪHHy) b cpaxeroiax - tot,
o jiwot, Hitupa!
Su ugnies ar žaibo įžiebimu tarp dviejų akmenų sieja
si įsivaizdavimas, kad griaudėjimas —tai Perkūno mali
mas girnomis. Žmonių sakoma: „Perkūnas mala su gir
nomis kada griaudžia“ (LTR 763/9f). „Kai griaudžia, tai
danguj girnomis mala miltus“ (LTR 1001/493/). „Griau
džiant vaikams sako, kad Dievas pyragus mala“ (LTR 757/
148/). Malimas - taip pat dviejų akmenų trintis. Su re
konstruojama indoeuropiečių šaknimi *mel-, ‘melo- tu
ri etimologinį ryšį žodžiai, reiškiantys ne tik malimą, bet
ir ugnį, žaibą: sen. islandų myln ‘ugnis’, mylna ‘malūnas’,
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prūsų mealde ‘žaibas’ bei meltan ‘miltai’.3 Matyt kadaise
malimo girnomis ir žaibo, kuris įsivaizduojamas kaip tarp
dviejų akmenų įkurta ugnis, sampratos buvo artimos. J.
de Vries germanų Toro kūjo pavadinimą Mjęllnir sieja su
rusų mojihhh ‘žaibas’ ir latvių milna ‘Perkūno kūjis’.4
Perkūno kulka (ar kirvelis) buvo laikoma šventa, pasi
žymėjo nepaprastomis savybėmis (LTR 757/41/; LTR 758/
18/). Ši kulka Perkūnui šaunant įsmigdavo į žemę taip
giliai, kad tik po kelerių metų iškildavo į žemės paviršių.
Sakmėse ar tikėjimuose įvairiai nusakoma, kaip giliai ji
įsminga į žemę ir kiek metų ji ten išbūna. Dažniausiai
teigiama, kad Perkūno kulka įsminga septynis stuomenis
ar sieksnius gilyn į žemę ir po septynerių metų iškyla: „In
velnian trenkiant, kulkajo [Perkūno - N.L.] aina gilyn in
septynis stuomenis, ir kas met’ iš žamės aukštyn vienan
stuomenin kyla. Septyniems metams praėjusjan randi ant
žarnas gulintian” (BsFM, p.180). „Jei jis [Perkūnas - N.L.]
nepataiko į velnią, tuomet kirvelis įsmenga į žemę septy
nių sieksnių gilumon. Po septynių metų jis vėl išlenda vir
šun. Žmogus, radęs šį kirvelį, būna labai laimingas“ (LTR
759/4/; žr. taip pat LTR 2567/258/; LTR 1039/15/). Devy
nis stuomenis ir devynerius metus: (...) „ta kulka įlenda
per devynis stuomenis į žemę, o paskui per devynerius
metus iškyla“ (LTR 828/3/). Trylika metų: „Perkūnas
trenkdamas meta degantį kirvį, kuris įsismeigia giliai į že
mę. Po trylikos metų tas kirvis iškyla į viršų“ (LTR 759/5/
). Perkūnas savo kulka taikydavosi į velnią. Gal dėl to ji
įsmigdavo po žemėmis taip giliai. Juk velnias - požemio
gyventojas.
Perkūno kirvelis ne visuomet įsminga giliai į žemę. Jis
gali būti randamas toje vietoje, į kurią trenkė Perkūnas neretai prie suskaldyto medžio skeveldrų: „Sykį užėjo bai
sus griaustinis. Vienas žmogus ėjo keliu ir, pamatęs atei
siant šturmą, palindo po medžiu. Tik pamatė jis juodą
katiną į medį belipant. Kad trenks perkūnas, kad medis į
kavalkus sutrupėjo, o katins nubėgo kitur ir vėl lip ant
triobos. Kad žiebs, kad žemė sudrebėjo ir dega trioba, o
katins vėl pasileido per lauką. Kai trenkė, žmogus pama
tė iš dangaus kažką krentant. Jis priėjo prie sudaužyto
medžio ir rado tokių kirvukų“ (LTR 1552/224/).
Sakmėje teigiama, kad žmogus matęs, kaip perkūni
jos metu kirvukas iškrito iš dangaus. Perkūno kulkų griau
džiant kritimą iš dangaus, jų radimą prie sudaužyto me
džio patvirtina ir tikėjimai: „Kai griaudžia, tai iš dan
gaus krinta Perkūno kulkos ir trenkia“ (LTR 1001/516/
). „Perkūno kirveliai yra perkūno kulkos. Su jomis Per
kūnas šauna iš dangaus į žemę. Tai yra tokie titnaginiai
kirvukai“ (LTR 1640/128/). „Seni žmonės sako, kad per
kūno trenktam medyje arba giliai žemėje rasi perkūno
kulką“ (LTR 757/150/).
Taigi perkūno kulkos, randamos įsmigusios į žemę ar
prie sudaužyto medžio, atlekia iš dangaus, ir neabejoti
na, kad jos yra dangaus dievybės ženklas.
Perkūno kulkos, pasiekusios žemę, neretai sprogsta,
ypač kai atsitrenkia į kokį nors daiktą: „Perkūno kulkos

yra tai ilgos vylyčios, lygpavadžios. Jos krenta iš oro
aukštybių ir, pasiekusios
žemėj kokį daiktą, trenkia,
sprogsta“ (LTR 758/15/).
Vienoje sakmėje pasakoja
ma, kaip Perkūno kulka,
įkritusi į grybautojo krep
šį, neilgai trukus susprogs
ta: „Vieną kartą Alsėdžių
parapijoj sekmadienį išėjęs
žmogus miškan grybauti, ir
jam begrybaujant pradėjęs
Perkūnas grumėti. Gry
bautojui - bumpt, įkritusi
į krepšį perkūno kulka, lyg
cukraus galva, tas tuoj kre
žį pliopt, padėjęs ant žemės
ir, kiek tik kojos neša, davai bėgti. Neilgai trukus ta
perkūno kulka krežyj spro
gusi taip smarkiai, jog kre
žis į purslas išėjęs, ir net
grybautoją patį kiek pri
trenkęs Perkūnas“ (LTR
758/17/).
Pasakojimą apie Perkū
no kulką, kuri galinti sprog
ti, pateikė M.Cilvinaitė vie
noje iš savo publikacijų
Akmeninis kirvelis. Vidurio Lietuva. Tiksli radimo vieta nežinoma.
„Gimtajame krašte“.5 Bal
Kirvelio dydis 15,1x4,3x5 cm, skylės kotui skersmuo - 2,4 cm. Aloyzo PETRAŠIŪNO nuotrauka
tramiejus Sutkus iš Riogliškių k. (Sakių apskr.) jai pa
sakojęs, kad jo motina, Agota Sutkienė, turėjusi Perkūno lėjo ant žemės. Sutkus parsinešė kulką namo ir niekam
kulką - akmeninį kirvuką su skyle kirpentėj. Šia kulka nieko nesakė. Tiesa, jis labai norėjo papasakoti ir įrodyti,
Sutkienė gydydavusi pati pasitrindama skaudulius ir sko kad Perkūno kulkos žemė neiyja, tačiau, bijodamas gauti
lindavusi ją kaimynėms. Kartą atėjo kaimynė paprašyti į kailį, tylėjo ir niekam apie savo patyrimą nepasakojo.
Perkūno kulkos skaudančioms vietoms pasitrinti. Gavusi
Kaip matyti iš šio pasakojimo, čia aiškiai susiduria
Perkūno kulką išsipasakojo, kad, saugok Dieve, reikią sau tikėjimo ir netikėjimo dalykai. Smalsus vaikas išbando
goti Perkūno kulką, kad ji nenukristų ant žemės, nes jei ji akmeninio kirvuko, vadinamo Perkūno kulka, maginę
nukristų žemėn, tai atsivertų žemė į devynis stuomenis ir galią ir įsitikina, kad tai - tik žmonių prasimanymai.
prarytų kulką. B.Sutkus tuomet buvo dar nedidelis vai Tačiau jis nedrįsta to pasakyti namiškiams, bijodamas jų
kas, ir tas pasakojimas jam paliko įspūdį. Kur eidamas, ką pasmerkimo. Tai rodo, kaip giliai tuomet dar buvo įau
bedarydamas jis galvojęs apie tą kulką. Berniukas panoro gęs sąmonėje tikėjimas Perkūnu ar su juo susijusiais ne
pats išbandyti - ar iš tiesų žemė atsivertų į devynis stuo paprastą galią turinčiais daiktais.
menis. Kaimynei grąžinus kulką, Sutkus slapta paėmė jį
Be nusakytų, dar vienas Perkūno kirvelio ypatumas,
taip viliojusį daiktą ir išbėgo lauk. Nubėgęs prie klėties, atsiskleidžiantis liaudies tikėjimuose, yra tas, kad šis gin
norėjo mesti Perkūno kulką žemėn, tačiau sumojo, kad klas kaip bumerangas gali sugrįžti į Perkūno rankas: „Jis
atsivėrusi dėl kulkos kritimo žemė prarys ir klėtį. Vaikui [Perkūnas - N.L.] rankose turi kirvį, ir jei kas prasikals
pagailo klėties ir nubėgęs prie pirties. Tačiau pirties taip ta, tai jis kirvį paleidžia. Kaip kirvis krinta žemyn, suži
pat buvo gaila. Už pirties matėsi Karolio Dambravičiaus ba ir vėl grįžta atgal“ (LTR 763/4/). Toro kūjis Mjęllnimiškas. Šio miško Sutkus nesigailėjęs, tad metė Perkūno ras taip pat turi savybę pataikyti į tikslą ir sugrįžti į Toro
kulką kuo toliau, kad žemė, rydama kulką, nepraiytų jo rankas. Tai būdinga ir Indros kuokai, airių dievo Dagda
paties. Tačiau Perkūno kulka pupt, nukritusi žemėn, ir mėtomam akmeniui. Tūo remdamasis J. de Vries daro
žemė jos nerijusi. Dar kartą metė, bet ir vėl kulka tebegu išvadą, kad tai yra indoeuropietiškas motyvas.6
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Perkūno kirveliai, kulkos pasižymėjo ypatingu povei
kiu. Dėl to žmonės panaudodavo juos įvairiems tikslams.
Visų pirma perkūnkulkė apsaugodavo nuo velnio ir kitų
piktų būtybių: „Kai kurie žmonės jas nešiojasi kišeniuj,
nes, sako, velnią nuveja“ (LTR 828/72/). „(...) raganoms
ar velniams jodant naktimis arklius, tokia kulka, pakišta
po ėdžiomis arba pakabinta ant drobynos, paliuosuojanti
juos nuo nelabųjų“ (LT 3,2, p.322). Perkūnkulkės ap
saugodavo namus ir nuo griausmo: „Perkūno kulka at
nešanti žmogui ir namams laimę, apgindama nuo Per
kūno [trenkimo, todeliai dedą jas ant slinksčių naujose
trobose“ (LT 3,2, p.322).
Ligos, kurias gydyti padėdavo perkūnkulkė, labai įvai
rios: žaizdos (LTR 743/95/; LTR 832/248,249,254), suti
nimai (LTR 759/19/), gerklės skaudėjimas (LTR 752/42/
), dantų skausmas (LTR 828/82/), rožė (LTR 832/240/),
navikauliai (LTR 739/33/; LTR 752/19/; LTR 828/82,292/
), dedervinės (LTR 739/33/), gyvatės įgėlimas (LTR 11/
18c/; LTR 832/252/). Perkūno kulkomis gydydavo ne tik
žmones, bet ir gyvulius, dažniausiai karves: ištinus ar su
trūkinėjus tešmeniui, sugedus pienui (LTR 11/18c/; LTR
759/19/; LTR 832/254/; LTR 992/162/; LTR 2281/27/).
Gydymo būdai perkūnkulkė rodo, kad tai turėjęs bū
ti ne paprastas kietas akmuo, o gana minkštas, kadangi
jį galima skusti. Veikiausiai tai belemnitas. Nuo perkūn
kulkės priskustus miltelius dėdavo ant skaudamų vietų,
žaizdų: „Gydoma taip: paima kaukaspenį, su peiliu priskuta iš jo miltelių, priskustus miltelius apibarsto vaikui
ant bambelės ar karvei ant tešmens“ (LTR 743/95/). „Jas
[Perkūno kulkas —N.L.] skuta į miltelius ir juos deda
ant didelių žaizdų, nes jos gydą“ (LTR 828/72/). Kitas
vaistų iš Perkūno kulkos ruošimo būdas - pavirinant ją
saldžiame piene: (...) „perkūno kulką reikia saldžiame
(nerūgusiame) piene pavirinti ir gerti“ (LTR 758/19/).
Perkūno kirvelio milteliais, sumaišę juos su vengrių devyndrekiu (Ferula Asa foetida), rūkydavo karves: „Juo
das nuzulintas akmens gabaliukas vadinamas perkūno
kirveliu. Sutrynę šmotelį perkūno kirvelio ir sumaišę su
vengrių devyndrekiu, rūkydavo karves“ (LTR 739/29/).
Belemnitas yra minkštesnis už titnagą, ir labiau įtikėti
na, kad nuo šio akmens buvo skutami milteliai gydy
mui. Vis dėlto kai kuriuose tikėjimuose pažymima, kad
ir titnago milteliai buvo naudojami gydymui: „Perkūno
kulkos tai yra titnaginiai akmenėliai, randami laukuose.
Jų vidurys visuomet kiauras, nes taip yra Perkūno suda
ryti, kad geriau būtų šauti. Jas vartoja vaistams, pila ant
žaizdų paskutę į miltelius“ (LTR 832/249/). Nors šiaip
titnagas yra kietas, tačiau pasitaiko tokių sudūlėjusių tit
nagų, kurių paviršius gana mikštas. Toks titnagas, matyt,
ir galėjo būti skutamas. Vadinasi, gydymui buvo naudo
jami abiejų rūšių akmenys - belemnitas ir titnagas.
Taigi iš pateiktų faktų paaiškėja, kad Perkūno kulka
- vienas svarbiausių griausmavaldžio atributų —buvo iš
akmens: tiesiog akmuo ar iš jo pagamintas įrankis, nere
tai primenantis senuosius akmens amžiaus archeologinius
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radinius —akmeninius kirvukus. Archeologų teigimu, Ši
tokie akmeniniai kirvukai liaudyje ir buvo vadinami Per
kūno kulkomis. Jie kaip retenybės patekdavo į dvarų, kai
kurių įstaigų rinkinius, iš kurių viena seniausių buvo E/fyškevičiaus kolekcija, sudariusi 1856 m. įsteigto viešo ar
cheologijos „Senienų muziejaus“ Vilniuje pagrindą. Joje
nemaža buvo ir gludintų akmeninių kirvukų.7Įdomu, kad
jie atitiko Perkūno kirvuko, kaip griaustinio dievui pri
klausiusio daikto, įsivaizdavimą.
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The bullet of Perkūnas (The Thunderer)
is a sign of the Thunder—God
Nijolė LAURINKIENĖ
Perkūnas' bullet (also named Perkūnas' hatchet
or Perkūnas’ arrow) was considered to be an attribu
te of the Thunder-God Perkūnas. Perkūnas' bullet
(hatchet) was fancied as round or oblong stone with
a hole. It is stated that Perkūnas’ hatchets are made
of flint and fire was struck from it according to some
beliefs or it was made from belemnite. Perkūnas’bul
let is linked to the image of lightening in Lithuanian
folklore. Perkūnas’ bullet was considered to be holy
and it performed protective and curative functions.
Thus, Perkūnas' bullet is really a stone or a tool
made of it reminding often of ancient archaeologi
cal finds - stone hatchets from the Stone Age. Such
stone hatches were called the Perkūnas' bullets
among the folk.

Ir „gyvulius raikia gydzyc kap žmonis ..
Ramūnas TRIMAKAS

Marcinkonių apylinkėse (Dzūkijos nacionaliniame par
ke) su Vilniaus universiteto etnologijos specializacijos stu
dentais liaudies medicinos žiniomis pasidalijo dvidešimt vie
na moteris ir aštuoni vyrai nuo penkiasdešimt ketverių iki
aštuoniasdešimt šešerių metų. Iš užrašytų duomenų matyti,
jog daugiausia gydyta vaistiniais augalais, rečiau —gyvuli
nės kilmės medžiagomis. Be to, praktikuojamieji gydymo bū
dai siejosi ir su magija. Nors vyrai apie gydymą tikino irgi
nusimaną, tik vaistažolių nerenką, žiniomis dalijosi santū
riau, laikydami tai moterų užsiėmimu.
Kadangi apie dažniau pasitaikančių ligų gydymą vaista
žolėmis „Liaudies kultūroje“ 1991 m. Nr.3—6 rašyta (paren
gė Nijolė Marcinkevičienė), priminsiu tik keletą retesnių „re
ceptų“. Plačiau aptarsiu gydymą gyvulinės kilmės medžiago
mis, burtais ir magija bei liaudies veterinarijos tradicijas šia
me kiek mažiau civilizacijos paliestame Lietuvos kampelyje.
Marcinkonių apylinkėse tebegyvena nemažai „čerauninkų“, „šeptūnų“, gydančių nuo įvairiausių ligų: danties skaus
mo, nuomario, „rožės“... Žiniuonys tarp kaimiečių turi au
toritetą, juos apylinkėse visi pažįsta. Šiaipjau „šeptūnai“ da
lytis žiniomis su bet kuo vengia, lyg susitarę pabrėždami ne
rašytą taisyklę: „receptus sekas perduoc cik vienam žmogų
ir cik kap pajauc, kad arcinas smercis.“
Dauguma pateikėjų liudijo apie nepagydomo ligonio ar
ba išsigimusio vaiko numarinimą. Pasak Varonės Grigienės
iš Antrųjų Kabelių (Ašašninkų) kaimo, „žmogų užmuša morkaunyko arbata“. „Morkaunykas“ - tai nuodingoji nuoka
na, arba Cicuta virosa (lot.). Toks numarinimo būdas dar
buvo praktikuojamas po Antrojo pasaulinio karo. Pateikėjų
įsitikinimu, moralės požiūriu tai esą pateisinama, kadangi
nutraukiamos ligonio kančios ir baigiasi juo besirūpinančių
žmonių vargai.
Nuo išgąsčio arba kada žmogus, ypač vaikas, dėl neaiš
kių priežasčių sublogsta, paliegsta, įsiserga, irgi reikia gydyti
„morkaunyku“. Vaizdžiai gydymo procesą nupasakojo garsi
tarp vietinių žolininkė Ona Gaidienė, gyvenanti Darželių kai
me (dėl garbaus 86-erių metų amžiaus gydymu jau kuris
laikas nebesiverčią). Pasak jos, nepaprastai svarbu augalo
bei skysčio santykis: verdantį vandenį reikia užpilti ant vie
nos džiovintos „morkaunyko“ šakelės su žiedais maždaug
dviejų litrų talpos puode. Vaikui (senutė suaugusiųjų šitaip
negydžiusi) reikia duoti išgerti vidutinio dydžio stiklinę, po
to nuprausti karštu vandeniu. Augalo ir vandens santykis,
arbatos kiekis priklauso nuo paciento amžiaus ir fizinio išsi
vystymo. Pateikėjos žodžiais, „jei vaikas liekci gyvas, jis jau
cikrai pasveiks“. Beje, prisiminė iš savo praktikos ir tragišką
atsitikimą: kaimynų vaikelis po pirmo gydymo seanso atku
tęs, tačiau po kelių dienų prasčiau pasijutęs, o kai procedū

rą pakartojusi, ligonis sublogęs, suskilinėjusi galvos odelė,
paskui pats pajuodęs ir miręs.
Neišgydomam ligoniui numarinti tinka „vilkažolė“ (augalo
nepavyko identifikuoti) bei „kašočius“, arba šlakinė kregždūnė (Vincetoxicumofficinale). Džiovintą „kašočiaus“ šaknį rei
kia pamerkti į pusę litro naminės degtinės ir savaitę laikyti
tamsoje. Gerti po nedaug „nuo nervų“: pirmą dieną du lašus,
antrą - tris, trečią - keturis, pamažu didinant lašų kiekį.
Pastebėta bendra tendencija —pateikėjai apie eutanazi
ją (beviltiškų ligonių neskausmingą numarinimą) labai ne
noromis pasakoja. Jie mielai vardija nuodinguosius auga
lus, mini jų tinkamumą mirčiai palengvinti, tačiau konkre
čiais pavyzdžiais iliustruoti vengia. Iš surinktos informacijos
vis dėlto įmanoma teigti, kad aptariamajame etnografinia
me areale liaudies medicinoje egzistavo griežtomis moralės
normomis grindžiama savotiška eutanazijos forma. Ji taiky
ta tik kraštutiniu atveju.
Marcinkoniškiai vaistų pasigamindavo iš naminių gyvū
nų, o dar labiau vaistams vertino laukinius gyvūnus. Antai
skausmą malšindavo taip: „Raikia paimc dalį skruzdėlyno
su skruzdelėm, sukišc drobinin maišalin, išvyrc ir an sopancų sąnarių uždėc kompresų“. Nuo vėžio nepamainomas vais
tas —rupūžė, sugauta gegužės mėnesį ir gyva užpilta nami
ne degtine. Vincas Saulevičius prisiminė, kaip pats ir kiti Kapiniškių kaimo gyventojai rupūžės antpilą gėrė nuo virškini
mo sutrikimų. Degtine užpiltą rupūžę palaikydavo tamsioje
ir vėsioje vietoje maždaug savaitę. Panašiai darydavo ir su
gyvate. Vaistas tinka ir nuo širdies, džiovos, taip pat kai skau
da gerklę. Džiovą gydo kepta gyvate, tą receptą I.Bingelienei pasakiusi jos motina. Pokary pateikėja gyrėsi išgydžiusi
pas ją apgyvendintos rusų mokytojos dukrą - keptos gyva
tės mėsą ji įmaišydavusi į blynus.
Reumatą „nuima“ arba bent jau kuriam laikui skausmus
numarina bičių įgėlimai. O medus, bičių duonelė, pienelis
- nuo kokliušo, skrandžio skausmų, persišaldymo, astmos,
taigi —„vaistas nuo visų ligų“.
Gyvūnų taukai irgi vaistas: nusilpusiems vaikams, astma
sergantiems duodavo barsuko riebalų, o nuo kosulio įtrindavo. Nuo džiovos labai gerai ir paršiuko, o jeigu nesūdytus
kiaulės ir barsuko taukus sumaišysi ir pridėsi trintos arnikos
(lot. Arnica montana) šaknies, sąnarių skausmus apmalšins.
Kiškio taukai „išvaro pašinį“ (rakštį) - reikia patepti aplin
kui rakštį arba iš kitos pusės; jei rakštis įsmigo į delną, patept kitą plaštakos pusę; kiškio taukais pasitrink kai suka
kaulus, kai ausį gelia - įlašink.
Skaudančią ausį galima ir kitaip gydyti: „Raikia vamz
deliu susuke popieri, inkišc ausin ir uždege. Šiluma kap ragi
numalšis skausmų.“
Kam nepasitaiko koją arba ranką išnirti! Bet tai, anot dzū
kų, vieni niekai, jeigu skaudančią vietą apdrėbsi moliu ir stip
riai apriši. Ona Gaidienė sakėsi sąnarių skausmą galinti nu
malšinti ir plytos dydžio titnago gabalu: jis atšaldo, apramina.

