Prigimtoji žemėjauta
Žemaitės kūryboje
Viktorija DAUJOTYTĖ

Prigimtoji kultūra – liekanti ir perkelianti
Mūsų prigimtoji kultūra susiformavo iš žemdirbių
patirties, bendresne prasme – iš žemės kultūros. Rūpimas klausimas: ar tikrai žemdirbių kultūra užsibaigia,
išsisemia, ar tikrai jos ratas užsidaro, nebepriima,
nebepriglobia, kad kalbame tik apie reliktus? Kultūros
ciklo galutinės ribos žmogui neduota suvokti. Ir apie
išsekimą, ribą galvojančiu žmogumi kultūra prasitęsia,
ribos jutimas į ją įmąstomas, joje įkurdinamas. Talentingos prigimtys šį jausmą perkelia į kūrybą.
Žemė tebedirbama, tebesėjama, tebepjaunama,
bet vis labiau viską apima agroverslas, žemės ūkiai vis
labiau mašininiai. Žemė nebedirbama rankomis, nebeliečiama, nebesinaudojama rankų įrankiais: kastuvu,
kauptuku, grėbliu, dalgiu, pjautuvu... Jų priklausomybė rankoms pasakoma ir žodžių – įrankis. Ima nykti
tiesioginis žmogaus santykis su žeme kaip žeme, ne tik
kaip agrotechniniu verslo būdu. Nykstantis atskirasis
santykis su žeme, taip pat ir sakralusis ryšio aspektas,
naikina žemdirbių kultūros šaknis. Dar išlieka tausojančio žemės dirbimo salelės, sklypeliai, darželiai,
sodeliai lyg kokios oazės. Jeigu sutiksime, kad žemdirbių kultūra kaip kultūros ciklas nyksta, tada klausiame,
kas iš to, kas jos sukurta, kas įgavo laikysenų, pasirinkimų, būsenų būdus, kūrybos formas, išlieka? Ir ar tai,
kas išlieka, dar išlaiko, leidžia, padeda normų, įgūdžių
būdu pereiti tarsi į kitą kultūros lygmenį, bendresnį,
universalesnį? Kita to paties klausimo pusė – ar mūsų
prigimtoji kultūra, būdama specifinė, yra ir universali,
atsiverianti bendrajam kultūriniam universumui? Tuo
negalima abejoti: žemės kultūra yra ir dangaus kultūra, ir gamtos, visatos. Žemė yra ir visatos, kosmoso
žemė, tai jaučiama iš tautosakos, iš klasikos. Ne tik
grėblio ar pjautuvo kultūra, bet ir buvimo žemėje
visais pavidalais, visomis būsenomis, kasdienėmis ir
šventomis. Prigimtoji kultūra išsupa kalbą ir pati joje
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išsisupa. Neatskiriamai. Seniausi, bendraindoeuropietiški lietuvių kalbos žodžiai, kūno dalių, giminystės
pavadinimai, gyvūnų, augalų, atmosferos reiškinių
vardai yra mažiausiai 7000 metų senumo. Dvikamieniai
kilnieji (galbūt ir kilmingieji) lietuvių vardai (tokie kaip
Būtautas, Vytautas, Vykintas, Tautvydas – abiejų lyčių)
liudija aukštą sąmonę, įpareigotą kitiems: matyti, ginti
savuosius, savo draugę.
Pirminis mąstymas susijęs su tuo, kas matoma,
girdima, juntama, lytima. Pirmiausia auginanti, gyvybę
teikianti, mirtį priimanti žemė. Artimiausias filosofo
giminaitis yra valstietis, sako Arvydas Šliogeris.1 Dar
griežčiau: „Pavyzdinis žmogaus tipas šioje žemėje
man yra valstietis, nes jis mažiausiai naikina“2; „Fotografiją menu galima vadinti tik todėl, kad ją pagamina
fotomašina, Motinos Žemės nihilistinio naikinimo
padarinys.“3 Motina Žemė yra didžioji žemdirbių
kultūros universalija, jos dvasinis aukštis, iškylantis iš
žemės, artimos, savos vietos. Tėviškė tebeturi nepajudinamą reikšmę ir Arvydo Šliogerio filosofijoje: „Aš ir
dabar galiu pasakyti: tėviškė yra mano absoliutas. Aš
galiu ją prarasti fiziškai, bet metafiziškai jos niekada
neprarandu.“4 Du XX a. lietuvių filosofai – Vincas Vyčinas (išeivijoje) ir Arvydas Šliogeris yra prigimtosios
kultūros išauginti.
Vincas Vyčinas teikia galimybių aiškinti prigimtosios
kultūros gyvybingumą: tėviškę galima prarasti fiziškai,
bet tai, kas prigimta, išlieka metafizinėje plotmėje:
turi, tebeturi, remiesi tuo, iš ko esi.
Ir Arvydui Šliogeriui svarbi Žemaitė. Kaip ir Sigitui
Gedai – kas tikra, visada atpažįstama; tiksliau, visada
lieka ar atsiranda tų, kurie atpažįsta. Per savo šešiasdešimtmetį Sigitas Geda ištaria: „Žemaitė yra labai
didelė rašytoja.“5 Ta ištartis daug kartų tikrinta. Tad
bendresniame svarstymų apie prigimtosios kultūros
atramingumą kontekste galvokime ir apie Žemaitę.
Pirmiausia kaip apie kūrėją ir kaip apie vieną daugiausia keliavusių, daugiausia gyvenimo vietas keitusių
XX a. pradžios asmenų. Adolfas Sprindis monografijoje
„Žemaitė“ (1986) yra palikęs ir Lietuvos žemėlapio
schemą: kur Žemaitės būta, gyventa. Žemaitija užpildyta tankiai, į rytus Panevėžys, į pietus Marijampolė,
Vilnius, Lentvaris. Galiausiai Amerika. O iš grožinės
kūrybos toks jausmas, kad Žemaitė visą laiką buvo
toje pačioje vietoje, nesikeičiančioje tėviškėje. Taip,
1.
2.
3.
4.
5.
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visa, kas jai buvo svarbu, keliavo kartu su ja. Jautė tai,
net išoriškai nekeitė savo tapatybės, pagal kurią buvo
atpažįstama. Štai Vilniaus inteligentai mažoj salytėj
Vilniaus gatvėje susirenka pagerbti Vinco Kudirkos
atminimo. Kalba vienas po kito. Ir Žemaitė prieina prie
stalelio, kaip atsiminimuose rašė Sofija KymantaitėČiurlionienė, „su savo neatskiriama skepetaite ant
galvos, rami, nusiteikusi, jaučianti savo svorį“, bet
kukli – sako... sako... savo žemu balsu, kalba žemaitiškai. Ir visi žiūri, klausosi. Visi tie, kurie daug daugiau
„mokslų išėję“, jaučia viena, – kad jokie mokslai neišmokys taip kalbėti, kaip ji štai kalba“6.
Iš kur Žemaitė ateina prie to inteligentiško stalelio
lyg prie kito kultūros laiptelio? Iš savo prigimties, iš
pirminės kultūros, atveriančios kelią kūrybai, kalbėjimui, prisiminimui. Žemaitė turi kalbą ir galią kalbėti.
Tai iš prigimties, iš prigimtosios kultūros.
Dabar grįžkime į Žemaitės kūrybą, į prigimtosios
kultūros išsiskleidimą joje.

Tarpas suvokimui; suvokti ir iš suvokto
Žemės planetoje visa gimsta iš žemės, visa į žemę
grįžta. Žemėje visa ko šaknys. Ir žmogaus kūnas, ir jo
būstas yra ir pasaulio medžio pavidalai. Žemė yra ir visatos, kosmoso žemė, kosmopolis, juntamas iš skirtingų
taškų. Gamtojauta yra ir žemėjauta. Atskirų etninių
grupių pasaulėvokoje, gamtojautoje, sudarančioje prigimtosios kultūros, religijos skliautą, centruojanti yra
žemėjauta. Žemėjautoje susitinka socialiniai, moraliniai, etiniai ir estetiniai momentai, iš jų išsikristalizuoja
religiniai vaizdiniai. Žemdirbių pirminėse kultūrose,
priklausančiose skirtingiems etnosams, daug artimumo. Žemė yra motina, gimdanti, auginanti, – toks
bendriausias pamatas. Žemės suvokimo viršūnė yra
mitiška, poetiška. Tautosaka, gal ypač raudos, tebeliudija gryną ir gyvą žemės jutimo poeziją. Ir žemasis
žemėjautos klodas, labiau kasdieniškas, susidaręs iš
dirbančių žemę patirties, iš kasdienio lietimo, matymo,
stebėjimo. Juoda žemė yra gera žemė, juodžemis,
derlingas, įdirbtas, įtreštas. „Čia, matai, nuo amžių
kaimo daržai, juoda net blizga, riekiasi kaip duona, čia
kitaip nei vienkiemių, čia visa auga“, – dar praėjusią
vasarą išgirdau iš devintą dešimtmetį baigiančios
Apolonijos Matiukienės, visą gyvenimą pragyvenusios
toje pačioje vietoje, kur ir gimė, – Bilaišių kaime prie
Dusetų. „Riekiasi kaip duona“, – palyginimas kaip lieptas, kuriuo kylama į aukštesnę žemės refleksiją.
6. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, t. 3. Vilnius: Vaga, 1988,
p. 206.

Gyvenamasis namas iš malūno pusės. 1946 m.

Prigimtąją kultūrą svarbu tirti iš visų pradmenų,
kurie dar prieinami, pasiekiami. Kreipti dėmesį į tai,
ką dar suvokiame iš savo pačių, iš savo tėvų, senelių
patirties. Bet svarbu prigimtąją kultūrą tirti ir iš to, kas
jau suvokta. Atsekti, kas tautosakoje ir kas jau literatūroje. Pirminė literatūra turi būti iš naujo skaitoma, specialiai sekant prigimtų dalykų atsivėrimą, dalyvavimą
kūrinio estetikoje.
Išskirtinė vieta ir prigimtosios kultūros tyrimuose
priklauso Žemaitei. Laimingai duotas literatūrinis vardas – lyg žemės dukters, dukraitės. Žemaitės tekstai
yra reto tikrumo pirminė literatūra, rašyta iš žemės,
iš patiriamo gyvenimo, keleriopai jungiant, derinant
jo medžiagą ir savo sąmonės nuostatas. Sigito Gedos
mintis apie Žemaitę: „Jeigu kalbame apie prozą lietu-

vių kalba, aukštupiuose yra Žemaitės kalba. Savaime
stovi, ir tiek. Toliau jau – darykitės patys, biliūnai ir
cvirkos! Aš esu kaip žemė, kaip juodmolis. Atsargos
skulptūroms ir uvertiūroms.“7
Žemė, juodžemis, juodmolis.
Įsižiūrėkime į Žemaitės nuotraukas, ypač į skareles,
jų ryšėjimą, nesutikimą jų atsisakyti ir viešint Amerikoje, užsidėti skrybėlę. Itin gražios rankos, ilgi, ploni
pirštai rodo kitą, ne sunkaus kasdienio darbo suvargintą kiltį. Sodietiška skara ar skepeta reiškė Žemaitės
pasirinkimą, labiau intuityvų nei sąmoningą, būti tame
7. Sigitas Geda. Adolėlio kalendoriai (Dienoraščiai, gyvavaizdžiai,
užrašai, tyrinėjimai). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2003, p. 39.
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pakilumėlės taške, iš kurio geriausiai matyti prigimtoji, žemaitiškoji gyvensena, jos šviesos properšos, ir
jos tamsumos. Sugerianti, sutraukianti prigimtis – lyg
kempinė. Kur buvo (Puziniškyje, Vilniuje, Amerikoje)
savo sąmone liko toje pačioje žemaičių žemelėje.
Išskirtinės, stiprios prigimties, didelių gyvybinių
galių, ištvermės, meilės, gabumų suvokti, pažinti
žmones asmuo. Neturėdama didesnio išsilavinimo,
bet ir ne bemokslė, Žemaitė įsitraukė į XX a. pradžios
lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, dalyvavo
moterų judėjime už savo teises, darė poveikį viešu kalbėjimu. Ypatingo kalbumo; lietuvių kalba (pirmiausia
žemaičių) kunkuliavo joje kaip neišsenkanti versmė.
Lietuvių kalbos žodynai pilni pavyzdžių iš Žemaitės,
jos frazeologizmai sudaro vientisą pasaulio jutimo,
vertinimo tekstą. Kalbos iš Žemaitės mokėsi kalbininkai, taip pat ir bendrinės lietuvių kalbos kūrėjas Jonas
Jablonskis. Kaip kūrėja, Žemaitė davė ryškią pradžią
grožinei lietuvių prozai, kurioje pasirodė įtikinami,
gyvenimiški žmonių likimai, įdomus pasakojimas. Atsiminimais, įspūdžiais, publicistiniais rašiniais, o labiausiai „Autobiografija“ Žemaitė paliko savojo laiko (nuo
1863 metų sukilimo iki nepriklausomos Lietuvos susikūrimo) asmeninę istoriją, neatskiriamą nuo bendrųjų
tendencijų, bet su jomis ir nesutapatinamą.
Žemaitė – pirmoji lietuvių kultūros moteris, įgijusi
autoritetą tarp savo amžininkų. Nepaprastai greit ji
pasiekė bendrą to laiko kultūrinį lygmenį, užsiėmė
savo pozicijas: suvokė gyvenimo struktūras, sugebėjo
jas įvertinti remdamasi savo patirtim, drįso pasisakyti
apie opias problemas. 1907 metais Kaune įvykusiame
pirmajame lietuvių moterų suvažiavime, kuriame
dalyvavo visos to laiko žinomiausios lietuvių rašytojos
(G. Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos Ragana, Sofija Kymantaitė ir kt.), Žemaitė skaitė pranešimą „Sodžiaus mergaičių skriaudos“.
„Norėčiau atsiliepti apie sodiečių moteriškių skriaudas.
Mergaitė neturtingų tėvų išeina svetur tarnauti
pirm dešimties metų amžiaus – vaikų auklėti arba
gyvulių ganyti. Toliau niekas jąja nebesirūpina: tėvai
džiaugiasi, jog mergaitė užsipelno sau duoną, o šeimininkė tik žiūri, kad ji daugiau darbo padirbtų, didesnę
naudą atneštų. Mergaitės padėjimas medegiškas ir
morališkas lieka jos vienos spėkoms paliktas visam
amžiui. [...]
Užaugusi sykiu su berniukais darbuojasi po laukus.
Vien tik neima dalgio, o kitus darbus, kaip Žemaitijoje,
aria ir akėja; nekurius darbus mergaitėms dar sunkiau
už berniukus reikia dirbti – kaip rugius rišti, kur ilgais
dalgiais pjauna, arba linus rauti; po namus irgi daugiau
padirba: suverpia, išaudžia, apsiuva, aplopo, žlugtą
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skalbia, duonas kepa. Tankiai dieną, vyrams į mišką
išvažiavus, gyvulius apliuobia – patys tėvai, labiau motinos, pripažįsta, jog mergaitės – ūktverės namuose.
[...] Taip mergaitės, bijodamos ant amžiaus galo
šunis lodinti, vieną tik išėjimą teturi – nutekėti už
vyro. Nors daug sunkiau tenka dirbti, varginai vaikus
auginti, bet tekėdama dalies šiek tiek gauna, ir jos
vaikai užaugę, jeigu dori, pamaitina motiną. Visur ir
visu kuomi skriaudžiamos mergaitės, bet didžiausioji
skriauda ta, jog mergaitės negauna mokslo lygiai
su berniukais. Apie neturtėlius tėvus, kurių vaikai
tarnauja, nėra ko nė sakyti, bet ir turtingesnis tėvas
sūnus leidžia nors į žemesnes mokyklas, kartais ir į
gimnaziją, o dukteris suvis nesirūpina pamokyti [...].“8
Taip, tai irgi prigimtosios kultūros dėmuo – požiūris į mergaites, galiausiai lemiantis požiūrį į moteris.
Moters tema Žemaitės kūryboje prasideda nuo mergaičių padėties pamatymo, įvertinimo.
Kad galėtum patikimai prigimtuosius dalykus liudyti, reikia ir būti su jais, ir turėti tam tikrą distanciją,
tarpą, kuriuos suteikia kultūra. Jau prieš tris dešimtmečius (kai dar negalvojom apie knygą) paklausiau Marcelijaus Martinaičio: „Jeigu būtum dirbęs žemę netoli
Raseinių, kaip Tavo protėviai, ar būtų buvę, sakysime,
svarbu, kad netoli kažkada gyveno M. Davainis-Silvestraitis, „aušrininkas“, „kietas“ bajoras lietuvis?“ Dar
galėjau pridurti: rinkęs tautosaką, užrašinėjęs prigimtos kultūros dalykus, tyręs etnosą kaip atskirą etosą.
Kažką užkabinau. Marcelijus atsakė plačiau nei paklausiau, atsakė apie kultūrą, jos įsibuvimą žmoguje iki to
lygio, kai ji ir pati darosi suvokiama ir leidžia suvokti,
kas iki jos. „Dažnai pats sau taip ir pagalvoju, kas būtų,
kaip sakai, jei tektų dirbti žemę „netoli Raseinių“... O
gal nieko: dirbčiau ir tiek, kaip mano mažų dienų žmonės, kuriems beveik nesvarbu, kad netoli jų kažkada
gyveno M. Davainis-Silvestraitis. Tik man svarbu – literatui. Nežinodamas ir tikriausiai nieko nenorėdamas
žinoti, kodėl ši vieta vadinama Davainava, kartu su
visais būčiau išvertęs dvarvietės pamatus ir apsėjęs
javais, prakurams naudojęs praėjusio šimtmečio knygas ir žurnalus, po 1940 metų tremties pasklidusius iš
Jorūdo dvaro. Kartu su kitais būčiau daužęs tuščius
butelius į Tallat-Kelpšų antkapį, pragėręs pavogtą
Kalnujų bažnyčios monstranciją, o Viktorija Daujotytė,
važiuodama pro Kalnujus, matytų valstietišku, darganų nudrengtu miliniu žmogų, pakele vedantį karvę
arba dviratį, ir nieko apie jį nepagalvotų, sustabdžiusi
nepaklaustų apie jo gyvenimo užduotį [...].
8. Žemaitė. Raštai, t. 5. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957, p. 330.

Bet tą kitą gyvenimo variantą tebeturiu, galiu
įsivaizduoti save „netoli Raseinių“, pagailėti pakele
vedančio dviratį, savotiškai žinant, jog tai esu aš. Jis
ir sensta greičiau už mane – dabartinį. Galiu fiziškai
pajusti vilkįs jo kailinius, nešiojąs sunkius aulinius batus,
kuliamų šiaudų kvapą, iš aslos kylančią drėgmę...“9
Pasigilinkime. Nežinodamas ir nieko nenorėdamas
žinoti ir vietos žmogus gali elgtis kaip barbaras – naikinti. Jei prakurams deginamos senos dvaro knygos,
nebus pasigailėta ir kokios aštuoniolikto amžiaus
verpstės, užsilikusios palėpėje. Žmogaus akys turi
būti atgręžtos ir į tai, kas po kojomis. Žinome, kad
Ramuvos sąjūdis prasidėjo iš kultūros žmonių, iš tų,
kurie pajuto, kad liko tarpas tarp studijų ar darbo ir
pirminio patyrimo. Martinaitis šią jauseną apibūdina

lyg kokį sudvejinimą: žmogus Raseinių pakelėj su
karve ar dviračiu gali būti pajuntamas, lyg būtų aš.
Artimai M. Haidegeriui (M. Heidegger), interpretavusiam V. van Gogo (V. van Gogh) nupieštus kaimiečio
batus, Martinaitis kalba apie kailinius, sunkius aulinius
batus, apie kuliamų šiaudų kvapą, iš aslos kylančią drėgmę. Apie persisunkimą, žemdirbio gyvenimo sunkio
įtekėjimą į sąmonę ir išlikimą joje, kad galima būtų tai
mąstyti, permąstyti, iš to kurti.
Žemaitė yra pirmoji iš tų, kurie juto tarpą tarp
savęs ir tų, apie kuriuos rašė (kitaip nebūtų to žingsnio žengusi, nebūtų pradėjusi rašyti), ir kartu lemtingo
artumo, to savotiško susidvejinimo, to, Martinaičio
žodžiais tariant, savotiško žinojimo, „jog tai esu aš“.
Tarpas, distancija žvilgsniui į prigimtąją kultūrą,
į žemaičių sodiečių gyvenimą susidarė iš kiek kitos
Žemaitės gyvenimo patirties: kilusi iš bajorų, gimė,
augo mažame dvarelyje, ne kaimo troboje, mokėsi
dėdinos dvare, kurį laiką dvare tarnavo, raštinga,
skaičiusi literatūros klasikos, daugiausia lenkų, ne
tik to laiko žymiąsias prozininkes, bet ir Adomą Mickevičių. „Autobiografijoje“ prisiminė: „Man dvare
gerai, linksma ir smagu, darbas lengvas, niekas niekur
nesiuntinėja, nevarinėja kaip pas dėdiną: čia siuvinėtis, lopinėtis, pataisyti ką paduoda, nubodus sėdėti
galiu išlėkti į sodą palakstyti.“10 Nebuvo iš mažumės
suvargusi, patyrė ankstyvo džiaugsmo, būtino, kad
sąmonė nesuvargtų, neužgestų.
Po vedybų su Laurynu Žymantu Julija lyg perėjo į
sodiečių gyvenimą, į trobą, gimdė, augino, liuobė gyvulius, sodino, ravėjo daržus. „Čia ir prasideda mano vargeliai, rūpestėliai“, – apibendrino. Tikrai jautė to gyvenimo sunkumą, gal ir netinkamumą sau. Bet į jį įsigyveno, viską matydama, suvokdama. Neneigė to sodietiško gyvenimo, nelygino jo su švaresne, lengvesne
dvaro buitimi, atvirkščiai – atsistojo jo pusėje. Pirma
sodiečių, lietuvių kalbos, paskui, patyrusi jaunų lietuvių kultūrininkų, pirmiausia Povilo Višinskio, poveikį, ir
prigimtosios kultūros, jau ir kaip rašto kultūros pusėje.
Kūrė tą kultūrą, ją ir liudydama. Liudydama iš esmės
visa savo patirties apimtimi. Tuo, ką galėjo aprašyti,
papasakoti (etnografiniai rašiniai) kaip bendrą patirtį,
žinojimą, ką galėjo jausti, matyti, suprasti. Išlaikė įdomią perskyrą tarp moters pasakotojos, jautrios, pastabios, išmintingos (labiausiai matoma ir girdima gamtos
refleksijose) ir tarp margo, gyvo, didžiajam gyvybės
judėjimui, jo ritmui pavaldaus žmonių gyvenimo, palaikomo tradicijų, žinojimo, kaip yra buvę, kaip galėtų
ar turėtų būti. Skaitė, lygino. Apie daug ką prasitarė

9. Marcelijus Martinaitis. Prilenktas prie savo gyvenimo. Kalbino ir
kalbėjosi Viktorija Daujotytė. Vilnius: Vyturys, 1998, p. 9–10.

10. Žemaitė. Rytą giedra. Lietuvių literatūros lobynas. Vilnius: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 101.

Žemaitė – J. Žymantienė, [1913 m., fotografas Aleksandras
Jurašaitis, fotoatvirukas, išleistas Vilniuje?]. Iš LLTI BF, inv. 1821/
apl. 304.
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pokalbiuose su Gabriele Petkevičaite-Bite, priartėjusia
prie jos tarsi iš kito pasaulio – iš šviesaus kambario su
didele lempa, su knygomis, muzika, inteligentiškais
pokalbiais. Patyrė Žemaitė ir šitą gyvenimą, daug
ką suvokė ir iš knygų, be galo ją traukė skaityti. Dar
kūrybos laiko pradžioj, 1898-aisiais, rašė P. Višinskiui:
„Knygų dėl skaitymo turiu ir turiu, kad tik mokėčiau
pasinaudoti. Visą liuosąjį laiką užima man skaitymas,
negaliu nė rašyti prisirengti [...]; „Kada prigavau laiko,
tankiai nusitvėriau Šekspyro.“11 Knygų Žemaitei siuntė
lietuvių inteligentai, žavėjęsi jos kūryba, norėję jai bent
kuo padėti. Žinoję, kad jokie mokslai negali pasiekti to,
kas Žemaitei prieinama savaime.
Smalsumas, proto skvarbumas, imlumas įspūdžiui,
įdėmus žvilgsnis. Žemaitė turėjo į ką žiūrėti, iš kur žiūrėti, gebėjo matyti, tarsi iškeldama į paviršių ir tai, kas
nematoma, ir kas matoma, bet neįžiūrima.

Tikroviškumas – iš suinteresuotumo matyti
Skaitant Žemaitę tikrumo įspūdis – parašyta taip,
kad, atrodo, galėtum paliesti. Galia matyti, žvilgsniu
palytėti, palytėtą atsiminti. Sąmonės prigimtinis
kalbumas: neatskiriamai ne tik akis ir dvasia (pagal
M. Merlo-Ponti (M. Merleau-Ponty)), neatskiriamai
akis, dvasia, kalba. Jei nebūtų sakoma, nebūtų ir taip
ryškiai matoma.
Iš retai cituojamos apybraižos „Kelionė į Ameriką“
(1916) apie Skandinavijos šalių arklius. Sustojimas
Kristianijoje (Osle), į Bergeną traukinys negreit, su
Bulotomis išeina į miestą. „Gatvės siauros, kalnuotos,
panašios į Vilnių. Tramvajai, automobiliai, na, ir vežikai
su arkliais! Arkliukai nedideli, bet pasiutusiai gražūs,
daugiausia gelti kaip migdolai, juodi karčiai ir uodegos, karčiukai trumpai nukirpti, o sudarūs ir greiti,
malonu žiūrėti; kojos kudlotos, storos; yra bėrų, juodų
ir baltų, širvo nemačiau, bet daugiausia gelti. „Kad
galėčiau tokį į Lietuvą parnešti“, manau.“12 Patirties
pamatas, nuo kurio žvelgiama į kitą šalį: Vilnius (bet
tik gatvėms palyginti), Lietuva, kurioje daug arklių:
matomi labai gražūs, nedideli, prižiūrėti, gražu ir jų
kudlotos, storos kojos. „Kad galėčiau tokį į Lietuvą
parnešti“, – su šypsena pasakoma, bet be šypsenos
pamąstoma. Traukti į save, į savųjų, į savo krašto pusę.
Dar sykį arkliukas: „Kol sukrovė į vežimą daiktus, mes
pasidžiaugėme arkliuku: mažas, apskritas, skarotas,
karčiai nukirpti, uodega kaip šluota; kojos prie pus11. Žemaitė. Raštai, t. 6. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1957, p. 82.
12. Žemaitė. Rytą giedra, p. 529.
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nagų kudlotos; gelsvas kaip Velykų cibulinis kiaušinis,
uodega juoda; pelės takas per nugarą ir per kartį eina,
o iš šalių baltos juostos; galvikė maža, nosis į aukštą
užriesta. Glostome, jaukus, rankas mums uostinėja,
džiaugiamės.“ Didelėj stoty, dideliame judėjime – pirmiausia arkliukas, jam didžiausias dėmesys. Suinteresuotas žvilgsnis, viskas, kas matoma, pamatuojama
savo patirtimi: kiek arkliukas kainuotų, nepigus – apie
penkis šimtus rublių. Važiuojant, pro langą: „...prūdas
ar ežeras guli apdengtas ledu, bet turbūt plonas ledas,
nes nė pėdos ant ledo nematyti“; priprasta, kad Lietuvoj ledas išpėduotas.
Daug kas toj ilgoj kelionėj matoma, bet nuolat
sąmonėje budi pagrindiniai orientyrai: žemė ir saulė.
„Saulei užsileidus, įspindo mėnulis, taip pat žiba švita
visa žemė iki pat stogų ir miško viršūnių, – gražu!“;
„Rytas išaušo, saulėta, oras grynas, dangus mėlynas,
žemė baltuoja, žiba.“ Pasaulio ašis ta pati, žvilgsnis
tas pats, bet ir kitas – laisvesnis, nereikia dirbti, niekas
nedžiūsta, nepūva, labiau stebėtojos, pasigrožinčios:
„Kur šmočiuką ilgesnį šviesoje važiuojame, apygardos reginys neapsakomai gražus, lygiai kaip dainoje
„Kalnai ant kalnų ir ant tų kalnai ir maži kalneliai
[...].“ Antano Baranausko žodžiai sutinka su pačios
Žemaitės patirtimi; kultūra jau veikia ir atpažįstama,
patvirtina jutimus.
Žemaitė keliauja į Ameriką lyg kokia geografė,
etnogeografė, jei vartotume Vykinto Vaitkevičiaus
sąvoką. Pagal savo prigimtąją aplinką ir skandinavų
kraštovaizdyje pirmiausia išskiria tai, ką geba atpažinti,
įvertinti, kas atitinka pamatines patirties koordinates.
„Prie vandens ar prie upelio yra gyvenamos trobelės,
prie kalnų šonu prisiglaudusios kiūto; kitur, ir iki pusės
kalno pašokusios, prikibo kaip kregždės lizdas, o kur
žemai, pagal vandenį ar upę, tai ant akmens, uolos
stulpų kaip višta ant kojų trobelė stovi, – matyti, čia
vanduo ne sykį mėgina jas nusinešti.“ Trobelės, kaip
višta ant kojų trobelė... Ir iš pasakos, ir iš tikrovės –
neatskiriamai. Ir gyveno troboje, ir trobas trobeles
aplinkui visą gyvenimą matė. XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradžioje Lietuvos kraštovaizdyje, tarp vandenų, kalvų
ir kalnų, lomose ir įkalnėse, prie miškų ir tarpmiškėse
įsikūrusiuose kaimuose, sodose ryškiausiai matėsi trobos, prie jų prisišlieję ūkiniai pastatai, medžiai, gyvuliai,
išskirtinai – arkliai: ir žemės darbuose, ir kelionėse.
Kraštovaizdis, kraštovaizdžio geografija – sąmonė
visą laiką stebi aplinką, įsirašo į patirtį, perima vardus,
keičia, pervadina. Vietų, objektų vardai, kalnų, upių,
ežerų, kaimų. Bendrasis geografinis vardynas, pavadinimų, rašomų didžiąja raide, ilgaamžių. Bet kiekviena
sodyba Žemaitės laiku turėjo ir savo mažąją geografiją,
skirtą saviesiems. Ji gyva tol, kol yra savųjų, žinančiųjų.

Bukantės sodybos malūnas. 1946 m.

Pavadintas kiekvienas laukas, dirva, pieva, keliukas,
koordinatės: prie ievos, prie prūdo, prie lazdynų. Žemaitės kūriniuose ta mažoji geografija išsami, pateikti etniniai žemės vietų vardai – nuo trobos, savojo kiemo iki
miesčiuko; pramaišiui su bendraisiais žodžiais, dabar
jau irgi nykstančiais, nebeturinčiais objektų.
„Marčioje“: laidaris, soda, kiemas, kiemelis, pievos,
ventos, papušynė, duburkis, šliūžė, rėžis, dumblynai,
užūksmis, alksnynai, apluokas, dirvos, žardiena, laukas...
Apsakyme „Petras Kurmelis“: laukai, keliai, takai,
kiemai, sodos, patvoriai, pavėsis, pašaliai, ganykla,
tvora, tankmė, biržtvynas, eglynėlis, pamiškė, pjauniukas, kalnas, miškas, kelmynai, pakrūmys, daržai,
vandenys, medžiai, pakalnė, upelis, dauba, miesčiukas,
pašventorys, karčema, pakarčemys...

Apsakyme „Sutkai“: kelelis per mišką, lieptas, trakos, Dubysos atkrančiai, takas į pakalnę, atkrantis, kalvelė, Dubysos vaga, duburkis, pievos, paupiai, dauba,
pavagiai, vanduo, Dubysos pakraščiai, brasta, pakalnė,
prieškalnė, prie Raubos, dvaras, kiemelis, trobelė,
padirviai, miškai, daržas, troba, lenkė, pakalnė, alksnynas, laukai, pievos, miškai, pelkės...
„Sutkuose“ perteikta smulki, vietinė Dubysos geografija, upės buvimo vienoje vietoje, kuri ir tėra svarbi
tos vietos žmonėms, kalbinis aprašas. Dar sykį – artėjimas prie upės: pasibaigė miškas, prasidėjo trakos,
skardingi Dubysos atkrančiai. Toliau – pakalnė, pats
atkrantis. Prieš akis – lieptas. Ta, kurios akimis žvelgiama, į kurios sąmonę sutelkiamas žvilgsnis, sėdi ant
kalvelės, netoli liepto. „Iš ten visai kitoniškos akivaiz-
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dos priešais tiesėsi.“ Akies vaizdas – akivaizda. Upė
nusekusi, visa vagoje, bet teka gurgėdama, krisdama
į gilesnį duburkį, sukasi į verpetą, bet nebeišsiplečia
į pievas. Kalnuoti atkrančiai, apaugę krūmais. Paupiai
dauboje. Sužydusios purvažolės (purienos). „Pačiais
pavagiais, iš abiejų pusių upės, kaip užbrėžta juodavo
apsekę šapai ir šamalai – rodė, ligi kur buvo užtvinęs
pavasarį vanduo.“ Ligi kur užtvinsta, juoda, durpinga.
Pievos su pavasaringais gyvulėliais. Žąsų būreliai vandeny, besitaškantys piemenėliai, – naminė yra šita
Dubysos vieta. „Lakštingalų gaujos“ – rupi žemaitybė.
Po krūmus kur ne kur balta skepetėlė žibuokliaujančių
mergikių. Piemenėlių vamzdžiavimas. „Už kalnų, kaži
kur, būrelis dainavo“, – vaizdo pratąsos į aukštį, į tolį.
Gyvybė, ypatingas jos formų, pavidalų judėjimas, kurį
galima vadinti ir didžiuoju. Geografai žino tą didįjį
judėjimą esant, rašo didžiąja raide. „Žemėje (nesvarbu
kokiais lygiais ji pažįstama) egzistuoja tam tikras tikslingumas, kurlink vyksta Didysis judėjimas. Jį galima
stebėti pradedant nuo paprasčiausios ir pereinant į
vis sudėtingesnes geosistemas. Nepriklausomai nuo
stebimo objekto koordinačių erdvėje ir laike, geografija turi vieną tikslą: tai tyrimai Didžiojo judėjimo, kurio
pasireiškimą matome mus supančioje aplinkoje. Šios
aplinkos pažinimą sąlygoja subjekto galimybės, kurias
nulemia visuomenės mokslinis kultūrinis lygis ir asmeninės subjekto galios“, – taip prieš kelis dešimtmečius
mąstyta geografo Juliaus Taminsko.13 Žemaitės Dubysos stebėjime (ir ne tik jame) tikrai slypi tikslingumas.
Matančiai ir lyg permatančiai sąmonei tarsi atsiskleidžia „kurlink vyksta Didysis judėjimas“. Upė, vanduo,
pirminė gyvybės srovė. Moteriško, gimdančio gyvybingumo, įsižaidžiančio (srauniai gurgėjo, staipydamos
per akmenis), pereinančio į žalumą, į augaliją, kur
nusekę, juoda žemė, derli augimui. Paupiais pievos,
gyvulėliai, žąsys, žąsiukai, vaikai, išsivesti į ganyklą.
Piemenėliai taškosi po upę, vamzdžiuoja iš džiaugsmo
visokiais balsais. Su jais tarsi lenktyniuoja lakštingalos.
Baltos skepetėlės žibuokliaujančių mergikių – lyg
švenčiančių, nepalenktų prie sunkaus darbo. Šventės
būsena, stiprinama už kalnų, kaži kur toli dainuojančių. Didžiojo judėjimo nežinomas tikslingumas: nuo
pirminės gyvybingumo versmės, kilti aukštyn, per
augimą, žydėjimą, pasiekti trapią vaikišką gyvybę, jos
džiaugsmą, pajusti šventumą, kultūrą kuriantį ir iš jos
kylantį. Kadangi Žemaitė citavo Baranauską, dabar
bus tikslinga pasitelkti vieną pačių svarbiųjų šio mūsų
klasiko, prigimtinės gamtojautos skleidėjo, mintį iš
„Anykščių šilelio“:
13. Apie Lietuvos žemę. Sudarė Česlovas Kudaba ir Rimantas Krupickas. Kaunas: Šviesa, 1992, p. 387.
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Lyg tartum ramumas teip dūšion įslinko,
Kad net dūšia kaip varpa pribrendus nulinko.
Iš to matai, ašaros ir atsidusimas,
Iš to šventos pajautos, iš to giesmės imas.
Prigimtoji kultūra turi kilti iki šventų pajautų slenksčio. Ir skleistis jų akivaizdoje, giesmėti. Šventė iš šventumo, iš ramumo sieloje, iš gražumo, galinčio pereiti
į grožį. Kai žmogus jaučia grožį, jis jau yra pakilęs iki
savo prigimtos kultūros viršūnės arba nusileidęs iki
jos šaknų. „Kaip čia gražu pasėdėti!.. Aš niekuomet
nepraeinu tos vietos neapsistojusi: jei negaunu atsisėsti, turiu nors apsižvalgyti visada.“ Žmogus jau turi
būtinąjį tarpą, darbas neapima visko, kaip nepabaigiamas vargas. Kultūra – ir prigimtoji – iš laiko apsižvalgyti, pamatyti, pajusti. Jau galimybė kilti iki šventumo,
džiaugsmo, atminimų, reiškiančių ir būties gilumą:
„Moteriškoji, sėdinti atkrantyje, atsismaukė skepetėlę, nusibraukė sušilusią kaktą, visa krūtine atsikvėpė
šilto ir kvapaus oro; mėlynomis akimis apvedė didelį
rataną ir sustabdė jas ant liepto. Čia atėjo jai į galvą
kaži kokie atminimai.“ O tie atminimai – apie pervedimą per lieptą, kuris gali reikšti ir perėjimą iš vienos
erdvės, iš vieno pasaulio į kitą. Judėjimo tikslingumas
ir betiksliškumas – viskas sukasi ratu. Mėlynomis, jaunomis akimis moteris apveda didelį rataną lyg būsimą
gyvenimą ir sustoja ant liepto – perėjimas yra ir grįžimas. Sutemų nuojauta, žmogaus būtis yra nušvintanti
ir sutemstanti: „Eikim, sutems mudu.“
Žemaitės apsakymas „Sutkai“ gali būti interpretuotas kaip literatūrinis mitas, kaip pasakojimas,
sutelktas į gyvenimo pradmenis: į gamtos gyvybinį
ratą, į gyvybę atgimdančius moterį ir vyrą. Į šventumo
jutimą, sutemų nuojautą. Žemaitė buvo giliai įtraukta
į svarbiausią būties klausimą: kas yra gyvenimas, iš ko
ir kaip jis prasideda, prasitęsia, pasikartoja, kiek jame
įmanomi gėrio, grožio, tiesos, šventumo buviniai.
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, rašydama atsiminimus apie Žemaitę, rėmėsi įspūdžiais: Vaižgantas jai,
studentei, atsiuntęs puikią Povilo Višinskio darytą nuotrauką – „sėdėjo ant savo trobos slenksčio apsisiautusi
ant pečių didele skepeta, ant kelių gulėjo skalyno lentelė, rankoje rašiklis“. Tas atvaizdas per 40 metų išlikęs
lyg gyvas... Kaip ir kitas vaizdas – Žemaitė, dalyvaujanti
Pirmajame lietuvių moterų suvažiavime, išsiskirianti
savo laikysena, paprasta, kuklia, bet oria. „Ji nesikarščiuodavo, nepuldinėdavo, bet jos ramume jautei karštą
jėgą.“ Karšta jėga arba energija pulsuoja ir Žemaitės
kūryboje, sublimuoja tarsi savaiminę geriausių tekstų
struktūrą.

Iš ko ir kaip
„Tikrajame Lietuvos ūkininkų kalendoriuje metams
1895“ buvo išspausdintas pirmasis jos kūrinys – apsakymas „Rudens vakaras“, suteiktas slaptas Žemaitės
vardas. Šiandien tai vienas bendriausių lietuvių literatūros vardų. Žemaitiškoji lietuvių literatūros spalva be
Žemaitės apskritai neįsivaizduojama. Kelioms žemaičių rašytojų kartoms ji davė drąsos remtis savo tarme,
pasakojimo būdais, gyvenimo istorijomis. Žemaitė iki
šiol lieka žymiausia gyvenimo istorijų pasakotoja; ne
tik siužetų, bet ir likimų. Žymiausia, talentingiausia
žemaičių mentalinių situacijų, kalbos, kalbėjimo būdų
perteikėja. Gamtos matymo, lietuviško jos suvokimo
rašytoja.
XIX ir XX amžių sankryžoje pagal prigimties unikalumą, proto imlumą, pagal dvasinių aspiracijų stiprumą
ir gyvybingumą ji stovi greta genialaus kalbininko
Kazimiero Būgos ir genialaus dailininko Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio.
Patirti neužtenka. Reikia, kad patirtį persmelktų
aukštesnis patyrimas, peršviestų lyg koks spindulys,
padedantis suprasti, kas yra tai, ką aš patiriu, išgyvenu,
ką visa tai reiškia, kokia to viso prasmė. Šis taškas,
kuriame patirtis susisiekia su patirties įprasminimu,
yra lemtingas žmogaus žingsniui į kūrybą. Ankstyvojoje kūryboje – o nuo Žemaitės iš esmės ir teprasideda
lietuvių grožinė proza – šis taškas pasirodo ir kaip
stipresnis pasakojimo – pasakojimosi instinktas. Kaip
mąstymo, apmąstymo, minties terpimasis į kasdieniškąjį darbų ir rūpesčių ratą. Žemaitė buvo įsukta, įsupta
daugiaveidės pasakojimo kultūros – tradicinės pasakos užėmė mažiau vietos negu jos laiko gyvenimo
pasakojimai, tęsiantys tai, kas prasidėję nuo neatmenamų laikų, ir kas tęsiasi lygiai taip kaip ir gyvenimas.
Tradicinės pasakos Žemaitės yra perpasakojamos;
kartojasi amžinųjų siužetų branduoliai (laimės siekimas, meilės viltis, šeima, motinystė, blogio ir gėrio
formos, kelionė, susitikimai, išsiskyrimai, paslapties
vilionė, klystkelis, apgaulė, auka, šventumas). Gera
proza, geras pasakojimas kaip ir pasaka išsaugo
žmonėms amžinumą; pasakojama tai, kas išlieka, ko
išlikimas yra perkeičiamas laiko. Kas išlieka, kad būtų
perkeičiamas, o perkeičiamas tam, kad išliktų. Toks
paprastas yra kultūros principas arba ašis, ant kurios
viskas suverta. Tikriausia, verčiausia aprašyti Žemaitei
atrodė tai, kas tikrai matyta, regėta, su kitais perkalbėta. „Tikras atsitikimas“ – tai apsakymo „Velnio
vestuvės, velnio ir laidotuvės“ paantraštė. Bet kas
yra tikra pačiame kūrinyje – juk ne tik siužeto rėmas:
senis veda jauną, greit miršta, tikriausiai nunuodytas.
Taip buvę; bet buvę ne kartą. Tikriausias yra pats apsa-

kymas kaip šitas, kaip stilius – pilko fono („Pilkavo
dangus, pilkavo žemė, pagaliau ir gyvi daiktai pilkavo“), šaržuotų paveikslų, kuriais vienu ar kitu būdu
veikia blogis, arba velnias. Blogio veikimas Žemaitės
sąmonėje išjudina šviesos, gėrio nuojautą, pasiilgimą.
Ir tada ji kreipia akis į aušrą, skleidžiančią baltą savo
šviesą, į saulelę, visur įleidžiančią savo liepsnotą akį. Ji
jaučia kosminės galios atitekėjimą – lygią visiems.
Ką Žemaitė pasakoja, ką laiko vertu papasakoti,
ką išskiria, tarsi paryškina, ką nutyli. Nutyli daug ką –
tradicinis kaimietiškasis padorumas neleidžia jai rašyti
apie lovą, apie kūną. Vaikai, vienas po kito, atsiranda
lyg iš niekur. O ir slaptąją, kūniškąją gyvenimo pusę
Žemaitė pažino kaip reta kas iš jos laiko žmonių. Apie
daug ką prasitarė pokalbiuose su Gabriele Petkevičaite-Bite. Patyrė Žemaitė ir šitą gyvenimą, daug ką
suvokė ir iš knygų, be galo ją traukė skaityti.
Žemaitė savo prigimties ir patirties intensyvumu
siekėsi labai gilių dalykų, vadinamų archetipais, pirminiais vaizdiniais, išlikusiais žmonių sąmonėje. Archetipas etimologiškai yra pradžios pavyzdys. Žemaitei
žmonių gyvenimo pradžia yra šeima, jos susidarymas.
Kaip ir gražiausioje Eglės pasakoje – dramatiškas atskiros šeimos išsiskyrimas, dukters ir sesers išėjimas
į kitą pasaulį, įsivaizduojamai esantį ir jūros ar ežero
dugne. Geriausi Žemaitės apsakymai, jungiami „laimės nutekėjimo“ motyvo: „Neturėjo geros motinos“,
„Topylis“, „Marti“, „Petras Kurmelis“, „Sutkai“,
„Sučiuptas velnias“...
Žemaitės centras, išryškinantis jos talento galimybes, sąmonės intencionalumą, nuolatinį ko nors stebėjimą, matymą-mąstymą. Laimelės, tartos Žemaitės
su grauduliu ir ironija. Tokia sąmonės nuostata iš ilgo
įsižiūrėjimo, įsimąstymo, jau suvokus, kas ir kaip yra.
„Neturėjo geros motinos“ – didžiausias tos ironijos
kaupas. Ne gyvenimui, ne jo vaizdui o laimei, laimelei.
Ketverto mažų vaikelių motina, didžiausiame skurde
ir varge bandanti sušildyti, suglobti, pamaitinti. Drūtomis kaip virvės kasomis, kuriomis žaidžia vaikai; tik
iš tų kasų ir teduodama žinoti, kad moteris jauna. Šeimos tėvas – vyriškos galios įsikūnijimas (medžiotojas),
piktas, barningas, nepatenkintas menkų, skurdžių
namelių netvarka. Iš apsakymo pradžios matyti, kad
gyvenimas čia nesusiklostė – trobelė kiokso vidury dirvono – „be jokio medelio be tvoros mietelio, be jokios
kitos pastogėlės“. Nėra darnos viduje, nėra ir išorėje,
nesurišta, atskirta, atskirai. Trobelė kiokso, nėra įaugusi. Lyg be pamatų, pamatai susiaugina su žeme.
„Topylis“ – ruduo, tamsusis rudens peizažas („Lietus ir lietus per kiaurą dienelę, tarytum niekuomet
nebus giedros...“). Tamsiosios baladės intonacija:
„Ant to suolelio atsisėdusi jauna mergelė tankumynėje
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Žemaitė – J. Žymantienė, [ 1920 m., fotoatvirukas (Post card), išleistas Čikagoje].
Iš LLTI BF, inv. 1820/apl. 304.

graudžiai verkė.“ Vyro – suvedžiotojo, vyro – patino
agresijos naivi auka. Jokiu gerumu, jokiu nuolankumu
negalima gyvenimo atitaisyti, jei nėra abipusės sąsajos.
Puikioji „Marti“ – pagaliau kūrinys, kuriame moteris pakelia balsą, ryžtasi kovoti už savo vietą, už savo
teisę į gyvenimą, bet netesi, miršta gimdydama. „Marčioje“, jos organiškoje stilistikoje, išsiskiria gyvybės,
gyvybingumo centrai; sekdama pagrindinės veikėjos
likimą, Žemaitė kalba puikiomis kosminėmis metaforomis, liudijančiomis visa ko sąryšingumą: „Vaikų
visus būrius ant pamato išperėjo saulelė: sustirę,
susimurinę gniaužia drėgnas smilteles“; „Tokio ūžesio
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balsas kilo nuo žemės, kartu su balta migla sklido ore,
mišo su vieversėlio giesme, nuūžė, nusiskambėjo toli
toli padangėse.“ Pirmoje metaforoje saulelė peri ant
pamato; antrojoje – šienapjūtės balsas kyla į padanges. Spiraliniai ratai, jungiantys žemę ir kosmosą.
„Petras Kurmelis“ – daugiausia motinos pastangomis sukurto gyvenimo kosmoso sūnus, turėjęs
prigimties duotas galimybes to kosmoso, tos darnos
neprarasti, bet išvestas iš kelio naudos troškimo.
Naudos siekimas, gyvenimas tik dėl naudos, Žemaitės
požiūriu, yra vienas baugiausių gyvenimo darnos trikdžių, blogio reiškimosi forma, sunkiausiai įveikiama.