27

Pateikėjai pabrėžia psichologinį aspektą: „Jei cikėsi, tai
ir padės“.
Liaudies medicinoje apstu magijos elementų; daugelis
minėjo „migciaus“, arba „migsciaus“ mezgimą („migcius“
- siūlas su primaizgytais mazgeliais). Viena tikino, kad „mig
ciaus“ rišimui užtenką paprasto siūlo, kita tvirtino, kad šis
turįs būti lininis, trečiai svarbiausia - kad raudonas būtų.
Kai išsinarini koją, ranką ar kitą kūno dalį, užrišk „migcių“,
ir atsitaisys. Pagyvenęs marcinkoniškis gyrėsi žinąs sudėtin
gesnį būdą, „kaip daryti migcių“, senelė išmokino: lininia
me siūle maždaug kas centimetrą reikia rišti po mazgelį (iš
viso devynis) ir „devynis kartus be atsidusimo sukalbėti „Svei
ka Marija“, po to aprišti išnarintą vietą“; arba: paimti lininį
siūlą ir rišti mazgelius, būtinai sėdint ant slenksčio; kiekvie
ną mazgą rišant, sulaikius kvapą kalbėti „Sveika Marija“, o
baigus rišti pasakyti —„Amen“; rišti abiejų rankų nykščiais
ir bevardžiais pirštais.23Toks gydymo būdas dar gana gyvas,
liaudies veterinarijoje jis patyrė mažesnę destrukciją.
Maginę priemonę - užkalbėjimus, kaip ir „migcių“, bū
tų galima priskirti gydymui autosugestija. Pasak Konstanci
jos Antončikienės, „galbūt padeda ne tiek pats šeptūnas, kiek
noras pasveikti“. Šiaipjau pateikėjai „čeraunykais“ tiki, šie
aplinkinių pripažinti, tačiau pasitaikė, kai vienas kitas iš „šeptūnų“, iš kaimiečių tamsumo pasišaipė. Minėjo voratinklio
vyniojimą ant žaizdų kraujavimui sustabdyti, tai priskirdami
prie burtų arba vadino „durnyste“.
Paprastai užkalbėtojai kalba specialias „maldeles“, ku
rių kiekviena palengvina vis kitą negalią: danties skausmą,
„priemėtį“, „rožę“, stabdo kraujavimą ir pan. Kadangi už
kalbėtojai itin nenoriai bendrauja, pavyko užfiksuoti vos vie
ną ir tą patį ne visą užkalbėjimą. Juozas Beleckas iš Kapiniškių kaimo, gydąs „nuo rožės“ ir pilvo skausmo, sakėsi kal
bąs „Tėve mūsų“ ir „Sveika Marija“, prie kurių priduriąs tri
jų keturių žodžių specialias maldeles. Kokie tai žodžiai, —
nesakė. Jeigu užkalbėtojas magiškuosius žodžius kam nors
pasakytų, šie netektų galios: „Ji perais tam, katri sužinos už
kalbėjimų“. Maginės žinios perduodamos šeimos nariui vyriausiajam arba jauniausiajam vaikui. Kiti „šeptūnai“ tvir
tino, jog „ligų gali išvaryc cik už jų piktesnis“ (užkalbėtojas).
Tokie žmonės klausinėtojo paprastai nemėgsta, žvelgia įta
riai, kaip į „verslo paslaptį“ besigviešiantį.
***

Nors pagrindinis ekspedicijos tikslas buvo rinkti žinias
apie liaudies mediciną, tačiau pasisekė nemažai išgirsti apie
liaudies veterinariją. Kadangi gyvulių gydymas laikomas vy
rišku užsiėmimu, apie galvijų gydymo būdus pasakojo dau
giausia vyresnio amžiaus vyriškiai. Moterys irgi šį tą žinojo,
ypač apie gydymą magija.
Visų nuomone, „gyvulius raikia gydzyc kap žmonis“. Tad
iš racionaliųjų gydymo priemonių dažniausiai vartojamos
vaistažolės. Beje, jų sąrašas kur kas skurdesnis nei žmonėms
gydyti.
Arkliauogės miltinės (Arctostaphylosuvaursis), tarmiškai
vadinamos miškauoge, nuoviru, arnikos (Amica montana) žie
dų bei šaknų spiritiniu antpilu girdo, kai gyvuliai nebeėda,
sutrinka virškinimas. Česnakas (Allium sativum) padeda, jei
gu arklys nebeišgali šlapintis. Pirmiausia reikia „an kryžaus
uždėc šlapių maišų ir pyle vandenį“, po to šlapinimosi angon
įdėti česnako skiltelę.“19Gysločio (Plantago major) lapai, kaip
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ir žmogui, gydo žaizdas, sustabdo kraujavimą, o džiovintų pum
purėlių, kmynų (Carum carvi) nuoviras, kraujažolių (Achil
lea millefolium) arba stravylų lapų, taip pat pelynų (Artemi
sia abstinthium) arbata sulaiko viduriavimą, pagerina virški
nimą. Ramunėlių (Matricaria chamomilla) arba čyžmų arba
ta patariama girdyti karvę, kai šiai „sustoja skrandis“. Jei kar
vė šlapinasi krauju arba neėda, „raikia sugirdzyc notrų“ (Stachys), tarmiškai notkų. Šaltekšnio (Frangula alnus), kaip ir
šermukšnio (Sorbus aucuparia) žievių nuoviras stabdo krau
javimą - duoti gerti, taip pat nuplauti žaizdas. Nepamaino
mas dalykas sičiažolės (augalo nepavyko identifikuoti) nuo
viras karvei apsiveršiavus —sustiprina organizmą.
Vaistažolėmis paprastai gydomi stambūs galvijai —ar
kliai, karvės, kiaulės, kiti naminiai gyvuliai - rečiau. Pasak
pateikėjų, jie „patys išsigydo“, o jei ne, tai „gerau nugalabyc, kad nesikankytų“.
Liaudies veterinarijoje gyvulinės kilmės medžiagos ne itin
populiarios. Pateikėjai tvirtina, kad geras vaistas —džiovin
ta gyvatė: ją sušėrus pagerėja gyvulio apetitas. Jei gyvulys
ėda, bet dėl nežinomų priežasčių nyksta, tinka ir džiovinta
rupūžė, tačiau ji būtinai turi būti sugauta gegužės mėnesį.
Vasarą karvės dažnai suserga tešmens uždegimu, nes
karštą dieną mėgsta pabraidyti upėje. Karščiuojantį tešme
nį reikia įtrinti nesūdytais taukais.17Jei gyvulį „ima pūse“,
gerai išplakti kiaušiniai (galima su cukrum); tinka pienas,
tiek šviežias, tiek raugintas, o, anot Marytės Grigaitės, ge
riausiai —pačios sunegalavusios karvės. Jeigu gyvulys spy
riojasi, nebijok jėga iš butelio sugirdyti.
Liaudies veterinarijai būdingos specifinės gydymo priemo
nės: karščiuojančios kiaulės įtrinamos actu; jeigu „gyvulį išpuca, nedyrba skrandis“, gerklėn supilama aliejaus; galima
duoti naminės degtinės, druskos; kiaulėms apetitą pakelia iš
rūgos; jos taip pat tinka, jeigu gyvulys serga „raudonuke“.
Aštuoniasdešimtuosius einanti Ona Baublienė žinanti
„nuo pūtimo“ būdą: reikia per pusę perdaužti butelį, jo kaklelį
pakaitinti karštame vandenyje ir įstatyti galvijui j šalinimo an
gą - pro butelio kaklelį išeis susikaupusios dujos. Paulina Sta
siulionienė aiškino, kaip „daryti atavijų“, kai gyvuliui sutrin
ka virškinimas: reikia gainioti galviją tol, kol šis nesuvirškintą
maistą atrys. Po kurio laiko gyvulį pašerti, į maistą įdėjus su
kiaušinio baltymu sumaišytų šermukšnių uogų arba lapų.
Jeigu arkliui lūžta koja (toks gyvulys paprastai laikomas
nebepagydomu), lūžio vietą reikia apdrėbti mėlynuoju mo
liu ir tvirtai aprišti, nes „molis nuima skausmą, greičiau sugyja kaulai.“3
Kartais veršiuko, rečiau karvės „uodegon įsimeta kirmė
lė“. Stepas Kašėta sakosi ne sykį „nuo tos kirmėlės“ gydęs
kaimynų gyvulius, nors, kaip pats pastebi, „veterinoriai to
kio dalyko (ligos - aut.) nepripažįsta.“ Pirmiausia reikia nuo
dugniai apčiupinėti karvės uodegą, o aptikus kirminą, skus
tuvu prapjauti tą vietą. Pjauti atsargiai, ypač veršiukui, ka
dangi per neatsargumą galima nupjauti uodegą. Pjūvio vie
tą užpilti terpentinu ir tvirtai aprišti.
Liaudies veterinarijoje atskirai sričiai priskiriamas ira
cionalus arba magiškasis gydymo būdas. Žinoma ir tarpinė
sfera, kai racionalusis ir iracionalusis gydymo būdai susiję.
Jeigu karvei įkirto gyvatė, įkandimo vietą būtina įtrinti rū
gusiu pienu arba geležimi; gyvulį reikia aprūkyti cukrumi į puodelį su žarijomis įberti cukraus ir einant ratu apsmilkyti karvę; įkirstą tešmens vietą įtrinti „mėlynu akmeniu“. Kai

karvė nebeduoda pieno, ištinsta tešmuo, reikia jį įtrinti juo
du akmeniu ir išmelžti susikaupusį pieną; jei galviją pučia,
jis įtrinamas anglimi, po to sugirdomas pienas arba aliejus,
arba plaktas kiaušinis.
/
Maginio gydymo būdo, ypač užkalbėjimų, pavyko užrašy
ti tikvieną pavyzdį —nuo kiaulių ligų. „Paslaptį išdavė“ Izabelė
Bingelienė: „Raikia į saujų paimc miežių ir neatsikvepianc
sukalbėc tokius žodžius: „Ajo Viešpats Jėzus iš Jeruzalės ir
sutiko šventų Jokymų. Viešpats Jėzus paklausė Jokymų: „Kur
eini, Jokymai?“ „Einu Jeuzalėn,- sakė,- kiaulės serga.“ Vieš
pats Jėzus tarė: „Grįžk, paimk miežių ir duok kiaulėm, ir bus
sveikoskap plienas.“ Po to, vis dar neatsikvėpus sukalbėt „Svei
ka Marija“, pūstele miežius ir supilė kiaulių lovia“
Jei gyvulys išsinarina koją, ant pakenktos vietos užriša
mas „migeius“. Mazgelius reikia rišti su lininiu siūlu. Toliau
nuomonės išsiskyrė: vieni teigė, kad svarbu mazgelių skai
čius (pavyzdžiui, surišti „triskart po devynis“), kiti —ne. Dau
guma informatorių mano, kad „darant migeių“ būtina su
kalbėti „kažkokią maldelę“. Nesutarė dzūkai ir dėl laiko:
anot vienų, kada tai darysi —nesvarbu; kiti ginčijo —rišti
reikia saulei netekėjus arbajai nusileidus. Panašų „migeiaus“
rišimo būdą jau minėjome: sėdint ant slenksčio, nykščiu ir
bevardžiu pirštu lininiame siūle užrišami devyni mazgai ir
kiekvienam mazgui sukalbama po „Sveika Marija“, o bai
gus pasakoma „Amen“. Kalbant maldą negalima iškvėpti
oro, atsikvepiama tik baigus.22
Kaip matyti, dėl tradicijų destrukcijos kai kas iš maginių
žmonių gydymo būdų perėjo į liaudies veterinariją.
„Nuo akių pabojaus“ gyvuliai aprūkomi: „nuo slenksčio
ir stalo priešingų kampų kryžiavai atpjauk medžio gabaliu
kų, sumaišyk, pridėk karicažolės (augalo nepavyko identifi
kuoti) ir aprūkyk gyvulį.“22Jei „apvaražijo varažbitnikas“, o
„varažbitnikai varažino daugiausia prieš šventų Jonų“, tai
reikia daryti taip: „švencytų „karėčiažolyną“ indėk vyžon,
uždek ir tris kartus apnešk aplink gyvulį. Eidamas ratu, rūkstancų vyžų suk atgalia ranka.“14
Apsirgusį galviją „nuo piktos akies“ geriausia aprūkyti:
galima autkojų arba žalčio išnara. „Įdėk skepetaitėn, uždek
ir aprūkyk nuo galvos ligi kojų.“19Dalijona Saulevičienė ži
no ir kitą būdą: „Tris sykius aplink gyvulį apnešk druskų.
Druskų laikyk ciesion rankon, atopakaliai pakraipis rankų,
suk prieš laikrodžio rodzyklį ir tris rozus pasakyk: „druska
akyse, akmuo dancyse“. Po to atbulom nuveik prieg pečiaus
ir per pecį druskų inmesk ugnin.“
Gerai nuo „piktos akies“ gydo moters šlapimas, tereikia
juo praplauti „nužiūrėto“ galvijo akis.26
Apsiveršiavusi karvė greičiau atsigaus, jei „duosi suėse
plotkelį (kalėdaitį - aut.) arba Trijų Karalių kreidų.“
Taigi tradicines liaudies medicinos žinias geriausiai yra
išsaugojusi ir joms teikia pirmenybę vyresnioji karta, nors
apie senuosius gydymo būdus nusimano ir jaunesni dzūkai.
Tebegydoma augalinėmis bei gyvulinėmis medžiagomis, taip
pat maginėmis priemonėmis, ypač jeigu kiti vaistai nepade
da. Pavyko užfiksuoti užuominų apie savotišką eutanaziją
(nepagydomo ligonio numarinimą).
„Gyvulius raikia gydzyc kap žmonis“, - kaip susitarę tei
gė dzūkai. Gyvulių gydymas laikomas labiau vyrišku užsiė
mimu, nors šį tą išmano ir moterys, ypač apie gydymą magi
ja. Tačiau liaudies veterinarijos tradicijos labiau sunykusios
- žmonės bevelija pasikliauti mokytais veterinarais, nors apy

linkėje išlikę garsių liaudies „veterinorių“ (Stepas Kašėta Ka
šėtų kaime ir kt.), turinčių didesnį autoritetą nei diplomuoti
specialistai. Deja, liaudies veterinarijos žinių perimamumas
akivaizdžiai nutrūkęs, ko negalima kategoriškai teigti apie
liaudies mediciną.
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Animals must be also cured like people
Ramūnas TRIMAKAS
It isseen fromthe material gathered byVilnius Universi
ty ethnology students in the surroundings of Marcinkoniai
(the Dzukian national park) that medical treatment bymate
rials of vegetable origin and magic is better managed by the
elder generation. Though presenters spoke veiylittle and un
willingly some cases of euthanasia are fixed.,Animals must
be cured like people“ - Dzūkai affirmall together. Unfortu
nately, the succession of folkveterinary knowledge is broken
much more than that of folk medicine.

29

Lietuvos medinių kulto pastatų eksterjero polichromija
Pagal rašytinius šaltinius
Rimvydas LAUŽIKAS

Turime studijų apie liaudies gyvenamųjų pastatų,1bal
dų, audinių, drabužių spalvas, o Lietuvos katalikų kulto
pastatų eksterjero polichromija nenagrinėta. Įdomu paly
ginti jų ir bažnyčių bei koplyčių dažymą, pabandyti atsekti
regioninius dėsningumus, vienos ar kitos spalvos plitimo
laikotarpį. Remiamasi bažnyčių vizitacijų aktuose ir inven
toriaus aprašymuose pateiktomis spalvomis. Straipsnyje pa
naudota medžiaga apima XVII a. vidurį —XX a. pradžią
ir nagrinėjama dviem aspektais:
a) kai išeities taškas —pastato architektūros elemen
tas ir toliau nagrinėjama jo spalva;
b) kai išeities taškas spalva ir toliau nagrinėjama, ko
kiems architektūros elementams ji būdinga, kaip spalvos
derintos tarpusavyje.
Iš viso surinkta informacijos apie 194 kulto pastatų
architektūros elementų polichromiją. Iš jų 22 atvejais
(11,3 proc.) nudažytos sienos; 17 (8,7 proc.) stogas; 6 (3
proc.) frontonai; 82 (42,2 proc.) bokštai arba kupolai; 37
(19 proc.) durys; dar dažyti langų rėmai, lietvamzdžiai,
kolonos, kryžiai, karnizai, galerijos. Iš jų 139 (71,6 proc.)
- Žemaičių vyskupijoje (pagal 1849 m. ribas), 54 (27,8
proc.) Vilniaus vyskupijoje ir pirmojoje Užnemunėje. Iš
aprašymų matyti, jog Žemaitijoje labiau mėgta dažyti baž
nyčias ir koplyčias arba ši savybė bent labiau akcentuota
aprašymuose. Populiariausios šios spalvos: 82 atvejais
(42,2 proc.) raudona, 74 (38, 1 proc.) žalia, 5 (2,5 proc.)
geltona, 6 (3 proc.) balta; dar dažyta žydra, ruda, bron
zos, juoda, pilka, aukso spalvomis.

Architektūros elementų dažymo ypatumai
Sienos. Gyvenamųjų pastatų sienos pradėtos dažyti tik
XX a. pradžioje,2o seniausia žinutė apie dažytą bažnyčios
išorės sieną siekia 1663 m (Pandėlio bažnyčia3). Iš žino
mų atvejų gal kiek daugiau pastatų (šeši) dažyti raudonai,
du tamsiai plytine, o Beržoro kalvarįjų koplyčios - ochros
spalva (ši spalva dabar nebenaudojama). Raudonoms sie
noms atsirasti įtaką galėjo daryti keli veiksniai: gotikos pe
riode paplitusi tradicija net mūrinius pastatus dažyti rau
donai (Vilniaus Šv. Onos bažnyčia); siekimas, kad medinis
kulto pastatas atrodytų tarsi sumūrytas iš raudonų plytų;
raudona spalva —kaip aukos (kraujo) spalvos simbolika
(Kalvarijų koplyčios).4Šios spalvos sienos apytikriai toly
giai išsidėsčiusios Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų teritori
jose. Raudonai spalvai išnykti įtaką galėjo daryti klasiciz
mas, atmetęs sodrias, ryškias spalvas, taip pat Rusijos im
perijoje buvusi visuomeninių pastatų eksterjero polichro
mijos reglamentacija.5Vėlyviausi tokio dažymo pavyzdžiai

30

yra XIX a. pabaigos - XX a. pradžios.6 Kiek gausesnė
grupė —baltos sienos. Ankstyviausia informacija dažius
šia spalva —1775 m. žinutė apie Onuškio bažnyčią.7Daž
niausiai šią spalvą išgaudavo nutepant pastatą kalkėmis,
rečiau - aliejiniais dažais. Tokiu dažymu, matyt, norėta,
kad medinis pastatas primintų tinkuotą mūrinį, o galbūt
įtakos turėjo XVIII a. pab. —XIX a. pradžioje plitęs klasi
cizmas. Tai būdinga tik šiaurės rytinei Lietuvos daliai. Da
bar taip nebedažoma, nes nepraktiška —balta spalva grei
tai susitepa, ypač jei miestelio namai kūrenami anglimis.
Paplitusios žalia ir geltona spalvos. Žalia - anksty
vesnė: 1742 m. minimos žalios Švėkšnos bažnyčios sie
nos.8 Ištakos galėtų būti noras siekti pastato ir aplinkos
(medžių, žolės, krūmų) harmonijos. Ilgainiui tradicija ny
ko, ir dabar žaliai nebedažoma. Geltona spalva pradėta
dažyti vėliau. Ankstyviausia informacija —1821 m. apie
Utenos ir Vegerių bažnyčios dažymą. Vėliau ši spalva vis
labiau pradėta mėgti. Dabar geltona yra vyraujanti kulto
pastatų sienų spalva. Į Lietuvą ją atnešti ir išplatinti galė
jo mūrinė klasicizmo architektūra, nes etnografinėje me
džiagoje geltona spalva nėra paplitusi.
Po vieną atvejį užfiksuota dažius sienas pelenų spalva
(ir dabar tebestovi Sedos bažnyčia) ir bronzine bei žydra
spalva. Pastaroji būdingesnė judaizmo, o ne katalikų sak
ralinei architektūrai, nors ir krikščionims ji reiškia dangų,
tiesą, Mergelę Mariją.
Stogas. Apie gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų stogų
dažymą duomenų neaptikta. Kulto pastatų stogą irgi da
žydavo nedažnai. Ankstyviausias dažymo atvejis —1635
m. Pandėlio bažnyčia.9 Visi gontiniai stogai dažyti raudo
nai. Galima manyti, kad siekta nuo drėgmės apsaugoti,
taip pat norėta imituoti čerpes, kuriomis dengė daugumą
mūrinių pastatų. Stogų dažymo tradicija gali būti gana se
na: XII - XIV a. mūrinėje architektūroje buvo žinomi gla
zūruotomis čerpėmis dengti stogai.10
frontonas. Jį dažydavo rečiau nei sienas. Jis papras
tai būdavo tokios pat spalvos kaip sienos; kaip kontras
tas nedažytoms sienoms; kaip fonas Dievo Apvaizdai ar
kitiems paveikslams ant jo piešti. Vyraujančios pelenų
(pilka), žalia, raudona spalvos. Jų pasirinkimo motyvai
turbūt panašūs kaip ir sienų, nebent išskyrus atvejus, kai
ant frontono ką nors tapydavo, —tada pasirinkimą lem
davo pagrindinio paveikslo spalva.
Bokštai (kupolai). Šis kulto pastatų architektūros ele
mentas dažniausiai dažytas (turbūt norėta jį paryškinti),
nes būtent jis skyrė bažnyčią nuo gyvenamojo namo. Anks
tyviausias spalvotas bokštas —Jiezno bažnyčia 1640 m 11
Bokštus dažė raudonai (seniausias pavyzdys —1681 m.
Maišiagalos bažnyčia12). Ši spalva sietina su dviem moty
vacijomis: su noru bokštą išryškinti kaip pagrindinį baž

nyčios elementą; gotikos laikus menąs siekimas, kad me
dinės bažnyčios bokštai primintų mūrines. Šios grupės pa
vyzdžių Žemaitijoje du kartus daugiau nei Vilniaus vys
kupijoje. Tokiam dažymui išnykti įtakos turėjo tie patys
veiksniai, kurie išstūmė raudonos spalvos sienas. Be to,
vėlesniais laikais daugumą kupolų padengdavo cinkuota
skarda ir nebedažydavo.
Seniausias žaliai nudažytas yra Prienų bažnyčios bokš
tas (1750 m.)13. Tai kontrastuojanti su nedažytu ar rau
donai dažytu stogu spalva. Ji tris kartus daugiau paplitusi
Žemaitijoje negu Vilniaus vyskupijoje. Ankstyviausi spal
voti bokštai buvo paauksuoti. Pasitaikydavo ir raudonų
su baltomis juostomis.
Durys. Šį architektūros elementą dažė ir gyvenamuo
siuose namuose.14Ankstyviausia Tverų bažnyčia —1764 m 15
Pasak K. Čerbulėno,16 namų duris dažė mėlynai, švelniai
žaliai, geltonai, raudonai. Kulto pastatų durys dažniausiai
žalios (80 proc. Žemaitijoje). Neabejotinai tai susiję su tuo,
kad žemaičiai labiau mėgo tamsesnes, sodrias spalvas (bal
dai, rūbai).17 Žalios durys sudaro pastato ir aplinkos har
moniją. Durys taip pat dažytos raudonai, geltonai ir rudai,
bet tai tėra pavieniai atvejai.
Langų rėmuose vyrauja žalia spalva. Stengtasi duris ir
langų rėmus dažyti viena spalva, kad sumažėtų kontrastas
su aplinka.
Kryžių dauguma dažyti žaliai.
Kitiems elementams - lietvamzdžiams, kolonoms,
karnizams, balkonėlių grotelėms —būdinga žalia spalva.

Spalvų paplitimas ir derinimas
Raudona. Populiariausia. Anksčiausiai fiksuota Pan
dėlio bažnyčioje 1635 m.,18vėliausiai —1936 m. Joniškio
(Molėtų raj.) bažnyčioje.19 Raudona spalva dažniausiai
derinta su žalia, taip pat balta, ruda.
Žalia. Antra pagal paplitimo gausumą spalva. Anks
čiausiai, 1741 m., Alsėdžiuose.21 Ši spalva derinta su rau
dona, balta ir geltona spalvomis.
Geltona. Dabar vyraujanti kulto pastatų eksterjero
spalva, bet aprašomuoju laikotarpiu ji buvo menkai pa
plitusi. Ankstyviausi pavyzdžiai - XVII a. auksuoti Jiez
no bažnyčios bokštai,22 bet kaip savarankiška spalva pa
žymėta tik 1821 m. Vegerių ir Utenos bažnyčiose.23
Balta. Aptikta dešimtyje architektūrinių elementų (5,1
proc.). Ankstyviausia —1775 m. Onuškio,24 vėlyviausią
- 1912 m. Šventežerio25 bažnyčiose. Ši, kaip ir geltona,
derinama su žalia ir raudona spalvomis.
Pilkai (pelenų) dažyti šeši elementai (3 proc.). Tai gali
būti nuo laiko patamsėjusi balta spalva, o gal tai sąmonin
gas noras simbolizuoti atgailą26 (pelenai, Pelenų diena).
Chronologiškai jos paplitimo laikotarpio pradžia sutampa
su baltos spalvos paplitimu, ji išliko iki šiol Derinama su
raudona ir žalia spalvomis.
Kitos spalvos. Po vieną du atvejus pasitaiko žydros,
rudos, juodos, bronzinės spalvos.
Kulta pastatų, kuriuose būtų keli dažyti elementai, nė
ra daug, dėl to yra sunku nuosekliau atsekti kelių spalvų
derinius. Užfiksuoti tokie sienų bei stogo spalvų derini

mo variantai: raudonos sienos ir toks pat stogas; šviesios
(baltos, geltonos) sienos ir raudonas stogas. Stogo ir bokš
tų derinimo pagrindiniai variantai šie: raudona su rau
dona bei raudona su žalia; sienų ir durų: raudona su ža
lia; šviesi (pelenų, balta, geltona) su žalia, raudona.
Spalvų irjų derinių išsidėstymo geografinius dėsningu
mus atsekti sunku, nebent reikėtų pažymėti, jog pastebė
tos kelios raudonos spalvos „salos“: viena Vidurio Lietu
voje, kita Žemaitijoje (Varnių, Plungės, Skuodo apylinkė
se). Etnografinių zonų skirtumų, kaip namų, baldų ar rū
bų spalvos, čia neišiyškėjo.

Išvados
1. Žinios apie medinių kulto pastatų eksterjerų po
lichromiją siekia XVII a. vidurį. Turima medžiaga leidžia
tvirtinti, kad dažniau buvo dažomos Žemaitijos bažny
čios.
2. Mūsų laikais labiausiai paplitusi geltona spalva atsi
rado palyginti vėlai, klasicizmo mūrinės architektūros įta
koje. Praeityje bažnyčios dažniausiai dažytos raudonai ir
žaliai. Daugiausia spalvindavo architektūros elementus —
bokštus ir kupolus.
3. Dažyta siekiant apsaugoti pastatą nuo drėgmės, imi
tuoti mūrinę architektūrą (balta ir raudona), bažnyčią su
sieti su aplinka (žalia spalva), kontrasto principu išryš
kinti kurį nors pastato architektūros elementą.
4. Polichrominiai skirtumai atskiruose regionuose neišryškėja, bet galima įžvelgti savotiškas spalvų „salas“.
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Polychromy of the
exterior of Lithuanian
wooden cult buildings
Rimvydas LAUŽIKAS
Polychromy of the exterior of
Lithuanian wooden cult buildings
is still an unvestigated matter. Co
lours, their distribution and the pe
culiarities of combination of the se
cond half of the 17thand the begin
ning of the 20thcenturies are inves
tigated in the article. The referance being made to the data presen
ted in written sources (inventories
and inspection acts). The data
about polychromy of 194 architec
tural elements are available. It may
be noted that the painting of cult
buildings was done in Žemaitija
more often, though the distribution
of colours according to ethnograp
hical areas is not observed. Domi
nating colours in the period descri
bed were the red and green which
are not used at present. Their di
sappearance might have been influ
enced by the spread of stone archi
tecture of classicism and former
paiting regulation of public buil
dings in czarist Russia. The yellow
colour was taken and spread
through the whole Lithuania by
classicism and this colour domina
tes in polychromy of cult buildings
at present although it was entirely
unpecular for the period described
as in the case of other ethnograp
hical material. It was painted in whi
te, grey, brown and blue as well.
The tower of a building was the
most frequently painted element;
walls, roofs, doors, window—frames,
columns and carnices were being
painted too. The motives for pain
ting are various: the protection of
buildings against moisture, the ma
king a wooden building similar to
stone one (red and white colours),
the lessening of the contrast betwe
en a building and environment (na
ture) — the green colour and the
contrasting revelation of one of the
elements of a building.
Green and red, green and whi
te, red and white, yellow and green
also red were combined most often.
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Laukų šventinimas
Punsko apylinkėse
Nuo seno Lietuvoje gegužės pabaigoje, birželio mėnesį buvo šventinami lau
kai. Ta apeiga turėjusi apsaugoti kaimų laukus nuo visokio blogio - sausros, liū
čių, piktžolių ar ligų. XX a., gyventojams skirstantis j vienkiemius, laukų šventini
mas (kartais kartu šventindavo ir vandenis) savaime pradėjo nykti. Daug kur jis
transformavosi į individualų laukų šventinimą Velykų rytą švęstu vandeniu, par
neštu iš bažnyčios Didįjį šeštadienį. Iš etnografinės medžiagos matyti, jog ilgiau ir
plačiau apeiga gyvavo Užnemunės pietinėje dalyje. XX a. 4 dešimtmetyje laukai
dar plačiai šventinti Veisiejų, Sangrū
dos, Liubavos apylinkėse, t.y. Lenkijos
pasienyje.
Neatsitiktinai tarp Punsko lietuvių ši
apeiga tuo metu taip pat buvo gana gaji
(pasiremsiu 1995 m. ekspedicijos šio
se apylinkėse metu surinkta medžiaga).
Sutarę šventinti laukus, kurią nors sa
vaitės dieną parsiveždavo kunigą, ir gy
ventojų procesija, perėjusi per kaimą,
apeidavo aplink ūkininkų laukus. Ketu
riuose laukų kampuose kunigas pa
šventindavo žemę. Tai dažniausias
apeigos modelis. Eidami giedodavo
„Visų šventų litaniją“, kitas giesmes.
Kartais sustodavo pasimelsti prie kry
žių. Šlynakiemy, Vaičiuliškėse ir kitur
kartais prie kelio pastatydavo keturis al
torėlius su šv. Marijos paveikslu ir pasi
meldę atlikdavo apeigą. Vaičiuliškių kai
me šventindavo ne laukų kampus, bet
lauko viduryje jį pašventindavo į visas
keturias puses, t.y. pažymėdavo kry
žiaus ženklu (taip darydavo ir Liubave),
1 nuotr. Vaitakiemio kaimo laukų žemė j bažnyčią
atnešama pintinėlėje.
kadangi netoliese yra ežeras, pašven
tindavo ir jį. Ceremo
nija buvo atliekama
įvairiai - gal dėl kai
mo tradicijų, kunigo
norų, kaimo dydžio ar
laukų išsidėstymo.
Pagaliau apeiga ne
būtinai vykdavo kas
met. Laukų šventini
me dalyvaudavo kas
nors iš suaugusių šei
mos narių, dažniau
siai iš šeimininkų. Kar
tais po apeigos su
rengdavo bendras
sudėtines kaimo vai
šes, kuriose dalyvau-

3 nuotr. Viename iš šventoriaus kampų šventinama žemė.