Socialinė sankloda savaip proteguoja naudos siekinius, netgi moraliai juos įteisina, didina neteisybę ir
silpnųjų, ypač moterų, nedalią.
Apsakymu „Sutkai“ Žemaitė pabandė duoti balsą
gėriui, sukurti sunkaus, bet gražaus gyvenimo modelį.
Sunku, varginga, pilna nepriteklių, išbandymų, bet
gyventi gera, labai gera; taip gera, kad jau gražu.
Žemaitė pradėjo „Sutkus“ kūniškai (savita kūno sintaksė), myluodama pasaulį, spinduliuojantį šilumą,
gyvybę, taikumą, susiklausymą. „Pavasarėlis. Visur
gražu ramu.“ Pavasarėlis – laikas, kai žmogus gyvena
intensyviausiai, labiausiai jausdamas kosmoso žemę.
Į prasivėrusį žemės glėbį, šildomą saulės, „Sutkų“
pradžioje įvedami du žmogeliai – jaunas vyras ir jauna
moteris. Jie yra kelyje; suartinti liepto, žino kelionę
ir jos baigtį. Patvirtinimas: „Senutis jau keleri metai
atsigulė į juodą žemelę ilsėtis amžinai [...].“ Juoda
žemelė lyg iš pirminio, nebežinomo teksto, švento,
apeiginio, reliktinis dviejų žodžių junginys. Gyvenimo,
paties mažiausio, varganiausio, kosmosas: viskas atsiliepia ir į viską atsiliepiama. Gyventi taip, kad toliau
(vaikais ir vaikų vaikais) suktųsi su saulės sukimusi
sukabintas gyvojo gyvenimo ratas. Ir kad užbaigęs tą
ratą žmogus atsigultų į juodą žemelę ilsėtis amžinai.
Žmogui leista išgirsti balsų kaip iš po žemės; „Sutkų“
pabaigoje: „visi jau saldžiu miegu užmigę ilsėjosi; toli
tik spiksojo ugnelė arkliganių ir retkarčiais, kaip iš po
žemės atsiliepė atgarsis tilstančios jų dainelės, ir vėl
visur tylu“.
Žemaitė savo žmonelius išveda iš namų, jei ir netoli,
leidžia išeiti į kelią. Pažvelkime į kelionės archetipą
plačiau. Leistis į kelionę, vadinasi, peržengti savojo
pasaulio ribas ir įžengti į kito teritoriją. Žemaitės žmonės gyvena sėsliai – jų kelionės netolimos (tik autobiografiniuose tekstuose pasirodys pirmosios kelionės
pas dėdiną, tolimos kelionės, kelionės į Ameriką motyvai). Kelio žinojimas yra labai svarbus. Apsakyme „Prie
dvaro“ bylinėtis su dvaru besiruošiančių valstiečių
pokalbio nuotrupa – Cinoko pasigyrimas, raiška panašus į pasaką: „...aš ir prie paties karaliaus žinau kelią,
manęs nereikėtų už liežuvio traukti“.
Grįžkime prie „Kelionės į Šiluvą“; pirmą kartą apsakymas paskelbtas 1907 metas Bostone. Šio apsakymo
archetipinis provaizdis yra kelionė į šventą vietą. Tai
atskira kelionių rūšis, susijusi su piligrimyste. Svarbiausia piligriminė kelionė – į Šventąją Žemę. Lietuvių
kultūros istorijoje išskirtinė vieta priklauso Mikalojui
Kristupui Radvilai Našlaitėliui, XVI amžiaus pabaigoje
tokią kelionę atlikusiam ir parašiusiam „Kelionę į Jeruzalę“, sulaukusią kelių leidimų (lietuvių kalba – 1990).
Šiluva, kurioje kiek vėliau nei Našlaitėlio kelionė į

Jeruzalę stebuklingai apsireiškė Dievo Motina, yra lietuviškoji Jeruzalė. Piligrimystės kelionės į ją išlikusios
iki mūsų dienų. Apsakymo pradžia: „Šįmet tokie metai
virto: kunigai parakvijomis vedini eina pėsti į stebuklingąsias vietas – į Žemaičių Kalvariją, į Didžiosios
Kalvarijos atlaidus, į Šiluvą, į Šilines. Rengiasi, eina iš
namų būrių būriai su visais bažnyčios padarais, su visa
iškilme.“ Pasakojama vyro balsu, prisiimamas daugiau
galinčio pamatyti, išgirsti, laisviau judėti vaidmuo.
Moteris, jei ne ubagė ar davatka, negalėtų laisvai
maišytis, užeidinėti, kalbinti. Neišsitrynęs dar Motiejaus Valančiaus Palangos Juzės pėdsakas – sugebėti
pamatyti, absorbuoti, papasakoti. Pasakotojo figūrą
Žemaitė išmaniai vedžioja, sustabdo tai vienoje, tai
kitoje vietoje, leidžia išgirsti kalbų ir pokalbių. Žmonės
eina į šventą vietą neatsitraukdami nuo savo įpročių,
papročių. Leidžiama pažvelgti ir iš aukščiau: „Žmonės
kaip vanduo – eina, maišosi, stumdosi [...].“ Dar daugiau – „visokiais būdais atlaiduose pelnosi“. Susikaupti
neįmanoma – „reikėtų nors valandėlę paklūpoti, bet
kame tu gausi tokią vietą, kad ramiai visą valandą
išbūtumei“. Rodosi ir šviesos properšos – žmonės
nebesutinka būti mulkinami: „Kame girdėjai, kad žydai
prikalbėtų katalikus savo tikėjimą mesti?“ – jau yra kas
paklausia ir nepalankų kitataučiams gandą pristabdo.
Margas karnavalas, žmonių įvairumas, spalvingumas – ypač ubagų. Vagių, kišenvagių apsukrumas.
Bet žmonės tiki dalyvaują šventume, kurio ilgisi kaip
aukštesnės patirties. „Ar beduos Dievas sulaukti kitų
metų, pamatyti tokias grožybes kaip šįmet?“ – klausimas niekam konkrečiai nepriklausantis, bendras kaip
atodūsis – buvo gražu, buvo įdomu. Pačioje pabaigoje
pasirodo ir tikroji apsakymo intencija – pamatyti ir
papasakoti. Pasakos ir frazuotė: „Per tą keletą dienų,
ką ausys Šiluvoje girdėjo, ką akys regėjo, nieko nepridėjęs, išpasakojau.“
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pastaba 1913
metais, tikriausiai ir pačios Žemaitės perskaityta:
„Visas jos talentas yra dvejose jos ypatybėse: reginčios
akys ir mokančios kalbėti lūpos.“ Norint pavaizduoti
gyvenimą, svarbiausia – jį matyti. Matymas suima
atsargų žinojimą ir mąstymą, patirtį ir analizę. Atrodo,
kad Žemaitė daugiausia dėmesio skiria kasdienybei,
bet nuklysta nuo jos į kažką kita, ypač į gamtą, užsižiūri
tarsi klausdama: ar visas gyvenimas ir yra sunkioji žmogaus, ypač moters dalia? Ar žemė, nuo kurios žmogus
retai tepakelia akis, tėra tik žemė: mindoma, ariama,
kasama, šienaujama, ravima? Ar dar yra kažkas, į ką
pačioje realybėje, pačiame gyvenime būtų kreipiamos
žmogaus akys ir ausys? Žemaitė jautė – yra. Žemė yra
ir kosmoso, visatos žemė. Žmogiškasis turgus, maišalynė tėra tik gyvenimo pusė, dažnai užstojanti kitą –

11

regimą, bet nematomą. Yra šventumas, yra žmogaus
ilgesys patirti tai, kas yra už jo varganos buities, o gal
ir joje – neatskiriamai. Yra akimirkų, kai tai patiriama.
Yra auka, aukščiausias žmogaus sąmonės skliautas, ir
yra aukos profanacija.
Išskirtinis tekstas – „Šv. Jurgio aukos“. Aukos,
aukojimo ritualai patys svarbiausi visose apeigose,
kuriomis siekiama užmegzti ryšį su anapusybės
galiomis, užsitikrinti jų malonių. „Šventas Jurgis
mums šventė, dėl to rytą truputį pamigau“ – pirmasis sakinys. Senoji gamtos pabudimo šventė, gyvulių
išginimo šventė. Antrasis sakinys: „Atsikėlęs, išėjęs į
lauką, žvalgausi.“ Žvilgsniu susitinkama su šventės
patvirtinimu, ji jau prasidėjusi: žemelė atvilgyta, žolelė
nuprausta, oras atgaivintas. Mažybinėmis, malonybinėmis žodžių formomis žmogaus siela įsitraukia į
bendrą kosminį vyksmą, džiaugiasi, pritaria, tikisi. Tas
žvalgymasis, visko sutelkimas yra apeiginio veiksmo
dalis, susitelkimas. Kad įsitrauktum, reikia pamatyti.
„Viename pakraštyje švytinti patekėjusi saulelė,
antrame – nusileidęs, apskritas, nublyškęs mėnuo;
abudu, prieš vienas kitą sustoję, į pasipuošusią žemę
stebėjosi.“ Apeigų scena, kurioje pasikeisdami susitinka didieji kosminiai veikėjai, žemės likimo lėmėjai,
šią pavasario šventės akimirką jai palankūs, besistebintys jos puošnumu. Ankstyva gegužė patvirtina
didžiųjų galių palankumą žemei. Bet pirminė, ritualais
grindžiama žmogaus ir gamtos sandora jau suardyta.
Su senuoju žodžiu auka, aukos rungiasi svetimžodis
apiera, pažeista ir sintaksė: jau atsiradęs junginys ant
apieros.
Ir tekstas leidžiasi žemyn, vis labiau paklusdamas
kasdienei sąmonei. Derybos su Dievu – ką jis man ir ką
aš jam. Žmogiškoji komedija, kurią Žemaitė pastabia
akim seka ir fiksuoja. Aukojimas, praradęs šventumą,
valdomas inercijos, – aš kaip visi. Net pusbernėlis tai
inercijai pasiduoda: „Ar aš žinau tą intenciją, mečiau
kaip kiti į padėklą ant grotų, ir gana!“ Kasdienės sąmonės lygmuo, atitrūkęs nuo aukštojo, kosminio, dažnai
prietaringas ir neteisingas kitiems ir kitokiems. Šeimininkės atsikirtimas: „Netikėlis koks, žydas, vokietis ar
maskolius, kad taip šnekėtų, tai nė dyvo nebūtų...“
Kosminės sąmonės pulsavimas palaiko žmoguje jo
žmogiškumo skliautą, atveria tikrojo šventumo, nepaversto aukų šaržu, galimybes. Ir „Kelione į Šiluvą“,
ir „Šv. Jurgio aukomis“ Žemaitė išreiškė, parodė
grėsmingai didėjantį tarpą tarp kosminės, su būties
šventumu susisiejančios, ir kasdienės, sumišusios ir
prietaringos, žmogaus sąmonės.
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„Autobiografija“ – patirties apibendrinimas
„Autobiografijos“ pabaiga:
„Sykį parvažiavo Poviliukas Kalėdų, tą patį vakarą
beatbėgąs pas mus; toks linksmas, šokinėdamas,
sako:
– Cioce! nesitikėjai, kokį parvežiau pyragą? –
ištraukęs iš užančio knygelę, rodo. – Žiūrėk, tokios
nematei dar...
Pagrobus jam iš nagų, žiūriu: net man akys
pabalo – „Aušros“ knygelė, visų metų susiūta.
– Žemaitiška?! – nustebus sušukau.
Vartau ir skaitau, ir savo akimis nenoriu tikėti...
rankos man dreba...“
[1921]

Autobiografiniu pasakojimu Žemaitė spėjo prieiti
laiką ir vietą, kur kaip maža kibirkštėlė pradėjo šviestis jos kūrybinio gyvenimo viltis. Kalba, kuria rašoma
„Aušroje“, buvo ir jos kalba. Didžiulis įspūdis, kad
rašoma lietuviškai, žemaitiškai. Pirmajame savo apsakyme „Rudens vakaras“ įrašė „Aušros“ atgarsį žemaičio ūkininko troboje. Pamačiusi lietuvišką raštą tarsi
suvokė, kad pati gali rašyti, pasakoti apie gyvenimą.
Ušnėnuose Žemaitė jau tik retai, susitikusi dvarponius,
bešnekėjo lenkiškai. Jau viską kalbino žemaitiškai –
vaikus ir kaimynus, gyvulius, paukščius, saulę, pavasarį,
rudenį, aušrą ir brėkšmą. Savo gyvenimą papasakojo
iki susitikimo su „Aušra“ ir padėjo plunksną. Ratas
apsisuko, gyvenimas baigėsi. Tolesnis gyvenimas jau
kaip kuriančio asmens gyvenimas gali būti skaitomas
iš to, kas yra kituose Žemaitės tekstuose.
„Autobiografija“ rašyta su pertraukom, tikriausiai
pradžia „Iš mano atsiminimų“ (1907), kurių pirmasis
sakinys yra toks: „Mėgau skaityti visuomet knygas,
kokios tik papuolė į rankas. Daugiausia gaudavau lenkiškų, jas skolinausi nuo kaimynų bajorų.“ Rašė apie
savo gyvenimą ir Amerikoje, nes ilgėdamasi savojo
krašto ir savųjų, bent rašto būdu į jį grįžo. Rašė ir jau
apsistojusi Marijampolėje, tai paskutiniai rašytojos
puslapiai. Pati greičiausiai tuos rašymus būtų vadinusi
atsiminimais, „Autobiografija“ pavadinta pirmųjų
leidėjų. Apimtis – daugiau nei šimtas spausdintų puslapių, kaip nedidelio šiuolaikinio romano.
Žemaitės „Autobiografija“ yra vienas svarbiųjų
lietuvių memuarinės literatūros kūrinių. Memuariniai
kūriniai rašomi iš to, ką rašantis atsimena, ką gali
paliudyti. Žemaitė gerai suvokė atsimenanti, galinti
papasakoti apie tai, kas yra buvę, įvykę. Nors memuarai Lietuvoje rašomi jau nuo XVI a., tačiau lietuvių
kalba jų ėmė gausėti tik XX a. pradžioje. Kūrybingesni
žmonės jautėsi pergyvenę sudėtingą laiką – sukilimus,

Gyvenamasis namas iš sodo pusės. 1946 m.

lietuviškos spaudos draudimą, persekiojimus.
Žemaitė turėjo nepaprastai stiprią atmintį, mini
daug vardų, vietovių, atsitikimų, įvykių, aišku, kad
nesiremia jokiais šaltiniais. Įtaigiai perpasakoja kitų
pasakojimus todėl, kad jais persiima, tiki jų tikrumu,
lyg pati atsimintų. Tad pateikia pasakojimus pasakojime. Didelę dalį užima jos vyro Lauryno Žymanto
pasakojimas apie savo gyvenimą. Galima sakyti, kad
greta Žemaitės iškyla ir kitas gyvenimas, kad jo papasakojime tarsi susipina du, o kartais ir daugiau balsų.
Žemaitė apie savo gyvenimą rašo jį įrašydama į XIX a.
antrosios pusės didesnių (1863 m. sukilimas) ir mažesnių (šeimos, giminių, pažįstamų likimai) panoramą.
Visur atsimena save dalyvaujančią, gailinčią, užjaučian-

čią. Tarsi pati atseka savo socialinio aktyvumo šaknis.
Vis įsiterpia kokia lyg pasakos ar mito nuotrupa, vis
nurodoma į kažką gilesnį, senesnį.
Pradeda pasakoti nuo tėvų, pasako, kad tėvai buvę
bajorų kilmės, jai tai svarbu. Tėvo ir motinos gyvenimus, kiek atsimena, persako – iš kur, kaip. Tėvas buvęs
atkaklus, labai laikęsis savo, dėl vedybų nesidavęs perkalbamas. Pasakojimas apie tai, kaip sesuo išvaduoja
jauną brolį iš vyresniojo kėslų nuplakti, nubausti,
kad nevestų be leidimo, yra lyg neišvystytas siužetas
apsakymui, netgi su detektyvo (sesuo pavagia raktą,
išveda arklį, išlaipina pro langą) elementais. Ir kažkas
pasakiško ar net baladiško – apie seserį, padedančią
broliui.
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Atidi socialinė analizė – kaip gyveno nedidelio
žemaičių dvaro tarnautojai, kiek gavo algos, kokios
buvo pareigos, ką sau galėjo užsiauginti. Kaip žiūrėjo į
baudžiauninkus, į lietuvių kalbą. Ko ir kaip mokė vaikus.
Save mažą Žemaitė prisimena kaip kitokią, išsiskiriančią
iš seserų. Labai pastabią, įtikinamai meluojančią (tiesiog
persiima stipria vaizduote), savarankiškai sprendžiančią. „Sykį kunigas mane paklausė: – Kas tave sutvėrė? –
Mama, – atšoviau. Uždaviau kunigui tokį galvosūkį, ėmė
man aiškinti apie dūšią, apie kūną ir dar, ir dar...“
Aptariami artimi giminės – Žemaitė liudija, kad jos
laiku žmogus tebebuvo giminiškas, tebejautė ryšius,
juos palaikė. Apie artimus gimines Žemaitė kalba taip,
kaip juos dar vaikystėje pažino.
„Vieną dėdę, motinos brolį Aloizą, pažinau; buvo
puodžius (iš molio puodus dirbo), gyveno Mosėdyje,
Telšių paviete. Kuomet pas mus atvažiuodavo, visada
dovanų gražių puodžiukų ar bliūdžiukų atveždavo.“
Įdomi gija, iš artimų giminių nusitiesianti į etninę
kultūrą, į žemaičiams būdingą puodininkystę, dargi
Mosėdyje, išsiskiriančiame prigimtosios kultūros gyvybingumu.
„Autobiografijoje“ atsiskleidžia būdai, kuriais
Žemaitė telkė medžiagą savo kūrybai. Pirmiausia gyvenimo stebėjimas, ypač socialinio, pastanga suvokti,
kas yra ponai, kas baudžiauninkai, kodėl jie taip skriaudžiami, nuolat plakami. Gebėjimas tai, ką pastebi,
sujungti su savo patirtimi. Štai dar maža Julija dėdinos
dvare tuoj pastebi, kad namuose daug knygų, ima
sklaidyti, žiūrėti. Pusseserė paaiškina: čia Kraševskio,
čia Adomo Mickevičiaus, čia Marija Malčevskienė... bet
tai esą svečiams. „Aha, – manau sau, – tu nemoki gerai
skaityti, kad neskaitai per žiemą.“ Pamanymas, kuris
reiškia ir pasiryžimą skaityti; kartu parodo, kokia buvo
ankstyvoji Žemaitės lektūra. Greta gyvenimo stebėjimo – didelė empatija skriaudžiamiems, kovojantiems,
kitiems geresnio gyvenimo siekiantiems. Julija kartu
su dėdina, kitomis bajorėmis ir bajoraitėmis įsijaučia į
1863 metų sukilimą, veža maistą, maitina, gydo, išgyvena dėl pralaimėjimų. Sukilėliai yra mūsiškiai. Bet vis
dėlto tai daugiausia bajorai, dažnai tikri, istorijos paliudyti asmenys. Valstiečių pažiūros atsargios, kartais
dargi priešiškos. Pasakojimo perpasakojimas – apie
žmogžvėrius: sukilėlių būrys, išblaškyta, daug sužeistų,
pribaiginėjamas žemaičių sodiečių, plėšiančių nuo kritusių drabužius, kratančių kišenes, besistumdančių,
grobiu nepasidalinančių. „Bardamos bobos glėbius
drabužių nusivilko namo. Kritusieji maž nuogi paliko,
skudurus tik ant kūno bepaliko...“ Ar taip buvo, ar tik
nuskriausta pralaimėjusio sukilėlio sąmonė taip viską
matė – išdidindama. Žemaitė tarsi užrašo pasakojimą
įsijausdama: „o man ašaros kaip pupos laša“.
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Gyvenimo medžiaga tarsi plūsta į Žemaitę; ji yra ne
tik puiki pasakotoja, bet lygiai gera klausytoja. Istorijas ji perima, yra talentinga perėmėja; visa, ką išgirsta,
gali savaip perpasakoti. Jai yra svarbu išlaikyti pasakojančio požiūrį, tegu ir labai skaudų.
„Autobiografijoje“ galima įžvelgti ne vieno Žemaitės kūrinio šaltinį – dar kaip gyvą tikrovę. Tikrovės
gyvumo įspūdį autobiografiniame pasakojime labiausiai išlaiko dialogai, trumpi, taiklūs, vaizdingi.
Savųjų kritika – sunkiausia rašytojo, apskritai inteligento pareiga. Žemaitė šią pareigą vykdė atkakliai
ir nuosekliai, niekur nuo gyvenimo nenusisukdama.
Matė abi gyvenimo puses – šviesiąją ir tamsiąją, – buvo
tikra, kad tik didelėmis žmonių pastangomis šviesos,
gėrio bent nemažėja.
Ir prigimtosios kultūros tyrimuose turi būti regimi
ir tamsieji ruožai: primityvumas, pavydas, godulys,
nejautrumas, „žmogžvėriškumas“.