šventinami Vaitakiemio kaimo laukai.
Su kunigu sutarus, kurj sekmadienį bus
šventinama kaimo žemė, ji buvo atneš
ta iš kaimo pintinėlėje (1 nuotrauka).
Po sumos išėjusi su kunigu iš bažny
čios Vaitakiemio kaimo tikinčiųjų pro
cesija (2 nuotrauka) su giesmėmis pa
suko aplink bažnyčią, sustodama ke
turiuose kampuose, kur kunigas, sukal
bėjęs maldą, šventino žemę (3 nuotrau
ka). Taigi šiuo atveju tarsi simboliškai
pašventinami keturi laukų kampai. Pa
šventintą žemę kaimo gyventojai išsi
dalina (4 nuotrauka), kad parsinešę j
namus išbarstytų savo laukuose.
Apeiga liudija netik laukų šventini
mo papročio gyvybingumą ar prisitai
kymą prie pakitusių sąlygų, bet ir kai
mo bendruomeninio gyvenimo tradi
cijų išlaikymą. Lenkijos kaimuose ne
buvo masinio vienkiemių ir kaimų nai
kinimo bei prievartinio gyventojų kėli
mo j gyvenvietes, todėl išliko, nors vi
duje ir kintanti, kaimų struktūra. Tai iš
saugojo kaimo savimonės jausmą, bu
vusį tradiciniame kaime ir dariusį įta
ką tiek visuomeniniam jo gyvenimui,
tiek šventėms. Punsko apylinkėse at
gyja Kryžiavų dienų (švenčiamų trys
dienos prieš Šeštines) šventimas at
skiruose kaimuose bei gausinga tra
dicinė Devintinių procesija per mies
telį. Taigi Punsko apylinkėse išlikę kai
mai kaip socialinis organizmas išsau
gojo jiems būdingas visuomeninio ir
religinio gyvenimo formas.
Jonas MARDOSA
Autoriaus nuotraukos

4 nuotr. Žmonės dalijasi pašventintą žemę.

davo ir kunigas. Būdavo, kad lenkai vaišėms susirink
davo atskirai, nors apeigoje dalyvaudavo kartu.
Laukų šventinimą, kaip viešą religinę apeigą, Punsko
apylinkėse Antrojo pasaulinio karo metu pradėjo drausti
vokiečių valdžia, o galutinai uždraudė pokaryje (Lietuvo
je praktiškai dėl tų pačių priežasčių ši tradicija išnyko 1940
m.). Tačiau Lenkijos katalikų bažnyčia turėjo autoritetą ir
svarias pozicijas, todėl „statant socializmą“ religinis žmo
nių gyvenimas liko aktyvus. Pradėjus drausti laukų šven
tinimą kaimuose, apeiga modifikavosi į kaimų žemės šven
tinimą bažnyčios šventoriuje. Tokią apeigą 1995 birželio
25 d. kartu su Lietuvos istorijos instituto etnografų eks
pedicija teko stebėti Punske. Tą dieną simboliškai buvo

T h e c o n s e c ra tio n o f fie ld s in th e
s u rro u n d in g s o f P u n s k a s

Jonas MARDOSA
With the beginning of the ban of consecration of
fields in the surrounding countryside of Punskas by
Polish authorities this custom was modified into the
consecration of countryside lands in the churchyard.
Villagers after having taken the consecrated earth ho
me devided it among themselves and scattered it in
their fields. This custom testifies not only to the vitali
ty of the ritual of the consecration of fields and the
adaptability to the changed conditions but also the
inheritance of rural community life traditions in the sur
roundings of Punskas.
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T radicinis kankliavimas šiandien
Vida PALUBINSKIENĖ

Dar prieš kokį dešimtmetį atrodė, kad Lietuvoje tra
dicinis kankliavimas jau miręs. Tačiau pirmos instrumentologinės ekspedicijos metu (1987 m) įsitikinta, kad tra
dicinis kankliavimas gyvas, yra kanklininkų, skambinan
čių tradicinėmis kanklėmis, galinčių tiksliai pademonst
ruoti įvairius grojimo bei kanklių gaminimo būdus. Tyri
nėjant archyvinę medžiagą, fonografo įrašus, iki 1937 me
tų paskelbtus darbus, paaiškėjo kai kurių neatitikimų tarp
rašytinių šaltinių ir įrašų bei ekspedicijų metu pateikėjų
pateiktos informacijos. Vyrauja du skirtingi požiūriai į
tradicinį kankliavimą: mokslinis, pagrįstas archyvinės me
džiagos, įrašų, ekspedicijų medžiagos tyrinėjimais, ir —
kiekvieno savas. Manyčiau, nereikėtų propaguoti išgal
voto kankliavimo, tuo labiau kad esama nemažai etno
grafinės medžiagos apie tradicinį. Ja pasinaudojus, gali
ma išmokti skambinti kanklėmis tradiciniais būdais. 1987
metais bendraminčių grupė, vadovaujama habil. dr.
R.Apanavičiaus, siekdama užrašyti tebeskambinančių
kanklininkų muziką bei atsiminimus, surengė instrumentologinę ekspediciją po šiaurės vakarų Žemaitiją: Kre
tingos1, Plungės, Skuodo, Mažeikių, Akmenės rajonus.
Pateikiu Skuodo rajone Barstyčių kaime surasto dar tebekankliavusio kanklininko Pr.Dargio2 (mirė 1990 m.)
vieną melodiją pavyzdį:

Atjoja bernelis jaunas nevedęs,
Vai tai, vai tai, jaunas nevedęs,
Vai tai tai, vai tai tai, jaunas nevedęs.
Padėkdie, mergele, linelius rautie,
Vai tai, vai tai, linelius rautie,
Vai tai tai, vai tai tai, linelius raut.
Tai dėkui berneli, kur juodinėji?
Vai tai, vai tai, kur juodinėji?

Šiai ekspedicijai aptarti buvo surengta mokslinė kon
ferencija „Šiaurės vakarų žemaičių instrumentinis liau
dies muzikavimas.“
•
1988 metais surengiama antroji instrumentologinė eks
pedicija po vakarų Lietuvą: Klaipėdos, Šilutės, Šilalės,
Tauragės, Jurbarko, Raseinių, Telšių, Kelmės, Šiaulių,
Radviliškio, Joniškio rajonus. Šios ekspedicijos metu rasti
trys tebeskambinantys kanklininkai. Raseinių raj. Ario
galos apyl. Gėluvos k. —St.Kručas, Jurbarko raj., Sere
džiuje —ATamulaitienė (jie skambina suvalkietiško ti
po kanklėmis), Kelmės raj. ir apyl., Biliškių k. - P.Levickis.3 Gauta nemažai papildomos medžiagos apie kankli
ninkų St. Abromavičiaus ir jo dukters Stasės, A. ir K. Ab
romavičius (Raseinių raj., Šiluvos apyl., Guodlaukio k.),
Daina „Pašiliais, pašiltais saulė tekėjo“ K. ir J. Masaičių (Jurbarko raj., Seredžiaus apyl., Padu
Įkankliavo R Dargis bysio k.), A.Čepauskio (Šilalės raj., Balsių k.) kankliavi
Iššifravo N. Visockaitė mą4. Pateikiu St.Kručo ir P.Levickio kankliuojamų melo
dijų pavyzdžius:

Kalakutų barškalų polka
Įkankliavo S. Kručas
Iššifravo V Palubinskienė
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Ūžaušo maršas
Įkankliavo O.Rudienė
Iššifravo VPalubinskienė

Valsas
Įkankliavo R Levickis
Iššifravo T. Kann
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Ekspedicija aptarta mokslinėje konferencijoje „Va
karų Lietuvos XX a. instrumentinis liaudies muzika
vimas“.
1989 metais surengta trečioji instrumentologinė
ekspedicija po Aukštaitiją: Panevėžio, Pakruojo, Pa
svalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų, Utenos, Ig
nalinos, Švenčionių rajonus. Daugiausia tebekankliuojančių muzikantų yra Panevėžio rajone: O.Rudienė
(mirė 1993 m.) ir V.Vaitekūnienė (Krekenava), J.Krikščiūnaitė (Krekenavos apyl., Švenčiuliškio k.), J.Galinauskienė ir V.Stasevičienė (Krekenava, dabar gyve
na Radviliškio raj.), R.Daniūnienė ir K.Marcinkevičienė (Panevėžys), E.Širmulienė (Naujamiestis). Vi
sus šiuos kanklininkus ir daugelį kitų skambinti mokė
Krekenavos šviesuoliai O. ir S.Rudžiai.
Iki šiol tebeskambina: Utenoje —J.Kurlavičius, B.Gasys, G.Treinienė; Kupiškio raj. Šaukliškių k. —J.Dilys;
Pakruojo raj., Rozalime - M.Minkevičienė. Visi jie kan
kliuoja suvalkietiško tipo kanklėmis.
O Rudienės paskambinta melodija:
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Biržuose ir jų apylinkėse pavyko rasti naujų patiks
linančių žinių apie žymiausių Biržų krašto muzikantų,
skambinusių penkiastygėmis kanklėmis, P.Lapienės
(Kviriškio vnk.) ir J.Plepio (Dukurnių k.) kankliavimą.
Papildytas šiaurės rytų kanklininkų sąrašas: M.Lapienė (Krikščių k.), M.Lapienė (Kviriškio vnk.), K.Lapie
nė (Biržai), K.Garjonis (Klausučių k.), K.Dagys (Ka
darų k.), A.Butėnas (Pagirių k.), M.Bičiūnas (Devenių
k.) T.Paliulis (Vabalninkas), A.Vaičiūnas (Medeikių k.),
K.Tručinskas (Pagurių k.), J.Trečiokas (Dukurnių k.),
P.Tamašiūnas (Kupiškio vis., Gendvilų k.) ir kiti.
Ekspedicija aptarta mokslinėje konferencijoje „Aukš
taičių XX a. instrumentinis liaudies muzikavimas.“
1992
metais surengiama ketvirtoji instrumentologi
nė ekspedicija po Suvalkiją: Marijampolės, Vilkaviškio
rajonus. Vilkaviškio rajone truputį kankliuoja J. Antanai
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pedagogų kvalifikacijos institute (ABiliūnaitė), Kultūros
darbuotojų tobulinimosi institute —iki jo panaikinimo
(R.Kibildienė), 1991,1992 m —Vilniaus profsąjungų ben
Žaidimas „Mėnesėlis skaistus“ drijos kultūros rūmuose (V.Palubinskienė). Be to, Lietu
Įkankliavo J. Telešius vos kankliavimo pedagogai 1994 m surengė kankliavimo
Iššifravo VLiutkutė kursus bei pamokas Lenkijoje Rybakin Narwią IV tarp
tautinio simpoziumo „Vidurio rytų Europos liaudies mu
zika“ dalyviams (R. Ambrazevičius) ir Kanadoje Toronto
A “iL*II• 4T~JI _ I JT__4__
1 .
1
1
lituanistinėje Maironio mokykloje —1993, 1994 metais,
fXT
______
11____ 4_.
m_. 4__ Toronto lietuvių bendruomenės choro „Volungė“ daly
viams —1994 m, Monrealio lietuvių bendruomenės žmo
_ ___ i________ ___________
>____ _________
nėms 1993 m, Londono lituanistinėje Eimanto mokyk
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- 1994 m. (D.Čičinskienė).
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Viso to darbo koordinavimui, apibendrinimui, įpras
minimui 1992 m bendraminčių grupė (dalyvavusių instrumentologinėse ekspedicijose, rengusių mokslines konfe
r if e ---------------------- = [ =
— --------------------- ji
rencijas, kankliavimo kursus, liaudies muzikantų koncer
l
tus, rašiusių straipsnius ir knygas etnoinstrumentologijos
klausimais) nutarė įkurti nevalstybinį Etnomuzikos insti
Ekspedicija aptarta mokslinėje konferencijoje „Suval tutą. Instituto direktoriumi išrinktas habil. dr. R.Apanavičius, mokslo tarybos pirmininku — habil. dr. prof.
kiečių XX a. instrumentinis liaudies muzikavimas“.
1993 m —penktoji instrumentologinė ekspedicija po S.Skrodenis, Nuo tada etnomuzikos tyrinėjimo darbai
Zanavykiją, Šakių rajoną. Deja, be jau žinomų kankli vyksta vadovaujant šiam institutui.
ninkų, kilusių ar gyvenusių Šakių apskrityje: P.PuskuniNorėčiau suminėti pagrindinius Lietuvos kanklių ty
gio, A., B., V. Kalvaičių (Sintautų vis., Katilių k.) ir RZam- rėjų darbus. Tai Pr. Stepulio knygos „Kanklės“ (1955) ir
bacevičiaus (Lekėčių vis., Sirvydų k.), nepavyko rasti jo „Kanklių sutartinės“ (1993), M.Baltrėnienės dviejų da
kių kankliavimo židinių ar bent žinių apie iki XX a. vidu lių knyga „Lietuvių liaudies muzikos instrumentai“ (1980)
rio čia gyvenusių kanklininkų skambinimą.
ir B.Buračo rankraščių tiriamasis darbas „Senieji Lietu
1994 m —šeštoji instrumentologinė ekspedicija po vos kanklininkai“ (1990), V.Bartusevičiaus knyga „Liau
Dzūkiją. Plačiau apie šią ekspediciją nekalbėsiu, nes jos dies meno baruose“ (1983), R.Apanavičiaus, V.Alensko,
V.Palubinskienės, E.Virbašiaus, N.Visockaitės knyga „Se
metu kanklių nerasta.5
1988 m Kelmės kultūros centre surengti pirmieji tra nosios kanklės ir kankliavimas“ (1990 m, I leidimas, 1995
dicinio kankliavimo kursai. Sekta Suomijos tradicinio mu m. - II perredaguotas, papildytas leidimas), M.Baltrė
zikavimo kursais, rengiamais nedideliame Kaustineno nienės, R.Apanavičiaus knyga „Lietuvių liaudies muzi
mieste. Jų iniciatorius ir organizatorius —prof. Erkis kos instrumentai“ (1991), R.Apanavičiaus knyga „Baltų
Ala-Kioni. Muzikos akademijos prof, habil. dr. R.Apa etnoinstrumentologija“ (1992).
Kasmet jaučiamas didėjantis kanklių poreikis, nes ne
navičius ir vyr. laborantas E.Virbašius kanklininkų kursų
rengimą puoselėjo dar nuo 1986 m, po apsilankymo Pa visi norintys kankliuoti gali pasigaminti instrumentus. Mi
baltijo ir Karelijos muziejuose. Panašią idėją seniai bran nėtini šiandien labiausiai žinomi kanklių meistrai: J.Ladino ir Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotojas šas (Svėdasai), J.Bugailiškis, E.Virbašius, Z.Armonas
V.Musteikis, todėl iškart sutiko padėti ją įgyvendinti. Pir (Vilnius), V. ir A Bučinskai (Plungė), AMartinaitis (Šiau
mųjų kursų kankliavimo pedagogai buvo doc. V.Alenskas, liai), AButkus, AMisiūnas (Klaipėda), S.Gudas (Kau
N.Visockaitė ir V.Palubinskienė. Gaminti kankles mokė nas), AGiedrys (Rokiškis).
E.Virbašius, A Martinaitis ir V.Rutkūnas. Paskaitas skaitė
Taigi tradicinis kankliavimas dar gyvas iki mūsų die
habiLdr. R.Apanavičius ir kankliavimo pedagogai. Taip nuo nų, ir šio reiškinio perėmimas nebuvo labai sunkus. Dau
1988 m dabar vadinamame Kelmės jaunimo folkloro cen gelį folkloro bei stilizuotų ansamblių dalyvių kankliuoti
tre rengiami kasmetiniai tradicinio kankliavimo vasaros moko vadovai. Kai kuriose mokslo įstaigose tradicinis
kursai, išaugę į etnokultūros kursus, o 1994 m jų buvo net kankliavimas įteisintas ir kaip disciplina: Kauno I vaikų
trys: pavasario, vasaros ir rudens sesijos.
muzikos mokykloje (AČesienė), Vilniaus muzikos mo
1990, 1991, 1992 m. surengti tradicinio kankliavimo kykloje „Lyra” (V.Palubinskienė), Nemenčinės muzikos
kursai Marijampolėje (V.Alensko ir R.Apanavičiaus ini mokykloje (AKirda), Vilniaus konservatorijoje (R. Amb
ciatyva); 1991 m —Biržuose (R.Apanavičiaus ir J.Pup- razevičius), Rokiškio kultūros mokykloje (N.Visockai
lauskio iniciatyva); 1993 m —Šiauliuose (AMartinaičio tė—Lungienė), Vilniaus pedagoginio universiteto muzi
ir Šiaulių Patrimpo klubo iniciatyva).
kos katedroje (prof. M.Baltrėnienė, V.Palubinskienė), Vy
Nuo 1989 m. tradiciniai kankliavimo ir etnomuzika- tauto Didžiojo universiteto etnologijos ir folkloristikos
vimo kursai (su mažom pertraukom) rengiami Lietuvos katedroje (L.Proškutė), Lietuvos muzikos akademijos
tis, bet jis išmokęs iš knygų. Netradiciniu būdu kankliuoja
J.Telešius (Alvitas). Jo skambinimo pavyzdys:

4
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liaudies instrumentų katedroje (D.Matulionytė). Muzi
kos akademijos etnomuzikologuos katedroje, deja, teorija
nesiejama su praktika: čia tradicinis kankliavimas nedės
tomas.
Manau, tyrinėtojų, dėstytojų, studentų, moksleivių, an
sambliečių ir pavienių kanklių mylėtojų dėka šis senas
lietuvių liaudies muzikos instrumentas dar tikrai ilgai, Pr.
Puskunigio „Kanklininkų himno“ žodžiais tariant, „...oi
skambės, dėl Lietuvos garbės!...“
PAAIŠKINIMAI:
1. Kretingos kraštotyros muziejuje yra saugomos J. Jaunzemiui (Ma
žeikių apskr., Akmenės vis., Alkiškių k.) priskirtinos didelės su
klijuotu korpusu 27 stygų kanklės.
2. Pr.Daigis kankles pasidarė pats: klijavo iš faneros, su mediniais
varžikliais, 14 stygų, natūralios spalvos. Kankliavo dangstydamas
stygas trimis kairės rankos pirštais (tiek pirštų naudojo ir senasis
Barstyčių kanklininkas Druna). Braukė nuo savęs brauktuku, už
gaudamas 1-2 stygas. Kankles laikė ant kelių horizontaliai.
3. Jo kanklėsklijuotos, turi 25 stygas, pasidarytos 1938 m. pagal J.Masaičio, kilusio iš Raseinių apskr., Ariogalos apyl., kankles. Kan
kliuoti išmoko taip pat iš J.Masaičio. Skambina dviem būdais:
brauktukiniu ir pirštiniu.
4. Instrumentologinių ekspedicijų (1987-1988 m.) Vakarų Lietuvoje
metu užfiksuota apie 100 netolimoje praeityje kanklių buvimo ir
kankliavimo atvejų. Daugiausia jų Telšių (17) bei Akmenės (13),
mažiau - Radviliškio (11), Kelmės (11), Jurbarko (9), Šiaulių (6),
Šilalės (7), po keletą atvejų - Tauragės (4), Kretingos (3), Joniškio
(2) rajonuose. Plungės, Šilutės, Klaipėdos raj. rasta tik po vieną
kankliavimo faktą. Tokių duomenų visai nerasta Mažeikių rajone.
5. Instrumentologinėse ekspedicijose apklaustiems žmonėms kankli
ninkų asmenybės neatrodė kuo nors reikšmingos, tad biografinės
žinios apie juos labai menkos. Kanklininkų būta: siuvėjų, stalių,
agronomų, mokytojų, net kunigų ir vienuolių. Visi jie kiek plates
nio akiračio ir interesų, išsiskiriantys iŠsavo aplinkos žmonės. XX
a. vyrųkankliavimo tradicija nyko: trečdalį kanklininkų sudarė mo
terys, skambinusios daugiausia suvalkietiško tipo kanklėmis.
Aptiktieji tebeskambinantys kanklininkai patvirtina faktą, kad tra
dicinis kankliavimas šiandien vos rusena, bet galutinai dar nėra
išnykęs.
T raditional playing the kanklės
(the psaltery) today
Vida PALUBINSKIENĖ

As early as a decade ago it was supposed that traditio
nal playing the kanklės was dead, however, it became cle
ar since 1987, when instrumentological expeditions were
arranged in various Lithuanian regions, that the opinion
was wrong. People playing the kanklės traditionally were
not found only in Suvalkija. Kanklės were not found at all
in Dzūkija. Since 1988 traditional courses for playing the
kanklės have been arranged in Lithuania. Annual courses
are arranged in Kelmė, and in Marijampolė, Biržai, Šiau
liai, Vilnius they are arranged occasionally. Traditional pla
ying the kanklės is lectured in some musical training scho
ols in Kaunas, Vilnius, Nemenčinė and Rokiškis. In 1992 a
non-state Ethnomusical Institute headed by Dr.Habit.
R.Apanavičius was set up in Vilnius for coordinate work
ethnoinstrumentologists.

I lgas
„Dainos“
kelias
Antanas STRAVINSKAS

Dar niūriais carizmo priespaudos laikais tai vienur,
tai kitur įsižiebdavo nacionalinio išsivadavimo ir tauti
nės savimonės bei kultūros židiniai. Rygoje gyvenantys
lietuviai jau 1881 m. (!) buvo gavę leidimą įkurti dai
nos, muzikos ir dramos draugiją „Aušra“. Tilžėje įžy
miojo Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojo Storas
tos-Vydūno iniciatyva ir pastangomis 1885 02 15 bu
vo įkurta plačiai žinoma kultūros ir meno draugija „Bi
rutė“, kurią sudarė choras, vaidintojų kuopa ir biblio
tekėlė. 1892 m. Petrapilyje įsikūrė Lietuvių-Žemai
čių labdaros (labdarių) draugija ir jau 1895 m. surengė
pirmąjį viešą vaidinimą ir choro koncertą. Kiek vėliau
(1899 m.) taip pat Petrapilyje įsteigta antroji panašaus
profilio draugija - Petrapilio lietuvių savitarpio pašal
pos draugija (manone, kad atėjo laikas plačiau šių drau
gijų veiklą nušviesti ir įvertinti).
1895 m. „Birutės“ draugija surengė didelį, anot
V.Bagdonavičiaus, savo atgimimo koncertą, kurio me
tu suvaidinta A.Fromo—Gužučio penkių veiksmų dra
ma „Kauno pilies išgriovimas“. Tuo pačiu laiku įsikūrė
ir lietuvių bažnytinis choras, nuo 1898 m. ėmęs ben
dradarbiauti su „Birutės“ draugija ir dainuoti jos ren
giamuose vakaruose. Iš pradžių jis buvo pasivadinęs
Giedotojų, o vėliau - Dainininkų draugija.1„Saulėtekoje“ nurodoma, kad „Lietuviška gįedorių draugystė“
buvo įkurta 1899 metų pabaigoje ir jau pačioje pradžio
je ji įstengė kas du mėnesiai rengti vakarus su daino
mis, muzika ir „teatrališkomis žvalgonėmis“ (vaidini
mais? - A.S.). Dar 1897 m. Tilžėje gimusi „Rašymo
bei skaitymo draugija“, tuo laiku (1900 m.?) buvusi
„Dievo apleista, o žmonių užmiršta“, bet tikėtasi, kad
ir ji pasuks dainų keliu.2
XIX a. pabaigoje —XX a. pradžioje prie bažnyčių
ėmė kurtis pirmieji bažnytiniai, o rečiau —ir pasaulie
tiniai chorai. Jau gerokai vėliau (1939 m.) vienas akty
viausių „Dainos“ draugijos dalyvių dr. A.Garmus pri-
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1903 m., o gal ir porą metų anksčiau, spaudos ir susirinkimų draudimo laikais, pirmoji kauniečių lietuvių ekskursija (gegužinė) į Lampėdžius,
pas kompozitorių Juozą Naujalį, kuris tuomet ten su šeima vasarojo. Fotografijoje matome (apačioje) - J.Naujalio vaikus: Jadzę, Juozą, Zigmą;
smuikininką Leškevičių, muziką Nacevičių, Juozą Naujalj su žmona, Kulį, Baltrušaitienę, Zenkevičių, Damijonaitienę, Grigaitienę...
Teatro, muzikos ir kino muziejus (TMKM). Inv. Nr. 5119

siminė, kad Kaune amžių sąvartoje lenkiškai kalbantis
jaunimas dainuodavo, suprantama, tik lenkiškas dai
nas. Todėl būrelis Kauno šviesuolių lietuvaičių, suži
noję, kad rygiečiai jau seniai turi savo draugiją, nutarė
panašią įkurti ir Kaune. Kaip tik tuo laiku Kauno ka
tedroje vargonavo Varšuvoje (ir kitur) mokslus baigęs
kompozitorius Juozas Naujalis. Nutarta suorganizuoti
„tikrą lietuvišką chorą“. Šitaip J.Naujalio globojamas
lietuviškos dainos mylėtojų būrelis pamažu išsirutulio
jo į naują, beje, tada dar slaptą „Dainos“ draugiją.3To
dėl visiškai teisi habil. dr. O.Narbutienė, teigdama, kad
„J.Naujalio vardas auksinėmis raidėmis įrašytas į „Dai
nos“ draugijos istoriją.“4Apskritai „Dainos“ draugijai
labai pasisekė, nes jai ilgiau ar trumpiau vadovavo (ar
kitaip padėjo ir globojo) tokie iškilūs lietuvių kultūros
puoselėtojai: kompozitorius J.Naujalis, J.Karosas,
S.Šimkus, J.Bendorius, muzikai V.Nacevičius, J.Štarka, R.Adomavičius, artistas A.Sutkus, pik. lt. V.Augustauskas, inžinierius Z.Bačelis, dr. R.Šliūpas ir daugelis
kitų. Vėliau dr. A.Garmus prisiminė, kas tie pirmieji,
padėję sukurti draugiją. Tarp jų buvo jauni žmonės, dar
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gimnazistai: A.Žilinskas, R.Misevičius, siuvėjai broliai
Garkauskai, jo brolis Mikalojus...5 Iš pradžių buvo pa
lyginti nedidelis muzikos ir tėvynės mylėtojų būrelis
(apie penkiasdešimt asmenų), o vėliau, jau po Pirmojo
pasaulinio karo, išaugo —1925 m. buvo 532 draugijos
nariai.6
Kaip ir kiekviena pradžia buvo sunki ir rizikinga,
ypač tais laikais, kada siautė rusų kazoko ir žandaro
nagaika, kada atėjūnai plėšė iš mūsų protėvių kalbą:
reikėjo slapta repetuoti tai pakaunės Veršvų miške, tai
drąsesnių draugijos narių —A.Uorento, Gineičio ir kitų
(pavyzdžiui, choro vadovo V.Nacevičiaus) butuose.8Ne
paisydama sunkumų, „Daina“ sugebėjo ne tik suburti
jaunus ir senus, bet ir drąsiai žengti viešumon. Jau 1901
m. gegužės 13 d. „Dainos“ dalyvio J.Garalevičiaus rū
pesčiu suorganizuota gerai nusisekusi pirmoji Kauno
lietuvių gegužinė Paštavoje su dainomis, šokiais ir žai
dimais, nors oficialaus leidimo negauta.9
„Dainos“ draugijos - choro istorijos apybraižoje
(joje nurodoma, jog įstatai rengti pagal Rygos „Auš
ros“ draugijos įstatų pavyzdį), kurią gana kruopščiai

Antanas Pranaitis - „Dainos“ draugijos artistas nuo
1911 m., 1917-1919 metais - pirmininkas.
TMKM. Inv. Nr. 2985.

r

nų, suvaidinta Keturakio—Vilkutaičio „Amerika pir
tyje“. Tai buvo be galo svarbus įvykis lietuvių kultū
riniame gyvenime, nes „taip pirmą kartą Kaune vie
Aleksandras Vitkauskas —„Dainos“ draugijos artistas ir dramos režisierius.
šai suskambėjo lietuviškas žodis ir daina.“12 Po to
„Dainoje“ nuo 1904 metų.
jau kas metai buvo vaidinami įvairūs spektakliai —
TMKM. Inv. Nr. 2982.
dramos, operetės, vodeviliai. Vaidinta ne tik Kau
ne. Atrodo, kad jau nuo 1906 metų pradėta gastro
liuoti: aplankyta Ukmergė, Kernavė, Kėdainiai, Jur
parašė ilgametis draugijos valdybos sekretorius Tadas barkas, Seredžius ir kitos Lietuvos vietovės. Spektaklius
Balanda, nurodoma, kad jau 1904 m., atgavus lietuviš režisavo G.Landsbergis-Žemkalnis ir kiti. Mūsų ma
ką spaudą, laikai kiek pagerėjo ir paskui J.Naujalio, nymu, itin reikšminga, jog „Dainos“ vadovai į jos veiklą
R.Šliūpo, T.Žilinsko, K.Samajausko, A.Liorento ir ki sugebėjo įtraukti tokius įžymius Lietuvos teatro veikė
tų rūpesčiu leidimas buvo gautas ir patvirtinti įstatai jus (Lietuvos teatro žvaigždes) kaip režisierių ir artistą
(tik reikalauta, kad viešuose susirinkimuose būtų kal A.Sutkų (vėliau jis tapo draugijos pirmuoju vicepirmi
bama rusiškai, bet atkakliems lietuviams nesutikus, šio ninku), artistes V.Polovinskaitę—Grigaitienę, A.Nezareikalavimo atsisakyta).10
bitauskaitę-Galaunienę, O.Rymaitę ir daugelį kitų (be
Kalbant apie „Dainos“ draugijos kelią, labai svarbu je, tarp pirmųjų draugijos garbės narių buvo ir Lietuvos
nurodyti, kad jau 1904 m. pradžioje susidarė nuolatinė operos įkūrėjas K.Petrauskas). Tačiau vien dainomis ir
„Dainos“ teatro mėgėjų („teatrininkų“) trupė, kurioje spektakliais „Daina“ nesitenkino. Ji organizavo ir saviš
vaidino: V.Liorentaitė —Klovienė, A.Palubinskaitė, vietos darbą —paskaitas, disputus ir referatus. Juos skai
A.Paulauskaitė, J.Stanelytė, J.Garalevičius, M.Leškevi- tė teisės profesorius P.Leonas (buvęs vienas iš „Dainos“
čius, K.Poška, A.K.Žilinskas, T.Žilinskas ir kiti.11Pirma vadovų), režisierius ir dramaturgas G.Landsber
sis viešas (?) „Dainos“ vakaras spektaklis įvykęs dar 1904 gis—Žemkalnis, rašytoja S.Kymantaitė—Čiurlionienė,
04 07, o beveik po metų (1905 03 05) Kauno Miesto dr. R.Šliūpas, advokatas K.Samajauskas ir kiti.13 Drau
teatre surengtas pirmas didelis (tikrai viešas!) vakaras gija 1909-1914 m. turėjo savišvietos ir švietimo kuopą
spektaklis, kuriame, be „Dainos“ choro padainuotų dai (sekciją?), vėliau (?) —ir kanklių kuopą.
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Pabrėžtina, kad jau pats vaidintojų susibūrimo
faktas, taip pat „Dainos“ dokumentuose suregist
ruoti vaidinimai (nurodant metus ir veikalų pava
dinimus14) yra vertinga medžiaga Lietuvos teatro
ir jos muzikinės kultūros istorijai.
Iki pat Pirmojo pasaulinio karo vyko intensyvus
ir kūrybingas „Dainos“ draugijos kultūrinis darbas.
Kasmet buvo suorganizuojama apie dešimt ar net
daugiau įvairių vakarų, koncertų ir spektaklių. Ka
ro metais „Dainos“ draugijos veikla oficialiai buvo
sugriauta, bet nenutrūko. Jai leista veikti nauju pa
vadinimu —„Dainos bei scenos draugija“ (tarsi tai
būtų visai nauja (?) draugija). Pagal kompozitoriaus
J.Naujalio dukters Z.Naujalytės-Didenkienės pri
siminimus „Dainos“ veiklą karo metais (tik 1918 m.
?) atgaivino tėvas (nors iš Vilniaus jis buvo grįžęs
1916 m.), jos sesuo J.Naujalytė ir Z.Celkytė.15
Tais be galo sunkiais karo ir okupacijos metais
„Daina“ sugebėjo surengti net dešimt spektaklių
bei koncertų ir vieną gegužinę.16
Nors 1919 m. „Dainos“ draugija prigeso, bet
1920 06 12 grįžęs iš Amerikos senas draugijos vei
kėjas kompozitorius S.Šimkus (jis dar prieš Pirmą
jį pasaulinį karą, berods, 1913 m. iš „Dainos“ ir
kitų chorų buvo suorganizavęs rinktinį, t.y. gerų bal
sų, apie šimto penkiasdešimties dainininkų chorą)
vėl atgaivino jos veiklą.17Jau 1920 m. lapkričio mė
nesį suorganizavo didelį „Dainos“ chorą, koncer
tavo Lietuvos visuomenei ir kariuomenei. „Dainos“
istorijos apybraižoje itin pažymimas didelis „Dai
nos“ koncertas Kaišiadoryse —čia dalyvavo ir „mū
sų mylimieji dainininkai K.Petrauskas, A.Sodeika,
taip pat poetas K.Binkis.“18 Tokių ir panašių kon
certų nepriklausomybės laikais įvairiose Lietuvos
vietovėse „Daina“ suorganizuodavo maždaug po
18-a per metus.
Iš pradžių atkurtoji draugija glaudėsi prie kariuome
nės meno kuopos, o kiek vėliau prie organizaciniu at
žvilgiu tvirtesnės Šaulių sąjungos —Kauno šaulių būrio
meno sekcijos, bet greitai (1922 01 07) buvo nutarta lai
kinai (?!) nuo šaulių būrio atsiskirti ir sudaryti atskirą
draugiją, kuri vėliau galėsianti susidėti su Šaulių sąjun
ga arba su užgimstančia Lietuvių meno kūrėjų draugi
ja.19 Laimei, viso šito neatsitiko, ir, kaip žinome, „Dai
na“ gyvavo gerokai ilgiau nei Lietuvių meno kūrėjų drau
gija (ji buvo įregistruota 1920 02 21, rejestro Nr. 26; už
daryta 1934 02 13, Vyriausybės žinios Nr. 313).
Atėjo laikas pakalbėti ir apie tikruosius „Dainos“
draugijos įsteigimo metus. Tik atkūrus draugiją po Pir
mojo pasaulinio karo, buvo manoma, kad ji įsteigta
1900 m. Tokia data pažymėta 1922 m. atspausdintuose
draugijos įstatuose. Ir tik 1923 02 09 buvo ne tik patai
syti ir papildyti „Dainos“ draugijos įstatai, bet galuti
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Apolonija Steponaitytė-Jasiunienė, viena pirmųjų
„Dainos“ draugijos artisčių.
TMKM. Inv. Nr. 2972.

nai išaiškinta, kad ji įkurta slaptai Kaune ne 1900, o
1899 metais10 ir todėl minėtuose spausdintuose įsta
tuose data pataisyta. Beje, Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejuje (J.Naujalio fonde, inv. Nr. 5120) sau
goma ir „Dienovidyje“ (1995 05 12, Nr. 19. - P. 12)
publikuota nuotrauka taip pat galėjo būti padaryta ne
1900, o 1899 m., nes jos antrojoje pusėje, be kitų įrašų
(pavardžių), pažymėta, kad tai buvo „Dainos“ draugi
jos choro užuomazga, t.y. pradžia.
Išliko ranka pataisyti ir rašomąja mašinėle atspaus
dinti „Dainos“ draugijos įstatai, įregistruoti Kauno
miesto ir apskrities viršininko raštinėje 1922 03 11 (re
jestro Nr. 144)21, o vėliau (1936 m.) pertvarkyti pagal
Draugijų įstatymo, paskelbto 1936 02 01 Vyriausybės
žiniose, Nr. 522. —P. L—4, reikalavimus. Šie (per
tvarkyti) draugijos įstatai iš esmės jos statuso nepakei
tė (tik padaugėjo įvairių straipsnių). Pamatinis „Dai
nos“ draugijos tikslas ir toliau liko „skleisti tarp savo

Pijus Adomavičius - „Dainos“ draugijos choro vedėjas (nuo 1921 m.).
Operetės dirigentas, Valstybės operos direktorius (1924 m.).
TMKM. Inv. Nr. 2984.

„Dainos“ senieji vaidintojai. O.Rymaitė - Aldona,
AVitkauskas - Konradas „Kęstutyje“. Valstybiniame teatre 1921 m.
TMKM Inv. Nr. 2983.

narių ir plačiuose visuomenės sluoksniuose dai
nos-muzikos ir kitas meno idėjas“, o tam kilniam tiks
lui pasiekti ji užsibrėžė plačius veiklos barus, t.y. drau
gija steigia: chorus, orkestrus, vaidinimo ratelius; ruo
šia koncertus, spektaklius, šeimyninius (uždarus —
A.S.) ir viešus vakarus, paskaitas; steigia muzikos bei
švietimo mokyklas, kursus ir t.t., o pastaboje nurodyta,
kad tokiais pačiais pagrindais yra steigiamos „Dainos“
sekcijos ar skyriai ir kituose Lietuvos miestuose ir mies
teliuose.22 Todėl greitai išsiplėtė atkurtos „Dainos“
draugijos veikla: be centrinio draugijos choro Kaune,
pradėjo steigtis skyriai chorai visoje Lietuvoje (žr. LNB,
bylos 165—182 ir kt., čia yra duomenų apie draugijos
skyrių steigimą, chorus, jų vadovus ir kt.). Jau 1925 m.
buvo dvidešimt du draugijos skyriai chorai (?), iš kurių
dešimt jau tvirtai stovėjo ant savo (ar centro valdybos
remiamų - A.S.) kojų. Paminėtini Alytaus, Kybartų,
Papilės, Jurbarko ir kiti.23

Tiek centrinis „Dainos“ choras, tiek ir kai kurių sky
rių chorai dalyvavo svarbiausiuose Lietuvos valstybės
ir lietuvių tautos gyvenimo bei kultūros įvykiuose. Drau
gijos vadovai (atstovai) dalyvavo organizuojant Nepri
klausomos Lietuvos Dainų dienas (Dainų šventės), o
patys chorai dainavo tose Dainų šventėse. „Dainos“
choras dalyvavo minint įvairias Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės sukaktis, 1930 m. Vytauto Didžiojo 500
mirties metinių minėjime, įvairiose miestų Dainų die
nose. Centrinis „Dainos“ choras rengė daug labdaros
koncertų Lietuvos kariuomenei (ši tradicija išlaikyta
per visą „Dainos“ gyvavimo laikotarpį), Vilniaus va
davimo sąjungai (ir apskritai Vilniaus atminimui), Vy
tauto Didžiojo Kultūros muziejaus statybai, neturtin
giems moksleiviams šelpti.
1938 06 09 (protokolas Nr. 24) visuotiniame drau
gijos narių susirinkime jau kalbėta apie artėjantį „Dai
nos“ 40—mėtį (1939 m.), taip pat apie naujo „Dainos“
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„Dainos“ draugijos choras. Dirigentas J.Karosas. Apie 1934 m.
TMKM. Inv. Nr. 2975.

draugijos leidinio rengimą (pirmasis išleistas 1924 m.),
atsiminimų rašymą.24 Deja, dėl artėjančio Antrojo pa
saulinio karo šie geri norai liko neįgyvendinti, nes tai
buvo priešpaskutinis visuotinis susirinkimas. Kitas
draugijos narių susirinkimas įvyko tik po dvejų metų 1941 02 02 (protokolo Nr. 2S).25 Taigi laimingai ir rū
pestingai T.Balandos išsaugoti visuotinių susirinkimų
protokolai liudija, kad ir lemtingais Lietuvai 1940 m.
„Dainos“ draugijos neištiko daugelio jaunesnių jos se
sių (įvairių draugijų, įsteigtų jau po Pirmojo pasaulinio
karo, likimas - ji nebuvo uždaryta. „Daina“ ir toliau
dainavo... Tiesa, nuo 1940 08 20 (Centro valdybos pro
tokolo Nr. 324)26 draugijai vadovavo tos pačios „Dai
nos“ centrinio choro dalyvė (vėliau žinoma ilgametė
Lietuvos konservatorijos marksizmo-leninizmo dės
tytoja) Paulina Girdzijauskienė. Sprendžiant iš „Dai
nos“ archyvo dokumentų, laimei, jos vadovavimas drau
gijos gyvenimui nepakenkė. Atvirkščiai —matyt, jos
„autoritetas“ draugijai padėjo išgyventi tuos sunkius
laikus. „Dainos“ draugija ir toliau intensyviai koncer
tavo ne tik Kaune, bet ir Vilniuje, Trakuose, Ukmergė
je, Utenoje, Vilkaviškyje... Vien tik 1940 m. suorgani
zuota dvidešimt septyni koncertai, 1940 m. pažymėtas
ir „Dainos“ draugijos keturiasdešimtmetis.27
Be abejo, pasikeitė „Dainos“ valdybos sudėtis (bet
kokių nors „esminių“ pasikeitimų neįvyko!), pakore
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guotas ir choro repertuaras. Tai liudija minėtasis Cen
tro valdybos posėdžio protokolas Nr. 324. Beje, be
kitų jame svarstytų klausimų, posėdyje nutarta „pra
šyti“ choro vadovą J.Kudoką pamokyti ir naujų šiems
laikams pritaikytų (mano pabraukta —A.S.) dainų,
bet vėliau ši „nekalta“ formuluotė išbraukta, o vietoj
jos įrašyta „revoliucinių dainų“, bei gerai paruošti „In
ternacionalą“. Darbo „lankstumo“ sumetimais nutarta
prašyti PGirdzijauskienę ir J.Kudoką abu kartu (ma
no pabraukta —A.S.) organizuoti koncertus ir eks
kursijas, nelaukiant visos Centro valdybos posėdžių
nutarimų.28
Na, o minėtasis 1941 02 02 visuotinis susirinkimas,
matyt, jau buvo paskutinis, nes daugiau žinių apie to
lesnę „Dainos“ draugijos veiklą aptikti nepavyko.
Taigi muzikos ir tėvynės mylėtojų draugija „Dai
na“ nuėjo ilgą (trukusį daugiau kaip keturiasdešimt
metų) ir sudėtingą kelią, atliko svarbią tautinės savi
monės ir kultūros ugdytojos misiją. Ji tikrai nusipel
nė išsamios studijos, tuo labiau, kad išliko (buvo iš
saugotas!) toks gausus ir įdomus „Dainos“ draugijos
veiklos archyvas - Tado Balandos fondas Lietuvos na
cionalinės M.Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriu
je, taip pat unikali (dar tik iš dalies panaudota) iko
nografinė medžiaga, kuri saugoma Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejuje.

„Dainos“ draugijos choras, solistai, garbės nariai po koncerto (1937 10 30). Sėdi (iš kairės): J.Kudokas, antrasis - spaudos atstovas, V.Grigaitienė,
Z.Bačelis, KPetrauskas, VMarijošius, TBalanda (ilgametis „Dainos“ draugijos sekretorius).
TMKM. Inv. Nr. 2993.
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Daina’s
LONG WAY
Antanas STRAVINSKAS

While being under the Russian imperial oppres
sion Lithuanian intellectuals organized cultural so
cieties for the language and art being supported. The
circle for lovers of Lithuanian songs being under the
guardianship of the composer Juozas Naujalis deve
loped into the powerful and active the Daina society.
The article is about Daina’s long and difficult way of
development. A very important work for Lithuanian
culture was done by the society.
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LATVIJOS PUSLAPIAI

Kertės (kampo) simbolinė reikšmė
latvių tautosakoje
Janina KURSITE
Su kuo mums asocijuojasi kokios nors patalpos (pa
vyzdžiui, kambario) kampas? Atrodo, ypač —su niekuo.
Galbūt tik su vyresniųjų žmonių pasakojimais apie tai,
kaip anksčiau prasižengusiems mokinukams kurį laiką
liepdavo ramiai stovėti arba klūpėti kampe. Stovėjimas
kampe ir su tuo susijusi baimė aprašyta daugelyje groži
nės literatūros kūrinių, štai kad ir žinomame J.Puoruko
apsakyme „Knipskos mūšis“:
—Jeigu tu valgyt norėjai, kodėl neatėjai pas mane ir
nepaprašei?
—Aš gėdijausi!...—sušnibždėjo Cibinis.
—Gėdijaisi? ...Gėda vogti, o ne pagalbos ieškoti...
Bausmei ryt visą popietę stovėsi kampe ir šeštadienį pa
sakyk motinai, kad ji pirmadienį ateitų.1
Socializmo laikais mūsų vaizdiniai apie kertę pasi
pildė sąvoka „raudonasis kampelis“. Pradžioje tai tur
būt buvęs koks kambario kampas, kuriame kabojo Leni
no, Markso ar Engelso portretas ir stovėjo stalas su ko
munizmo mokymo „šventraščiais“. Vėliau „raudonuoju
kampeliu“ pavadintas jau visas „šventasis kambarys“. Ne
sunku pastebėti, kad raudonasis kampelis atliko švent
vietės, altoriaus funkcijas, tiesa, labai deformuotai trans
formuojant rusų pagonybėje, vėliau krikščionybėje įsi
šaknijusį vaizdinį „krasnyj ugol“, kuris ir buvo savotiš
kas altorius arba šventasis kambarys. „Modemus žmo
gus, kuris jaučiasi nesąs religingas ar bent į tokį preten
duojantis, iš tikrųjų yra išlaikęs dideles užslėptų mitų ir
degeneravusių ritualų atsargas“.2
Kaip galima spręsti iš tautosakos tekstų, senųjų laikų
žmogaus įsivaizdavimu, semantema „kertė“ turėjusi sakralią reikšmę. Latvių liaudies dainose žodis „kertė“ ne
retai yra viena iš pastovių žodžių junginių, t.y. formulių,
sudedamųjų dalių. Iš jų dažniausiai naudojamos šios:
1) „tamsioje kertelėje“:
„Šviesi šviesi ugnis dega/ Tamsioje kertelėje“ arba
„Šviesi dega ugnelė/ Tamsioje kertelėj“;
2) „keturios kertės troboje“;
3) „Aš miegosiu, kur prigulsiu, / Visos kertės prigul
dytos“ arba: „Aš gulėsiu, kur prigulsiu/ Visos kertės pri
guldytos“; ar plačiau: „Aš miegosiu, kur prigulsiu/ Visos
kertės priguldytos, / Visos kertės priguldytos/ Vienoj nie
kas negulėjo“;
4) „Grūda motę kertėn“, taip pat: „trobos kertėje“.
Pamėginsime nuosekliai apžvelgti, kokius vaizdinius
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ir kokias simbolines reikšmes apima minėtosios formu
lės bei kitokie žodžių junginiai su sąvoka „kertė“.
I.
„Tamsioje kertelėje“ ir „Šviesi šviesi ugnis dega/
Tamsioje kertelėje“.
A. Čia Laima lemia naujagimiui amžių:
Gaiša, gaiša uguns deg
Šviesi šviesi ugnis dega
Tumšaja kaktina:
Tamsioje kertelėje:
Tur Laimina mūžu raksta Ten Laimelė amžių rašo
Mažajam beminam
Mažajam vaikeliui.
LD 1196
Šis tekstas ypatingas tuo, kad žodinė formulė apima
ir pirmąją, ir antrąją eilutę, sujungdama du skirtingus
pradus —šviesą/ugnį su tamsa. Ugnis čia simbolizuoja
gyvybę, o tamsa —tuo pat metu gyvybės atsiradimo bei
chtoniškųjų arba žemės dievybių veikimo vietą. Šviesi
ugnis šiame ir į jį panašiuose tekstuose kartu yra ir liki
mo dievybės (plačiau —chtoniškųjų dievybių) palanku
mo ženklas:
Gaiši spld uguntina
Šviesiai spindi ugnelė
MTĮas Laimas istaba:
Mielos Laimos troboje:
MIJa Laima sčrdienei
Miela Laima našlaitėlei
Liek sudabra vainadziųu. Deda sidabro vainikėlį.
LD 4998
Gaiša dega uguntina
Šviesi dega ugnelė
Tumšajai kaktina:
Tamsioje kertelėje:
Baremte pūru loka,
Našlaitėlė kraitį krovė,
Miela Mara jai padėjo.
Milą Mara palidzėja.
LD 4997
B.
Žodžių formulė „tamsioje kertelėje“ dažnai pasi
taiko vadinamosiose našlaičių dainose, parodydama naš
laičio žemą socialinę padėtį, jo beteisiškumą. Laima arba
Saulė prašomos įnešti į trobą šviesą, kitaip sakant, paleng
vinti sunkią našlaičio dalią:
Dedz', Laimeę, gaišu guni Uždek, Laimele, šviesią ugnį
Ustubeųis dybyna;
Trobelės gale;
Borineite sagšas audė
Našlaitėlė skraistes audė
Tymsajai kaktena.
Tamsioje kertelėje.
LD 4976-1
Lee, saullte, rita agri,
Tekėk, saulyte, anksti rytą
Lee pa logu istaba:
Tekėk pro langą kambarin:
Barenlši sasčduši
Našlaitėliai susėdę
Tumšaja kaktina.
Tamsioje kertelėje.
LD 4362