Žemės vaizdų turiniai
Žemaitės gamtos vaizdai mįslingi, jie nėra tik
gamtos aprašymai. Tai pasakojančiosios valios, dar
abstrakčios, į jokį įvykį ar veiksmą nesutelktos, pasirodymas. Lyg ištarimas: esu, jaučiu, kad esu, matau,
kad matau. „Pavasarėlis“ – ištariama taip, kad pasakojimas, kuris bus pavadintas „Sutkais“, iš tiesų prasideda. Kaip prasideda Liudviko Rėzos užrašyta sena
mitinė daina: „Mėnuo saulužę vedė / Pirmą pavasarėlį.“ „Sutkų“ pavasarėlis yra pirmas, pradžios. Pirmas
ištarimo būdu, atvėrimo, atsivėrimo būdu, leidžiančiu
pamatyti gyvybės budimą, skleidimąsi.
Žemaitė sutinka su pamatiniu žemdirbių genties
geidimu: turėti žemės, gyventi ant savo žemės. Kas
turi savo žemės, yra saugesnis už kitus. Senasis Vingis
ne kartą ištaria: mano žemė, žemė gera, o per vestuves toną pakelia: „mano žemė aukso“. Tėvas guodžia
Katrę: „Kentėk, duktau, pasigausi, tėvams numirus,
žemė gera!“
Žemaitė jaučia žemės geografiją: žemės vandenis,
dirvas, pievas, laukus, kelius, miškus. Bendriausias
kiekvienos sodybos, kiekvieno vienkiemio žemės išsidėstymo žemėlapis tvirtai įbrėžtas sąmonėje. Atskiru
atveju tereikia ką ne ką perkelti, pakeisti, sumažinti,
padidinti. „Vienkiemio“ apraše: „Vienkiemyje yra vieno
ūkininko trobesiai, daržai, sodnelis, kluonas, apluokas. Aplinkui, kur kalniau, – dirvos. Viename lauke –
rugiai, kitame – vasarojus, trečiame – pūdymas. Kur
lomos, negalima išarti, šlapia, negalima sėti, padaro
pievas, tenai pjauja šieną. Toliau ganyklos, alksnynai,
kadagynai, kur-ne-kur drūta eglė arba šakota epušė –

tenai gano arklius ir bandą, po pūdymus – kiaules ir
žąsis. Gano samdyti piemenėliai, maži vaikai, tankiai
to paties ūkininko, kieno žemė ir gyvuliai. Pjaunuke
auga aukšti juodalksniai ir balti berželiai. Per ganyklas
eina vieškelis – kietas, sumintas, suvažinėtas. Abiejose
pusėse iškasti grioviai, o vidurys žvyru išpiltas.“
Žemės pavidalai – artimieji, prie trobesių: daržai,
sodnelis, kol jaunas, tarpuose dar ežios batvinių,
kopūstų. Tolimesni – dirvos, vasarojui, žiemkenčiams,
pūdymui. Lomos, kur drėgniau, ten pievos. Pjaunukas – gal pievų koks šlapesnis galas, kur jau medžiai
(juodalksniai, beržai), krūmai, viksvos. Ganyklos, gal ir
su pjaunuku. Pagal dabarties žodyną pjaunukas būtų
arti šlapynės.
Žemė Žemaitei visada su gyvuliais, arkliai – atskirai;
ne banda.
Žemė Žemaitei visad su žmonėmis, bent su piemenėliais.
Žemė įeina į svarbiausius žmonių santykius: moralinius, socialinius, estetinius.
Žemė yra dirbama. Su žeme žmogų sieja ir darbo
santykiai, socialinių santykių ašis. Žemę reikia dirbti
žmoniškai, su meile, atida; taip pat ir arkliams, sunkaus darbo dalininkams. „Mėšlavežis“, parašytas
1903 metais. Vienas sunkiųjų, nešvariųjų darbų. Kokia
aiški mintis buvo įsisukusi į Žemaitės galvą, kai rašė
šį apsakymą: labai sociali, labai svarbi prigimtinei
kultūrai. Kad dvaras – tai svetima, nepriimtina gyvenimo, samdomo darbo forma, viskas anonimiška, tad
nėra gailesčio nei žmogui, nei gyvuliui. Ir kad tik ūkis,
tvarkomas savųjų, tik sodyba tėra užuoglauda žmoniškumui, taip pat ir žemės saugojimui. Labai lietingas
pavasaris. Žemaitė atsideda diena dienon pliaupiančio
šalto lietaus atidžiam vaizdavimui. „Kelinta jau savaitė,
kaip lietus, pagavęs viršų, pliaupia; nusigaidrys kokį
pusdienį arba kokią naktį iškentės nelijus – ir vėl prakiurs kaip iš kubilo. Patižo visi keliai, pabliuro dirvos,
paplūdo pelkės, praskydo, išsipliauškė purvynai – o čia
pats mėšlavežis. Neduok, Dieve, koks vargas darbininkams: prilijo laidariai – reikia iki kelių po srutas braidyti, kol prikabina valktį; tas važiuojant prilyja – varva
per tekinius. O per molynus, purvynus, kur į kalniuką,
kol nuvaro į dirvą, arkliai nabagai nesuskaitomai
gauna botagu. Merga ar koks pusbernis – sušlapęs,
visi drabužiai varvą iš viršaus – ligi kelių purvynais brisdamas greta vežimo, iš nekantrybės raižo tik ir raižo
pavargusias kumeles. Kai kurios ligi pietų taip pristoja,
kad toliau nebepaeina kaip kokią dešimtį žingsnių nuo
įtampos ir sustoja. Nė raižymas nieko nebepadaro:
kirtęs nekirtęs, stovi sau galvas nuleidusios. Sustojus
valkčiui, tekiniai susmenga į molį; kol paskui išsijudina
iš vietos, kumelės, botago ir niūkimo raginamos,

Žemaitė. Fotografavo Jonas Žitkus-Žitkevičius Klivlande,
[fotoatvirukas (Post card), išleistas Čikagoje].
Iš LLTI BF, inv. 15773/apl. 304.

klumpa, vytuoja, net akys pabąla, kol toliau patraukia.
Dirvoje dvi kapstytojos purvinos ligi juostos, vanduo
varva nuo skepetų per burną į akis, bėga į rankoves;
nuo padalkų taip pat varva; kojos basos, raudonos, ligi
pusblaudžio molyje braido; pamėlynavusiomis rankomis kapsto, taško be paliovos, nes truputį sustojusios
tuoj pradeda kuzdėti.“
Baugus gyvenimas. Darbas, kuriuo kankinasi
gamta, gyvuliai, žmonės. Inertiškai veikianti galia,
rutina – samdyti žmonės turi dirbti. Tokia tvarka, niekas nesuinteresuotas ją keisti. Nėra gailesčio, negali
būti ir prasmės. Tamsųjį, klampųjį gyvenimą Žemaitės
kalba kabina iš pačių pažemių. Gamtos vaizdinius,
labiausiai veiksmažodinius (patižo, pabliuro, paplūdo,
praskydo – kokia priešdėlių muzika), jungia su žmonių ir gyvulių pastangomis (klumpa, vytuoja, braido,
kapsto, taško). Basos, raudonos kojos šaltame pavasario lietuje, pamėlynavusios rankos.
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Inversija antrojoje apsakymo dalyje – „sodoje
pas Gaidį“. Lietui pliaupiant pamigęs šeimininkas.
Šeimininkė gailestingai pamigdo mažą piemenuką,
samdinėlį, pagaili jo. Šeimininkas pritariamai pažvelgia: „gerai, bent vaiką pamigins...“ Bernas, irgi basas,
taip priprasta („na, tai aš nė kojų nesiausiu, reikės
giliai braidyti po laidarį...“), irgi rengiasi mėšlavežiui.
Bet šeimininkė tvirtai ištaria: „Bene čia dvaras!“ Tą
patį pakartoja ir Gaidys: „Mes ne dvare sėdime, reikia
atminti ir kumeles, juk ir gauruotas turi širdį!“
Tvarka atkuriama. Žmonės nedirbs per jėgą,
nekankins arklių, neišklampos žemės, sulauks giedros,
paskubės, apsidirbs. Žemaitė atsidūsta, užbaigia:
„Bernas išėjo pro duris. Gaidys, pavirtęs į lovą, apsiklojo galvą. Gaidienė, apklosčiusi pas krosnį miegantį
piemenuką, išėjo prie ugnies.“
Krosnis, ugnis – prieš sunkų, šaltą lietų.
Žmoniški santykiai prieš anoniminę, inertišką galią.
Žemaitės tekstuose galima surasti visus žemės
pavidalus, skirtingus žemės vaizdinius pavasarį,
vasarą, rudenį, žiemą. Kaip ir Kristijono Donelaičio
„Metuose“ Žemaitės kūryboje yra visi metų laikai.
Daugiausia pavasario ir rudens, aktyviųjų žemės
mėnesių. Mažiau vasaros ir žiemos.
Vasara apsakyme „Sučiuptas velnias“: „Ne tik
šv. Jonas praėjo, bet jau ir po šv. Petro, o lietaus kaip
nėra, taip nėra. Saulelė, rodėsi, kartais įsileidžia į debesis ir vėjas šniokščia kaip prieš lietų; paskui, ryto metą,
dėlto saulė teka skaisti, spindinti, tarytum išsipraususi
nakties migloje, ir vėl kaitina per kiaurą dieną, neužstojama nė mažiausio debesėlio.
Visoki augalai ir žolės, iškaitinti, pavytusiais lapais,
guli per dieną ant išdžiovintos žemės. Per naktį truputį
atvėsta. Jos vėsesniu ir ūkanotu oru ir vėl gaivėjasi
žemės žolelės.
Dieną, dar pusryčiais, saulelė spėriai nudžiovino
rasą, ir vėl žolelių lapeliai nulinko. Žemė išdžiūvo,
saulės įkaitoje išpindėjo, net suskeldėjo. Dumbluotos
pelkės visur sustyro.
Žmonės skuba pluša šieną valyti, nes rugiai baltuoja ir baltuoja kaskart didžiau, pirštu prikišamai
užeis ir rugiapjūtė.“
Vasaros žemė, kaitriausia saulė, saulelė.
Visuose gamtos vaizduose budinti Žemaitės vertikalė: saulė–žemė.
Žemės augalai, žemės žolelės, išdžiovintos ir besigaivėjančios.
Žemės žmonės, žmoneliai, skubantys, plušantys.
Žiema apsakyme „Petras Kurmelis“: „Po saulės
grąžos, apykalėdžiais, pasitvirtino žiema. Sustyro,
sukietėjo žemė į ragą, vandens kaip stiklais apsigrindė;
paskui viskas apsiklojo sniego patalu. Dienos ramios,
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be vėjo, nors saulėtos, bet šalčio niekaip neperveikia. O naktimis – ko beklausi? Net žvaigždės danguje
ribėte riba, o ant žemės sniegas po kojų cypte cypia.
Keliai susivažinėjo – kaip ant stiklo. Kur pakliūk, nosies
tiesumu, niekas nekardo.“
Pradžia, laiko atskaitos taškas – šventė. Šv. Jonas,
šv. Petras, šv. Jurgis, Kalėdos. Sujungimas – senojo
gamtos kalendoriaus („po saulės grąžos“) ir krikščioniškojo – apykalėdžiais.
Nuostaba, kad Žemaitės gamtojauta ar žemėjauta
nėra susieta tik su atskiru tekstu, kūriniu. Gamtojauta
lyg budi jos sąmonėje kaip pastovus jutimas, gaudimas, palikęs pėdsakų laiškuose, ypač Povilui Višinskiu.
Pavasaris, 1898 metų gegužės 5 diena: „Dabar ir pas
mus jau kitoniškas oras, nors nėra dar suvisu šilta, bet
jau sausa ir žaliuoja visi pašaliai; pro mano langą, kaip
tik už daržo, žalia ir žalia, rugių laukas žaliuoja iki pat
Paožkių, o patys didieji rugiai Višinskio rėžyj, kur Povilas ravą iškasė, toliau už lauko visi medeliai žaliuoja;
veja taipogi pasigavo, arkliai ir banda jau pasižyvija
lauke; pakluonėj po pūdymą žąsys būriais vadžiojas
mažus žąselius. Varnos lakstydamos krankia, džiaugias geru kąsniu, ten tankiai ant ežės atsisėdusi
Žymantienė šnekasi su Šekspyru. Liepų lauke sėjam
avižas ir bulbes, žirniai seniai jau pasėti, bet dar niekas
nežaliuoja, plikas tebėra laukas.“14
Pačios Julijos Žymantienės žvilgsnis, žvilgsnis pro
savo langą, pro Ušnėnų trobos langą. Žalias jau daržas, toliau rugių laukas žaliuoja ligi Paožkių, dar labiau
žaliuoja kaimyno Višinskio rėžyje, toliau už lauko
medeliai, ganyklos su pakilusia veja, ganosi arkliai ir
banda (visur atskirai), pakluonė, pūdymas, kur žąsys
su žąseliais. Liepų laukas, kur sėjamos avižos ir bulbės,
žirniai seniai pasėti, bet laukas dar plikas, nesudygę.
Tikslesnė mažoji geografija: su vietovardžiais, kurie
gal ir niekur nepažymėti: Paožkių laukas, Višinskio
rėžis, Liepų laukas. Kur ta ežė, kur Žymantienė šnekasi
su Šekspyru? Kur tas ten? Ten, kur varnos, kur žąsys su
žąseliais, vadinasi, pakluonėj, pakilumėlėj, lyg kokiam
atkrantyje, gal tarp rugių lauko ir pūdymo. Ne darže.
Išeinama pasižvalgyti, išgirsti, pamatyti – žąselius ir
varnas, patikrinti, ar dygsta žirniai.
Bet ir pasišnekėti su Šekspyru. Dvilypio žvilgsnio
paliudijimas. Tarpo, iš kurio geriau matyti ir visa, kas
prigimta. Ežė, ant kurios sėdi Žymantienė, prabylanti
jau kaip Žemaitė. Riba, riboženklis žemėj, gal tarp savininkų, gal jau ir bereikšmis, skiria, bet ir jungia.
Žymantienės patirtimi, persmelkta kalbos, pakelta,
apibendrinta, Žemaitė jaučia, kad yra tarsi įsileidžiama,
kad įeina į gamtos arba žemės jutimą giliai. Įeina lyg
14. Žemaitė, Raštai, t. 6, p. 78.

Sodybos svirnas. 1946 m.

dvigubu judesiu: išoriniu ir vidiniu. Gamtos būsena,
sutelkta į žemę, į jos būvį, labiausiai priklausomą nuo
saulės, bet ir sielos būsena, jų sąlytis kalboje. Gamta,
svarbiosios jos personos žemė ir saulė yra žmogui
kalbiniu pasaulėvaizdžiu, matymo-girdėjimo-jutimo
susiderinimu su kalba, su paslankia kalbos plastika.
Kalbą lyg molį suminkština jos laikymas šiltose rankose (ir perkeltine prasme). Žemaitės kalba laikoma
prieš saulę. Ir žiema – jau saulei grįžtant, saulėtume.
Ir gamta, ir kalba – atskirai, gyvena savo gyvenimą,
nepriklauso tau, ne tavo, bet ir tavyje. Ir ne tu, bet ir
tu. Nėra „Sutkų“ pavasarėlio be tavo jutimo, be tavo
ištarimo. Be tavo sielos, sujungiančios, suimančios.
F. Šilerio (F. Schiller) „Laiškuose apie estetinį ugdymą“

pavartota sąvoka „graži siela“. Siela, turinti aukštesnių
jutimo galių, galinti patirti aukštesnes, kilnesnes būsenas: grožio, harmonijos. Tokiomis būsenomis žmogui
tarsi suteikiamas matas: gali gyventi pagal šį gamtos
tau atskleidžiamą tvarkos, harmonijos, galiausiai ir
grožio perspektyvą. Gali, jei gebi atsiliepti, rezonuoti.
Pavasaris – metų laikas, kai prasideda gamtos
vegetacija, žemės darbai.
Pavasarėlis – pavasaris žmogaus sieloje ir sielos kalboje, kuria prasiveria ir pačios kalbos siela, imanti tvinti
mažiausiais savo vandenimis, kapiliarais, mažybinėmis
formomis. „Pavasarėlis. Visur gražu ramu. Saulelė
netoli laidos, lėdviau jau bešildo, lengviau jau bešviečia. Apšvietusi įkypai miškus, tarytum, pasilenkusi pro
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pakočius, žiūri ji į skleidžiamus lapelius, sprogstančius
pumpurėlius ir dygstančias ant žemės žoleles.“ Tik
graži siela gali justi šią bereikšmę reikšmę, kai nieko
atskiro, ypatingo nevyksta, o vyksta, skleidžiasi. Kai
didžioji Motina Saulė, gyvybės teikėja, rodosi kaip
saulelė, veikianti ramiu, motinišku nuolankumu, kai ji
yra tarytum pasilenkusi.
Svarbiausia kūrybos būsena – sielos ramybės, netgi
nuolankumo, kylančio ir iš nuostabos prieš pasaulio
grožį, tvarką, harmoniją, laikinam žmogui rodomą
amžinais gamtos pavidalais. Nuolankumu sutariama,
susitariama, iš jo kylama, pakylama.
Žemaitės gamtojautiniai vaizdiniai yra išnykusių senosios gamtmeldžių kultūros ritualų reliktai.
Žemaitė (kaip iš esmės ir Donelaitis) prieš įvesdama
žmones, jų darbus, gyvenimus, tarsi atlieka gamtines
apeigas, lyg pasimeldžia gamtai, jos gyvybei, galybei,
grožiui, kilnumui, nuolankumui, negailestingumui.
„Rudens vakare“ giedama Juozapo Miglovaros
„Pabrėkšk, aušrele, tekėk, saulele, / Spindėk aušros
žvaigždele!“ irgi atlieka gamtos pagarbinimo, ritualo,
leidžiančio įeiti į gyvenimo visumą, net jei ir į pačią kasdieniškiausią jos dalį, joje būti, skleistis, gyventi. Ir pats
„Aušros“ poetas glaudžiasi ir prie rituališkai galimų
suvokti senųjų tautosakinių kreipinių į aušrelę, saulelę, žvaigždelę. Nežinome, kur tautosakoje baigiasi
ritualas ir kur prasideda kiti siekiniai, taip pat ir intuityvioji estetika. Ritualas turi būti gražus, kad galėtų
būti paveikus. Žemaitė Miglovaros ritualinę giesmę
perrašo į savo tekstą, sutelkia ją giedančius, pergiedančius rudens vakarą žemaičių ūkininko troboje.
„Taip gražiai sutarė, taip puikiai dainavo – malonu
klausytis.“ „Kaži kas sudėjo taip gražiai?“ – klausia
tėvas. Atpažįstama kaip kažkas savo, gražaus.
Iš „Marčios“: „Išaušo jau pavasaris. Po vakarykščio
lietaus nušvito visa padangė. Saulelė linksmai šviečia,
gaivina ir šildo žemelę, ką tik išsiliuosavusią iš šalto
kietos žiemos kalėjimo; šalčio suspausta, sniego prislėgta, atitolinta nuo saulės, kentėjo ilgus laikus sustingusi ir apmirusi. Šiandien tarytum juokiasi linksmai,
budinama atsigręžusios saulelės, sušilusi jos įkaitoje.
Ji visa net garuoja, kvėpuodama iš vidurių paskutinį
pašalą.“
Žemė kaip kūnas, kenčianti pagal žmogaus paradigmas, atskirta, įkalinta. Saulės išvaduota, atšildoma,
gaivinama iš pačių vidurių.
Mito pėdsakas – saulė išvaduoja įkalintą žemę.
Mitinių vaizdinių atskalos, ritualų reliktai. Tiesiogiai jie nėra susiję su tuo, apie ką pasakojama, bet
esmingai susiję su pačiu pasakojimu, perimančiu tai,
kas žmonių buvo patirta, susikurta kaip sugyvenimo su
gamta būdai.
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Pasakojimas turi jausti, kad jis ir prasideda, ir prasitęsia.
Pasakotojai – didžiausias jų vaidmuo visuose kultūros kristalizacijos etapuose.
Žemaitė kaip pasakotoja išlaikė savo sąmonėje įstabių reliktinių senosios lietuvių gamtojautos vaizdinių.
Netgi praskleidė jų transformacijos į krikščionybę takus.
Pranešimas skaitytas ketvirtajame Prigimtinės kultūros
seminare: „Žemė juodoji: veldėmė, valda ir paveldėtosios
vertybės“, kuris vyko Užutrakyje, 2013 m. kovo 16–17 d.
Nuotraukos iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
bibliotekos rinkinių.

Innate Feeling of the Land in
the Works of Žemaitė
Viktorija DAUJOTYTĖ
This article is dedicated to discussing the works of
the literary classic, Julija Žymantienė-Žemaitė (1845–
1921). As an author, Žemaitė gave a bright start to
Lithuanian prose fiction where convincing, true-life
human destinies, interesting narrative first appeared.
She was an exceptional individual, with a strong nature, great vital powers, endurance, love, the ability
to perceive, to recognise people. Žemaitė was the
first woman in Lithuanian culture to gain authority
among her contemporaries. Without a higher education, but not uneducated, Žemaitė immersed herself
in the early-20th c. Lithuanian public and cultural life,
participated in the women rights movement, made
an impact through public speaking. The Lithuanian
language (primarily — the Samogitian dialect), bubbled within her like an inexhaustible source — even
linguists learned language from Žemaitė. The Lithuanian language is full of examples from the works of
Žemaitė, her idioms form a coherent text that feels,
evaluates the world.
From her memoirs, journalistic writings and autobiography the history of the time she lived in (from
the 1863 Uprising to the creation of Independent Lithuania) and her personal story are revealed.
Thanks to the works of Žemaitė, the experience
of the farmers, the culture of the land, reaches us.
Žemaitė, as a storyteller, retained in her consciousness remarkable relics, images of the old Lithuanian
sense of nature.