Šodien vedu smilktainč Šiandien vežu į smiltynę
Atrodo, kad našlaičių dainose tamsioji kertė liudija
Savo gulto šildytoją.
Savu gultas sildltaju.
ne tik jų žemą visuomeninę padėtį, bet kartu simboliš
LD 27888
kai parodo, kad našlaičiai, likę be tėvų, patys yra tarsi
vėlių šalyje (tamsioje kertėje be ugnies). Laima ir Sau
Grūt’ bij mūsų mamiųai Sunku buvo mūs motulei
lė, nešančios šilumą, šviesą (t.y. teikiančios našlaičiui
Pirmą naktį smiltyse:
Pirmo nakti smiltina:
gyvybinių jėgų), atlieka mirusios motinos funkcijas. Ai
Visos kertės tamsios buvo,
Visi kakti tumši biją,
bėje liaudies dainų tekstų galima rasti tiesioginių nuo
Šaltos lino paklodėlės.
Salti liną paladžiui.
rodų į tai, kad Dievas ir Laima (taip pat Mara, Saulė)
LD 27699
našlaičiui atstoja tėvus:
II.
Dainų kontekstuose formulė „keturios kertės tro
Ej, DIveų, ej, Laimen, Eik, Dievuli, eik, Laimele, boje“ simbolizuoja mikrokosmosą. Latvių, kaip ir kitų
Našlaitėlio šventėn:
Borineiša gūdeųa:
indoeuropiečių, vaizdiniuose skaičius „4“ reiškia pilną
DIvs tavs, Laime mote, (t.y. vestuvėsna - R.M.)
laiko ciklą ir išbaigtą erdvę:
Dievas tėvas, Laima motė,
Diva dali boleleni.
Mėness pčma Saules meitu, Mėnuo vedė Saulės dukrą,
Dievo sūnūs broleliai.
LD 4985
Pčrkons jaja panaksnos; Perkūnas jojo pabroliu;
C.
Žodžių formulė „tamsioje kertelėje“ gana dažna Izjadams, paijadams
Išjodamas, parjodamas
erotinėse, su naujos gyvybės atsiradimu susijusiose dai
Trenkia aukso ąžuolėlį.
Sasper zelta ozolinu.
nose:
Tris gadinus saule raud, Tris metelius Saulė rauda,
Zelta zarus meklčdama, Aukso šakų ieškodama,
Šauras, šauras man actinas, Siauros siauros man’ akelės
Ketvirtaisiais meteliais
Ceturta gadiųa
Kumelina neredzėj;
Žirgelio neregėjau;
Randa pačią viršūnėlę.
Uznem
pašų
galotnlti.
Tautu meitu gan redzčju Mergužėlę vien regėjau
LTdz
10380
Tumšaja kaktlųa.
Tamsioje kertelėje.
LD 11428
Gajdenam četri styuri, Stalelis turi keturis kampus,
Visi keturi reikalingi:
Visi četri vajadzeigi:
Es deliųu padomaju
Aš sūnelį sugalvojau
Ant pirmojo saulė teka,
Iz
pyrmo
Saule
lčce,
Tamsioje kertelėje;
Tumšaja kaktiųa;
Ant antrojo nusileidžia.
Iz
ūtro
nūritč.
Nu nevaida man naudięas, Dabar nėra pinigėlių,
Ant trečiojo Laima sėdi,
Iz
trešo
Laima
sėd,
Krikštynėlėms kelti.
Ko taislt kristabinu.
Iz caturto svata Morą. Ant ketvirto šventa Mara.
LD 34619
Tdz 54913
Pastarojoje ir į ją panašiose dainose, palyginti su mi
Liaudies dainose figūruoja keturi broliai Kalėdos, ke
tologinėmis, pastebimi vėlesni sluoksniai, matyt, atsira
dę todėl, kad vadinamosios nepadorios dainos formavo turi Perkūnai, Dievo vežimas keturiais ratais, persirensi, keitėsi, varijavo iki pat mūsų dienų, skirtingai nuo gėlių (,žydukų“) vaišėms skirtas duonos kepalas taip pat
keturkampis (pasaulio modelis):
mitologinių, kurios išliko nepakitusios.
D.
Žodžių junginį „tamsioje kertelėje“, net nebūti Izcepu kukuli
Iškepiau kepalą
nai kaip formulę, galima rasti ir su mirtimi ar vėlių šali
Keturiais kampais:
Četriem stūriem:
mi susijusiose dainose:
Tas buvo „žydukų“
Tas biją kekatu
Vaišelėms.
Mielastinš.
Es stadijų baltu puki
Aš sodinau baltą gėlę
LTD 3350X
Balta smilšu kalnina.
Baltam smilčių kalnelyje.
Ji išaugo didelė, aukšta
Ta izauga liela, gara
Formulė „keturios kertės troboje“ dažniausiai pasitai
Ligi paties dangaus.
Lldz pašam debesim.
ko vestuvinėse ir laidotuvių dainose ir yra susijusi su vietos
Es uzkapu debesis
Aš užkopiau į dangų
pasikeitimu. Žmogui mirus, gyventas mikrokosmosas —
Pa pilaites lapiųam.
Gėlelės lapeliais.
keturios pirkios kertės —ištuštėja arba pasidaro tamsios:
T\ir redzčju Dievą dčlu Ten regėjau Dievo sūnų
Četri kakti istaba,
Keturios kertės troboje,
Kumeliųu sedlojot.
Žirgelį balnojantį.
Visi četri tukši biją;
Visos keturios tuščios;
Labritini, Dievą dels,
Lab’rytelį, Dievo sūnau,
Neva manas mamulinas Nėra mano motinėlės
Redzėj’ manu tėv’ ar mati? Matei mano tėvą ir motiną?
Neviena kaktiųa.
Nė vienoje kertelėje.
—Tavs tčvinš, mamulina -Tavo tėvelis, motinėlė
LD 27779
Sėd tumša kaktina.
Sėdi tamsioje kertelėje.
Merginai ištekant ir paliekant ankstesniąją gyveni
LD 4996
mo vietą, keturios kertės deramai išpuošiamos:
Ten, kur gyvybė, paprastai dega ugnis, šviečia saulė,
Iš trobos vien pažinau,
No istabas vien pažinu,
šviesu ir šilta. Mirtis ir pati mirusiųjų šalis liaudies dai
Kur mergelės išvedamos:
Kur
meitinas
izvedamas:
nose siejamos su tamsa, tamsiomis kertėmis ir šalčiu:
Keturios kertės troboje,
Četri kakti istaba,
Tbmši kakti istaba,
Tamsios kertės troboje,
Visos keturios išpuoštos.
Visi četri izpuškoti.
Aukšti gultas paladžiui: Šaltos gulto paklodėlės:
LD 15990
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Ką reiškia šis kampų puošimas, galima spręsti iš jė
zuito Petro Kulesijaus (lot. Petri Culesii —R.M.) 1559
metų laiške aprašyto aukojimo ritualo, kurį jis matė Rėzeknės apylinkėje. Moterys Didžiajai arba Dievo moti
nai meldėsi šitokiu būdu:
„Indą pripila alaus; aplink jį uždega vaško žvakes,
atneša gyvą vištą ir jos galvą įmerkia į alų, tada kiekvie
na, paėmusi pailgus duonos gabalėlius, tokius kaip pa
galiukai, ugnyje apgruzdintus, vištos galvą tol daužo,
kol toji nusibaigia, ir visos bent po gabalėlį išsidalina ją
vaišėms. Galų gale kaulus sudegina, o moterys, kiek
tik jų yra, meta soldus (piniginis vienetas - R.M.) į
ugnį ir liepos šaka apšlaksto tuo alumi visas namų ker
tes; likučius išpila tam tikrose kertėse, kad namų dva
sios sugrįžtų į židinį“.3
Kertė —tai Didžiosios motinos bei kitų chtoniškųjų dievybių ir dvasių buveinė. Aukodamos sakralinį gė
rimą - alų ar puošdamos trobos kertes, moterys pa
gerbia šias dievybes, tikėdamos pastarųjų geranorišku
mu. Petro Kulesijaus aprašytame aukojimo rituale svar
bus vištos, kuri senuosiuose latvių tikėjimuose susijusi
su kuriamuoju, moteriškuoju pradu, vaisingumu, vaid
muo. Višta taip pat buvo moterų totemu ir chtoniškųjų
moteriškųjų dievybių simboliu, ją aukojo tiek Marai,
Laimai, tiek Ugnies motei:
Es vaicaju miju Maru:
Aš paklausiau mielos Maros:
Kadu velšu tu gribėji? Kokios dovanos tu nori?
Vai aitinu sprogainlti, Ar avelės garbanotos ,
Vai vistiųu cekullti?
Ar vištelės kuoduotos?
Nem vistiųu cekullti,
Imk vištelę kuoduotą,
Lai palika sprogaitina, Tegu lieka avelė garbanota,
Lai palika sprogaitina Tegu lieka avelė garbanota,
Padltei puškoties.
Krikštadukterei pasipuošti.
LD 1141 ’
Kuries, mans uguntinš, Kurenkis, mano ugnele,
Es tev došu baltu vistu; Aš tau duosiu baltą vištą;
Es tev došu baltu vistu Aš tau duosiu baltą vištą
Su visais viščiukais!
Ar visiem cališiem!
LD 34128
Įdomus vestuvinių dainų motyvas apie keturias burtų
kertes:
Tautinam četri kakti,
Žmonių namai keturiomis
Visi četri buramie.
kertėmis,
Ko, masiųa, tu darisi
Visos keturios buriamosios.
Tu jau burti nemacėji? Ką, sesele, tu darysi
Tu gi burti nemokėjai?
LD 25832
Sauliešos četri kakti,
Sauliešiuose keturios kertės,
Visi četri bura kakti;
Visos keturios burtų kertės;
Nav tai mūsų masinai Nėr kur mūsų seselei
Kraičio skrynių pasidėti.
Pūrą tines novietot.
Tdz 47952
Žodžio „burti“ pradinė reikšmė —„pjauti, įpjauti žy
mes medyje.“4 Grįžtant prie pacituotųjų vestuvinių dai
nų, galima spėti, kad jaunamartė, įeidama į vyro namus,
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turėjo atlikti tam tikrą ritualą, susijusį su savo, kaip atėjūnės, magiško priklausomybės ženklo įrašymu „ketu
riose kertėse“. Plg.: girioje, bičių medžiuose, kažkada
buvusias „burtų“ žymes, t.y. įpjovas, patvirtinančias nuo
savybę.
Tai, kad kadaise ypatingi vestuviniai ritualai sieti su
namų kertėmis, liudija ir daugybė kitų liaudies dainų,
kuriose jaunamartė anytos prašo paskirti jai vieną ker
telę, vildamasi netrukus užvaldyti visas keturias:
Ielaid mani sveša mate Įleisk mane, svetima mote,
Tiktai durų kertelėn!
Tikai durvju kaktina!
Ja Dieviųš palldzės,
Jei Dievulis padės,
Bus man visa istabina. Gausiu visą trobelę.
LD 18878
Četri kakti istabai,
Keturios kertės pirkioje,
Visos keturios sūnų motės.
Visi četri dėlu matei.
Es tev lūdzu, dėlu mate, Aš tavęs klausiu, sūnų mote,
Kuru kaktų man vėlėsi? Kurią kertę man paskirsi?
LD 23559
III.
„Aš miegosiu, kur prigulsiu,/ Visos kertės pri
guldytos/ Visos kertės priguldytos/ Vienoj niekas ne
gulėjo.“ Ši žodžių formulė kartu su straipsnio pradžio
je aptartaisiais variantais gana produktyvi, ją galima at
rasti tiek mitinio, tiek nemitinio pobūdžio liaudies dai
nų tekstuose. Visų pirma apie šią žodžių formulę miti
nėse dainose.
Visi saka vienus vardus: Visi sako vienus žodžius:
Taisies gultu, ej gulėt!
Taisykis lovą, eik miegoti!
Kur bij man gulėt iet,
Kur galėjau aš miegoti,
Visi kakti piegulėti;
Visos kertės prigulėtos;
Viens kaktiųš negulėts, Vienoj kertėj negulėta,
Tur guj mana mlja Laima. Ten miega mano miela
LD 34369
Laima.
Gulėt iešu, kur gulėšu, Aš miegosiu, kur prigulsiu,
Visi kakti pieguluši.
Visos kertės priguldytos.
Viens ir visu negulėts,
Vienoj niekas negulėjo,
Tur guj pati mlĮa Mara. Ten miega pati miela Mara.
LD 34369,1
Jau aukščiau konstatavome, kad pirkios kertės senų
jų laikų žmogui asocijavosi su chtoniškųjų dievybių ir
dvasių gyvenamąja vieta. Viena kertė, matyt, buvusi ypač
svarbi. Marijos Gimbutienės teigimu, Bulgarijoje buvo
žinomas paprotys įvestą į kambarį lokį sodinti garbin
giausioje kertėje, t.y. ten, kur kabojo šventieji paveiks
lai. Toji vieta simbolizavo šventąją kertę, seniausiųjų lai
kų altorių, o lokių motė —Didžiąją Pramote.5
Žinoma, negalima teigti, kad kertė vienintelė chtoniš
kųjų dievybių ir dvasių buvimo vieta. Tokių vietų galėjo
būti daug —užkrosnis, lovos galvūgalis, paslenkstys ar bet
kuri kita tamsi vieta. Šventoji kertė šiuo atveju ypatinga
tuo, kad tiktai čia buvo meldžiamasi dievybėms, ji buvo
savotiškas namų altorius. Minėtoji formulė aptinkama ir
nemitologiniuose tekstuose. Juose išskirta kertė (ir ap
skritai kertės) parodo pačią garbingiausią erdvės vietą.

1. Kertė - tai chtoniškųjų dievybių, - visų pirma
Gulėt iešu, kur gulėšu? Miegot eisiu, kur prigulsiu?
Didžiosios Pramotės (latvių tautosakoje jai artimiau
Visos kertės priguldytos,
Visi kakti pieguluši,
sia Mara, kai kuriomis ypatybėmis panašios į ją ir Lai
Visos kertės prigulę
Visi kakti pieguluši
ma, Karta, Dėklą) —ir dvasių buveinė, jų veiklos vieta.
Mano baltų brolelių.
Manu baltu balelinu.
Viens kaktųiš, tas bij tukss, Viena kertelė, toji buvo tuščia, Be jau apžvelgtųjų dainų, kuriose viena iš kerčių minė
ta šalia Laimos arba Maros, dar galima atrasti tekstų,
Tbr gu| veca mamullte. Ten miega senoji motulė.
LD 34369,2
kuriuose kertė yra Metenio (personifikuotas Užgavė
Gulėt iešu, kur gulėšu, Aš miegosiu, kur prigulsiu, nių veikėjas, panašiai kaip mūsų Gavėnas —R.M.) ir
Martyno namai.
Visos kertės prigulę,
Visi kakti pieguluši,
Visos kertės prigulę
Visi kakti pieguluši
Metenis kertėj šukavos,
Metens kakta sukajas,
Kilmingų, stotingų,
Diženo, raženo,
Pelnu dienas gaididams. Pelenyčios laukdamas.
Kilmingų tėvo sūnų,
Diženo tėvą dėlu,
Eik, Meteni, pro duris,
Ej, Meteni, pa durvlm,
Stotingų motės dukterų.
Raženo mates meitu.
Lauksim Velykėlių!
Gaidlsim Lieldieninas!
LD 25110
LD 32222
IV.
Vestuvinėms dainoms būdingos dar dviejų rūšių Piešėju Martinu
Pririšau Martyną
formulės, kuriose figūruoja kertės sąvoka: „grūda motę
Tamsioje kertėje,
Tumšaja kakta,
kertėn“ ir „pirkios kertėje“.
Kam bites perleido
Kam bites parlaida
A. „Grūda motę kertėn“ atspindi tam tikrą ritualinę
Per Dauguvėlę,
Par Daugavinu,
veiklą, jaunikio atliekamą nuotakos namuose:
Kam motė nekepė
Kam mate necepa
Medaus paplotėlio,
Med’s
placeniša,
Grūda motę kertėn,
Grūž mati kakta,
Kam tėvas nedarė
Kam
tėvs
nedarija
Veda dukrą lauk,
Ved meitu projam,
Saldaus
alutėlio.
Saida
alutina.
To dara tas virs,
Taip daro tas vyras,
LD
30229
Kam sievu vajag.
Kuriam žmonos reikia.
LD 13411
Tikėjimuose, užkeikimuose, pasakose kertė (taip pat
kertės)
minėta kaip šventos mergos (lemties dvasios) bu
Kitaip, negu aukščiau aptartosiose, šioje formulėje
veinė.
„Šventos
mergos įsikuria sienose, kertėse, pama
kertė toli gražu nereiškia švenčiausios vietos - dabar
tuose,
plyšiuose
tarp akmenų, tvorose.“6 Kertė ir jos ek
tai nuošalė, simbolizuojanti motinos izoliuotumą duk
vivalentai
—
užkrosnis,
paslenkstys, vieta po ėdžiomis ir
ters atžvilgiu, jos valios dukrai pabaigą. Simboliškai mo
pan.
susiję
su
chtoniškųjų
dievybių gyvūnais, ropliais,
tina tarsi mirusi —įgrūsta kertėn ir santykiuose su duk
terimi tampa beteise, panašiai kaip našlaičiai, sėdintys vabzdžiais, pavyzdžiui:
tamsioje kertelėje.
Cėrcineits justas audė
Svirplelis juostas audė
B. Žodžių formulė „trobos kertėje“, palyginti su aukš
Tymsaja kaktena;
Tamsioje kertelėje;
čiau minėtąja, turi absoliučiai priešingą prasmę:
Ak tu šeįma cėrcineit,
Ak tu šelmi svirpleli,
Tavu skaistu dzeipurenu. Tavo graži gijelė.
Gan pūta, gan puta
Kad pūtė, tai pūtė
LTdz 25568
Ziemeja veji,
Šiauriniai vėjai,
2. Chtoniškosios dievybės valdė gimimą, mirimą, at
Iepūta kupeni
Supūtė pusnį
gimimą ir buvo susijusios su vaisingumo skatinimu bei
Trobos kertėje.
Istabas kakta.
LD 21532
stiprinimu. Todėl tamsus kampas yra ambivalentiška vie
ta. Čia randasi (gimsta) nauja gyvybė, čia Laima lemia
Atveda baile
Atvežė brolis
naujagimio amžių, čia pat ir vėlių karalystė. Kertė daž
Sūro abeli,
Karčiąją obelį,
nai minima vestuvinėse dainose, nes vestuvių iniciacija
Ieslėja mūs tėvą
Atrėmė mūs tėvo
reiškia
mirtį ir atgimimą naujame susituokusio žmogaus
Istabas kakta,
Trobos kertėn,
statuse.
Lai ta aug, lai ta zied
Lai auga, lai žydi
3. Kertė funkcionuoja kaip altorius, kur meldžiama
Sūrajiem abojiem.
Karčiais obuoliais.
si
ir
aukojama dievybėms. Keturios kertės apibrėžia na
LD 22688,1
mų sakralios teritorijos (mikrokosmoso) ribas.
Pusnis, obelis - keli iš daugybės galimų jaunamartės
4. Nemitologiniuose liaudies dainų tekstuose, ypač
simbolinių pavadinimų liaudies dainose. Šiuo atveju „at
našlaičių dainose, kertė (tamsi kertė) simbolizuoja so
sistoti trobos kertėje“ reiškia užsitikrinti naują, sau pa
valdžią vietą, tam tikru mastu netgi demonstruoti savo cialinį pažeminimą kaip priešpriešą viduriui, kuris su
vokiamas kaip palanki vieta. Galimas daiktas, kad tai
galią naujiesiems namams.
Apibendrinant visa, kas pasakyta, galima daryti išva senesniųjų mitinių vaizdinių apie kertę (krašto ekviva
lentą) kaip gyvybei pavojingą vietą, besiribojančią su
dą, kad kertė latvių liaudies dainose ir apskritai tautosa
vėlių šalimi, liekana. Našlaitis kertėje, lygiai kaip mi
koje - ypač išskirta.
rusysis vėlių karalystėje, yra statiškas, ir tiktai Laima,
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Mara arba Dievas gali nuvesti jį į Dausas, tai yra gyvy
bei palankią aplinką.
Paprotys statyti prasikaltusį mokinuką į klasės kam
pą, išlikęs mūsų mokyklose ir pokario laikais, turbūt
tipologiškai (ne genetiškai, nes mūsų mokyklų tradici
jos atėjusios iš vokiečių) giminingas našlaičių izoliuo
tumui ir statiškumui. Tai tarsi savotiška laikina mirtis.
Jau cituotame J.Puoruko apsakyme „Knipskos mūšis“
šis archaiškas ryšys tarp stovėjimo kampe ir mirties ryš
kiai atsiskleidžia paskutiniajame vaizdelyje. Bausmė
pagrindiniam veikėjui Cibiniui reiškia siaubingą pa
žeminimą. Vietoje „laikinos mirties“ (izoliavimo kam
pe) Cibinis sąmoningai ar nesąmoningai pasirenka tik
rą mirtį (apsakymo pabaigoje vaikas sušąla ir miršta R.M.).
Kitas grožinės literatūros kūrinys, kuriame kaip re
liktai išlikę senieji mitiniai vaizdiniai, susiję su kerte,
—tai Janio Purapukės apsakymas „Sava kertelė, savas
žemės kampelis“ (1898). Natūralistinis pasakojimas čia
susipina su mitinėje sąmonėje įsišaknijusiu supratimu
apie erdvės nevienalytiškumą. „Net jei veltui reikėtų
dirbti, turėčiau savo kertelę, savo kampelį žemės —bū
čiau drąsesnis, laimingesnis“7, —sako Peteris Eglytis,
vienas iš pagrindinių apsakymo veikėjų. Tolimesniuo
se apsakymo puslapiuose Eglyčio lūpomis byloja šimt
mečiais išlaikytas latvio savo žemės, savo kertės šven
tumo suvokimas.
„Žemė šventa, ir doras žmogus su ja nepražus. Kas
tu esi be žemės —kaip vaikas be tėvo ir motinos, be
namis. Visos pasaulio vertybės nėra tiek vertos, kiek
supratimas, kad turi savo gimtinę, savo namus, kai ži
nai, kurioje kertelėje tu kabinsi lopšį, kuriame kampe
tau iškas amžinybės duobę.“8
Čia užfiksuotas senasis tikėjimas, kad sava, paties
įdirbta žemė —tai dievybių sukurto kosmoso mode
lis, todėl ji yra šventa ir nevalia jos mainyti į kitą.9 Ko
gero tik Antrasis pasaulinis karas pakirto šį tokį seną
savo žemės šventumo suvokimą, žinojimą, kad vietos
mainymas sukelia šios palaimos praradimą. Mūsų die
nų žmonės kardinaliai priešingai suvokia gyvenamąją
erdvę, vyrauja požiūris, kad ji visur yra vienoda. Gy
venk Latvijoje ar Vokietijoje, Latgaloje ar Kuršių že
mėje, vienuose ar kituose namuose —svarbiausia pa
togumas ir materialios aplinkybės.

Vertė Rūta MUKTUPAVELA
Ryga
Janina Kursite. Kakta simboliška nozime latviešu
folklorą // Latvi)as Zinatnu akademijas vestis. A. —1994.
- Nr.9/10 (566/567). - P .ll-14
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The symbolic value of the corner
in Latvian folklore
Janina KURSITE
The Latvian folklorist, Janina Kursite, inves
tigates symbolic meanings of the corner in Lat
vian folklore. The corner is the residence of chtonic deities and spirits. Birth, dying and rebirth
was governed by chtonic deities and they were
connected with the stimulation and strengthening
of fertility. The dark corner is an ambivalent pla
ce. A new life appears here, the age of a new ba
by is also predetermined here by Laima and the
Realm-Comer of souls is here also. The comer
is mentioned in wedding songs very often becau
se the initiation of the wedding means death and
rebirth in a new status of a married person. The
corner functions as an altar where prayers are
being said and donations are being made to dei
ties. The four comers frame the bounds of sacral
territory (microcosmos) of a home. In non-myt
hic texts of folk songs, especially in the songs
about orphans, the comer (a dark place) symbo
lizes social discrimination, therefore, it is being
asked Laima or the Sun for light, in other words,
to lighten one’s hard lot.

KITOS KULTŪROS
Šiandien Kuveito merginos mokosi nuo keturių Ha aštuoniolikos metų. Daugelis vėliau studijuoja
koledže arba universitete ar dirba. Pažvelgus į jų drabužius, į tai, kaip jos vairuoja savo automobilius, ir
kitką, sunku beįsivaizduoti, kaip gyveno jų prosenelės. Daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai Kuveite
pradėta eksploatuoti nafta. Taip knygelės, lamos porą fragmentų spausdiname, įžangoje rašo autorės ir
pasakoja apie senuosius Kuveito papročius.

Tradicijos: Kuveito moterys ir vaikai
Suzi WELLS, Bazza Al BATINI

Santuoka

nors kita, buvo paprotys mandagiai atsiprašyti pasa
kant, kad mergina sužadėta su pusbroliu ar kad ji per
Vedybos laikytos politine ar ekonomine sąjunga tarp jauna tekėti. O jeigu merginos tėvai pasirinkimu bū
tų, kurie priklausė tam pačiam socialiniam sluoksniui, davo patenkinti, tai sutardavo datą, kada vaikino ma
religinei sektai arba buvo tokios pat finansinės padė ma ir tetos galės atvykti aplankyti merginą bei jos šei
ties. Seniau santuokos partnerius savo vaikams parink mos moteris. Visą tą laiką mergina neturėjo žinoti apie
davo tėvai. Nei busimoji nuotaka, nei jaunikis jokių tei tai, kas vyksta, o jei ką įtardavo, būdavo atsakoma, kad
sių neturėjo. Buvo tikima, jog tėvai geriausiai pažįsta domėtasi jos seserimi. Jei viskas klostydavosi gerai, vai
savo vaikus, todėl žino, kas labiausiai jiems tiktų.
kino tėvas ir dėdės susitikdavo su merginos tėvu ir dė
Paprastai tėvas parinkdavo dukrai vyrą, o motina dėmis jos namuose ar mečetėje ir paprašydavo jos ran
- sūnui žmoną. Vis dėlto abiem atvejais galutinį suti kos. Paprastai merginos tėvas savo sutikimą išsakyda
kimą turėjo duoti tėvas. Jei merginos tėvas miręs — vo tokiais tradiciniais žodžiais:
tokią teisę ir pareigą turėjo vyriausias brolis. Bet to
Sveiki, sveiki
kiu atveju mergina turėjo teisę ir atsisakyti brolio pa
Aš apgaubsiu ją jos abaja*
rinkto jaunikio. Jei ji tylėdavo, tai reikšdavo nebylų
Ir patikėsiu jums ją iškart.
sutikimą.
Jei
mano dukra būtų paskerstas gyvulys
Jei mergina turėdavo pusbrolį iš tėvo pusės, ji būda
Ji
jums
netiktų.
vo paskirtajam iki jis nutardavo, nori ją vesti ar ne. Jei
mergina pusbrolių iš tėvo pusės neturėjo, ji buvo paski
Paskutinės dvi eilutės reiškė tėvo kuklumą apibū
riama motinos brolio sūnui. Buvo tikimasi, kad mergi dinant savo dukterį.
nos rankos prašyti pas pusbrolį ateis vyriškių ir iš kitų
Visą tarimosi laiką nei mergina, nei vaikinas neži
šeimų. Savo ruožtu pusbrolis buvo įpareigotas vesti mer nojo, kad sprendžiamas jų likimas. Jiems apie tai pa
giną (pusseserę), jei šeima to reikalautų. Tokiu atveju sakydavo tik vedybų išvakarėse, kartais prieš kelias
jis galėjo vesti ir antrą, savo pasirinktą žmoną.
dienas.
Jei nepasisekdavo santuokos partnerio rasti iš gi
Sužieduotuvių laikotarpiu merginai neleista išeiti iš
minės, tėvai prašydavo pagalbos tarpininkės (Khata- namų ar ką svetimą sutikti. Vaikino tėvas duodavo savo
ba). Jai būdavo pasiūloma pinigų suma, išmokama po žmonai pinigų (dažniausiai apie šimtą rupijų) vestuvi
vestuvių kaip atlyginimas už tinkamos nuotakos sura nei dovanai (Ad-Daza) nupirkti. Ta dovana —kokios
dimą. Khataba’i apibūdindavo, kokios merginos nori keturios brangios suknelės, du medžiagos rietimai, rank
ma, ir ji eidavo iš namų į namus tokios ieškoti. Radusi šluosčiai, lovatiesės ir apklotai. Viskas būdavo suvynio
tinkamą, pranešdavo vaikino tėvams, ir jei šie pasiūly jama į didelį medžiagos gabalą ir nunešama į merginos
mu susidomėdavo, grįždavo vėl į merginos namus. Ta namus. Ketvirtadienio ar sekmadienio (musulmoniš
da merginos tėvai išsiklausinėdavo apie vaikiną ir, jei
nutardavo išleisti dukrą už jo, pareikšdavo apie tai Kha * Abaja - viršutinis moteriškas rūbas, dažniausiai tamsios medžiagos
gabalas - vertėjo pastaba.
taba’i. O jei tėvams kas nors nepatikdavo, kilmė ar kas
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kuose kraštuose ilsimasi ketvirtadieniais ir penktadie
niais —vertėjo pastaba) vakarą, lydint grupei dainuo
tojų, nešinų žibintais ir visą laiką dainuojančių, dovana
būdavo nunešama į merginos namus. Merginos šeima
atvykusiuosius priimdavo svetingai, Ad-Daza būdavo išvyniojama prieš susirinkusias giminės moteris ir kaimy
nes. Vaikino motina arba tetos duodavo merginos mo
tinai piniginę (o joje — pinigų), vadinamą Al-Mahar
(skola). Tada buvo patiekiama kava, aplink vaikščioda
mi smilkydavo Bakhūr ir purkšdavo rožių vandeniu.
Nuotakos motina parodydavoyld-Daza bei Al-Mahar sa
vo vyrui. Šis, jei būdavo dovanomis patenkintas, palai
mindavo jas ir liepdavo žmonai tinkamai paruošti duk
terį vedyboms.
Praeidavo dvi trys savaitės, kol, draugių ir giminių
padedama, nuotakos motina nupirkdavo nuotakos rū
bus, brangenybių, didelį lagaminą ar spintą. Priešvestuviniam pasiruošimui, nuotakos papuošimui, vestu
vinio kambario, miegamojo, paruošimui turtingesnė
šeima kvietėsi Al-Hauafą (kartais tai atlikdavoAl-Khataba). Pirmiausia reikėjo patiesalais, priegalviais iškloti
miegamąjį, papuošti jį veidrodžiais, vazomis, spalvoto
stiklo ornamentais. Kartais vestuvių reikalui iš kaimy
nų būdavo pasiskolinama afrikietiška ar indiška lova
(balang).
Prieš tris dienas iki vestuvių Al-Hauafa pradėdavo
ruošti nuotaką —masažuodavo jos kūną su ilgosios ciberžolės, sezamo ar kokoso riešutų aliejų mišiniu. Oda
buvo padengiama Tahyni (tiršta pasta, padaryta iš seza
mo sėklų), suteikiančia švelnumo ir blizgesio. Vestuvių
išvakarėse Hauafa išprausdavo nuotaką, įtrindavo jos
kūną gumine kempine, prisotinta kvapo, vadinamo
Šnan, ir sidro pudros. Po to visas kūnas, ypač kaklas ir
ausys, būdavo iškvėpinamas kvapniuoju aliejumi iš Bak
hūr medžio ir rožių aliejumi. Nuotakos rankos ir pėdos
būdavo nudažomos chna, žemiau burnos arba ant žan
do ar kaktos buvo uždedamas „grožio taškas“. Plaukai
iškvėpinami muskusu ir kvapniuoju vašku, perskiriami
pusiau, supinami į dvi kasas ir papuošiami auksinėmis
grandinėlėmis.
Vestuvių vakarą iš savo namų į nuotakos namus jau
nikis ėjo tėvo ir dėdžių su giminėmis, draugais bei pri
sijungusiųjų prie procesijos lydimas. Atvykus į nuota
kos namus, grupė dainininkų pasveikindavo jaunikį
daina:
Nėra kito Dievo, tik Allah.
Rinkis nuostabiausiąją!
Tu žibi lyg žvakė tarp berniukų,
Tu esi auksinis žiedas ant dešinės rankos,
Tu esi Dievo dovana.
Telaimina jį Dievas,
Tebūna jis palaimintas.
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Labai mylimai dukrai kartais būdavo rengiama spe
ciali ceremonija, vadinama Al-Dželva. Nuotaka sėdė
davo kėdėje namo viduje užsidėjusi savo Abaja. Ketu
rios moterys laikydavo virš jos galvos didelį šilko ga
balą ir kilnodavo jį aukštyn žemyn pagal dainos ritmą.
Viena iš populiariausių tai progai dainų buvo:
Ji yra pamaldi savo mintyse
Jos nuostabūs bruožai
Ji šviečia ir spinduliuoja
Aš paprašiau Dievo, kad ji būtų laiminga
Jos kakta šviečia lyg mėnuo
Jos seilės gydo mano ligas
Dangaus Dievas patenkintas ja
Todėl davė Jis jai grožį.
Tada nuotaka kėdėje buvo nunešama į miegamąjį,
kur jos laukdavo jaunikis. Nešama ji turėdavo bandyti
pasprukti; net jei norėdavo tekėti, turėdavo rėkti ir
spardytis, vaidindama išsigandusią ar drovią. Pasilikus
vieniems, jaunikis turėdavo nuimti žmonos Abaja, jai
vėlgi priešinantis. Jis patiesdavo Abaja ant grindų lyg
maldos kilimėlį ir ant jo melsdavosi. Tuo metu už ves
tuvinio miegamojo dainininkai dainuodavo kiek galė
dami garsiau, kad „užgožtų“ nuotakos, kuriai buvo pri
sakyta priešintis jaunikiui, klyksmą. Dažnai tokios vai
dybos nė nereikėdavo, nes nuotaka tikrai būdavo išsi
gandusi, pirmą kartą savo gyvenime palikta viena su
svetimu vyriškiu, kuris galbūt ją įskaudins. Juk kai ku
rioms jaunosioms būdavo tik dvylika metų. Kita ver
tus, jaunikis turėdavo paguosti, nuraminti nuotaką, bet
buvo laikoma gėda, jei jis pirmąją jų naktį nepasiek
davo „tobulų vedybų“. Išimtis taikyta tik tuo atveju,
jei mergaitė tuoj po gimimo buvo netekusi keleto lašų
kraujo. Tokiu atveju tikėta, kad nuotaka numirs, jei
vyras ją palies pirmąją naktį: svetima moteris būdavo
prašoma likti su nuotaka visą naktį, ir jaunikis negalė
davo jos paliesti.
Vestuvių rytas ( Lesbachyja)
Kitą ryt$Al-Hauafa ateidavo į vestuvinį miegamąjį
pasiimti nuotakos ir paruošti ją draugių, kaimynių, gi
minių, ateisiančių pasveikinti, pasigėrėti jos rūbais bei
brangenybėmis, priėmimui. Tuo tarpu jaunikis nusimaudydavo ir padėdavo kiek pinigų ar brangenybių
kaip vestuvių dovaną po žmonos pagalve. Tai buvo va
dinama rytmečio dovana (Esbacha). Po to jis miega
majame papusryčiaudavo su uošviu. Iš jaunikio buvo
tikimasi, kad išsakys pasitenkinimą savo žmona ir pra
neš radęs ją nepaliestą, skaisčią, sakydamas: „Allah
išsaugojo tavo veidą“. Tai reiškė, kad nebuvo jokios
negarbės, ir tėvo „veidas“ (geras vardas) išsaugotas.
Tada jaunikis nueidavo į tėvų namus pasveikinti savo

šeimos ir draugų bei išreikšti pasitenkinimą ir paleng
vėjimą, kad naktį viskas gerai klojosi.
Jaunikio palydos vestuvių rytą
(Zefat Lesbachyja)
Kitą dieną, kaip ir prieš tai, draugai ir šeimos na
riai jaunikį vėl lydėdavo iki žmonos namų. Merginos
šeima ateinančiuosius sutikdavo su Bakhūr, rožių van
deniu ir gausiais valgiais. Šitokia ceremonija kartota
pirmąsias tris dienas.
Trečiąją dieną marčios namus aplankydavo jauni
kio motina. Jaunikio motinai vestuvių dieną marčios
namuose nebūdavo leidžiama dalyvauti. Nuotaka vėl
būdavo aprengiama vyro giminių sutikimui, merginos
šeima patiekdavo maisto ir gėrimų.
Namų pakeitimas (At-Tehual)
Po savaitės gyvenimo jaunosios
namuose pora persikeldavo į jau
nojo šeimą. Jaunąją į jos nau
juosius namus lydėdavo giminės
ir kaimynai. Nuotakos motina
negalėdavo jos lydėti, nes tai
būdavo laikoma blogu ženklu.
Su nuotaka eidavo Al-Hauafa,
kuri ir pristatydavo jaunamartę
vyro šeimai ir giminėms.
Trečia diena (At-Tauilit)
Po trijų dienų jaunamartę aplankydavo jos motina.
Vizitas (Lizuara)
Baigiamosios vedybų apeigos vykdavo po keturių
dienų, kai jaunamartė, lydima vyro giminių, aplanky
davo savo tėvų šeimą.
Su vedybomis susiję prietarai
- Jei mergina užsivelka išvirkščią suknelę, išsiskirs.
- Jei besėd int šalia ko nors, kas valo ryžius, ant mer
ginos užkris ryžio žievelė, ji ištekės už seno.
- Jei mergina prie savo lėkštės ar puoduko netyčia
atranda du šaukštus, ištekės dukart.
- Jaunos mergaitės turėjo patrinti savo kojų pėdas į
jaunosios, kad sėkmė pereitų ir joms.
- Jei jaunoji sutiks ką nors tik ką išėjusi iš kapinių, ji
bus nevaisinga.
Nėštumas ir gimdymas
Kaip ir daugelyje kultūrų, taip ir Kuveite nėštumas
ir gimdymas buvo susiję su daugeliu tradicijų ir prieta

rų. Moteris, kuri nepastodavo, turėdavo apsiprausti
maitinančios motinos pienu arba vandeniu, kuriuo ką
tik apipraustas lavonas. Tokiai moteriai taip pat būda
vo patariama atsigerti pirmųjų vandens lašų iš naujai
iškasto šulinio. Savo nesėkmės ji galėdavo atsikratyti
ir perlipdama per ką tik atsitiktinai ar dėl neteisingo
nuosprendžio užmušto žmogaus kūną. Jei visos šios
priemonės nepadėdavo, ji galėdavo paprašyti ką tik
gimdžiusios moters užminti jai, nelaimėlei, ant kojos.
Netgi tuo nepagelbėjus, moteriškė galėjo nueiti laivų
statyklon ir pabandyti perlipti per statomo laivo atra
mą. Laivų savininkai buvo griežtai nusistatę prieš to
kią praktiką, nes tikėjo tą laivą paskęsiant, nesisek
siant kelionėje ar savininką mirsiant. Nevaisingos mo
terys vartodavo ir natūralias medicinos priemones, to
kias kaipMurra (karčią gumą), Sabra (kartųjį alijošių),
Haltita (Assa foetida) ir Khurua (ricinos aliejų).
Besilaukianti moteris turėjo saugotis.
Jai nebuvo galima žiūrėti į mėnulį, nes
prarasianti kūdikį. Jei kas perženg
tų per gulinčią nėščią moterį, tai bū
tų persileidimo priežastis. Pasaga,
kojos papuošalas ar apyrankė, nu
kalti kalvio, kurio protėviai sep
tynias kartas buvo kalviai, turėda
vo patikimai apsaugoti nuo persi
leidimo —jei nešiojami iki pat
gimdymo. Nuo persileidimo sau
gojo ir ėriuko maitinimas iš bute
liuko. Po gimdymo tas ėriukas tu
rėjo būti papjautas, mėsa išdalyta
šeimynai ir draugams (kaimynams), o kaulai užkasami
prieš gimdyvės slenkstį.
Būta prietarų ir dėl kūdikio išvaizdos. Tikėta, kad
nėščiai moteriai reikia duoti patiekalus, kokių tik gei
džia, kitaip vaikas gims su to patiekalo formos žyme.
Jei moteris norėjo, kad vaikas atsigimtų į ją, turėjo daž
nai žiūrėti į save veidrodyje. Nėščiajai draudžiama
juoktis iš neišvaizdaus ar invalido, nes vaikas gimtų toks
pat neišvaizdus ar invalidas.
Laukiančioji kūdikio turėjo vengti valgyli kupranu
gario mėsą, nes tikėta, kad tada turės lauktis dvylika
mėnesių vietoj devynių (kupranugarė atsiveda po dvy
likos mėnesių). Jei nėščia moteris jausdavo vaisių be
sispardant kairiajame šone, tikėta gimsiant sūnų.
Moteris, kurios, tarkim, vyriškos lyties vaikai daž
nai mirdavo, naujagimį berniuką turėdavo aprengti
mergaitės rūbais. Nemalonių žvėrių ar vabzdžių, ligų,
nelaimių pavadinimai, vardai, kuriuos sunku ištarti, bū
davo duodami vaikams tikint, kad jie padės vaiką ap
saugoti. Moteriai, kurios visi vaikai pasimirė, pataria
ma atiduoti naujagimį giminaitei, kuri nunešdavusi
krepšyje jį į turgų „parduoti“. Čia žmonės siūlydavo
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pinigus už kūdikį, kuris būdavo neva parduodamas dau
giausia pasiūliusiam. Po to vaiką grąžindavo motinai.
Gimdymas
Prasidėjus sąrėmiams, buvo kviečiama Al-Ualada
(pribuvėja). Ji atvykdavo nešina mažu peiliuku ir vie
los gabalu. Gimdyvei nebuvo leidžiama valgyti, bet
duodama karštų gėrimų (mėtų ar cinamono arbatos),
kuri, kaip tikėta, pagreitindavo gimdymą. Prieš pat nau
jagimio gimimą moteriai buvo liepiama atsisėsti ir at
sišlieti į kietą priegalvį, kurį prie nugaros parėmusi lai
kė viena moteris. Pagalbininkė skaitydavo tam tikras
eilutes iš Korano (vietas apie tai, kaip Marija gimdė
Jėzų, arba apie Az-Zalzala (žemės drebėjimą) —teks
tą, kuriame Dievas įsako žemei prasiverti ir iškelti pa
viršiun negyvus kūnus. Nėščioms moterims nebūdavo
leidžiama asistuoti gimdymuose, nes buvo tikima, kad
tai pailgins ir pasunkins gimdymą.
Pasirodžius galvutei, pribuvėja ištraukdavo vaikelį,
perrišdavo bambagyslę viela, nuprausdavo naujagimį ir
suvyniodavo į vystyklus. Pati bambagyslė buvo laikoma
du tris mėnesius dėžėje su kvapniomis žolėmis ir pa
naudojama kaip vaistas, jei vaikutis sunegaluotų akimis.
Kartais bambagyslė būdavo užkasama prie mokyklos ar
mečetės, nes tikėta, kad tada vaiką trauks prie mokslų
ir šis užaugęs taps šventiku ar mokslo žmogumi.
Išėjus placentai, motina būdavo nuprausiama van
dens, žolelių ir granatmedžio žievės tirpalu. Įtrūkiams
ir plyšimams gydyti naudota valgomoji druska su ilgą
ja ciberžole.
Jei moteris pagimdydavo labai lauktą berniuką, jai
sakydavo, kad pagimdė mergaitę, ir tik kai ji apsiramin
davo, pasakydavo, kad turi sūnų. Esą būtų perdaug lai
mės vienu metu. Žmonės bėgdavo pranešti tėvui, kad
jo žmona pagimdė berniuką ar mergytę, o tas duodavo
jiems pinigų, vadintųAl-Bišara (pirmosios geros žinios).
Motinos ir kūdikio veidai būdavo nudažomi tamsiai
mėlynais dažais, vadinamais Nyla, ar ilgąja ciberžole kad apsaugotų nuo „blogos“ akies. Mergaitės antakiai
būdavo padažomi Kohl (dažai blakstienoms), o pats kū
dikis išmaudomas motinos piene arba —žiemą —įtri
namas šerkšnu, kad ant kūno neaugtų plaukai. Nauja
gimį paguldydavo į lopšį ar krepšį, po pagalve padėda
vo plieninį peilį, prie durų apsiginti nuo pikto laikytas
Chyb (ilga metalinė lazda, naudojama kasimui). Jauna
mama, eidama iš miegamojo į vonios kambarį, turėda
vo neštis rankose peilį, kad atbaidytų piktąjį.
Motina su kūdikiu negalėdavo išeiti iš namų ketu
riasdešimt dienų. Abu būdavo aprengti juodais rūbais.
Motina turėdavo sutikti savo viešnias (lankytojas) pa
brėžtai dūsaudama. Maitinančiai krūtimi motinai bū
davo ruošiami specialūs patiekalai, tokie kaipAl-Hussū (tirštas buljonas su žolelėmis ir prieskoniais), pa
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tiekiamas pusryčiams; Al-Asida (melasos ir tešlos mi
šinys, garniruotas kiaušiniais ir svogūnais); Al-Kabūt
(mėsa ir tešloje kepti obuoliai), pateikiamas pietums;
ir Al-Luchūm (grubiai sumalti įvairūs prieskoniai, nu
ryjami užgeriant arbata ar pienu).
Pirmąsias dvi dienas naujagimis maitinamas cuk
raus ir vandens tirpalu, trečią dieną duodamas šaukš
telis aliejaus, po to galėdavo būti ir žindomas. Jei mo
tina neturėdavo pakankamai pieno, giminaitė ar kai
mynė apsiimdavo krūtimi maitinti vaikutį, taip tapda
ma „pieno motina“. Vėliau dėl to dažnai kildavo daug
keblumų, nes pieno broliams ir seserims drausta tuok
tis, o dažnai visa apylinkė būdavo tuo susaistyta.
Apsisaugojimui nuo piktos akies maitinančioji krū
timi turėdavo prisidengti, taip pat buvo tikima, kad žindymas matant svetimam žmogui sukels nevaisingumą.
Po savaitės nuo gimimo kūdikiui duodamas vardas.
Dažnai berniukai gaudavo senelių, dėdžių ar pranašo
Muchammedo šeimos narių vardus. Septintą, keturio
liktą ar dvidešimt pirmą dieną po gimimo būdavo sker
džiami du ėriukai - berniukui, vienas - mergaitei. Po
keturiasdešimties dienų nuo gimimo motina būdavo
aprengiama lyg nuotaka, su chna piešiniais ant rankų
ir kojų pėdų. Pasiturinčios šeimos ta proga surengda
vo vakarėlį: laimingai praėjus keturiasdešimčiai dienų
po gimdymo moteris esą pasiruošusi grįžti normaliam
gyvenimui su vyru.
Vaikas nuo žindymo buvo atpratinamas neskausmin
gai —užtepant ant krūtų sūrokų medicininių priemo
nių —Subra ar Murra. Berniukus apipjaustydavo ketverių metų. Kolektyvinės apipjaustymo apeigos būda
vo gana dažnos —su iškilmėmis, muzika, ėriukų bei kar
vių skerdimu. Apyvarpis būdavo užkasamas į žemę.
Su naujagimiais susiję prietarai
Manyta, kad vaikučio nagai neturėtų būti kerpami
keturiasdešimt dienų, kitaip jis išaugs vagimi. Jei vai
ko tėvas būdavo išplaukęs į jūrą, motina vieną vaiko
pagalvę uždengdavo vyro Ghutra (galvos apdangalas),
kad vaikas mažiau ilgėtųsi tėvo. Jei naujagimis uždė
davo pėdą ant pėdos, sakyta, kad jis nori sesutės ar
broliuko, taip pat tikėta, kad naujagimį saugos ange
lai, ir kūdikis nesusižeis, jam nieko neatsitiktų, jei iš
kristų ar pasimestų. Negeru ženklu laikyta prisiliesti
Abaja kraštu prie vaiko veido, nes tai galėjo sugadinti
jo išvaizdą. Negerumu buvo laikomas ir kieno nors per
žengimas per pirmagimį, nes tai reikštų, jog ateity mo
teris bus nevaisinga.
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SKAITYMAI
FRITHJOF SCHUON (1907) - viena iš ryškiausių šio amžiaus intelektualinių ir dvasinių figūrų,
kurio darbai komparatyvistinės kultūrologijos, metafizikos, estetikos, kosmologijos, lyginamosios
relygijotyros, tradicinių mokslų, sakralaus meno ir modernaus pasaulio kritikos srityse daro milži
nišką įtaką daugeliui nūdienos mąstytojų ir palieka vieną iš reikšmingiausių pėdsakų postmodernizmo
kultūroje. Iš bendros Vakarų intelektualinio gyvenimo atmosferos jo darbai išsiskiria ne tik enciklopediška erudicija, bet ir puikiu skirtingų civilizacijų rašytinių paminklų pažinimu, subtiliomis įžval
gomis, bekompromisine žmonijos kultūrinių ir dvasinių vertybių bei iliuzijų analize.
Gimęs Šveicarijoje vokiečių šeimoje, dar paauglystėje susipažino su Platono Dialogais, krikš
čionybės teoretikų darbais, klasikiniais Rytų metafizikos tekstais - Upanišadomis, Bhagavad-Gy
ta. Kiek vėliau sutiko Rene Guenoną ir susipažino su jo veikalais, plėtojo jo pradėtą tradicionalizmo
ekspozicijos darbą, gvildendamas sacrum ir profanum, ezoterizmo ir egzoterizmo, ortodoksijos ir
modernizmo sąveikos temas. Dar 1953 m., perskaitęs pirmą Schuono veikalą „The Transcending
Unity of Religion", T.S.EIiotas rašo: „Aš dar nesu sutikęs įspūdingesnės komparatyvistinės Rytų ir
Vakarų religijų studijos." Bene esmingiausią įtaką F.Schuonui padaro pažintis su sufizmo fenome
nu ir apskritai islamiškąja kultūros tradicija. 1981 m. Schuonas su žmona išvyksta į JAV, kur, įsikū
ręs tarp Amerikos indėnų, tęsia tradicionalizmo dvasinės kultūros atgaivinimo darbą. Gilindamasis
į ratio ir intelectum santykį, išryškina universalios metafizinės žiūros gelmę ir perspektyvas, atsklei
džia pragaištingą racionalaus spekuliatyvumo seklumą Vakarų civilizacijoje. Neabejotinas jo talen
tas atsiskleidžia tapyboje bei poezijoje, tradicinėje estetikoje ir sakraliajame mene, kurio principi
nis požymis, anot F. Schuono, - formą transcenduojanti sakramentinė funkcija. Jis yra parašęs
daugiau kaip 20 knygų, ir ryškiausi F. Schuono darbai yra išversti į pagrindines Europos kalbas:
„Sentiers de Gnose", „Compendre Tįsiam", „L’ Oeil du cocur", „Perspectives spirituelles et faits
humains", „Castes et races", „La stations de la sagesse“, „Images de Tespreit: Shinto, Bouddhisme, Yoga", „Regards sur les mondes anciens", „Logique et transcendance".
Audrius BEINORIUS

Sakralusis ir profaniškasis meno lygmenys
Frithjof SCHUON
Tradicinis menas gimsta iš kūrybos, kurioje dan
giškosios inspiracijos persipynusios su etniniu geni
jumi; ir kai kuriama kaip moksle, laikantis tam tikrų
taisyklių, o ne individualiai improvizuojant; ars sine

scientia nihil.
Menininko ar amatininko darbą sudaro du lygme
nys, arba tobulybės, būtent: paviršiaus ir gelmės. Pa
viršinis lygmuo reikalauja, kad darbas būtų atliktas tvar
kingai, laikantis meniškumo principų bei stiliaus rei
kalavimų.- Gelmės lygmenyje svarbu, jog kūrinys pa
jėgtų išreikšti perteikiamą esmę. Tai paaiškina, kodėl
tradicinio meno forma siejasi su ezoterizmu, o jo prak
tika - su dvasine savirealizacija; nes forma išreiškia
esmę ir formos pažinimas žadina poreikį ją transcenduoti, siekiant jos gelminio archetipo ar esmės.

Kurdamas darbą - formą, menininkas kuria save;
kadangi formos siekinys - esmės ar dangiško turinio
perteikimas, menininkas jj regi a priori formalioje tal
pykloje; suvokdamas formą kaip esmės raiškos bū
dą, jis pats tampa esmę suvokiančiąja forma.

***
Tradicinės civilizacijos sistemoje, be abejo, egzis
tuoja skirtumas tarp sakralaus ir profaniškojo meno.
Iš vienos pusės, sakralaus meno tikslas yra perteikti
dvasines tiesas, kita vertus - įkūnyti dangiškąją esa
tį, nes principinis sakralaus meno požymis - sakra
mentinė jo funkcija. Profaniškojo meno funkcija aki
vaizdžiai kuklesnė: jai skirta tai, ką teologai vadina
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„jausmine paguoda“, suteikiančia dvasiniam gyveni
mui pagrindą - vidinę pusiausvyrą, dažnai vaizduo
jant sodo paukščius ar gėles. Bet kokios rūšies me
no, taip pat ir amato, tikslas - sukurti mentalumą pra
nokstančią atmosferą; tiesiogiai arba netiesiogiai tai
siejasi su vidine kontempliacija - hindų daršan: šventų
žmonių, sakralių vietų, garbinamų objektų, Dievo at
vaizdo kontempliacija.1
Iš principo (jei nėra priešingų, šj poveikį galinčių
neutralizuoti veiksnių) estetinis fenomenas - tai in
das, pritraukiantis dvasinę esatj; jei tai taikoma kiek
įmanoma tiesiogiai sakraliems simboliams, kur ši sa
vybė persmelkta sakramentine magija, tame taip pat
slypi gėris, kad ir išsklaidytai išlaikantis visus harmo
nijos elementus, tai yra - tiesą juntama forma.

***
Joks menas pats savaime nėra žmogaus kūrinys; ir
tai ypač būdinga sakraliajam menui, nes jo turinys apreikštis, ar dangiškos tikrumos atsklaida tinkama sak
ramentine forma, kaip pavyzdžiui, angelo tapyta Mer
gelės su Kūdikiu ikona, ar šventąsias įkapes iršv. Vero
niką primenantis Šventas Veidas; arba šokančio Šivos
statulėlė, tapytas ar drožinėtas Buddhos, Bodhisatvos
ar Taros atvaizdas. Tai pačiai kategorijai, plačiausia žo
džio prasme, priskirtini giesmių ritualai šventomis kal
bomis - tarp jų ir sanskrito, hebrajų ar arabų, ir, atski
rais atvejais, kaligrafinis, tarsi ritualinis, šventraščių ko
pijavimas; daugiau ar mažiau architektūra arba bent
jau šventyklų, liturginių objektų ir apeiginių drabužių
puošimas. Būtų gana sunku išskirti kelis bruožus, nu
sakančius visus įmanomus sakralios raiškos tipus, ku
rie tokie skirtingi, kaip antai: giesmės, raštai, architek
tūra, tapyba, skulptūra, šokis, gestų menas, drabužiai.
Todėl mes kalbėsime tik apie plastinius menus ar net
gi tik apie tapybą kaip apie vieną greičiausiai apčiuo
piamų ir tiksliausiai apibrėžiamų menų.
Greta Kristaus ir Mergelės ikonų egzistuoja gausy
bė kitų dangiškųjų atvaizdų, pasakojančių šventos is
torijos ar šventųjų gyvenimo faktus. Analogiškai buddhistinėje ikonografijoje šalia pagrindinių atvaizdų re
gime ir daugybės antraeilių personifikacijų atvaizdavi
mus. Šią, daugiau ar mažiau šalutinę kategoriją galė
tume pavadinti netiesioginiu sakraliuoju menu, nors,
be abejo, aiški riba tarp šio ir tiesioginio, arba centri
nio, sakralaus meno egzistuoja ne visada. Šios atša
kos funkcija, be didaktinės jos reikšmės, - padėti pa
grindinio atvaizdo dvasios šviesai prasismelkti pro at
vaizdų įvairovę ir įtaiga prikaustyti sąmonę prie Nekintamybės švytėjimo, jaudrią sielą palaipsniui kreipian
čio vidujybės refleksijai. Taigi ši funkcija visiškai analo
giška tai, kurią atlieka hagiografija, netgi riterių sakmės,
nepamirštant pasakų, kurių simbolizmas, kaip gerai ži
noma, atspindi dvasios viešpatiją ir todėl yra sakralus.
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Sakralusis menas toli gražu ne visuomet, kaip to
reikalauja jo principai, yra tobulas. Vis dėlto gausy
bės kūrinių netobulumą, neesminį silpnumą kompen
suoja jų principai - kaip auksas, tam tikra prasme,
gali kompensuoti nepakankamą konkretaus kūrinio
meniškumą. Sakralaus ir apskritai tradicinio meno ty
ko du pavojai: išorybėn nukreipiąs ir į paviršutinišku
mą vedąs virtuoziškumas ir negyvas bei neintelektu
alus įprastumas; tačiau būtina pažymėti, jog tai retai
menkina bendrąją sakralaus meno vertę ir ypač jo ge
bėjimą kurti harmonizuojančią ir vidun kreipiančią nuo
taiką. Dėl netobulumo, tai viena iš priežasčių gali būti
menininko nebranda ar net nekompetencija. Patys pri
mityviausi darbai retai būna tobuliausi, - juk meno
istorijai žinomi mokinystės ir dekadanso periodai, pas
tarasis dažniausiai yra virtuoziškumo pasekmė. Kita
netobulumo priežastis yra individualus ar kolektyvi
nis neišmanymas: menininkui (šiuo atveju tik apytiks
le žodžio reikšme) prarandant intelektualumą ar dva
singumą, nuskursta ir jo vaizduotė, nors tai gali būti ir
tam tikro kolektyvinio neišmanymo požymis, kyląs iš
liaudiškai religijai būdingo sentimentalaus sukasdieninimo. Tokiu atveju kolektyvinė psichė dvasinius ele
mentus apgaubia „pamaldžiu kvailumu“, nes, be ža
vaus naivumo, egzistuoja ir moralistinis bei erzinantis
naivumas. Todėl nevalia manyti, jog bet kokia meni
nė šventu mos raiška atleidžia mus nuo įžvalgumo ir
įpareigoja išankstinei nuostatai. Juk nedera pamiršti,
kad visose tradicionalistinio pasaulio srityse vyksta
nuolatinė kova tarp sustabarėjimo ir skaidrėjimo ten
dencijų, ir būtent pastaroji veda sielas atgalios į dva
sios viešpatiją. Visa tai galime apibendrinti sakydami,
jog sakralusis menas sakralus savaime, tačiau nebū
tinai visomis savo apraiškomis.