Apie Žemaitę ir jos gimtinę
Paminėjus Žemaitę, daugelio kultūringų lietuvių, ne tik žemaičių atmintyje iškyla skarele apsigobusios moters geromis akimis ir sučiauptomis lūpomis vaizdinys. Iš mokykloje ar vėliau skaitytų
kūrinių prisimename autentiška, nors ir literatūrine forma ir tarme perteiktus pasakojimus apie
žemaičių gyvenseną, būdą, papročius. Žemaitės fenomenas – išskirtinis jos kūrybingos dvasios
proveržis, gimtosios žemės pojūtis, bylojimas visa joje glūdinčia jėga. Jos tekstų skaitymas mūsų
dienomis – tarsi netikėtas vėjo šuoras ar savaip archajiškas potyris.
Rašytoja gimė ir vaikystę praleido Bukantės palivarke. Pasidomėjome, kiek išlikę duomenų ir
prisiminimų apie rašytojos gimtinę, jos apylinkes, tėvų namuose tvyrojusią atmosferą.
Į Juozo ŠORIO klausimus atsakė Žemaičių dailės muziejaus Plungėje direktoriaus pavaduotoja
dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ.

Ar išliko ikonografinių ir archyvinių šaltinių, dokumentų, kitos informacijos apie Julijos Beniuševičiūtės
Žemaitės (1845–1921) gimimą, jos tėvus, gimines, kaimynus bajorus, bežemius plikbajorius ir valstiečius, jų tautines ir vertybines nuostatas Žemaičių dailės muziejuje
ar kitose muziejininkams žinomose saugyklose? Kokios
informacijos esama apie jos gimtąjį Bukantės dvarelį ir
viensėdį, netolimus miestelius ir kaimus?
Išlikusi istorinė medžiaga apie Žemaitę ir Bukantę –
rašytojos laiškai, rankraščiai, dokumentai, fotografijos,
amžininkų prisiminimai – saugomi Lietuvių literatūros
ir tautosakos institute, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. Pavienių dokumentų, nuotraukų, užrašytų
prisiminimų yra Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Žemaičių muziejuje „Alka“. Ten ji atkeliavo įvairiais keliais.
Susidomėjimas Žemaitės paveldu kilo iš karto po
Antrojo pasaulinio karo. Rašytojos gimimo šimtmetis
sutapo su karo pabaiga. Nors besibaigiančio karo nuotaikos ir socialinė bei visuomeninė situacija nebuvo
palanki šventimui, apie rašytojos palikimą jau buvo
galvojama. Be abejo, tai daryti skatino prasidėję bandymai įtvirtinti naują politinę santvarką ir ideologiją. Jau
1946 m. buvo surengta mokslinė ekspedicija Žemaitės
biografiniams duomenims rinkti. Buvo aplankytos
rašytojos gyvenimo vietos Žemaitijoje, atlikta fotofiksacija, surinkti prisiminimai, kita medžiaga. Kaip tik šios
ekspedicijos medžiaga leidžia mums pamatyti Bukantės
palivarko sodybos vaizdą, kuris palyginti nedaug skyrėsi
nuo pačios Žemaitės apibūdinimo: gražios apylinkės,

didelis sodas, didžiulis tvenkinys, pakalnėje – malūnas,
laukai, pievos, tuopomis apsodinti keliukai. Tiesa, tarpukariu Bukantės palivarko žemė buvo išdalyta. Joje iš
pradžių įsikūrė keturi ūkiai, vėliau jie buvo prijungti prie
Godelių kaimo pagrindu suformuoto kolūkio. 1946 m.
namas, kuriame gimė rašytoja, priklausė Aglinskiams,
jie iš grafo buvo nusipirkę ir buvusį dvarelio malūną.
Deja, netrukus po ekspedicijos sodyba buvo smarkiai
apnaikinta. Prieš muziejui atveriant duris, sodyboje
buvo išlikęs tik apgriautas, 1855 m. statytas (data buvo
įrėžta ant durų) gyvenamasis, arba vadinamasis ponų,
namas. Daugelio pastatų, užfiksuotų 1946 m. ekspedicijoje – svirno, malūno – nebebuvo. Matyt, todėl 1957 m.
architektas Justinas Šeibokas parengė tik dvarelio
pagrindinio gyvenamojo namo kapitalinio remonto
projektą. Minint rašytojos 120-ąsias gimimo metines
Telšių kraštotyros muziejaus (dabar Žemaičių muziejaus
„Alka“) darbuotojai restauruotame name įrengė Žemaitės memorialinę ekspoziciją, ji buvo iškilmingai atidaryta
1965 m. pavasarį. Iki pat Nepriklausomybės atkūrimo
muziejus buvo gausiai lankomas keliautojų tiek iš Lietuvos, tiek iš tuometinės Sovietų Sąjungos respublikų.
Plungėje, Oginskių rūmuose, įsikūrusio Žemaičių dailės
muziejaus padaliniu Bukantės ekspozicija tapo 1994 m.
Taip jau nutiko, kad muziejus padalinys – Žemaitės
memorialinis muziejus – gerokai senesnis už Plungėje
įsikūrusį muziejų. Kitais metais jau minėsime Žemaitės
muziejaus 50 metų gyvavimo sukaktį.
Kas žinoma apie J. Beniuševičiūtės kūdikystę, vaikystę ir jaunystę Bukantėje, gyvenimą pas lenkiškų nuostatų dėdienę Šėmose prie Lauko Sodos? Koks buvo jos
būdas, bendravimo stilius, pomėgiai, interesai? Ar esama
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Žemaitės muziejaus atidarymo iškilmės, 1965 m. pavasaris. Nuotraukų autorius nežinomas.
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duomenų apie būsimosios rašytojos socialinę ir kultūrinę
aplinką, galbūt žymesnius šio mikroregiono įvykius, akcijas, iniciatyvas?
Autentiškų žinių apie rašytojos Žemaitės vaikystę
nėra daug. Jų esama pačios rašytojos atsiminimuose,
užrašytuose esant gana garbaus amžiaus, kai jai jau
buvo 76-eri. Vaikystės laikotarpio nuotrupų aptinkame
ir Žemaitės biografijos tyrinėtojų užrašytuose Julijos
seserų pasakojimuose.
Julija gimė 1845 m. gegužės 31 d. (birželio 4 d.)
Šateikių grafams Pliateriams priklausiusio Bukantės
palivarko, dar vadinamo dvareliu, prižiūrėtojų Julijos
ir Antano Beniuševičių šeimoje. Šis palivarkas buvo
vadinamas Mažąja Bukantiške. Manoma, kad Šateikių
dvarui jis priklausė nuo XVIII a.
Vaizdingoje kalvotoje vietovėje įsikūręs dvarelis,
Kazio Umbraso teigimu, galėjo turėti apie 70 ha žemės.
Nors buvo nutolęs tik penketą varstų nuo Šateikių
dvaro, jis priklausė Plungės parapijai. Maždaug 15
kilometrų spinduliu Bukantę supo Salantai, Gintališkė,
Beržoras, Plateliai, kiek tolėliau į rytus – Žemaičių vyskupų rezidencija Alsėdžiai ir Žemaičių krašto katalikų
šventovė Žemaičių Kalvarija. Bukantės sodyba buvo
įsikūrusi kalvotoje, miškeliais apaugusioje vietovėje,
netoli dviejų svarbių tolimo susisiekimo kelių, vedusių
per kraštą į Prūsijos ir Kuršo miestus. Vienas jų – senasis Žemaitijos kelias, ėjęs nuo Varnių pro Platelius,
Salantus, Kalnalį, Kretingą ir sukęs link pajūrio į Memelį
(Klaipėdą). Antrasis netoli Bukantės ėjęs kelias tiesėsi
nuo Plungės ir ėjo pro Šateikius, Salantus, Skuodą į
Liepoją ir Rygą. Šie keliai buvo svarbios komunikacijos
arterijos, nemažai lėmusios šio Žemaitijos krašto kultūrinį, ekonominį gyvenimą. Tad Bukantė nebuvo toks
jau „užkampis“, kaip neretai vaizduojama. Žinoma, to
meto dvarelio, o ir daugelio apylinkių paprastų žmonių gyvenimas sukosi apie ūkį ir jo darbus, tačiau šios
sodybos administratoriai Beniuševičiai ir jų giminaičiai
reikalų tvarkyti traukdavo ir į didžiuosius kaimyninės
Kuršo gubernijos miestus. Ten jie bankuose laikė savo
pinigus, ieškodavo darbo ir pan.
Nuo jaunystės šiame dvare tarnavę Julijos tėvai
buvo kilę iš nusigyvenusių bajorų ir dirbdami Bukantėje
didelių turtų nesusikrovė. Didžiausias jų turtas buvo
keturios dukros. Vyriausioji – Emilija, už ją 4–5 metais
jaunesnė Petronėlė, po jos 2–3 metais vėliau gimusi
Julija ir jauniausioji dukra Juzefa. Prisiminimus apie
Bukantės dvarelį ir vaikystę jau būdama žymi rašytoja
prieš pat mirtį užrašė tik pati Julija. Reikia pripažinti, kad
šie prisiminimai fragmentiški, tačiau vaizdingi, sodriai
perteikti. Kartais jie sumišę su kitų asmenų pasakotais
įvykiais. Pavyzdžiui, rašydama apie tėvus, Žemaitė
įpina ir kažkada iš artimųjų girdėtus prisiminimus, kurie
įsirėžė į jos atmintį, o kai kurie, atrodo, turėjo įtakos

ir jos pasaulėžiūros formavimuisi. Pavyzdžiui, tetos
Barboros papasakota jos tėvų vedybų istorija prisiminimuose perteikta vaizdžiai. Pastebėtina, kad akcentuojamas tėvo apsisprendimas vesti merginą, nors tam
nepritarė jo vyriausiasis brolis. Savos valios ir požiūrio
raiška žymi ir kituose vaikystės įvykių pasakojimuose,
tai liudija, kad perteikėjos turėjo stiprų charakterį, siekį
nesižvalgyti atgal.
Tėviškėje Julija praleido 11 pirmųjų gyvenimo metų,
1856-aisiais tėvų buvo išsiųsta mokytis į giminaičių
dvarą Šėmas Telšių paviete, netoli Lauko Sodos. Iš
tėviškės ji išvyko jauno amžiaus, tolesnis Julijos gyvenimas ir likimas jau klostėsi kituose namuose. Šiek tiek
stebina, kad rašytoja prisiminimuose nereiškia liūdesio,
ilgesio ar kitų sentimentų tėviškei. Vaikystę Bukantėje
tiesiog aprašo kaip vieną iš gyvenimo etapų. Šviesų,
nuotaikingą, persmelktą darbo ir pareigos, užuojautos
kitiems, be gailesčio ir ilgesio.
1866 m. jaunasis Šateikių dvaro savininkas A. Pliateris po maždaug dvidešimties tarnybos metų Julijos
tėvams atsakė palivarko urėdo ir šeimininkės vietas.
1566 m. rudenį jie kartu su vyriausiąja dukterimi Emilija ir jauniausiąja Juzefa persikėlė gyventi į anksčiau
netoli Varnių įsigytą Rumšiškių ūkį. Maždaug tuo metu,
1865 m., Julija ištekėjo už Džiuginėnų dvaro eigulio
Lauryno Žymanto. Tuoktuvės vyko Plungės bažnyčioje.
Greičiausiai tada ji paskutinį kartą lankėsi ir savo tėviškėje. Ar kada vėliau Julija dar buvo sugrįžusi tėviškėn,
žinių neturime.
Gal liko retesnių žinių trupinių apie tai, kokia tautinė
ir kultūrinė situacija vyravo jos gyventu metu Bukantėje
ir gretimuose kaimuose, gal esama informacijos apie
spontaniškas bendruomenių šventes ar sueigas, dainavimą, šokius, žaidimus, kitus pasilinksminimus? Kuo šio
krašto žmonės daugiausia tradiciškai vertėsi, kokie buvo
labiausiai paplitę darbai, amatai, gretutiniai verslai?
Šiaurės vakarinėje Žemaitijos dalyje XIX a. daugiausia gyveno žemaičiai. Kita vertus, kraštas buvo šalia
Kuršo ir palyginti netoli rytinio Prūsijos pakraščio. Todėl
šioje teritorijoje nuo seno vyko tiek demografiniai, tiek
ūkiniai ir kultūriniai mainai. Iš Žemaitės prisiminimų
galime matyti, kad įvairūs gyventojų sluoksniai gana
artimai bendravo su didžiųjų Kuršo miestų, kurie XIX a.
jau buvo tapę stipriais Rusijos imperijos ekonomikos
ir kultūros centrais, gyventojais. Tiesiogiai rašytoja
apie tai nemini, tačiau šio krašto paveldas liudija,
kad protestantiškos įtakos būta. Pavyzdžiui, Žemaičių dailės muziejuje saugome šiame krašte sukurtą
liaudišką šv. Jono Nepomuko skulptūrą, kur katalikų
kunigu buvęs čekų šventasis vaizduojamas su protestantų kunigo pakakline. Vokiško krašto pasienyje
tam tikruose – bajorijos, didikų ir ne tik – visuomenės
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sluoksniuose buvo svarbi ir vokiečių kalba. Ekonominiai
ir kultūriniai ryšiai vertė ją mokėti. Pavyzdžiui, Pliaterių
dvare dalis tarnautojų buvo vokiečiai. Kiti tarnautojai,
ne vokiečiai, savo vaikams samdydavo vokietes mokytojas. Pas vokietę, Šateikių dvaro felčerio Bortkevičiaus
šeimos mokytoją, buvo išsiųsta mokytis ir Julijos sesuo
Petronėlė. Šios kalbos pramokusi, ji kiek pamokė ir
seserį Juliją. Tad į Šėmas nuvykusi vienuolikmetė mergaitė jau mokėjo ne tik lenkų, rusų kalbas, kurių mokė
tėvas, bet ir šiek tiek vokiškai.
Vis dėlto Beniuševičiai buvo katalikai, todėl jų
šeimoje, puoselėjusioje bajoriškas tradicijas, didelė
reikšmė teikta lenkų kalbai ir katalikų tikėjimui. Vedybos su kitos konfesijos žmogumi buvo prilyginamos
išdavystei. Kai Julijos mamos sesuo Karolina Liepojoje
tarnaudama ištekėjo už stačiatikio ruso, buvo išstumta
už šeimos ribų – su ja buvo nutraukti visi santykiai.
Ūkinius dvarelio reikalus tvarkęs tėvas buvo
neblogai susipažinęs ir su didžiųjų aplinkinių dvarų bei
miestelių – ne tik Šateikių, bet ir Plungės, Gintališkės –
gyvenimu. Beniuševičių šeima, kiek tais laikais buvo
įmanoma, palaikė ryšius su giminaičiais, gyvenusiais
Telšių paviete. Kita vertus, laikydami save bajorais, jie
palyginti menkai bendravo su gretimų apylinkių valstiečiais, nors sunkiam jų likimui abejingi nebuvo. Kaip tik
šeimoje, iš tėvo pasakojimų, mažoji Julija sužinojo apie
neteisingas skriaudas ir pasitaikantį žiaurų ponų elgesį
su dvaro žmonėmis.
Būdami Pliaterių palivarko administratoriai, tėvai
buvo nuolat užimti ūkyje. Jų darbai nesiskyrė nuo apylinkių valstiečių kasdienybės. Nors dvaro laukus apdirbo
baudžiauninkai, namuose gyveno tik paties palivarko
užvaizdo šeima, samdyta mergaitė ir piemuo bandai
vasarą ganyti ir žiemą gyvuliams prižiūrėti. Tėvo pareiga
buvo prižiūrėti laukus, juose dirbančius žmones. Motina
melžė dvarelio karves, suko sviestą, darė sūrius, prižiūrėjo, augino, perino paukščius, kurių kiekvienos rūšies
buvo užauginama po šimtą ir daugiau. Didžiuliame dvaro
tvenkinyje buvo auginamos ir dvarui atiduodamos žuvys.
Visa užauginta ir pagaminta produkcija buvo atiduodama
į Šateikių dvarą. Mergaitės buvo mokomos visų buities
darbų, reikalingų moterims. Taip pat ir verpti, siūti, nerti.
Žemaitė atsiminimuose rašė, kad motina visada pabrėždavusi, jog „kiekvienai mergaitei reikia mokėti adatą
valdyti, susilopyti ar ką pasitaisyti – nežiūrėti į svetimus
nagus“. Tas motinos išmokytas siuvimas, adymas vėliau
rašytojos gyvenime labai pravertė, o senatvėje tapo
tarsi kūrybine meditacija. Rašytojos globėja Aleksandra
Bulotienė prisiminimuose pasakojo, kad, amžiaus pabaigoje prie darbo pratusią Žemaitę atkalbėjus dirbti ūkio
darbus, jos prašymu buvo nupirkta siuvimo mašina, kad
užėjus norui turėtų kuo užsiimti. Bet labiausiai ji mėgusi
adyti kojines. A. Bulotienė rašė: „Tačiau nepasisekė
jokiu būdu atimti prerogatyvinio kojinių adymo ir mes

turėjome vaikščioti su margais lopais, nes ji
tvirtai laikėsi ryškių spalvų, ypač lopams, kad
geras darbas neprapultų veltui ir būtų iš tolo
matomas.“
Bukantėje Beniuševičių dukras mokė pats
tėvas. Mokoma, kaip ir bendraujama su tėvais,
daugiausia buvo lenkiškai. Kita vertus, rašytoja pripažino, jog kaip tik namie iš „žemaitiškų elementorių“ ji išmokusi ir lietuviško
rašto, nors tėvų jis nebuvo labai toleruojamas.
Viena svarbiausių mergaičių ugdymo atramų
tėvų namuose buvo gana griežtas katalikiškas auklėjimas, mokymas būti geru kataliku,
skatinimas dalyvauti katalikiškame gyvenime.
Tad neatsitiktinai užrašyti ryškiausi vaikystės gyvenimo momentai susiję su poterių
mokymusi, pirmąja išpažintimi pas kleboną
Golminą senoje Šateikių bažnyčioje, pasirengimas vyskupo Motiejaus Valančiaus sutikimo
Šateikiuose iškilmėms, lankymasis Žemaičių
Kalvarijos atlaiduose.
Viena iš dvarelio gyventojų pramogų
būdavo giminaičių atvykimas ir Šateikių dvaro
grafaičių Pliateraičių vasarojimas Bukantėje.
Tuomet Julija patyrė bendravimo smagumą,
įpročių, elgesio kitoniškumą. Tokiuose susitikimuose mergaitė su nuostaba sužinojo, kad
ne visi yra karšti katalikai, kad, be jai žinomų
kalbų, ponai dar kalba ir prancūziškai. Tada
Julija padarė išvadą, jog jie taip kalba todėl,
kad paprasti žmonės jų nesuprastų. Tad
nusprendė, jog užaugusi vyks į Prancūziją ir ten
prancūzų ponų vaikus mokys kalbėti žemaitiškai, kad jų kalbos nesuprastų prasčiokai.
Iš prigimties, iš vaikystės atėjęs ir Žemaitės charakteris, jos laikysena. Atrodytų, nuo
vaikystės patirtas sunkus darbas, vėliau nelengvas kaimo moters gyvenimas turėjo nutrinti
paskutinius bajoriškosios kilmės likučius. O
ir ji pati tam neteikė jokios reikšmės. Veikiau
atvirkščiai. Rašytoja visą gyvenimą rengėsi
pabrėžtinai valstietiškai. Po smakru kaimietiškai parišta marga skarelė, valstietės apranga
buvo neatsiejama jos įvaizdžio dalis. Vis dėlto,
pasak su ja bendravusių žmonių, ta prigimtis
nuo jos tiesiog dvelkė. Ir jos nebuvo galima
nei paslėpti, nei suvaidinti. A. Bulotienė rašė:,
„Bajorišką kilmę jos išvaizdoje buvo galima
pastebėti iš jos mažų, gražių rankų, plonų
kaulų, laisvų judesių... Laikėsi ji visuomet su
visais vienodai laisvai, drąsiai ir linksmai, bet
toje drąsoje niekuomet nebuvo per didelio
laisvumo ar netakto.“

Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis „Marti“. 2005 m.

Kas autentiško ar atkurto pagal žinomus laikmečio pavyzdžius
išliko Žemaitės memorialiniame muziejuje, įkurtame Bukantės
dvarelyje? Kuo jo ekspozicijas ir kultūrinę raišką pagyvino investuotosios Europos struktūrinių fondų lėšos? Kaip šis kultūros istorijos židinys veikia bendroje aplinkinių kultūros paveldo objektų
(piliakalnių, koplytėlių, Orvidų akmenų skulptūrų muziejaus,
Žemaitijos nacionalinio parko etnokultūrinės ir gamtinės infrastruktūros) rikiuotėje?
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Rašytojos giminaičiai Žemaitės 160-ųjų gimimo metinių minėjime. Bukantė, 2005 m. Iš kairės: Žemaitės proproanūkės Violeta
Banionienė, gyvenanti Šiauliuose, ir Danguolė JanavičiūtėBūdienė, gyvenanti Telšiuose, proanūkės Janina Rimkienė,
gyvenanti Užventyje (Kelmės r.) ir Ona Ivoškienė, gyvenanti
Šiauliuose. Septinta iš kairės ir toliau: Žemaitės proanūkės Ona
Butkevičienė, gyvenanti Šiauliuose, Viktorija Bagdonienė, gyvenusi Kaune, proproanūkiai Sigitas Bagdonas, gyvenantis Kaune,
Vida Burbienė ir jos dukra Jurgita Burbytė. Prie mikrofono
Žemaitės proanūkis Alfonsas Janušauskis, gyvenantis Kaune, už
jo – Žemaitės proproanūkis Vytautas Linga.
Julija Žymantienė Žemaitė su vyru Laurynu Žymantu susilaukė
7 vaikų:
Ona Žymantaitė-Jankienė (1866–1951), gyveno Ušnėnuose
(Kelmės r.),
Juzė Žymantaitė-Veikšienė-Petrauskienė (1867–1948), gyv.
Ušnėnuose (Kelmės r.),
Kazys Žymantas (1869–1891), gyv. Ušnėnuose, vėliau – Amerikoje,
Pranė Žymantaitė-Jarienė (1871–1962), gyv. Kaune,
Antanas Žymantas (1879–1949), gyv. Smalkų k. prie Užvenčio
(Kelmės r.), vėliau – Amerikoje,
Elena Žymantaitė-Teresienė (1882–1935), gyv. Ušnėnuose,
Vincenta Žymantaitė (1886–1887), gyv. Ušnėnuose.
Duktė Ona Žymantaitė-Jankienė turėjo 5 vaikus.
Tai Jurgis Jankus (1895–1980), gyv. Minupių k. (Kelmės r.)
(turėjo 7 vaikus – Antaną, Joną, Oną (vėliau Ratkienė), Elžbietą
(vėliau Daugintienė), Domą, Agotą (vėliau Jonikienė), Vytautą
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Jankus); Jokūbas Jankus (1897–1983), gyv. Pušilių k. (Šiaulių r.);
Jonas Jankus (1899–1992), gyv. Ušnėnuose (turėjo 6 vaikus –
Janiną (vėliau Rimkuvienė), Oną (vėliau Butkevičienė),
Aldoną (vėliau Janavičienė), Vytautą, Edvardą, Elvyrą (vėliau
Jasilionienė); Zosė Jankutė-Jokševičienė (1903–1986), g.
Joniškyje (turėjo 5 vaikus – Albiną (vėliau Šimkevičienė), Vandą,
Viktorą, Antaną, Mikasę);
Juozas Jankus (1905–1983), nuo 1935 m. gyveno Buenos Airėse
(Argentina) (turėjo 2 vaikus – Ričardą, Petronėlę Ireną (vėliau
Janulionienė);
Duktė Juzė Žymantaitė-Veikšienė turėjo dukrą Elzę (vėliau
Čepauskienė) (1890–1949), g. Užventyje (Kelmės r.), Kaune
(turėjo dukras Juzę (vėliau Norkūnienė) ir Viktoriją (vėliau
Bagdonienė).
Duktė Pranė Žymantaitė-Jarienė turėjo 2 vaikus – Stasį (1902–
1980), g. Telšiuose, Pranę (vėliau Danielienė) (1906–1968), g. Kaune.
Duktė Elena Žymantaitė-Teresienė turėjo 4 vaikus – Liudviką
(1905–?), gyv. Užventyje, Kaune, Kostą Teodorą (1911–1997),
gyv. Ušnėnuose, Kristiną (vėliau Jarušauskienė) (1914–1980),
gyv. Ušnėnuose, Aldoną (vėliau Balsienė) (1924–1998), gyv.
Ušnėnuose, Šiauliuose.
Parengta pagal Onos Butkevičienės ir Viktorijos Bagdonienės
2000 metais sudarytą Žemaitės šeimos genealoginį medį.
Vlado Gaudiešiaus nuotraukos.

Reikia pripažinti, kad per ilgesnį laiką Bukantės dvarelio sodyba gerokai pasikeitė. Pirmiausia pasikeitė pati
sodybos struktūra. Ji buvo suardyta dar tarpukariu, kai
vykdant žemės reformą dvarelio teritorija su pastatais
buvo išdalyta naujakuriams. Jos vietoje įsikūrė keturios
sodybos. Vėliau nebeliko senųjų tuopų, buvo nusausintas didysis tvenkinys. Galime pasidžiaugti, kad iki
šiol sodybos dvasią saugo obelų sodas, senasis klevas,
kurio šešėlyje po kaitrios vasaros dienos melsdavosi
namiškiai.
2009–2012 m. Bukantės dvaro sodyboje vyko esminės permainos. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis buvo restauruotas ponų
namas, atkurti svirno ir tvarto pastatai, įrengtos ekspozicijos, dvaro sodyba pritaikyta turizmo reikmėms.
Atliekant darbus buvo stengiamasi išsaugoti išlikusias
autentiškas detales. Sodybos savitumo dvasią dabar
kuria atnaujintas, tačiau su tikros autentikos detalėmis – fasadais, žemaitišku kaminu – išlikęs gyvenamasis
namas. Jame įrengta memorialinė rašytojos ekspozicija,
kurioje pristatomi daiktai, susiję su rašytojos gyvenimu,
taip pat to meto buities daiktai. Atstatytame tvarte
veikia nuolatinė žemaitiškos kryždirbystės ekspozicija,
rengiamos trumpalaikės parodos. Pagal išlikusias fotografijas buvo atstatytas svirnas. Jame Žemaičių dailės
muziejininkai įrengė Bukantės apylinkėse (Godelių
kaime) gimusio ir kūrusio žinomo liaudies menininko
Stanislovo Riaubos (1904–1982) memorialinę ekspoziciją, etnografinę buities reikmenų parodą. Bukantės
dvarelio ekspoziciją papildo netoliese,Videikių kaime
1863 m. statyta medinė koplyčia, kurioje per tradicinius
Žemaitės gimtadienio minėjimus vyksta gegužinės
pamaldos.
Bukantės dvarelio-muziejaus kompleksas praturtina ir gyvai pristato šiaurės vakarų Žemaitijos krašto
memorialinį, istorinį, etnografinį paveldą.
Ar žmonėms dar rūpi Žemaitės literatūrinis ir kultūrinis fenomenas? Kaip jis išreiškia žemaitiškąjį tapatumą,
gimtosios žemės pojūtį ir ypatingą branginimą? Kaip
numatoma plėtoti muziejaus edukologinę ir kultūros
paveldo puoselėjimo veiklą?
Žemaičių dailės muziejus, plungiškiai ir iš kitų vietovių atvykę žmonės jau daug metų organizuoja ir dalyvauja renginiuose Bukantėje. Tradicinė šventė – paskutinėmis gegužės arba pirmosiomis birželio dienomis
švenčiamas rašytojos gimtadienis. Minėta šventė turi
per daugelį metų nustovėjusią struktūrą: mišios Bukantės koplyčioje, teatro grupių pasirodymai, Žemaitės
kūrybos skaitymai, folkloro ansamblių vakaronė.
Žmonių juose paprastai netrūksta. Be šio minėjimo,
muziejuje organizuojami kiti renginiai, vyksta Žemaitės

kūrybą, to meto kasdienybę pristatančios edukacinės
programos, akcijos, žemaitiškos kūrybos konkursai.
Taip pat teko pastebėti, kad lietuviams Žemaitės
vardas tebėra svarbus. Gal todėl, kad didžiosios mūsų
dalies šaknys kaime? Daugelis dar prisimename skarelėmis apsigobusias savo mamas, močiutes, jų pamokymus, darną su gamta, sugebėjimą gyventi ir išgyventi
sunkiausiomis sąlygomis. Atvykusiems į muziejų
neužtenka vien labai naujos ir patrauklios ekspozicijos.
Žmonės nori prisiliesti prie tikrų dalykų, prie to, ką jie
prisimena ir sieja su savo patirtimi, pojūčiais. Jie nori
paliesti seną Žemaitės raštų tomą, margą vilnonę skarelę, šiaudų čiužiniu (sieniku) paklotą lovą, atidaryti
seną medinę, gailių prikaišytą spintą, užuosti kamino
kvapą. Gal todėl vienas populiariausių edukacinių užsiėmimų yra „Pažintis su žemaitišku kulinariniu paveldu“,
galimybė su senais indais patiems pasigaminti žemaitišką kastinį, spirgynę, sulieti varškės sūrį.
Įdomią tendenciją rodo ir skaitmeninės technologijos. Mūsų muziejaus Facebook profilio lankytojų
amžiaus vidurkis – 18–34 metai, t. y. jauno amžiaus
žmonės, kuriems tėviškė vargu ar siejasi su kaimu, o
močiutės su skarele vaizdinys turėtų asocijuotis nebent
su senais nepažįstamais laikais. Vis dėlto pastebėjome,
kad bet kokia muziejaus skelbiama informacija, susijusi su Žemaite, jos tėviške ar kūryba, visada sulaukia
daugiausia peržiūrų. Nežinau, gal taip ir reiškiasi mūsų
žemaitiškas ir lietuviškas tapatumas? Ilgesiu, savo
šaknų turėjimo poreikiu? Manau, kad Žemaitė mums
yra daugiau nei rašytoja, tai kažkas tarsi jau neapčiuopiama, bet gerai žinoma ir sava.

About Žemaitė and Her Birthplace
In a conversation with Dr. Jolanta Skurdauskienė,
the Deputy Head of the Samogitian Art Museum in
Plungė, the childhood of the classic Lithuanian author
Julija Beniuševičiūtė Žemaitė (1845–1921) at the manor of Bukantė, the life in villages and towns in the end
of the 19th c., various historical, ethnographic and
cultural realities. The author was born in a family of a
manor housekeeper and a housewife, she had three
sisters, since childhood was taught in the style of the
nobles even though the life of her family differed little from the livelihood and activities of the peasants,
except for the fact that they didn’t have to work in
the manor fields, as the serfs did. In interacting with
the daughters of Count Pliateris, owner of the manor,
Žemaitė gained the experience of interacting with
people of different castes.
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Tarpukario kaimo architektūra ir
šiuolaikinė paveldosauga
Rasa BERTAŠIŪTĖ

Straipsnio objektas – tarpukario kaimo architektūros
paveldo medžiaginiai ir nemedžiaginiai aspektai. Tikslas – atskleisti ir praplėsti tarpukario kaimo architektūros paveldo reikšmės ir vertės sampratą, pažvelgti, kas
slypi už medžiaginių pavidalų.
Straipsnyje analizuojamos materialaus ir dvasinio
paveldo sąsajos, vietos ir žmogaus ryšys, tradicijos ir
modernumo sąveikos atspindžiai tarpukario kaimo architektūroje.
Pagrindinė išvada: istorijos, tradicijų ir paveldo verčių rekonstrukcija stiprina tautos kaip savitos bendruomenės sampratą, skatina pažinti ir vertinti savitas savosios kultūros raiškos formas.
Prasminiai žodžiai: tarpukaris, architektūra, paveldas, vertės, tapatumas, vieta, kraštovaizdis.

Tarpukario kaimo architektūros paveldas tolsta laike
ir nyksta, nesulaukęs deramo dėmesio ir įvertinimo – dar
neatliktas sisteminis šio laikotarpio kaimo architektūros
vertinimas, tarpukario kaimo architektūros objektai nėra
įtraukti į kultūros paveldo vertybių registrą.
Nors vakariečiai jau seniai suvokė, kad daug mieliau
gyventi aplinkoje, kurioje gausu praeities pėdsakų, šios
tendencijos dar nepasiekė mūsų sąmonės. Lietuvoje
santykį su kultūros vertybėmis reglamentuoja tam tikri
įstatymai, administracinis aparatas ir šios srities specialistai turi užsiimti jų išaiškinimu, tyrimu, apsauga, priežiūra ir naudojimu, bet visuomenė į šį procesą beveik
neįtraukiama. Dar ir šiandien dažnai manoma, kad kultūros paveldas yra tiesiog pavienės materialios istorijos
liekanos, mus pasiekusios iš praeities selektyviai ir atsitiktinai.1 Paveldo ekspertai, specialistai paprastai pastebi ir fiksuoja tik konkrečias, nesunkiai apčiuopiamas
vertingąsias atskiro objekto ypatybes, o visuomenė paveldą traktuoja kaip jiems užkrautą naštą, kurią žūtbūt
reikia saugoti nuo sunykimo. Net susidaro įspūdis, kad
kaimo praeities dėl vienų ar kitų priežasčių gėdijamasi.
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Galbūt ši nuostata paveldėta iš tarpukario, kai tautinės
ideologijos formuojamoje ateities vizijoje neturėjo likti vietos senajam, atsilikusiam kaimui su jo trobelėmis.
Ir vėliau, sovietmečiu, jis turėjo atlikti tik „antipodo“
vaidmenį, kad kaip kontrastas paryškintų įvykusius
negrįžtamus socialinius ir kultūrinius pokyčius.2 O tų
pokyčių būta daug: agrarinės reformos, urbanizacijos ir
globalizacijos procesai nustūmė kaimo būtį į kultūros
paribius ir natūralūs kaimo kraštovaizdžiai tapo praeities reiškiniu.3
Urbanizuotose šalyse kaimo vertybių praradimas ir
vienodų modernios architektūros stereotipų įsitvirtinimas sukėlė atvirkštinį procesą – susirūpinta vietos tapatumu, svarstoma, kaip apsaugoti jį nuo globalizacijos
įtakos ir atkurti tai, kas jau atrodė prarasta. Dabartinė
Europos Sąjungos politika orientuota į kaimo ekonomikos ir vietos tapatumo gaivinimą bei stiprinimą.4 Kaimo
vietovių atgaivinimas suvokiamas kaip galimybė išsaugoti unikalų kultūrinį paveldą, kuriame Europa, kaip
vientisas darinys, gali rasti savo šaknis ir savitumą.5
Taigi dar nepažintas, neįvertintas ir neįsisąmonintas tarpukario kaimo architektūros paveldas gali tapti kultūros
ištekliumi, svarbiu formuojant mūsų lietuviško kaimo
tapatumą.
Šiuo straipsniu siekiama atskleisti ir praplėsti tarpukario kaimo architektūros paveldo reikšmes ir atidžiau
pažvelgti, kas slypi už medžiaginių pavidalų. Kaimo kultūrai ypač svarbus nematerialusis, arba dvasinis, paveldas, todėl pirmiausia nagrinėjama, kaip jis susijęs su fizine paveldo raiška. Kaimo paveldas visada skleidžiasi tam
tikroje vietoje, todėl aptariama kultūrinio kraštovaizdžio
svarba ir vertė. O trečioji straipsnio dalis skirta konkretaus istorinio laiko pėdsakams ir jų įvairovei aptarti. Čia
tiktų augalo metafora: nematerialusis paveldas – tarsi šaknys, konkretus kraštovaizdis – vieta, kur jos įsišaknijusios, o architektūra – tarsi jau suvešėjęs augalas. Straipsnyje naudotasi Lietuvos ir užsienio šalių publikacijomis,
žmonių apklausa ir lauko tyrimais.
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Medžiaginio ir nemedžiaginio
paveldo sąsajos
Tarpukaryje statytos valstiečių sodybos, daugelis apšiurusios ir apleistos, vis dar saugo istorinę atmintį. Tiek
kaimo architektūra, tiek atskira sodyba su visais priklausiniais – tai dalis kultūrinio kraštovaizdžio, tradicinis
paveldas, besireiškiantis ne tik išorinėmis, bet ir vidinėmis formomis – mąstymo, jutimo, suvokimo, tikėjimo
struktūromis, iš pačių gelmių generuojančiomis kultūrinę
raišką, besiskleidžiančią tradicinėmis ir šiuolaikinėmis
formomis.6 Tarpukario statyba sudaro vieną iš daugelio
paveldo klodų, atspindinčių to laiko permainas: kaimai
skirstėsi į vienkiemius, keitėsi gyvenimo ir ūkininkavimo būdas. Ištrūkę iš glaudžiais ryšiais susaistytų kaimo
bendruomenių, valstiečiai entuziastingai ir savarankiškai
kūrė naujus ūkius, statė sodybas, rentė trobesius, atspindinčius jų gyvenseną, darbą ir lūkesčius. Sodybos erdvių
struktūra, trobesių išdėstymas, jų architektūra, statybos
technologijos, puošyba ir kita – tai fiziniai žmonių veiklos įspaudai, daug pasakantys apie to meto gyvenimą.
Ar mums įdomus ir svarbus šis medžiaginis paveldas?
Pasak Dosono Mundžerio (Dawson Munjeri), paveldas kalba per vietos vertes, kurias žmonės jam suteikia:
pastatai, kolekcijos, daiktai pripažįstami paveldu, jeigu
per juos skleidžiasi visuomenės vertybės.7 Šią mintį tęsia
kitas paveldo tyrinėtojas Gregoris Ašvortas (Gregory Ashworth): daiktuose slypinčios prasmės mums svarbesnės
nei patys daiktai, tačiau daiktai yra viskas, ką galime išsaugoti. Niekas netampa paveldu tol, kol tokiu nėra pripažintas, o pripažinimą lemia mūsų savimonė. Vadinasi,
paveldas egzistuoja tik dabartyje ir atspindi mūsų požiūrį
į praeitį ir ateitį.8
Europos erdvėje vis dažniau kalbama apie nematerialias paveldo ypatybes, kurios pripažįstamos net svarbesnėmis už materialiąsias.9 Anot D. Mundžerio, esmė
glūdi nematerialiame pavelde. Autentiška medžiaga – tai
tik matmuo, kuris padeda suvokti tiesą.10 Dvasinis kultūros paveldas suteikia prasmę medžiaginiam, kuris yra
tarsi atminties įtvirtinimas, tam tikros formos suteikimas
žinojimui.11 Teoriškai sunku atskirti medžiaginį paveldą
(tai pastatai, objektai, kraštovaizdžiai) nuo nemedžiaginio
(socialinių veiklų), nes visas paveldas iš esmės yra kultūrinė veikla, turinti istorinį tęstinumą. Abi paveldo formos
(materiali ir nemateriali) yra tarsi akiniai, kurie padeda šią
veiklą suvokti.12 Tiesa, Lietuvoje ryšys tarp materialaus ir
nematerialaus paveldo, tarp žmogaus apsupties ir gyvensenos tradicijų, tarp gamtinės ir antropogeninės aplinkos
kol kas nėra gerai suvoktas ir įvertintas. Iš esmės įprasta
vertinti tik tai, kas regima, ką nesunkiai galima apibūdinti, fiksuoti, klasifikuoti. Architektūros vertinimas palik-

tas ekspertams, specialistams, kurie įgalioti nustatyti, ką
saugoti ir kaip traktuoti vietos istoriją.13 Bet santykis su
paveldu visada yra dvejopas – oficialus ir individualus, suvokiamas ir vertinamas instituciškai arba asmeniškai, tarsi
iš vidaus. Valstybinių institucijų ir visuomenės požiūris į
paveldosaugą gali smarkiai skirtis, bendruomenės gali suvokti ir ginti vertybes, nuo kurių oficialioji paveldosauga
vis dar yra nusisukusi.14 Vienaip architektūrą mato praeivis (įvardykim jį turistu), kitaip šioje vietoje gyvenantis
asmuo, dar kitaip tyrėjas, administratorius ar specialistas.
Skirtingai savo sodybą apibūdina, prižiūri, puoselėja šeimininkas, paveldėjęs ją iš savo tėvų ar senelių, ir žmogus,
atsikėlęs iš svetur. Asmeninis ryšys su paveldo vertybėmis
dažnai grindžiamas neregimais, dvasiniais saitais: vertiname tai, ką atpažįstame, suprantame, su kuo mus sieja
jausminiai ryšiai, žinios arba istorinė atmintis. Pavyzdžiui,
gimtieji namai vertinami ne dėl architektūrinių jų ypatybių, tėvų ar senelių palikimą perimame kaip žinojimą,
sutvirtintą emocinio ryšio, kuris įpareigoja šiuo palikimu
rūpintis, prisiimti už jį atsakomybę. Emocinis ryšys, atsakomybė – tai nematerialios vertės, kurios lemia ir mūsų
elgseną, paveldo naudojimą.15
Deja, jausminio ryšio su tarpukario kaimo architektūros paveldu, kuris pusę amžiaus buvo niekinamas ir beatodairiškai naikinamas, likę mažai, o oficialusis paveldo
vertybių saugojimas apsiriboja draudimais ir reglamentais.
Pakalbinus žmones, kaip jie vertina savojoje aplinkoje išlikusį tarpukario architektūros paveldą, paaiškėjo, kad dažnas jo net neatpažįsta, nieko apie jį nežino. Į klausimą, ar
reikia tokį paveldą saugoti, daugelis atsako teigiamai, tik
prisipažįsta nežinantys kaip, – stokojama žinių, patyrimo,
gerų pavyzdžių. Įprasta aplinka: pastatai, daiktai, želdiniai
ir erdvės jiems neatrodo vertingos, dažnai net drovimasi
pagyrimo, sodybos įvertinimo. Kaip teisingai pasakė antropologė Eglė Trinkauskaitė, lietuviai neretai patys save
kolonizuoja, išstumdami prigimtines vertybes ir vietoj jų
įkurdindami atneštines.16 Taigi nors intuityviai daugelis ir
jaučia paveldo vertę, sąmoningai nėra supratę jo reikšmės.
Žmonių elgesį veikia ne tik suvoktos vertės, bet ir
normos. Tad labai svarbu, kokiais normatyviniais sprendimais apibrėžiamos kultūros vertybės, kaip vertinama jų
kaita.17 Jeigu normos neatitinka suprastų, įsisąmonintų
vertybių, tuomet efektas gali būti priešingas – paveldas
pasmerkiamas spartesniam nykimui. Taip nutiko ne vienam kaimo architektūros paveldo objektui. Svarbu veikti
išvien, kad visuomenės suvoktos vertės ir valstybės priimtos normos sutaptų. Ekspertai, specialistai ir administratoriai, vykdydami tyrimus, dokumentavimą, duomenų
kaupimą ir administravimą, turi bendradarbiauti su vietos
žmonėmis, padėti jiems patiems atrasti, atpažinti ir įvertinti savo paveldą. Tinkamai vykdomi senų pastatų tvar-
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kymo darbai taip pat ugdo ir šviečia visuomenę, sužadina
domėjimąsi istoriniais objektais, ugdo atsakomybę už jų
saugojimą.Teisinės administracinės priemonės, pasitelkiamos siekiant apsaugoti medžiaginį paveldą, dažnai netinkamos nemedžiaginiam paveldui, kuris neturi fizinės
išraiškos, o jo tęstinumui svarbus specifinis socialinis ir
kultūrinis kontekstas, konkreti žmonių veikla. Šiuo atveju
reikia kitokių apsaugos priemonių Labai svarbu gaivinti
ir palaikyti esamus autentiškus žmogaus ryšius su paveldu: atgaivinti tradicinį ūkininkavimo būdą, gyvenseną,
investuoti į tas sritis, kurios užtikrintų žmogaus santykio
su paveldu tęstinumą. Remti paveldą puoselėjančius savininkus, bendruomenes, amatininkus (teikti žinias, įvertinti, paskatinti, reklamuoti, suteikti materialią paramą)..
Išsivysčiusiose šalyse paveldo vertybes perteikiantys
gyvosios tradicijos saugotojai – meistrai, amatininkai –
sulaukia vis daugiau pagarbos. Amatai, senosios technologijos, kadaise buvusios tradicinės gyvensenos dalimi,
dabar tampa nemedžiaginio kultūros paveldo objektais.
Todėl siekiant išsaugoti gyvąjį paveldą, daugiau dėmesio
turėtų būti skiriama jį palaikančioms ir kūrybiškai plėtojančioms vietos bendruomenėms ar žmonių grupėms.
Tarkim, paveldėtą statybos tradiciją įmanoma puoselėti
tik bendromis specialistų ir visuomenės pastangomis.
Pastatų, kuriuose naudojamos trumpalaikės greitai yrančios medžiagos (medis, šiaudai, molis), vertė glūdi išsaugotose jų statybos technologijose, kurios gali išlikti
tik nuolatos praktikuojamos ir atnaujinamos. Iš kartos į
kartą perduodama amatų tradicija, glaudžiai susijusi su
konkrečios vietovės istorija ir gamta, gali užtikrinti jos
savitumo išsaugojimą ir tęstinumą. Tradiciniai amatai suvokiami kaip žinių, kurių reikia mokytis ir kuriuos reikia
perimti, rūšis, sykiu tai ir ekonominės veiklos forma.18