***
Sakralusis menas yra vertikalus ir kylantis, o profa
niškasis menas - horizontalus ir balansuojantis. Pra
džioje nebuvo nieko profaniško; kiekvienas įrankis bu
vo simbolis, net papuošimas - simbolinis ir sakralus.
Tačiau laikui bėgant vaizduotė vis ryškiau skleidėsi
žemiškoje plotmėje, ir žmogus pajuto jam pačiam, o
ne vien tik Dangui skirto, meno poreikį. Pati žemė, iš
pradžių traktuota kaip Dangaus vaizdinio pratąsa, pa
laipsniui tapo gryna ir paprasta žeme, kitaip tariant,
nepaliaujamai augo žmogiškų būtybių poreikis nau
dotis teise būti tiesiog žmogumi. Religija šį meną to
leruoja, nes jis įteisina dvasinių reikšmių taupumą ho
rizontalioje, ar žemiškoje, dimensijoje, siekiant verti
kalios, ar dangiškos.
Vis dėlto būtina vėl priminti, jog dažnai pernelyg
skubotai siekiame išryškinti skirtumus tarp sakralaus
ir profaniškojo meno, ypač kai norime įvertinti visas
menines galimybes; todėl pravartu pasinaudoti pa

pildomu skirtumu, būtent: tarp liturginio ir neliturginio
meno: pirmajame, iš principo glaudžiai susijusiame
su sakraliuoju menu, dažnai regime įvairias daugiau
ar mažiau profaniško meno atmainas, ir priešingai, neliturginiame mene gali glūdėti kai kurios sakralumo
apraiškos.
Teologų klaidingai vartojama „jausminės paguo
dos“ sąvoka, kuria apibūdinamas sakralusis menas,
kaip, beje, ir grynosios gamtos grožybės - tarsi gro
žis nieko kito, išskyrus paguodą, negali suteikti,2 la
biausiai tinka paprastesnėms meno rūšims ir antraei
liam (reikšmingumo prasme) gamtos grožiui apibū
dinti. Tokių menų tikslas - perteikti šventos vaikystės
nuotaiką, kurią kultūros nuodytojai, visuomet agresy
vūs ir didybės manijos apimti, be dvejonių pavadins
„afektacija", tačiau tai tėra šmeižikiškas piktnaudžia
vimas kalba. Tikrovėje menas, - tiek, kiek jis yra kuk
lus, nepretenzingas, bet netgi ir be šios sąlygos, neturi jokios teisės būti pompastiškas ir titaniškas. Me
nininko misija - kurti normalius ir harmonizuojančius
kūrinius, o ne perteikinėti bevertę sumaištį.
Be abejo, menininkas savo kūrinį modeliuoja ne
tik dėl to, jog nori sukurti dvasiškai ar psichologiškai
naudingą daiktą; jis kuria dėl imitacinės kūrybos ir kū
rybinės imitacijos džiaugsmo, tai yra, dėl džiugesio,
kuris kyla išreiškus esminius kuriamo modelio suma
nymus ar, kitaip tariant, išgavus pačią jo kvintesenci
ją; taip yra bent jau tam tikrais atvejais, kurie gali būti
pretenzingi ir neapibendrintini. Kitais atvejais, priešin
gai, menininko darbas - tai užgesimas meilės lieps
noje ar, kitaip tariant, menininko mirimas kuriant: su
sivienijimo aktą jis atlieka susitapatindamas su garbi
namu ar mylimu objektu, perkurdamas jj pagal savo
sielos muziką. Dar kitais atvejais - o visi šie būdai
gali ar privalo tarpusavyje įvairiai derėti - menininką
įkvepia troškimas priderinti kuriamą objektą prie me
džiagos ar technikos, Japonijos graveriai taip pertei
kia Fudži ar kurj kitą vaizdą, jog verčia pagalvoti apie
jų panaudotą medieną, o širmų tapytojai perkelia upes
ir mėnulį ant paauksuoto pagrindo, kuris padeda jiems
sustiprinti Rojaus aromatą.
Visais atvejais „jausminė paguoda“ slypi pačiame
darbo procese, dar prieš pasiekiant galutinį rezulta
tą; religinis menininkas pašventinamas pirm žiūrovo.
Kiekvienas tikras menas teikia ir emocinį, ir intelektu
alų pasitenkinimą, ir ne tik užbaigtu kūriniu, bet ir pa
čiu jo kūrimo procesu.
Panašu, jog mene pasireiškia troškimas įtvirtinti
iš mūsų slystančias regimąsias, girdimąsias ar kitas
formas, kurias siekiame išsaugoti ar turėti. Šį fiksaci
jos ar valdymo troškimą visai natūraliai papildo no
ras asimiliuoti, nes svarbu netik kokybė, svarbu, kad
ji privalo visiškai mums priklausyti, ir tai, tiesiogiai ar
ne, destis koks atvejis, vėl veda mus į jungties ir mei
lės temą.

* * *

Hinduistų, ir ypač višnuitų miniatiūra yra vienas iš
tobuliausių neliturginių menų, ir nebijome tvirtinti, jog
kai kurie kūriniai apskritai yra visos tapybos viršūnė.
Kilusi iš sakralios tapybos, kurios paskutinius pėdsa
kus regime Adžantos freskose, hindų miniatiūra paty
rė persų įtaką, tačiau išliko esmiškai hindiška ir jokiu
būdu nėra sinkretiška.3 Bet kuriuo atveju ji pasiekė
piešinio, spalvos ir apskritai stiliaus taurumo, tačiau
visų pirma - neprilygstamos atvirumo ir šventumo
nuotaikos, kuri geriausiuose kūriniuose perkelia žiū
rovą į bemaž dangišką lygmenį - tarsi žemišką dan
giškos vaikystės pratąsą.
| Krišną ar Ramą orientuota hindų miniatiūra ne tik
paverčia regimais Mahabharatos, Bhagavata-Puranos
ar Ramayanos dvasinius sodus, ji labai išradingai pertei
kia tiek muzikinius motyvus, tiek prieštaringus, meilę ga
linčius sukelti jausmus. Daugelis šių vaizdinių laiko mus,
norime mes to ar ne, pakerėtus Krišnos fleitos garsų.
Kai kurie iš šių piešinių, kuriuose didžiausias griežtumas
ir muzikalumas suderinti su gyva dvasios ekspresija, ne
abejotinai yra sakralusis menas, nes jiems netinka epi
tetas „profaniška“; spiritus ūbi vult spirai. Su tokia gali
mybe susiduriame ir kitose srityse. Pavyzdžiui, tenka pri
pažinti, jog Bhagavad-Gyta, logiškai siejama su antri
ne inspiracija, iš tikrųjų yra Upanišada ir todėl - pilna
vertė apreikštis; ar kai socialiai žemesnės kastos šven
tasis yra pripažįstamas kaip brahmanų luomo asmuo.
Visos šios pastabos tinka ir kitai tapybos viršūnei
- - japonų širmos menui; gal tik išskiriant tuos atvejus,
kai šio žanro kūriniai yra sąmoninga Zen ar Tao kakemonų tapyba, vaizduojanti kraštovaizdį, augmeniją ar
ką kitą, tačiau mes jos neliečiame, nes čia tobulumo
ir gelmės lygmuo neatsiejamas nuo buddhistinio ar
sintoistinio kontempliatyvumo.
Kitas, dvasios jėga ir atviru originalumu žavinčio,
neliturginio meno tipas yra Bali menas, kur hinduistiški
motyvai dera su malajiškų formų genialumu. Tai, kad
šis genialumas, neskaitant hinduistinės įtakos, pasireiš
kė amato srityje, ypač medžio, bambuko ar šiaudų ar
chitektūroje, nekliudo suvokti jos vertę, kuri kartais esti'
tiesiog didus menas. Be abejonės, ne vien tik individu
alaus skonio, bet ir giliųjų vertybių požiūriu meniška
Borneo ar Sumatros troba suteikia mums kur kas dau
giau nei gipsinis barokinės bažnyčios košmaras.4

***
Paminėti pavyzdžiai diametraliai priešingi ne Vidu
ramžių Europos miniatiūroms ar tyriems ir pavasariš
kai gaiviems Kvatročento darbams, bet Renesansui ir
XVII a. būdingai didybės manijai, dramatiškam titanizmui, kūniškam ir vulgariam kliedesiui bei susiža
vėjimui anatomija, netvarka, šalčiu ir gigantiškumu.
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Netradicinis menas, apie kurį būtina čia užsiminti,
apima klasikinį Antikos ir Renesanso meną, kuriamas
iki XIX šimtmečio ir, kaip reakcija prieš akademiškumą, iškelia impresionizmą ir kitus analogiškus stilius.
Ši reakcija greitai suiro į įvairias perversijas, „abstrak
čias“ ar „siurrealistines“: kad ir kaip būtų, - tai „subrealizmas“, apie kurį derėtų dabar pakalbėti. Žino
ma, vertingų darbų kartais atrandame tiek impresio
nizme, tiek klasicizme, kuriam priskiriame ir roman
tizmą, nes jo techniniai principai yra tokie patys, tačiau ten negali reikštis kosminės savybės, o indivi
dualūs gabumai negali paklusti šiai raiškai. Tačiau iš
imtiniai atvejai, kai pozityviems elementams pasise
ka neutralizuoti klaidingus ir nepakankamus principus,
toli gražu nekompensuoja rimtų netradicinio meno trū
kumų, ir mes mielai apsieitume be šios produkcijos,
jei tik būtų įmanoma apsaugoti pasaulį nuo sunkaus
vakarietiško kultūrizmo kalėjimo, kartu su jo bedie
vystės, išsibarstymo ir nuodingumo ydomis. Bent jau
akivaizdu, jog ne ši didybė artina mums Dangų. „Leis
kite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane,
nes tokių yra Dangaus karalystė“.
Šis kultūrizmas iš tiesų yra civilizacionizmo, taigi ir
visiško rasizmo sinonimas. Vakarų visuomenė savo
viršenybę grindžia „graikų stebuklu“ ir visomis vėles
nėmis jo pasėkomis, taigi ir antropolatrija - ne veltui
kalbama apie humanizmą - ir tuo, kas charakterizuo
ja, o gal greičiau sudaro klasicistinį mentalitetą - kosmolatrija. „Graikų stebuklas“ yra pirmoji ir pagrindinė
intelektualumo pragaištis, kurios būtų buvę išvengta,
jei, vis labiau įsigalint profaniškajam požiūriui, iš val
dančiųjų klasių ideologijos - orfizmo ir netgi plato
nizmo - nebūtų išnykusi sakralumo pajauta. Šis pro
faniškasis požiūris - eksteriorizuotas ir išorybėn nu
kreipiantis, nestabilus ir avantiūristinis, naujovių apa
kintas intelektualumas; šį mentalumą atspindėdami,
modernistai itin eksteriorizuotą ir dalykišką protą lai
ko aukščiausiu intelektu.
Jau minėjome, kad peiktina ne tai, jog meninis na
tūralizmas tiksliai stebi gamtą, bet tai, jog šio stebėji
mo nekompensuoja ir nedisciplinuoja deramas suvo
kimas to, kas gamtą pranoksta ir yra daiktų esmė, ką
matome, pavyzdžiui, Egipto mene. Visiems sakraliems
menams būdingas stilius, nurodantis vidinę esmę,
neutralizuojantis gamtos imitavimo sąlygojamą išorybės tendenciją, koreguojantis neesmingumus bei šalutybes. Mes netgi sakytume, jog esmės suvokimas
iš dalies kompensuoja ar ištaiso nepakankamai gilų
daiktų išorės stebėjimą ar bent jau grafinį perteikimo
netikslumą, nors, vėlgi tvirtiname: nėra principinės ne
dermės tarp piešinio tikslumo ir kontempliatyvumo,
nes pastarasis suteikia pirmajam vidujybės ir esmiš
kumo įspaudą. Be to, šią dermę lemia vidinė norma
tyvių formų kokybė, reikalaujanti tikslaus meninio atli
kimo, kurio pilna raiška įmanoma tik laikantis vaizduo
jamojo meno fiksacijos ir kristalizacijos dėsnių.
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Tobulas balansas tarp tyro natūralumo ir vidun, esmėn kreipiančiosios stilizacijos sunkiai pasiekiamas,
bet įmanomas reiškinys. Akivaizdu, kad esmė ar „idė
ja“ žengia pirm gamtos stebėjimo ir imitacijos. Taigi
kiekvienas savaip teisus.
* * *

Pats akademiškiausias natūralistinio meno kūrinys
gali suteikti didžiausią malonumą ir būti giliai įtaigus
dėl natūralaus grožio, kurį jis kopijuoja, tačiau jis vis
vien melagingas, nes, siekdamas tikslumo, jis nori,
kad plokščias paviršius atrodytų kaip trimatė erdvė, o
inertiška materija - kaip gyvas kūnas. Tapyboje būti
na atsižvelgti į kūrinio paviršiaus plokštumą ir nekin
tamumą, todėl svarbu, jog nebūtų nei perspektyvos,
nei šešėlių, nei judesio, išskyrus stilizacijos atvejus,
leidžiančius perspektyvos ir šešėlių integraciją į kūri
nį, kuomet judesiui suteikiama esminė ir todėl simbo
linė bei normatyvinė prasmė. Skulptūroje būtina ne
tik atsižvelgti į medžiagos nejudamumą, kuris slopi
na judesį arba mažina jį iki esminio, pusiausvyrą tu
rinčio, neva statiško tipo. Būtina įvertinti ir naudoja
mos medžiagos ypatumus. Siekiant išreikšti gyvybin
go kūno prigimtį ar kelis esmingesnius šios prigim
ties bruožus bei jos pagrindinę „idėją“, labai svarbu
įvertinti molio, medžio, akmens ar metalo savybes.
Medžio suteikiamos galimybės skiriasi nuo minerali
nių medžiagų galimybių, ir metalo reljefiškumas ski
riasi nuo akmens.
Kaip matome, stilizacija leidžia aukščiausią natū
ralizmą, jei jame gali skleistis esmės pilnatvė. Kitaip
tariant, kūrybinės eksteriorizacijos viršūnė reikalauja
interiorizacinės galios aukštumos ir šią galią realizuo
ti gebančio meistriškumo. Daugeliu atveju sustojama
pusiaukelėje, ir tai nėra bloga, jei nematoma konkre
čių priežasčių judėti dar toliau. Tradicinis menas savo
vaidmenį atlieka tobulai; menas nėra viskas, ir nede
ra jo gaminių absoliutinti. Bet tai nepanaikina pagrin
dinio sakralaus meno principo - patenkinti kiekvieną
nuoširdžiai tikintį, ir jis neatlieka savo misijos, jei jo
nebranda ar, priešingai, paviršinis virtuoziškumas ne
patenkina ar net žeidžia geranoriškus tikinčiuosius,
ypač tuos, kurie nuolankiai vengia bet kokios nepa
kantos ir pasaulietiškojo kandumo.
Jau minėjome, jog egzistuoja abipusė, tačiau ne
nepataisoma nedermė - faktiška, bet ne principinė tarp meno kūrinio dvasinio turinio, ar jo švytėjimo, ir
nenumaldomo bei virtuoziško natūralizmo: taip moks
linė daiktų mechanika nužudo jų dvasią ar bent jau rim
tai grasina nužudyti. Iš vienos pusės, mes susiduriame
su naiviu manieringumu, išskaidančiu globos, palaimos
ir šventos kūdikystės atmosferą; antra vertus, klasiki
nėje Antikoje ir nuo Sinkvačento ligi dabar mes regime
moksliškai tvarkingą, bet turinio atžvilgiu ne dangišką,
o žmogišką (ar greičiau „humanistinį“) atlikimą, ir kūri

nys perteikia ne Dangui artimą kūdikystę, bet į nema
lonę patekusiųjų ir iš Rojaus išvarytųjų brandą.
Gamtą tiksliai kopijuojantį meną vadindami inte
lekto paniekinimu, pabrėžiame jo analogiją su mo
derniuoju mokslu: tiek meninis natūralizmas, tiek tiks
lusis mokslas turi svarių aspektų ir tam tikru atžvilgiu
jiedu teisūs, tačiau tikrovėje normalus žmogus nepa
jėgus užbaigti visos šios išorinės tiesos ar šių sąlygi
nių tiesų būtinais jų papildymais, be kurių mokslas ir
menas negali pasiekti tos pusiausvyros, kuri dera su
ją logiškai sąlygojančia visa apimančia tikrove. Nūnai
visiems akivaizdu, kad eksperimentinių mokslų efek
tyvumas nebėra argumentas jų naudai, nes jų sukel
tos negandos irgi yra jų „efektyvumo“ požymis; ana
logiškai, nepakanka, kad meninis natūralizmas siektų
tik maksimalaus vaizdo atitikimo, nes, pernelyg ilgai
tuo naudojantis, kaip tik tai galiausiai atriboja sielas
nuo jų tikras reikmes tenkinančio rimto maisto.
Būtina pažymėti dar vieną elementą, vienaip ar ki
taip prisidėjusį prie meno griūties, - tai ambicija ir
originalumo siekis. Išskyrus pagirtinas išimtis, tai be
ne svarbiausia, kas atskiria meną nuo atvirumo ir ro
maus džiugesio ar šventumo atmosferos, kuri yra vie
na jo egzistencijos priežasčių.
* * *

Analogija tarp meninio natūralizmo ir modernaus
mokslo leidžia mums truputj nukrypti j šalj. Mes neprikaišome moderniam mokslui jo fragmentiškumo,
analitiškumo, abstrakčių, metafizinių ir kosmologinių
elementų netekties ar to, kad jis iškilo ant senovinių
mokslų palikimo ar nuolaužų. Mes priekaištaujame dėl
to, kad jis subjektyviai ir objektyviai yra pražanga ir
kad dėl jo buvo prarasta pusiausvyra ir prieita iki ne
laimės^...)
Jokia fenomenalaus pasaulio pažinimo sritis nėra
savaime bloga, tačiau svarbu atsakyti sau j klausimus,
pirmiausia: ar šis pažinimas dera su žmogaus intelek
tualiais siekiais; antra: a rta analizė tikrai yra naudinga;
ir trečia: ar gali žmogus tai paremti dvasiškai. Iš tiesų,
apstu įrodymų, jog žmogus negali sutvirtinti natūralią
bei likimo lemtą pusiausvyrą griaunančio pažinimo. Tai
objektyvios pažinimo pasekmės, kurios tiesiogiai susi
jusios su subjektyviomis anomalijomis. Modernus
mokslas nebūtų galėjęs nė išsivystyti, jei nebūtų bu
vęs užmirštas Dievas ir mūsų pareigos Jam bei sau.
Analogiškai, meninį natūralizmą, gimusj pirmiausia An
tikoje ir naujai suvešėjusj moderniosios eros pradžio
je, galime paaiškinti tik staigia aistringai eksteriorizuoto ir eksteriorizuojančio mentaliteto gimtimi.

***
Jei galimas meno nukrypimas, tai įmanomas ir me
no atmetimas. Nelogiška kalbėti apie didžią civilizaci

ją, atmetančią ne vieną kurią nors meno rūšį, bet meną
apskritai. Daugiau ar mažiau ikonoklastinis šv. Bernar
do ar Savonarolos požiūris dar nėra bendra miestietiš
kos civilizacijos nuostata. Tačiau toks ar panašus po
žiūris galimas tradiciškai ne šio tipo civilizacijoje^ pa
vyzdžiui, nomadiškame ar pusiau nomadiškame Šiau
rės Amerikos indėnų pasaulyje. Redskinas taikliai pa
stebėjo, jog Amerikos čiabuviai, nors, tiesa, ir ne visi,
daugmaž priešiški plastiniams menams, kaip ir neabe
jotini jų tolimieji giminaičiai - senovės mongolai ir, ko
gero, senovės germanai bei keltai. Gryna gamta, anot
indėnų, yra šventa ir neprilygstamai graži, ir joje glūdi
visos įmanomos grožybės, todėl beprasmiška ir netgi
neįmanoma stengtis imituoti Didžiosios Dvasios dar
bus. įdomu, jog natūralizmo ir antropolatrijos kupinas
klasikinis pasaulis save laiko gamtos nugalėtoju, o žmo
gaus kulte glūdi ir panieka aplinkinei gamtai. O indė
nams, kaip, beje, ir Tolimųjų Rytų tautoms - gamta
yra motina ir tėviškė, kurios centras - žmogus, tačiau
jis ne absoliutus savininkas ir dar mažiau - priešas.
Religinis Redskino natūralizmas kyla iš realių ir pa
grįstų reiškinių, todėl nekeista, jog jį aptinkame įvai
riose Žemės rutulio vietose. Istorija patvirtina, jog ši
perspektyva, kad ir nebūdama kuo nors išskirtinė, vis
dėlto turi tvirtą pamatą, ir norint tai suvokti, pakanka
prisiminti visus „kūrybinio genijaus“ nukrypimus ir vi
są blogį, kuris kamuoja nūdienos civilizacinį pasaulį.
Be to, šią nuostatą, bent iš dalies, regime jau se
novės pasaulyje: atvaizdų draudimą judaizme ir isla
me faktiškai lėmė analogiškos ar simboliškai tapačios
nuostatos. Skirtumas tik toks, jog Redskinas draudi
mą ar susilaikymą motyvuoja tuo, kad gamtą imituoti
neįmanoma, išskyrus santykinai praktinius atvejus, o
monoteistiniai semitai - liuciferizmo, magizmo ir stab
meldystės nuodėmėmis.
Tačiau būtina pažymėti, jog jau minėti indėnai ne
buvo kategoriškai nusistatę prieš atvaizdų piešimą.
Savo palapines jie puošė žmones ir gyvūnus vaizduo
jančiais piktografiniais piešiniais, jie mėgo saikingai
išraižyti savo taikos pypkes, tačiau abiem atvejais me
nas integruotas į naudingus ir sakralius objektus ir to
dėl dera su apie rytojų nelinkusio mąstyti pasaulio blai
vumu ir šventu neturtu.
Islamas toleruoja - atskirose valstybėse ir tam tik
romis aplinkybėmis - itin dekoratyvaus stiliaus mi
niatiūras, su sąlyga, kad jose niekad nebus vaizduo
jamas Dievas, o Pranašo veidas bus vaizduojamas
uždengtas arba neužpildytas. Islamas pripažįsta ir ta
pybą, kad ir be entuziazmo, nes nutapyti daiktai „ne
turi šešėlio“, be to, miniatiūros pranašesnės dėl savo
mažumo - negremėzdiškos ir todėl patogios.
Semitai prikiša ikonodulams medžio, akmens, me
talo ir žmogaus rankomis sukurtų atvaizdų garbinimą;
jie teisūs, kai kalba apie savo pačių ar kaimynų dabar
ties ar praeities pagonybę, bet neteisūs kalbėdami apie
krikščionių ir azijiečių ikonodulus. Šių bendruomenių
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šventieji atvaizdai sukurti ne žmogaus rankos; krikš
čionys pirmojo atvaizdo autorystę priskiria angelui, pri
sidėjus, arba neprisidėjus, šv. Lukui. Dėl inertiškos ma
terijos, kurią neva garbina stabmeldžiai, - iš tikrųjų,
joje slypi maginė galia, ir sakraliajame mene ji nustoja
būti inertiška, nes joje įsikuria dangiškoji ar Dieviškoji
esatis. Sakralųjį atvaizdą sukuria Dievas, ir jį pašventi
na suteikdama gyvastį Dieviškoji Esatis.

***
Grožio ir apskritai meno de facto dviprasmiškumas
kyla iš Mayos dviprasmiškumo. Maya, kaip raiškos ir
iliuzijos principas, atskiria mus nuo Pradmės ir vėl į ją
grąžina. Taip ir žemiškasis grožis, įskaitant ir menus,
gali globoti pasaulietiškumą ir dvasingumą. Tai pa
aiškina, kodėl šventųjų nuomonės tiek apskritai me
no, tiek vienos kurios nors jo rūšies atžvilgiu esti dia
metraliai priešingos. Pavojingiausiais laikomi su jude
siu ar klausa susiję menai, būtent: poezija, muzika ir
šokis. Jie tarsi vynas, kurį krikščionybė laiko sakra
mentų sudievinimo laidininku, o islamas draudžia. Ne
paisant priešingumo, abu požiūriai yra teisingi. Kad
svaiginantis elementas, plačiąja prasme, veda į šven
tumą, islamas pripažįsta savuoju ezoterizmu, kuria
me vynas simbolizuoja ekstazę ir kur poezija, muzika
ir šokis tapo „atsiminimą“ stimuliuojančiu ritualu.
Grožis, kad ir kaip žmonės juo naudotųsi, esmiš
kai priklauso jo Kūrėjui, kuris tokiu būdu projektuoja į
raiškos pasaulį dalį Savo esybės. Kosminė, ir ypač
žemiškoji grožio užduotis - kad intelektualinė ir jun
tančioj! kūrinija prisimintų esmę, taip atverti duris į
švytinčią vienatinės ir beribės Esinijos (Essence) Naktį.

las - tiesiog eksteriorizuoti tris minėtus sugebėjimus,
pritaikant juos prie materialių ar garbinimo reikmių,
kitaip tariant, įkūnyti juos juntama forma kitu būdu, ne
racionaliu diskursu ar raštais. Išvyti į žemę, vargu ar
galime tenkintis vien Rojaus šešėliu - tyrąja gamta.
Mes privalome kurti sau aplinką, kurios tiesa ir grožis
primintų mūsų dangišką kilmę ir žadintų viltį.
Kurdamas žmogus privalo į materiją perkelti ne
nuopuolio būvį, o savo idealią ar dvasinę esybę idant
vėliau galėtų pasikliauti ta sielos ir dvasios derme, kuri
jam švelniai ir šventai primena, kas jis privalo būti.

***
Dvi hindų sąvokos, daršan ir satsanga, apibendri
na žmogaus siekių, kaip, beje, ir meno ar amato te
mą. Daršan, visų pirma, yra šventojo arba dvasingo,
tauriu autoritetu apgaubto žmogaus, kuris atpažįsta
mas iš apeiginių drabužių ar kitų regimų simbolių, kon
templiacija. Satsanga - tai šventų ar tiesiog dvasinių
tendencijų turinčių žmonių sueiga. Kas tinka mūsų gy
vajai aplinkai, tinka ir negyvai mūsų apsupčiai, kurios
pranešimus ar aromatus mes nesąmoningai asimiliuo
jame. „Pasakyki, kur tu lankaisi, ir aš tau pasakysiu,
kas tu esi“.
Menas esmiškai susijęs su uždangos misterija: tai
pasaulio ir mūsų pačių sukurta uždanga, todėl ir ka
bo tarp mūsų ir Dievo, tačiau ji yra perregima, kuo
met tobula, ir perteikia mums tai, kas tuo pat metu
slepiama. Menas yra tiesa, o tai reiškia - Esinijos per
teikėjas ir todėl jis sakralus; jis yra sakralus, o tai reiš
kia - jis primena ir interiorizuoja, ir todėl jis - tiesa.