Žmogus ir vieta
Paveldas nėra vien priemonė šalies įvaizdžiui formuoti ar vartojimui skatinti, o žemė (arba vieta) nėra vien
ūkinės eksploatacijos ir turtinių manipuliacijų objektas,
ji – gyvosios išminties, o drauge ir humanitarinio žinojimo šaltinis.19 Medžiaginis ir nemedžiaginis paveldas
padeda suvokti, išmatuoti, įvertinti vietų reikšmę.
Paveldas, kaip istorinės praeities įspaudas, visuomet
susijęs su vietomis ir kraštovaizdžiais. Vieta – tai erdvinis
kontekstas, kuriame žmogaus buvimą ženklina konkreti kasdienė veikla. Žmogus nuolatos keičia savo aplinką,
pritaikydamas ją praktiniams tikslams, išgyvenimo poreikiams. Kraštovaizdis visada atspindi žmogaus ir gamtos
sąveiką, jis yra formuojamas vietinės kultūros. Neatsitiktinai svarstant apie architektūrą, urbanistines struktūras ir
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žmogaus intervencijos nulemtą kraštovaizdžio kaitą, vis
dažniau keliami ir tapatumo klausimai.20 Kraštovaizdis
traktuojamas ne tik kaip regima erdvė, bet ir kaip žmogaus
gyvenamoji aplinka, kurią jis pažįsta, kur jis yra įsigyvenęs, integravęsis tiek fizine, tiek dvasine prasme.21 Pasak
sociologo Tomo Gerino (Thomas Gieryn), vietos egzistuoja fiziškai ir kartu jos yra interpretuojamos, aptariamos, suvokiamos, jaučiamos, suprantamos ir įsivaizduojamos.22
Vertinant mūsų paveldą ir gyvenamąją aplinką, svarbu tai
suvokti. Gyvendami kaime, vietiniai gyventojai pastatus ir
kiemo erdves stebi ir vertina „iš vidaus“, būdami jų apsuptyje, būdami jų dalis. Todėl žmogaus ryšys su erdve,
nusakoma žodžiais „namai, gyvenimas, sodžius, sodyba“,
yra tiesioginis, autentiškas23, tai jo tapatumo dalis. Savoje
vietoje žmogus jaučiasi saugiai, čia jam gera būti.
Vieta tiesiogiai susijusi ir su gamtiniu paveldu – pasiteiravus dauguma lietuvių kaip gražiausią, svarbiausią
dalyką savo gyvenamoje vietoje įvardija gamtą. Kita vertus, pastatai, architektūra formuoja savitą erdvę, gyvenamąją aplinką. Sodyba – tai vieta, kur išvien veikia dvasinis, materialus ir gamtos paveldas. Tradicinė architektūra, jos formos, medžiagos, spalvos – gali būti suvokiama
kaip vietos tarmė. Kaimo architektūra, panašiai kaip ir
gimtoji lietuvių kalba, perteikia ekologinę filosofiją, kuri
siekia dermės, pusiausvyros, skatina patirto pasaulio supratimą ir žmogaus susipratimą pasaulyje.24
Su vieta glaudžiai susijusios kultūros paminklų, pastatų bei artefaktų fizinės ir estetinės ypatybės.25 Bet architektūra nuolatos kinta pagal priimamus įstatymus,
madas, ūkio ir buities poreikius ar keičiantis technologijoms. Visa ši įvairovė formuoja kraštovaizdžių savitumą,
tarsi kuria savitą genetinį kodą.26
Tarpukaryje kaimas patyrė daug permainų, skirstantis į vienkiemius kraštovaizdžiai susmulkėjo, po laukus
išsibarstė didesni ar mažesni vienkiemiai, nedidelėmis
želdinių salelėmis kyšantys laukų ir miškų fone. 1919–
1939 m. į vienkiemius buvo išskirstyti 6955 kaimai, sudaryta 159 118 naujų ūkių, žemės sklypus gavo bežemiai ir
mažažemiai, sudaryti 38747 naujakurių ūkiai.27 Tai buvo
kūrimosi ir naujų vietų formavimosi laikotarpis. Daugelis kėlėsi noriai, su entuziazmu ir viltimi sukurti geresnį
gyvenimą, nors ir buvo gaila palikti senąjį kaimą. Anot
Viktorijos Daujotytės, vietos geismas – vienas iš įdomiųjų mūsų tautos kultūros dalykų.28 Lietuvis negalėjo būti
be vietos, be žemės, su ja siejo visas svajones ir viltis.
Tačiau naujuosiuose vienkiemiuose dauguma valstiečių
nespėjo įsitvirtinti, prigyti. Karas, pokaris, kolektyvizacija, pagaliau melioracija išgujo žmones iš gimtų vietų,
daugeliui kaimas tapo svetimas, nebesuprantamas, nebepriimtinas, su juo buvo sąmoningai nutraukti ryšiai.29
Nespėjęs pilnai susiformuoti, suvešėti naujose vietose,
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sodybų palikimas buvo apleistas ir sunyko. Kultūra, pasak Broniaus Kuzmicko, suprantama kaip per šimtmečius
nuaustas tam tikrų tradicijų audinys30 – o šiandien jis gerokai išblukęs ir sudriskęs.
Norėdami išsaugoti kraštovaizdžius, grąžinti jiems
savitumą, turime padėti šių dienų žmonėms suprasti juos
kūrusių kartų tikslus ir motyvaciją, atgaivinti kolektyvinę
atmintį.31 Jei sutiksime su mintimi, kad lietuvių tautos vertybinius nusiteikimus lemia valstietiškas mentalitetas, tarpukario Lietuvos kaimas mums gali būti sektinas pavyzdys, kaip puoselėti organiškas formas, paklūstant gamtos
dėsniams ir nepasiklystant kūrybos užgaidų miražuose.32

Tarp tradicijos ir modernumo
Šiandien, kaip ir prieš šimtą metų, keliame tuos pačius klausimus: kaip susieti tradiciją su dabartimi, kaip
apčiuopti ir išsaugoti vietos tapatumą, kaip suderinti laiko ir vietos dvasią, kaip įvertinti paveldėtas architektūros
formas ir kraštovaizdžius. Konkrečiau klausiame – kokios tarpukario kaimo statybos idėjos ir praktikos aktualios šiandien?
Šio laikotarpio kaimo architektūrą traktuojame kaip
paveldą, dažnai jau ir kaip tradiciją, nors anuomet ji buvo
naujoviška, pažangi, įkūnijanti jaunos modernios valstybės viziją. Tradicijos ir inovacijos, sena ir nauja, visada
greta. Inovacijos atsiranda tradicijų viduje, joms kintant,
patiriant raidą, kaip atsakas į iš šalies plūstančias kultūrines įtakas ir sąveikas. Jos praturtina vietos kultūrą,
susieja ją su pasaulyje vykstančiais procesais. Tradicijos
ir modernumo riba labai trapi, nepastovi, sunkiai įvardijama, jos vertę lemia kūrybiškumas. Būtų paviršutiniška
manyti, kad inovacijos orientuotos tik į ateitį ir niekada
neatsigręžiama atgal, o tradicijos pasmerktos nugrimzti
užmarštin. Daug priklauso nuo to, kas vertinama ir iš kokios laiko perspektyvos.33 Istoriškai susiklostė, kad miestai sparčiai keičiasi, plėtodami naujas pažangias kosmopolitines idėjas, o kaimai saugo savitus etninius-kultūrinius architektūros pavidalus, puoselėdami tradicijas. Taip
tarpukario statybos aktualijos priartėja prie mūsų, išlieka
gyvos ir artimos dabartiniam Lietuvos kaimui.
Į pirmąją Nepriklausomybę įžengė konservatyvus, uždaras, inertiškas Lietuvos kaimas su tvirtomis laiko patikrintomis tradicijomis. Daugelis naujovių buvo inspiruotos valstybės: pirmiausia pertvarkyta agrarinė sistema,
paskui imtasi reguliuoti statybas.34 To meto kraštotvarkos politiką galima sieti su žemės nuosavybės samprata,
kuri buvo pagrįsta krikščioniškosios sociologijos pagrindais.35 Žemės pertvarkymo projektuose buvo atsižvelgiama ir į bendruomeninius santykius: jau tuo metu buvo

gerai suprantama viešosios infrastruktūros reikšmė, dalis
visų sklypų ploto buvo skiriama bendrosioms reikmėms
(keliams, gatvėms, aikštėms, visuomeninių objektų sklypams). Nors buvo kuriamos naujos pažangios kraštovaizdžio struktūros, bet žmogaus santykis su vieta, su žeme
ir su bendruomene išliko beveik nepakitęs. Kitaip tariant,
naujos medžiaginės struktūros buvo kuriamos paveldėtų vertybių pagrindu. Įstatymai tik įtvirtino visuomenės
nuostatas, vertes ir santykius.
Kuriantis jaunai valstybei, įsibėgėjo statybos darbai.
Trūko meistrų ir amatininkų, todėl buvo susirūpinta amatų
mokyklų steigimu, plėtra ir pertvarkymu. Buvo pasitelkta užsienio šalių patirtis: peržiūrėti beveik visų Europos
valstybių amatų mokyklų įstatymai, taisyklės ir programos, pasirinktos tinkamiausios mūsų šaliai. Amatininkai
buvo mokomi ne tik techninių dalykų, bet ir gero skonio,
kūrybiškumo, stiliaus suvokimo.36 Skatintas architektų ir
amatininkų bendradarbiavimas, rengiami kilnojami kursai
provincijoje. Nuo 1932 m. į šviečiamąjį darbą įsitraukė
Vlado Švipo vadovaujamas Žemės ūkio rūmų statybos
skyrius, jis daug nuveikė, perteikdamas pažangias kaimo
statybos ir buities idėjas, siekė pritaikyti užsienio kaimo
architektūros laimėjimus.37 Naujos idėjos skleidėsi per architektūros formas, trobesių detales ir apdailą, modernias
medžiagas, technologijas. Kiekviena naujovė kaime buvo
sutinkama gana kritiškai ir nepatikliai, prioritetas teiktas
įprastiems statybos būdams. Tad moderniosios tendencijos neužgožė senųjų statybos tradicijų, jas kūrybiškai papildė, praturtino, naujos pažangios technologijos paspartino ir palengvino statybos darbus. Valstietis labiausiai
paisė praktiškumo, patogumo, todėl tarpukario architektūroje, palyginti su ankstesne, mažai puošmenų, įmantrių
apdailos detalių (tam tiesiog nebuvo laiko), viskas perdėm paprasta ir racionalu. Kaime nerasime tokios formų
įvairovės kaip mieste, priemiesčiuose38 ar miesteliuose,
tačiau apsidairę ir čia galime aptikti įdomių „praktiškos
architektūros“ pavyzdžių, kaip antai juokingai save „peraugęs“ namas Troškūnų mst. Būta ir netradicinių, naujoviškos architektūros pastatų.
Augo visuomenės poreikis gyventi naujoviškoje, gražioje aplinkoje. Atsirado tipiniai projektai, normatyvai,
buvo priimti įstatymai, nukreipti į praktinius, higienos
dalykus, nurodyta, kaip plėtoti sveikus ir patogius būstus.
Smarkiai pakito langų dydžiai, patalpų aukštis. Naujus namus, į kuriuos tuo metu kėlėsi naujakuriai, jie dažniausiai
prisimena kaip labai šviesius, erdvius ir didelius. Estetika
pakluso funkciniams reikalavimams. Todėl mums keistokai atrodo, pavyzdžiui, smarkiai išdidinti tradicinio dalijimo langai buvusioje Senos Pašaminės kaimo pradžios
mokykloje. Atsirado kaime ir tam tikrų naujų gyvenimo
modernumą ir kitoniškumą rodančių architektūros for-
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Rekonstruotas namas Troškūnų miestelyje. Nuotrauka iš KTU ASI archyvo.

Modernus namas Sigutėnų kaime, Pakruojo r. 2013 m.
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Buvusi pradžios mokykla Senos Pašaminės kaime, Švenčionių r. 2011 m.

mų: nefunkcionalios mansardos, bokšteliai, įstiklinti vienaukščiai ar dviaukščiai prieangiai pagrindiniuose fasaduose. Greta praktiškų architektūros sprendimų nemažai
būta ir simbolinės raiškos. Tuo pačiu metu buvo plėtojama tautiškumo idėja, rūpinamasi, kaip išsaugoti lietuviško
kaimo architektūros tradicijas, tautinio stiliaus paieškos
buvo plačiai diskutuojamos.39 Jaunos valstybės siekiai
ugdyti pilietinę visuomenę buvo siejami su tautinės ideologijos skleidimu, tapatumo paieškomis. Tuo metu Lietuvoje reiškėsi daug įvairių stilių ir krypčių, kurios čia įgavo
savitą atspalvį ir traktuotę, nulemtą vietos statybos tradicijų, ekonominių sąlygų ir tautinio mentaliteto.40 Viešose
erdvėse lengvai atpažįstamais ženklais buvo diegiamas
šalies dvasinės ir materialinės gerovės įvaizdis. Tautiniai
ir patriotiniai simboliai buvo aktualūs įvairiems visuomenės sluoksniams, ženklais nesunkiai galima buvo išreikšti savo patriotinį nusiteikimą.41 Kaimo architektūroje jie
atsirado namų skyduose, vartuose, sakraliniuose paminkluose, ypač daug jų būdavo interjeruose.42 Šiuo požiūriu
įdomus modernių formų ir konstrukcijų Telišionių k. svirnas, kurio betoninėse staktose įspausti Vyčio atvaizdai.
Svarstydami tradicijos ir modernumo sąveiką šiandieninėje kaimo architektūroje regime akivaizdžias paraleles su tarpukario laikotarpio ieškojimais. Turtinga, savita

tarpukario architektūra slepia daug paslaptingų istorijų,
idėjų, klausimų – tai sankaupa žinių, kurios reikalauja
išsamesnių tyrimų, jas atskleidę atsakytume į daugelį rūpimų klausimų. Istorijos, tradicijų ir verčių rekonstrukcija gali padėti suprasti tautos kaip savitos bendruomenės
vaizdinį, kurti ir stiprinti bendrumo ir tapatumo jausmus,
plėtoti kultūrinius savitumus.

Išvados:
1. Medžiaginė paveldo pusė gali būti suprantama, interpretuojama ir įgyja prasmę tik per nemedžiaginę. Lietuvoje paveldas vertinamas dvejopai: oficialusis paveldo
vertybių saugojimas apsiriboja draudimais ir reglamentais, susietais su medžiagine jo puse, o asmeninis ryšys
su paveldo vertybėmis dažniau grindžiamas neregimais,
dvasiniais saitais – vertiname tai, ką atpažįstame, suprantame, su kuo mus sieja jausminiai ryšiai, žinios arba istorinė atmintis.
2. Žmonių elgesį veikia ne tik suvoktos vertės, bet ir
normos, todėl visuomenės suvoktos vertės ir valstybės
priimtos normos turi sutapti. Jeigu normos neatitinka suprastų, įsisąmonintų vertybių, tuomet paveldas pasmer-
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Pirkia su dviaukščiu prieangiu Burbiškės kaime, Kaišiadorių r. 2011 m.

Pirkia su dviaukščiu prieangiu Sudeikių apylinkėse, Utenos r. 2012 m.
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Molinis svirnas ir jo detalė. Telišionių kaimas, Kaišiadorių r. 2013 m. Nuotraukos straipsnio autorės.

kiamas spartesniam nykimui. Paveldo likimas priklauso
nuo visuomenės istorinės savivokos, bendruomenių ir
institucijų bendradarbiavimo.
3. Paveldo objektų – pastatų, kaimų, kraštovaizdžių –
saugojimas dažniausiai tapatinamas su jų konservavimo,
restauravimo darbais. Nematerialusis paveldas neturi
fizinės išraiškos, jis susijęs su konkrečiomis veiklomis,
todėl reikalauja kitokių apsaugos priemonių – visų pirma
paramos jį puoselėjantiems savininkams, bendruomenėms, amatininkams.
4. Paveldas, kaip istorinės praeities įspaudas, visuomet susijęs su vietomis ir kraštovaizdžiais. Sodyba – tai
vieta, kur dera dvasinis, materialusis ir gamtos paveldas,
atspindintis ir ją kūrusio žmogaus tapatumą.
5. Tarpukario Lietuvoje konservatyviam, uždaram,
inertiškam Lietuvos kaimui su tvirtomis tradicijomis besikurianti moderni nepriklausoma valstybė pasiūlė naujovių
ir jos sėkmingai prigijo. Nauji įstatymai, rekomendacijos,
net siūlomos medžiagos neneigė paveldėtų vertybių, bet
įtvirtino naujas to meto visuomenei priimtinas nuostatas.
Moderniosios tendencijos neužgožė senųjų statybos tradicijų, bet jas kūrybiškai papildė, praturtino, naujos pažangios technologijos statybas paspartino ir palengvino.
6. Tarpukario architektūros atradimai priimtini ir dabartiniam Lietuvos kaimui. Žvilgsnis į praeitį, to meto
istorijos, tradicijų ir verčių rekonstrukcija stiprina tautos
kaip savitos bendruomenės vaizdinį. Istorinis paveldas
jungia kartas, o kultūrinis kraštovaizdis – bendruomenes.
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Village Architecture in the Inter-War
Period and Modern Heritage Protection
Rasa BERTAŠIŪTĖ
The architecture in villages during the inter-war period,
reflecting the changes in the 1930s, the goals and hopes of
the people of that time, still has not attracted the attention of
researchers. This article proposes to assess them as cultural
heritage. The modern independent state that began to form
in the inter-war period offered innovations to the Lithuanian villages, and they were successfully adopted.New forms
of architecture and decorations appeared, modern materials
and technologies were used in construction. Symbolic details appeared, representing the national, patriotic attitudes
of the community.
This article accents the relationship between the material and spiritual (non-material) heritage. Heritage experts,
specialists usually notice and record only concrete, easily
palpable material values, while for the community most
important is the heritage that is linked to it with invisible
spiritual bonds, an emotional link, historical memory. In
order to protect the heritage, stronger cooperation between
the community and institutions is necessary.
The cultural landscape, such as the element of local
identity, is also discussed. Historical heritage connects
generations, while the cultural landscape connects communities.
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Dainų šventė

Tradicija, telkianti tautą
Diskusija Vilniaus rotušėje, pristatant Dainų šventės 90-mečiui skirtą leidinį.
Nuo pirmosios lietuvių Dainų šventės 1924-aisiais praėjo jau 90 metų. Minint šią sukaktį buvo
parengta ir išleista istorinė knyga „Lietuvių dainų švenčių tradicija“ (Vilnius: LLKC, Pasaulio
lietuvių dainų šventės fondas, 2014, 510 p.), sudaryta choro dirigento, pedagogo, ilgamečio Dainų
švenčių organizatoriaus Juozo MIKUTAVIČIAUS. Puošniame leidinyje šventės istorija skleidžiasi
istorinėse fotografijose, kurių daugiau nei pusantro tūkstančio, Dainų švenčių programose, 90
metų tradiciją ir kiekvieną šventę apibendrinančiuose įvadiniuose straipsniuose.
Skelbiame per knygos sutiktuves vykusią diskusiją, kurioje kultūros ministras Šarūnas
BIRUTIS, Pasaulio lietuvių Dainų šventės fondo pirmininkas Juozas MIKUTAVIČIUS, Lietuvos
liaudies kultūros centro direktorius Saulius LIAUSA, profesoriai Regimantas GUDELIS ir Algirdas
VYŽINTAS, filosofas Arvydas JUOZAITIS, Dainų šventės Teatro dienos vyriausiasis režisierius Valentinas MASALSKIS kalbėjosi apie Dainų švenčių tradiciją, amžinas vertybes ir dabarties iššūkius.
Diskusiją vedė Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena SELIUKAITĖ.

Irena SELIUKAITĖ: Turėtume kalbėtis apie Dainų
šventę – Lietuvoje ji gyvuoja jau 90 metų, kitose Baltijos valstybėse ši tradicija dar ilgesnė. Klausčiau profesoriaus Regimanto Gudelio, kuo išskirtinė Lietuvos
Dainų švenčių tradicija?
Regimantas GUDELIS: Turiu pripažinti, kad ne visus
atsakymus ir aš žinau. Man rūpėjo pabrėžti, kad Dainų
šventės yra liuteroniškojo vokiško pasaulio kūrybos
produktas – Romos katalikų bažnyčios arealuose
tokių švenčių nėra. Tik mes, lietuviai, ją turime. Tiesa,
žinome, kad 1939 metais Vilniuje, Botanikos sode, savo
Dainų šventę buvo surengę lenkai, jie buvo susikvietę
apie tūkstantį dainininkų iš Lvovo, Varšuvos, Lydos ir
visi kartu dainavo – yra išlikusių ir fotografijų, bet tai
buvo pirmoji ir paskutinė jų Dainų šventė. Romos
muzikinės liturgijos istorijoje visuomenė ilgą laiką buvo
atribota nuo giedojimo, o Liuteris siekė per bendrą giedojimą į parapijas įnešti bendruomeniškumo jausmą,
susitaikymą, susiklausymą, jis nesiekė didelių muzikinių
tikslų. Tas bendruomeniškumas, matyt, padėjo atsirasti
ir Dainų šventėms... Prieš pirmąją estų Dainų šventę jau
buvo surengtos trys vokiečių Dainų šventės Rygoje,
Taline ir Tartu. O pirmojoje estų nacionalinėje Dainų
šventėje 1869 metais skambėjo tik viena estiška daina,
visos kitos – vokiškos. Tik ketvirtoje ir šeštoje šventėje atsirado pusiausvyra tarp nacionalinių ir vokiškų
kūrinių, o vėliau išsikristalizavo estų Dainų šventės.