Iš anglų kalbos vertė Audrius BEINORIUS

***
Žmogaus pašaukimas sine que non - būti dva
singam. Dvasingumas reiškiasi plotmėmis, kurios ir
sudaro žmogų, būtent - intelektu, valia, jausmingu
mu ir veikla. Žmogaus intelektui prieinama transcen
dencija, absoliutas, objektyvumas; žmogaus valia ge
ba siekti laisvės ir sandermės su intelekto pagavo
mis; žmogaus jausmai, sujungti su gabumais, leidžia
jam būti gailestingam ir didžiadvasiškam, nes žmo
gaus proto objektyvumas išvaduoja sielą iš gyvūniško egoizmo. Pagaliau - ypatinga žmogaus savybė
gaminti, ir todėl jis vadinamas ne tik homo sapiens,
bet homo faber: tai sugebėjimas gaminti įrankius, kon
struoti būstus bei šventoves, o prireikus - susigalvoti
drabužius ir kurti meno kūrinius, juose spontaniškai
derinant simboliką ir harmoniją. Priklausomai nuo reik
mių, požiūrių ar temperamentų, harmonijos kalba ga
li būti paprasta arba turtinga; puošmenos irgi turi sa
vo tikslą, tiek simbolizmo, tiek muzikalumo atžvilgiu.
Tai reiškia, jog ketvirtasis sugebėjimas privalo turėti
dvasinį turinį, net jei tai ir nežmogiškas turinys; jo tiks
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Schuon Frithjof. Esoterism as Principle and as Way ITr by
William Stoddart. - Perennial Books LTD, Pates Manoz, Bedfont, Middlesen, 1981. - P 183-197. - Degrees of Art.
PASTABOS:
1. Palyginę pagyrūniškus ir kūniškus Rubenso paveikslus
su tyrais, tiksliais ir giliais darbais, kad ir Ghirlandaio ta
pytu Giovanna Tornabuoni profiliu ar Korino slyvomis (tu
rima omeny vaismedžius - vert.), nusistebėsime, ar gali
sąvoka „profaniškasis menas“ būti bendras tokios fun
damentaliai skirtingos produkcijos vardiklis. Kilnūs, kon
templiacijos dvasia persmelkti kūriniai verčia kalbėti apie
„neliturginį meną“, nesistengiant tiksliai apibrėžti, profa
niškas tai menas ar ne ir kokio jis laipsnio. Be to, svarbu
skirti normalų profaniškąjį meną nuo profaniško meno,
kuris yra iškrypęs ir todėl nebėra lyginamoji sąvoka.
2. Tiesą sakant, kur kas gilesnę prasmę „paguodos“ sąvo
ka turi mistikos pasaulyje.
3. Meno, doktrinos ar kitko sinkretizmas gimsta sujungiant
visiškai skirtingus elementus, o ne tuomet, kai jungtyje
asimiliuojami tik skirtingų šaltinių elementai.
4. Tą patį galime pasakyti ir apie Sinto šventyklas, kurios
vadinamos „tvartu“.

KONFERENCIJOS

Etninės kultūros krikščioniškieji aspektai
Jau kuris laikas mokslinis gyvenimas etnologijos sri
tyje yra žymiai aktyvesnis. J mokslinius tyrinėjimus jsijungė naujos institucijos, susidomėta naujomis temo
mis, pagausėjo mokslinių konferencijų. 1995 m. lapkri
čio 9 - 1 0 d. Vilniaus universitete Teatro salėje vyko Ka
talikų mokslo akademijos surengta konferencija „Etni
nės kultūros krikščioniškieji aspektai". Per dvi dienas
buvo perskaityti net 27 pranešimai, kuriuose įvairių sri
čių mokslininkai aptarė lietuvių kultūros ir religijos są
veikos klausimus. Konferencijos pradžioje V. Milius, pa
brėždamas krikščioniškosios kultūros svarbą lietuvių
atgimimui ir etninei kultūrai, pažymėjo, jog krikščiony
bės ryšys su etnine kultūra buvo dvejopas: krikščiony
bė darė tiesioginę jtaką kai kurioms liaudies kultūros
sritims, kartu ji įgavo ir savitų etninių bruožų. Šios dvi
tendencijos išryškėjo ir mokslininkų pranešimuose.
Krikščioniškojo tikėjimo turinio išreiškimas etninės kul
tūros formomis, jo sklaida skirtingose kultūrose buvo
kun. dr. J.Borutos, SJ pranešimo esmė. Jame aptarti
konkretūs Evangelijos inkultūracijos atvejai: germaniš
koje kultūroje, Azijos tautų ir kinų kultūrose. Buvo pa
stebėta, kad lietuviškosios krikščionybės formos ugdy
tojas, Evangelijos inkultūracijos j lietuvišką kultūrą pa
vyzdys yra vyskupas Motiejus Valančius, kurio „Gyveni
muose šventųjų" religinis turinys ir tiesos perteikiamos
sulietuvintai - valstietiška šneka, subuitinta forma.
Suvalstietinto Dievo įvaizdis buvo išryškintas G.Be
resnevičiaus pranešime aptariant Dievo idėją baltų kul
tūriniame kontekste. Remdamasis tautosaka, lietuvių
sakmėmis, mokslininkas pažymėjo, kad lietuviškas Die
vo įvaizdis formavosi savitai, jam didžiausios įtakos tu
rėjo žemdirbiška ar valstietiška pasaulėjauta ir psicho
logija. Todėl, kaip teigė pranešėjas, „christianizacijos
intensyvumo ir gelmės X IX -X X a. sandūroje nereikėtų
pervertinti.“
Apie krikščionybės ir etninės kultūros sąveiką, kaip
pastebėjo A.Vitkus, galima pradėti kalbėti tik tuomet,
kai krikščionybė įsitvirtina gyvensenoje. A. Vitkus, isto
riškai aptaręs Lietuvos krikšto etapus, pabrėžė, jog
krikščioniškieji pradai Lietuvoje įsitvirtina tik nuo XV a.
Klausimą apie šio įsitvirtinimo stabilumą iškėlė se
sers Rozanos pranešimas. Jame buvo teigiama, jog
krikščioniškosios kultūros šaknys glūdi Senajame Tes
tamente, kuriame matyti, kaip pagonys tapo krikščio
nimis ne atsižadėdami savos pagonių kultūros, o krikš
tu, kaip buvo atsisakyta materialiosios žmogaus, gy

vulio aukos, o Dievui atiduotos širdys. Pranešime buvo
pateiktas pavyzdys ir iš šių dienų - apie juodo ir balto
ožio aukojimą Katedros aikštėje, o daugelis miestie
čių, tarp jų ir krikščionys, ėjo žiūrėti. Matyt turėtos omeny
spalio mėnesį vykusios Sostinės dienos. (J Sostinės die
nas buvo įtrauktas rudens lygiadienio pažymėjimas, ku
ris vyko Gedimino kalno papėdėje. Folkloristai padai
navo lietuviškų dainų. Paskui buvo sudegintas pintas
didelis „ožys“. Renginys užbaigtas gražiu fejerverku.
Kraujo praliejimo išvengta. - Redakcijos pastaba.) Pra
nešėja tai įvardijo kaip grįžimą į pagonių kultūrą, kaip
pikto kultūrą. Netikėta buvo tai, kad, kaip kai kam atro
dytų, išradingas miestietiško pasilinksminimo renginys,
daugiareikšmė ironija ar šmaikštus horoskopas iš ša
lies yra interpretuojami rimtai, kaip autentiška pasaulė
žiūros sklaida, kaip mūsų visuomenės mentaliteto lyg
muo. Antra vertus, ši pastaba gana taikliai įvertino šian
dieninius mūsų gyvenimo reiškinius. Nuoširdžiai pagal
vojus, ir mums patiems turėtų būti keista, kad, pavyz
džiui, laikraščiai mirga žiniomis, jog po kiekvieno sun
kesnio nusikaltimo nukentėjusieji su viltimis kreipiasi
pas ekstrasensą, o ne tikisi teisinių institucijų veiksmin
gos pagalbos.
Įdomūs buvo pranešimai, kuriuose religinio gyveni
mo, krikščioniškosios bendruomenės kūrimo, išsaugo
jimo tema ėjo lygia greta su tautiškumu, tautinės savi
monės išlaikymu ir stiprinimu. Tam buvo skirtas V.Rim
kaus pranešimas apie katalikiškas apeigas bei katalikiš
kos bendruomenės solidarumą tremtyje, tai minėjo A. Vai
cekauskienė, kalbėdama apie Punsko ir Seinų krašto
vestuvinius papročius, kuriuose katalikiškieji elementai,
ypač pastaruoju metu, persipynė su tautiškaisiais sim
boliais. Norėtųsi išskirti ir PŽostautaitės pranešimą apie
surinkimus Mažojoje Lietuvoje. Jame buvo nuodugniai
apibūdintos naminės pamaldos, jų kilmė, juridinis sta
tusas, dvasinės nuostatos, organizavimas, kaip unika
lus reiškinys lietuvių ir Rytų Europos kultūroje. Klausan
tis pranešimo, kilo daugybė minčių apie Mažosios Lie
tuvos surinkimų sąjūdžio, ypač senojo surinkimo, ideo
loginių nuostatų įtaką Vakarų Lietuvai, lietuvių kalbos ir
valstietiškos kultūros atgimimo sąjūdžiui bei tautinio at
gimimo veikėjų asmenybių formavimuisi.
Keli pranešimai buvo skirti senosios ikikrikščioniš
kosios ir krikščioniškosios kultūrų sintezės apraiškoms
šeimos (R.Račiūnaitė), kalendoriniuose (L.Klimka) pa
pročiuose ir liaudies mene (A. Širmu lis). O J.Mardosa,
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aptardamas, atrodytų, su religija nieko bendra neturin
tį liaudies kultūros reiškinį - talkų organizavimą - pa
stebėjo, kad religinių švenčių kalendorius bei religinė
praktika, pavyzdžiui, pasninko laikymasis, turėjo įtakos
talkos dienos parinkimui. Mokslininko teigimu, talkos
prisitaikė prie Bažnyčios keliamų reikalavimų, o įvairūs
liaudiški tikėjimai ar burtai turėjo pramoginį ir komunikatyvinį turinį. Beje, buvo pastebėta, kad, pakitus ūki
ninkavimo būdui ir oficialiajai pasaulėžiūrai, tarybiniais
metais pasikeitė ir ši tendencija.
Didelė dalis pranešimų buvo skirta konkretiems klau
simams: visų pirma šeimos, bendruomenės papročiams,
religiniam vaikų auklėjimui. A.Vyšniauskaitė apibūdino
jaunųjų atsisveikinimo su šeima ir kaimo bendrija apei
gas prieš išvykstant į jungtuves, jų prasmę ir religinių
motyvų vietą jose XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmuose
dešimtmečiuose. Šiaulėnų apylinkėse surinktą medžia
gą apie vaikų religinį auklėjimą XX a. pirmoje pusėje api
bendrino I.Čepienė. Buvo pastebėta, jog lemiamą įtaką
auklėjimui turėjo religinė namų aplinka, švenčių tradici
jos, vaiko integravimas į religinę bendruomenę, jog liau
dies pedagogika artimai susijusi su religinėmis normo
mis. Apie etnokultūrą katalikiškoje pradinėje mokykloje,
bažnytinių ir kalendorinių švenčių ritmo svarbą mokyk
los ritmui kalbėjo G.Rugevičiūtė. Sentikių bendruome
nės šeimos papročiams buvo skirtas G.Potašenko ir
D.Chotopovo pranešimas. Jame apibendrinti 1994 m.
lauko tyrinėjimai Zarasų, Utenos ir Molėtų rajonuose, pa
teikta duomenų apie sentikių bendruomenės atsiradi
mą, taip pat pastebėta, jog krikšto ir laidojimo papročiai
laikui bėgant mažiausiai pakitę ir panašūs skirtingose
vietovėse gyvenančiose bendruomenėse. Šiai temų gru
pei galima būtų priskirti ir V.Miliaus pranešimą apie kry
žius ir koplytėles lietuvių liaudies papročiuose. Jame
buvo akcentuota, kad kryžiaus pastatymas buvo didelis
įvykis šeimos ir bendruomenės gyvenime, svarba suly
ginamas su krikštynomis ar vestuvėmis. Mokslininkas
skyrė dėmesio ir konkretiems kryžių papuošimo, lanky
mo, pagarbos reiškimo klausimams.
Antra pranešimų grupė buvo skirta liaudies menui.
Beržoro, Gintališkės, Notėnų bažnyčių stacijų sukūri
mo, kilmės, prototipų klausimus aptarė A.Giniūnienė.
T.Jurkuvienė, kalbėdama apie Nukryžiuotojo skulptū
ras Vilkaviškio vyskupijoje, pabrėžė, kad jose jaučia
ma žemaitiškos liaudies skulptūros mokyklos įtaka. Taip
pat buvo pastebėta, jog lietuviškoje šio siužeto inter
pretacijoje neakcentuojamas individualizmas, natūra
lizmas, būdingas Vokietijai, o siekiama idealaus, api
bendrinto vaizdo. Pranešime apie Antakalnio Jėzaus
skulptūros įtaką lietuvių liaudies skulptūrai R.Stankevi
čienė detaliai apibūdino ispaniško prototipo kopijų pli
timą Lietuvoje, pabrėždama, kaip jos kito - nuo teat
rališko, puošnaus atvaizdo paprastumo link. Liaudies
skulptūrai skirtas ir S.Urbonienės pranešimas apie šven
tųjų moterų vaizdavimą, kuriame teigta, jog Lietuvoje
populiariausios šv. Barboros, šv. Onos. šv. Agotos
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skulptūros. Ikonografijos ir kūrėjo individualybės san
tykį liaudies mene nagrinėjusi A.Počiulpaitė pastebė
jo, kad šiandien išryškėja meistro siekimas pabrėžti sa
vo individualybę, nesaistant savęs griežtomis ikonog
rafinėmis schemomis. Buvo pažymėta, jog menininkų
darbai skiriasi priklausomai nuo tikslo - vienaip dirba
ma parodai, kitaip - pardavimui. Kituose dviejuose pra
nešimuose buvo kalbėta apie krikščioniškuosius ele
mentus liaudies puošyboje - lietuvių geležiniuose kry
žiuose (A.Stravinskas) ir balduose (E.Usačiovaitė). Kon
ferencijoje buvo kalbėta ir apie X V II-X IX a. liturginių
rūbų audinius Lietuvoje (L.G aigalienė). Diskusijų
(R.Merkienė, V.Rimkus) susilaukė ir vienas iš paskuti
niųjų S.Šimaičio pranešimas „Šventieji audimo raštai
kaip visuma“, kuriame Joniškio bažnyčios altoriaus liau
diškų audinių raštų, kaip ir gotikinės architektūros mo
tyvų, nagrinėjimo išeities tašku pasirinktas neeuklidinių geometrijų taikymo principas. Geometrinių orna
mentų matematinė analizė mokslui nėra naujovė, ta
čiau, kaip buvo pastebėta, šiai konceptualiai interpre
tacijai trūko sistemingumo.
Atskirai reikėtų paminėti du įdomius pranešimus iš
gana naujos etnomuzikologijos srities. Tai A.Motuzo
pranešimas, skirtas šv. M. Marijos valandų maldų ir gies
mių paplitimui bei lokaliniams savitumams Lietuvoje, ir
V.Dačinskienės - apie giesmių giedojimą laidotuvėse.
Pastarajame buvo išryškinti melodiniai lokaliniai giedo
jimo savitumai bei pastebėta, jog iki šiolei giedama iš
M.Valančiaus parengtų giesmynų, nors kartu plinta ir
liaudies sukurtos giesmės. Beje, A.Motuzo pranešimas
buvo iliustruotas autentišku šv. M.Marijos giesmių gie
dojimu, kurį atliko folkloro ansamblis „Ūla“.
Konferencijos pabaigoje vykusiose diskusijose
R.Merkienė, V.Rimkus, J.Vaiškūnas, RKalnius, A.Počiul
paitė papildė kai kuriuos pranešimus bei patikslino ikik
rikščioniškosios ir krikščioniškosios kultūrų santykį. Taip
pat buvo pasakyta, jog konferencijos organizatoriai pra
nešimus planuoja išleisti atskiru leidiniu. O kolei kas
galima pasidžiaugti, kad konferencija „Etninės kultū
ros krikščioniškieji aspektai“ įvyko, ir tikėtis, jog ateity
je ir kitos kultūros sritys bus taip pat kaip ir ši nuosek
liai aptartos.
Auksuolė ČEPAITIENĖ

CONFERENCIES

The Christian aspects
in ethnic culture
Auksuolė ČEPAITIENĖ
The article deals with the characterization of a con
ference entitled „The Christian aspects in ethnic cul
ture“ arranged by the Academy of Sciences of Lithu
anian Catholics and held on November 9 -1 0 , 1995,
in Vilnius.

ŽMONES PASAKOJA

Tverečėnų
vestuvių muzikantai
Devynioliktojo am žiaus pabaigoje apie Tverečių
per vestuves grodavo smuikas, birbynė, cimbolai,
armonika ir būgnelis. Tokiame orkestrėlyje visada bū
davo vienas vyresnysis („glaunas“) muzikantas. Šis,
eidamas j vestuves, pats pasirinkdavo tinkamus pa
dėjėjus. Muzikantų skaičius priklausydavo nuo ves
tuvių didumo: jeigu jos iškilmingos, daug svečių, ta
da ir muzikantų daugiau. Jeigu vestuves keldavo ne
turtingi (tada ir svečių susirinkdavo nedaug), tokio
se vestuvėse grodavo tik vienas muzikantas.
(...) Iš tėvo girdėjau, kad „glaunas“ muzikantas
buvęs dūdorius. Vėliau tokiu tapęs smuikininkas. Dar
vėliau iškilo armonikininkas...
Pasakoja Sciprukas KULAKAUSKAS iš Laumakės
kaimo, gim. 1879 m.:
„Apie 1900 metus, kai buvau jaunas, dažnai gro
davau su smuiku vienas. Sunku būdavo vienam iš
groti per visą naktį, bet pinigų norėdavosi daugiau
uždirbti, tai padėjėjų neimdavau, vienas prakaituo
davau. Kai grodavau vienas, tai visą savaitę rankų
negalėdavau pajudinti, taip man jos nuo grojimo nuskausdavo. Vėliau groti vienas neidavau, visada im
davau ar būbnelį, ar basetlią. Būdavo lengviau, ne
taip pavargdavau.
Kai seniau visi šokdavo su vyžais ir trobose bū
davo plūkto molio asla, dar ir vienas smuikelis gir
dėdavosi, bet kai pradėjo atsirasti batai ir grindis pra
dėjo dėti iš lentų, tada jau vienas smuikas visai neti
ko šokiams. Atsimenu, kai pradėjo atsirasti auliniai
batai, tai bernai, j šokius atėję su jais, dar neidavo
šokti - gailėdavo plėšyti, todėl tik pereidavo per tro
bą, pasirodydavo ir vėl sėdėdavo. Tik vėliau, kada
jau daugiau bernų pradėjo siūdintis tokius batus, ki
ti su jais pradėjo ir šokti. Su batais šokant, smarkiai
trepsint, dundėdavo visam kaime, iš tolo girdėdavos, kur yra šokiai. Jau tada būtinai reikėdavo imti
būbnelį ar basetlią, su kuriais grojant dar aiškiau vi
siems girdėdavos.
Jei kas bent truputį padėdavo, tad a muzikantas
jau galėdavo kiek atsikvėpti. Be to, keliese grojant
daug garsiau ir g ra žiau s k a m b ė d a v o . M uzikos
skam bum as irgi šį tą reiškė. Kai pilna troba priei

davo, vieno instrumento garso toliau stovintieji nebegirdėdavo.
Rudenį, kada visur būdavo purvynas, šeiminin
kai į trobas šokių neleisdavo, nes bernai su purvi
nais vyžais sukeldavo tiek dulkių, kad troboje nie
ko nesimatydavo. Tada šokius darydavo priem enė
se, kur dulkės irgi kildavo, bet ten mažiau kam truk
dydavo.
Kai per vestuves surinkdavau pinigų, savo padė
jėjams duodavau gal kokią dešim tą dalį. Kitaip sa
kant, aš jiems mokėdavau savo nuožiūra. Kai surink
davau daugiau, tada ir padėjėjam s daugiau duoda
vau. Jie būdavo patenkinti, nes žinojo esą tik padė
jėjai ir vieni groti negalėdavo, be to, per vestuves jie
pavalgydavo, išgerdavo ir linksmai praleisdavo lai
ką. Man tokie muzikantai padėjėjai gauti būdavo ne
sunku, į mano kvietimą atsiliepdavo su didžiausiu
malonumu.
Aš, kaip smuikininkas, buvau laikomas svarbiau
siu muzikantu. Kai šeimininkai atvažiuodavo tartis,
tai tardavosi su manimi vienu ir prašydavo tik mane
vieną, o ne juos.
Seniau, kai muzikantai kokia nors proga (per ves
tuves, krikštynas, šiaip už maršus) rinkdavo pinigus,
jiems dėti nusiimdavo kepurę, ir į ją dėdavo kas ką
norėjo.
Atsiradus smuikams, cimbolam s, dėl mandrum o
muzikantai kartais pakišdavo smuiką, kad žmogus
pro skylę į vidų pinigą įmestų. Cim bolai irgi turėda
vo išpjovas ir būdavo panaudojam i pinigų rinkimui.
Į instrumentą įmestas pinigas būdavo tik to muzi
kanto nuosavybė. Tas pinigas dalybom s nepriklau
sydavo.
(...)

Rinkti pinigus į smuiko ar cimbolų vidų buvo la
bai nepraktiška, nes nesimatydavo, kiek kas davė.
Šykštesni tuo galėdavo pasinaudoti ir į smuiko sky
lę įmesti mažai. O ir turtingieji, kurie prieš kitus norė
davo pasirodyti, negalėdavo pasididžiuoti, kiek pini
gų įmes. Todėl toks pinigų rinkimo būdas nepaplito.
Mano laikais už savaitės grojimą muzikantai norė
davo gauti kiek turguje kainuodavo vidutinė karvė.
Muzikantus samdydavo abi pusės atskirai. Pagrin
dinis pinigų surinkimas būdavo vestuvininkų vinšavojimas. Vinšavojimą muzikantai pradėdavo, kai iš
jaunosios pusės pas vyrą sugrįždavo visi svotai. Tai
gi pas vyrą suvažiuodavo visi vestuvių svečiai. Mer
gos pusės muzikantai vinšavojimą pradėdavo jau
niesiems išvykus vyro pusėn. Bet po svotų išleidimo
jaunosios pusėje svečių likdavo mažai. Daugum a jų
būdavo vyresnio amžiaus, jie negalėdavo ar neno
rėdavo į aną pusę važiuoti. Net turtingose vestuvė
se, svotams išvažiavus pas jaunąją, daugiausia lik
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davo seniai ir vaikai, tad juos vinšavojant muzikantai
mažai ką tesusirinkdavo. Todėl su muzikantais ta
riantis, būdavo suderama: jeigu pervinšavojimus mu
zikantai mažai tesurinks, tai šeimininkai primokės.
Vyro pusės muzikantai surinkdavo daug (daugiau
nei vienos karvės kaina) ir likdavo patenkinti. Žino
ma, daug priklausė nuo muzikantų mokėjimo tinka
mai svečius išgirti, sum aniai juos išnaudoti, kad šie
daugiau pinigo išmestų. Priklausydavo nuo sugebė
jimo prie kiekvieno prieiti, pašnekinti, nepatingėti lie
žuvį pamiklinti. Tykūs muzikantai, kad ir gerose ves
tuvėse, nem okėdam i su vestuvininkais pasiginčyti,
pajuokauti, ne ką surinkdavo.
Muzikantus, kurie vestuves lydėdavo pas jaunąją
ir j bažnyčią, jaunasis stengdavosi gauti pačius ge
riausius, nes šie grodavo visais iškilmingiausiais mo
mentais. M erginos pusei tikdavo ir prastesni muzi
kantai.
Kiekvienas jaunasis ieškodavo garbingiausių, nes
kuo geresni muzikantai, tuo daugiau per vestuves
susirinkdavo pašalinių žmonių, vadinamų guogiais.
O kai per mergautinį vakarą būdavo jaunosios do
vanojimai, tai suėję guogiai jaunajai nem ažai dova
nų sunešdavo. O per jaunim o šokius šokančius ber
niukus irgi vinšavodavo ir iš jų nem ažai pinigo su
rinkdavo.
(...) Jaunosios pusėje prasidėdavo pagrindiniai
vestuvių veiksmai: į vinčių važiavimas, sugrįžimas,
bromos, po to pas jaunąjį išleidimas.
Jaunojo pusėje svarbus būdavo svotų vinšavojimas. Kitos apeigos galėdavo apsieiti ir be muzikantų.
(...)

Jeigu vienoje kurioje pusėje būdavo visoje para
pijoje išgarsėję muzikantai, o kitoje pusėje menki,
tada tarp jų mažiau piktumų iškildavo. Bet jeigu ir
vienam kaime, ir kitam būdavo garsūs muzikantai,
tada jaunajam būdavo keblu nuspręsti, kuriems leisti
vestuvėms vadovauti. Abeji prašydavo jaunojo, kad
šis leistų būti pagrindiniais. Labai jau norėdavo svo
tų vinšavojimą atlikti.“
Juozapas M ILEVIČIUS iš Astraviškių kaimo (g.
1889 m.) prisimena vestuvių muzikantų būrimus:
„Vienos pusės vestuvių kaimo muzikantai vidur
naktį ateidavo ant kluonienos ar paeidavo už kluono
nuošaliau, kad mažiau kas pamatytų. Visi atsineš
davo ir savo muzikos instrumentus, kuriuos laikyda
vo kairėje rankoje, o dešinėje šluotą, kuria seserys
kiemą šluodavo. Sustoję į eilę (jei būdavo mėnulis,
tai j mėnulį žiūrėdam i), taip darydavo:
Pirmas muzikantas pakelia abi rankas į viršų ir
garsiai šaukia:
„Dzieve švintas, Dzieve švintas,
Ku prapuldei Grigą girnas.
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Padeki mum itai bėdai,
Kad mes gratum veseliai“, - ir iš visos jėgos me
ta šluotą į viršų.
Kitas muzikantas: „E kad id em šiulginiam muzi
kantam juodas kacinas kelių perbėgtų“, - ir meta
savo šluotą kuo aukščiau į viršų.
Trečias muzikantas: „E kad anies acikely unkštų
rytą vis suciktų cik senas babas i nieką kitą“, - meta
šluotą.
Pirmas muzikantas: „E dabar einam visi narna.
Ryt jau gal žinasme, ka bus viršus.“
Antros vestuvių pusės muzikantai (tą pačią ar ki
tą naktį) vėl panašiai visi sustoja ir iškilmingai pake
lia rankas į viršų. Vienoje rankoje - muzikos instru
mentas, kitoje - šluota.

Pirmas muzikantas:
„Dzieve brungus, Dzieve brungus,
Ku išmuši ledais lungus.
Veselias kad būt linksmai,
E kad gratum mes ciktai“, - ir meta šluotą.
Antras muzikantas: „E kad Krauciškiniam muzi
kantam visas striūnas sutrūktų, e būbneliai i basetlias in kavalkus raskiltų“, - meta šluotą.
Trečias muzikantas: „E kad anies su maniam
vaikščiac pradėtų.“
Pirmas muzikantas: „Cik anies točės i in mus
gali takius būrimus darycie, tade, kad jų būrimai iki
dungaus nedaeitų, i dėl ta mum nekliūtų, o mes sau
spakainiai visų veselių atgratum, tai dėl visaka, pra
eidami pro pirkias susparų, sava muzikėlės apkrapinkim trupucį. Tadu jau cikrai bus mūs viršus.“
Visi nueina į namus. Po kelių dienų paaiškėja, ku
rios pusės muzikantų būrimą Dievas išklausė ir ku
rie liko „glaunais“ vestuvių muzikantais.“

Užrašė Antanas BIELINIS

PEOPLE NARRATE

Wedding musicians in the
surroundings of Tverečius
The regional ethnographer Antanas Bielinis pre
sents people’s narratives about wedding musi
cians in the surroundings of Tverečius at the end
of the 19th century. During wedding parties a vio
lin, a reed-pipe, cymbols, an accordion and a
small drum were played. There has always been
the chief player in such a band. The larger was
the wedding the greater amount of players took
part in it. In earlier times the pipe player was the
chief musician, a violinist later on and an accor
dionist still later. The gratitude to musicians for pla
ying was shown by giving money to them.
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