Panašiai nutiko ir latviams. Liuteronizmas buvo labai
palankus nacionalinei inteligentijai iškilti ir nacionalinei
kultūrai formuotis, muzikoje tai labai gerai atsispindi.
Mūsų tautinį atgimimą įkvėpė pirmasis lietuviškas
laikraštis „Aušra“. Kas tuo metu buvo giedama mūsų
kaimuose? Lietuviai neturėjo chorų, visi daugiabalsiai
chorai buvo lenkiški, visas Vilnius giedojo lenkiškai,
dainavo rusiškai. Bet pamažu bažnyčiose stichiškai pradėjo burtis ir lietuvių giedotojų grupės, kurios pradėjo
varžytis ir net stumdytis dėl kalbos su prolenkiškais
giedotojais. Su tautiniu atgimimu šis judėjimas plėtėsi –
labai svarbus buvo Seinų kunigų seminarijos ir jos absolventų vaidmuo. Seinų seminarijoje klierikai – lietuviai ir
lenkai – laisvalaikiu giedodavo ir padainuodavo kartu.
Lietuviai čia visuomet dominavo, nes turėjo gerus
balsus ir žinojo daug dainų. Seinų seminarijos, taigi ir
choro absolventai buvo vieni iš aktyviausių lietuvybės
skleidėjų savo parapijose.
Lietuviško giedojimo iniciatyva kilo iš etninių kaimo
bendruomenių, jos buvo konservatyvios, bet išlaikė
savo kalbą, dainavimo, giedojimo tradicijas ir dėl jų
kovojo. Dabar muzikantams gali kilti klausimas: kaip
nuo liaudiško dvibalsio dainavimo buvo pereita prie
vakarietiško daugiabalsio? Kažkoks lūžis, tiesa, mums
dar ne visai aiškus, turėjo būti. Deja, neišliko nė vieno to
meto aprašymo, kuriame būtų papasakota, kaip, kokiu
metodu valstiečiai vargonininko buvo mokomi giedoti
mišias, o po mišių dar dainų lietuviškam vakarui. Tačiau
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žinome, kad su Juozu Naujaliu prasidėjo ir vyko bažnytinės muzikos reforma, steigėsi chorai. Atgimimas,
kuriame didelis vaidmuo teko plačiai paplitusioms,
lengvoms Michaelio Halerio (Michael Haller) mišioms
„Missa tertia“ – jose balsai derinami labai paprastai, o jų
sąskambiai artimi liaudiškiems. Vadinamasis lietuviškų
chorų sąjūdis išsiplėtė atšaukus spaudos draudimą, kai
buvo pradėti rengti lietuviški vakarai su vaidinimais ir
dainomis. Kiekviename tokiame susibūrime skambėdavo liaudies dainos, chorui po kelis kartus tekdavo
kartoti Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. Neatsitiktinai literatūrologas Jonas Lankutis pabrėžė, kad anuose
vakaruose emocinis mąstymas buvo veikiau muzikinis
dainiškasis nei draminis. Balys Sruoga rašė, kad šie
vakarai buvo tikros šventės – žiūrovai jų laukdavo, valstiečiai suvažiuodavo vežimais su visomis šeimynomis,
susirinkdavo aplinkinių parapijų kunigai. Tame sąjūdyje,
apėmusiame visą Lietuvą, brendo Tautos šventės ilgesys, formavosi Dainų šventės kontūrai.
I. SELIUKAITĖ: Norėčiau stabtelėti prie jūsų iškeltos šventės idėjos. Šveicarai, 1842 metais ruošdamiesi
savo pirmajai Dainų šventei, pabrėžė dainos keliančią
dvasią, jie siekė, kad daina pakylėtų šveicarų dvasią iš
slėnių, iš žemumų į aukštumas, į viršūnes. Pirmosios
Lietuvių dainų šventės organizatoriai tą patį sakė 1924
metų kreipimesi į Lietuvos dainininkus: lietuvių tauta
tiek metų priešinosi priespaudai vieninteliu ginklu –
daina, net jeigu negalėjo jos garsiai dainuoti. Prezidentas Antanas Smetona prieš pirmąją Dainų šventę
pasakė taip pat svarbius žodžius: šventė ir daina – tai
ne choro koncertas ar proginis susibūrimas, bet realus
tautos aktas, veiksmas, solidarizuojantis tautą, optimizuojantis jos būtį (žodis „optimizavimas“ tame kontekste reiškė „keliantis optimizmą“). Noriu paklausti
ministro – šiandien jūsų rankose Lietuvos kultūra, – kas
po 90 metų valstybei yra Dainų šventė?
Šarūnas BIRUTIS: Iš tikrųjų šiandien man norėtųsi
tylėti ir klausytis, nes čia daug garbių žmonių, kurie tai
žino ir galėtų pasakyti keliskart geriau už mane. Bet
pasakysiu ir savo nuomonę – man tai pirmiausia yra
tautos šventė, kuri vyksta nedažnai, bet į ją susirinkusi
tauta tikrai švenčia. Man dar moksleiviui teko dalyvauti
gal dviejose Dainų šventėse, tad galiu paliudyti, kad
dalyviui svarbiausia bendrystės, pasididžiavimo savo
kolektyvu, savo tauta jausmas, svarbus ir vienybės,
jėgos pajutimas – to ir buvo siekiama. Beveik neabejoju, kad mes į Kovo 11-ąją iš dalies atėjome ir per
Dainų šventes. Todėl mūsų revoliucija buvo ne Rožinė,
o Dainuojančioji. Per okupacijos metus Dainų šventės
palaikė tautos dvasią ir tikėjimą ja. Juk kai sovietiniais
metais buvo dainuojama „Lietuva brangi“, ne vienam
suspurdėdavo širdis. Ir šiandien tą patį pasididžiavimo
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jausmą patiria šventės dalyviai, o keturiasdešimt tūkstančių dalyvių – tai didelė tautos dalis. Labai svarbu, kai
pajuntame, jog galime didžiuotis ne tik krepšiniu, bet ir
savo tauta, jos istorija ir tradicijomis. Tai ir pilietiškumo
skatinimas, o jo, turime pripažinti, šiandien mums
stinga.
I. SELIUKAITĖ: Tai valstybei reikia Dainų šventės?
Š. BIRUTIS: Tikiu, jei vyktų toks referendumas, jis
turėtų didelį palaikymą, ir nemanau, jog Lietuvoje būtų
sakančių, kad šios šventės nereikia, nesvarbu, ar joje
dalyvavai, ar ne...
I. SELIUKAITĖ: Norėčiau, kad jūsų mintis pratęstų
Arvydas Juozaitis, kuris matė Lietuvą ir iš toliau, – kartais žvilgsnio iš šalies labai reikia. Tad ką mano filosofas?
Arvydas JUOZAITIS: Aš taip pat pradėsiu nuo istorijos, kurią verta priminti. Prieš ketverius metus įsikalbėjome su vienu jaunu, kiek vyresniu nei trisdešimties,
bet jau apdovanotu Lietuvos rašytoju, o jis sako: „Na,
nebus Dainų švenčių, ir kas čia tokio...“ Atsimenu, po
šito jo pasakymo mane apėmė siaubas. Iš karto prisiminiau Latviją, kur net menkiausias rašytojėlis nebūtų
leidęs sau taip pasakyti. Manau, po kurio laiko jis tai
pakartos ir nuo scenos... Žodžiu tai, kas yra neįmanoma – paneigti savo šaknis, Lietuvoje tampa įmanoma. Kodėl taip yra?
Latviai, kaip žinoma, 50 metų anksčiau pradėjo
švęsti dainų šventes, iš jų išaugo valstybė. Jose nepražuvo Lačplėsio dvasia ir tarybiniais metais sukurtoje
dainoje skambėjo žodžiai „Tev mūžam dzīvot, Latvija!“ –
„Tau amžiais gyvuot, Latvija!“ Kai mums buvo aiškinama, kad amžina yra tik proletariato ideologija ir
tautų draugystė, latviai iššauna: „Latvija yra amžina“,
ir tai sugeba įtraukti į Dainų šventes. Priekaištauti
latviams, estams arba mums, kad Dainų šventės vyko ir
tarybiniais metais, yra šventvagiška. Štai palyginimas:
miestai kartais susigrąžina senus vardus – buvo Leningradas, dabar – Peterburgas, galime sakyti, kad tas pirmasis tebuvo laikinas amžino Sankt Peterburgo miesto
vardas. Ir tarybinės Dainų šventės tebuvo laikinas
amžinybės, kuriai mes tarnaujame, tarpsnis. Žinoma,
1918 metais mes ne su Dainų šventėmis ėjome į Nepriklausomybę, 1924-aisiais įvykusi pirmoji Lietuvių dainų
šventė – tai jau pergalės trofėjus. O štai latviai ir estai
būtent iš Dainų švenčių ir sukūrė valstybę, tai pagrindinis skirtumas. Svarstant, kodėl tai įvyko, turime prisimininti ir lietuviškos spaudos draudimą, ir lenkiškos
kultūros vyravimą. Tad nors mes ne blogesni už latvius
ir estus, jų nepasivysime, duok Dieve prilygti. Todėl
mums būtina mokytis iš latvių, estų, būtina važiuoti į jų
Dainų šventes, į Lygo šventes ir žiūrėti. Kai Latvijoje laukiama Lygo šventės, per Latvijos televiziją (ji nesunkiai
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pasiekiama internetu) „Panoramos“, pagrindinėje žinių
programoje kasdien pusę devynių rodomos maždaug
penkių minučių trukmės laidelės apie tai, ką reiškia
Saulės apgiedojimas, kokios ji svarbos latvių pasaulėjautoje. Kitą dieną – ką reiškia ugnis ar vėjas, ką – žolė.
Eina vyras Rygos senamiesčiu, prisėda ant akmens ar
suolelio ir kalbina praeivius – jis pats pasakoja ir čia pat
teiraujasi kokio žmogaus nuomonės. Tos penkios minutės – tarsi šaltiniai, kurie paskui suteka į Dainų šventes.
Tarsi nebuvę Latvijoje konfliktų su bažnyčia: ar tai
pagoniška šventė, ar leisti ją švęsti. Ten rasta graži
išeitis – Lygo vakaras pereina į Janių naktį: kai pražysta
paparčio žiedas, prasideda Janiai, o prieš tai – Lygo. Ir
visi senieji tikėjimai persilieja į krikščionybę, niekas niekam netrukdo, viskas yra organiškai susiję. Ačiū Dievui,
ir lietuvių Rasos yra įtrauktos į minimas šventes...
Manau, kad Dainų šventės – tarsi ežeras, į kurį
suteka visos upės, visi intakėliai, ir jeigu jie pradės
džiūti, tas ežeras pavirs į nieką. Todėl, kai „Dainų dainelėje“ vaikai dainuoja angliškai, man jau nebegražūs nei

balsai, nei melodijos. Jei dar yra mūsų valstybėje kokia
administracinė kultūrinė galia, jei valstybė dar yra, ji
turi pareikalaut gerbti mūsų gyvybės šaltinį – kalbą, ir
uždrausti šio konkurso nuostatuose svetimas kalbas.
Būtinai, antraip nuo mažumės žmogus supras, kad Lietuva – tai niekas. Kam tada jai Dainų šventės?
I. SELIUKAITĖ: Arvydas palietė tradicijos ištakas,
nukeldamas mus į Latviją, sakydamas, kad mes vejamės
Latviją. Profesoriau Algirdai Vyžintai, ar mes latvius tiktai vejamės? Kas sudaro mūsų tradicijos gyvybingumą?
Algirdas VYŽINTAS: Nuo latvių ir estų mes skiriamės
savo Dainų švenčių žanrų įvairove. Mūsų kaimynystėje
gyvuoja daina ir šokis, pirmiausia – daina. O mūsų šventėse žanrinė įvairovė didesnė. Natūralu, nes esame
išsaugoję savo unikalųjį folklorą, etninę kultūrą, pačias
seniausias dainas Europoje, tam tikrą instrumentinę
muziką, tad prasminga, kad visa tai atsispindėtų ir
Dainų šventėse. Taigi žanriniu požiūriu mes turtingiausi.
Nuo praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio esu aktyvus

Dainų šventės atidarymo koncertas „Dainos namai“ Vilniaus Katedros aikštėje. 2014 m. liepos 2 d.

37

Dainų šventė
sovietmečio Dainų švenčių dalyvis ir rengėjas – esu
„nuo Utenas“, mano šeima buvo išguita į sibirus, o aš
likau čia ir mane gelbėjo daina. Ačiū buvusiam kultūros
ministrui Juozapui Banaičiui, kuris pasakė: „Nelieskite
to žmogaus – jis dirba savo darbą.“ Jis mane išsiuntė
į savo gimtąjį Eržvilko miestelį Žemaitijoje. Ten buvo
„Stalino“ kolūkis, nors mano tėvai ir broliai buvo Sibire,
o „Stalino“ kolūkio kolūkiečiai už darbadienį negaudavo nė kapeikos, aš ten dirigavau: „Ačiū, Stalinai, už
laimę, vade, mylimas, brangus“, o kolūkiečiai dainavo.
Kodėl? Jie dainavo ne vien per Dainų šventę, ne vien
per repeticijas – jie po repeticijų kartu su manimi dainavo visas to dainingo krašto dainas ir giesmes... Man
labai rūpi pasakyti, kad mes net ir dabar kiek vienpusiškai suvokiame Dainų šventės prasmę, pačią sąvoką
Dainų šventė. Tarsi pramogą, tarsi linksmybę, o juk svarbiausia yra Dainų šventės dvasinis pradas.
Man regis, kad didelė dalis žmonių nepritaria šiam
renginiui, numodami ranka ir net atvirai spaudoje
pareikšdami, kad Dainų šventė jiems yra lažas, kad tai
stalinizmo palikimas, sovietų diktatūros darbas. Esu
nemažai rašęs šia tema – neskubėkime vertinti, paanalizuokime, kas buvo Dainų šventė sovietiniais metais?
Tai mūsų gyventas laikas, ir galiu pasakyti, kad lietuviai
sugebėjo rengti šventes kaip tautinius vakarus. Nors
pirmoji daina būdavo apie Staliną ar apie partiją, šalia
skambėjo daugybė mūsų tautinių dainų, buvo ir šokiai –
sadutės, blezdingėlės, žygūnai, – jais gėrėjomės kaip
mūsų tautos palikimu. Todėl prieš rašydami, kad tai yra
sovietinis reliktas, būkime sąžiningesni ir patyrinėkime
istoriją. Net mūsų dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“
nebuvo Igorio Moisejevo ansamblio kopija, kaip dabar
kai kas kartais parašo. Nieko panašaus, dar Antano
Smetonos laikais, pirmosios Nepriklausomybės metais,
buvo ši kultūra, tautinių šokių ansambliai, jungtiniai
tautinių šokių ratelių pasirodymai Kaune, buvo imtasi ir
protingo mūsų tautinių muzikos instrumentų restauravimo. Kas gi buvo lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ 1941 metais? Tai buvo šiek tiek stilizuoto
folkloro ansamblis. Gaila, kad vėliau jis pasuko įvairiais
kitais keliais, buvo daug ideologinės prievartos, per
anksti atleistas jo meno vadovas ir dirigentas Jonas
Švedas – tai istorinė klaida. Dabartiniais laikais trūksta
jo dvasios. Beje, noriu akcentuoti, kad ypatingą misiją
organizuojant Dainų švenčių procesą atlieka Moksleivių dainų šventės, kurios neseniai vėl imtos rengti
reguliariai. Jos duoda daug impulsų jaunajai kartai,
pedagogams. Taip pat reiktų neužmiršti lokalių Dainų
švenčių miestuose ir rajonuose.
Tad kas yra Dainų šventė? Tai apeiga, tai atlaidai,
kuriais turime gyventi. Duok Dieve, kad šių metų šventė
nebūtų paskutinė... Iš širdies noriu, kad liktume lietuviais, kad būtume kaip tie, kurie organizavo pirmąsias
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I. SELIUKAITĖ: Dainų šventės 90-mečiui skirtoje
knygoje pateikta daugybė faktų, pirmųjų Dainų švenčių repertuaras. 1924 metų Dainų šventėje skambėjo
beveik vien liaudies dainos ir kelios Juozo Naujalio
harmonizuotos dainos. Maironio „Kur bėga Šešupė“
į Dainų švenčių repertuarą grįžo 1970 metais. O 1955
metais sovietinė Lietuva pagal dailininko Vytauto
Palaimos eskizus sukuria ir pagamina 35 000 stilizuotų
tautinių kostiumų, aprengia visus Dainų šventės dalyvius. Pradėdamos gaminti kanklės ir skudučiai... Paanalizavus visas menines programas, ypač Dainų dienos
repertuarą, juntamos pastangos puoselėti tautiškumą
ar išlaikyti tautiškumo ženklus. Atskira studija galėtų
virsti tyrimas, kada, kaip buvo įkomponuotos dainos
„Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“, kada suskamba
„Kur giria žaliuoja“ greta tarybinių kompozitorių
dainų. Profesorius paminėjo esminį dalyką – pirmieji
Dainų švenčių organizatoriai galvojo ne tik apie chorų
koncertą, bet ir apie vyksmą, jungiantį, solidarizuojantį
tautą, keliantį žmogaus dvasią aukštyn.
A. VYŽINTAS: Atrodo, kad šiandieninis Seimas ir
Vyriausybė truputį savaip supranta pagrindinės mūsų
tautos šventės esmę. Ar jie dainavo, ar šoko... Ačiū Dievui, dabar turime Dainų švenčių įstatymą, bet ar jų širdyse Dainų šventė suvokiama kaip aukščiausias mūsų
kultūros taškas?
Saulius LIAUSA: Bandėme į Dainų šventę žvelgti
kaip į sovietinį reliktą, kuris turi išnykti, kaip į reiškinį,
vedantį į Dainuojančiąją revoliuciją... Tradicija gimusi
Šveicarijoje, ilgą laiką gyvavusi Vokietijoje, išliko tik
trijose mažose Baltijos valstybėse. Kodėl išliko? Dėl
to, kad mažoms valstybėms labai svarbu atrasti formas, kaip visiems kartu susieiti ir pasijusti tauta. Teko
ilgą laiką bendrauti su vienu švedų Lundo universiteto
profesoriumi, kuris važiuoja į visas Baltijos valstybėse
vykstančias šventes, susitikome ir Latvijoje, ir Estijoje.
Jis sakė: Dainų šventė savo jau padarė – tautos atgimė,
sustiprėjo, išsivadavo ir dabar reikės ieškoti naujų tautą
jungiančių formų. Ačiū Dievui, jis apsiriko. Kita vertus,
džiaugiuosi, kad jau dingsta prieš 20 metų lipdytos
etiketės, diskusijos, ar Dainų šventė sovietinė, ar ne,
dabar jau kalbame apie globalizacijos iššūkius.
Dar klausantis diskusijos įstrigo žodis „ideologija“.
Šis žodis talpus. Atsigręžę į Šveicariją, Dainų švenčių
pradžią, estų, latvių tradicijos gimimą, į 1924 metus,
galime kalbėti apie jas vienijusią ideologiją gerąja prasme. Juk tauta negali kurtis, jungtis be kokios nors vienijančios idėjos, be apmąstymų, kas tą tautą sujungtų,
ir be formos paieškų. Tarybiniu laikotarpiu žodis
„ideologija“, žinoma, turėjo visai kitą prasmę, bet visi
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suprato, kad tai įrankis siekti savų tikslų. O mūsų laikais
valstybei tos ideologijos stinga. Kartasi atrodo, kad
niekam neįdomu, kas vyksta su švietimu, kaip ugdomi
vaikai, neaišku, ką žmogui reiškia kultūra, regionams –
kolektyvai, ar žmonės ten tik dainuoja, šoka, ar prisiliečiama ir prie gilesnių dalykų? Juk vienintelė galimybė
mažai tautai išgyventi – tai turėti savą išlikimo ideologiją, istorinę atmintį, kalbą, etninę kultūrą, visą Dainų
šventės terpę.
Manau, vienas iš pagrindinių ateinančių dešimtmečių klausimų – ar mes išliksime kaip tauta, o atsakymas
priklausys nuo to, ar turėsime telkiančią idėją, ideologiją, padėsiančią išgyventi.
Šiais metais dažnai savęs klausiu: kas svarbiau –
sukurtos Dainų švenčių programos, žanrų įvairovė ir
grožis, daina ir šokis, ar vis dėlto tai, ką šventėje patiri.
Neatsitiktinai 2009 metais Dainų dienos vakare, kai
Vingio parke pasibaigus koncertui spontaniškai liejosi
dainos, vėl visi pajutome Sąjūdžio dvasią, jausmą,
kurio niekaip nesurežisuosi ir nesuvaidinsi, – tai buvo
daugiau nei daina. Tad aš manau, kad Dainų šventė gali
kurti tą ideologiją, puoselėti tautos vienybės idėją. Juk
niekas kitas už mus šio darbo nenudirbs. Jei mes patys
nedainuosime, nešoksime, nekursime savo tradicijos –
jokie pinigai, jokie ekonominiai rodikliai to neatstos. Gal
Dainų šventės paskirtis ir uždavinys ateičiai – įkvėpti,

uždegti skeptišką pragmatikų tautą, tą jos dalį, kuri vis
blaškosi ir neranda sau vietos...
I. SELIUKAITĖ: Jūsų mintį aš siūlau pratęsti Valentinui Masalskiui. Ką mano kūrėjas, pirmą kartą prisilietęs
prie Dainų šventės.
Valentinas MASALSKIS: Pirmiausia labai ačiū, kad
jūs manimi pasitikėjote ir priėmėte mėgėjų teatrą į šį
nuostabų būrį. Noriu padėkoti už ilgametes tradicijas,
kurias jūs puoselėjate. Viena mūsų kritikė yra sakiusi:
„Dieve, apsaugok mūsų Lietuvą nuo alkoholizmo,
turbūt nuo AIDS, prostitucijos ir nuo mėgėjų teatro.“
Manau, jei kas nors taip pasakytų apie dainuojančius
kolektyvus, būtų labai blogai...
Šiemet teatro žmonėms labai dėkingi metai – 300
metų nuo Kristijono Donelaičio gimimo. Ir kai man buvo
pasiūlyta ką nors sukurti, parašyti scenarijų ar pasiūlyti
idėją, kuri mus vienytų, pagalvojau, kad geriausiai mus
sujungtų Donelaitis, kad jis sutelktų visus mėgėjų teatrus, kurių Lietuvoje labai daug ir kurie vaidina įvairiausius dalykus – kartais įdomius, kartais nelabai.
Pasiūlymas prisiliesti prie tokio luito – Kristijono
Donelaičio – turbūt ne kiekvienam profesionalui įkandamas. Nežinau, kas būtų, jei savo sukurptą scenarijų
iš K. Donelaičio „Metų“ būčiau davęs profesionalų
teatrams, nežinau, ar tai būtų pasiekę jų širdis, bet

39

Dainų šventė
mėgėjai pabandė tai padaryti. Kai kurie išsigando, bet
daugelis pabandė. Mes dirbome visus metus, teatrai
buvo suskirstyti pagal regionus, kiekvienam iš jų buvo
skirtas metų laikas, ir šiandien galiu pasakyti, kad yra
kolektyvų, kurių galėtų pavydėti mūsų nuostabiausi
režisieriai, jų atradimais visi galime pasidžiaugti.
K. Donelaitis mus pradėjo vienyti kaip daina, kaip šokis.
Tai nuostabu. Visus metus žmonės jį skaitė, citavo,
vienas aktorius žvejys sakė, kad net keldamas tostą
jis cituoja Donelaitį, ir visi nustemba, kad Donelaitis
pasakė tokius įdomius žodžius...
Dar kuo galėčiau pasidžiaugti – šiandien mes kalbame apie modernizmą, o mūsų mėgėjų teatrai šiais
metais prisilietėte prie tokio postmodernaus žanro kaip
dekonstrukcijos menas. Sakau, jūs iškonstravote Donelaitį, pasiėmėte po tam tikrą gabaliuką ir kalbėsite apie jo
visumą. Tai buvo nuostabu. Ačiū, kad pakvietėte.

dina tokio vaidmens, kokio norėtume. Todėl labai prašyčiau Arvydo Juozaičio – pamąstykime, o ko šiandien
reikia Lietuvai? Jūs kalbėjote apie latvių šventes, o kokio
impulso reikia, kad mes dar kilstelėtume savo Dainų
šventę? Juk tai iš tiesų unikalus ir stebuklingas dalykas.
Pasaulyje tik trys valstybės išlaikė šią tradiciją. Tai nėra
lengva ir ekonomiškai, bet čia turbūt ne pinigų klausimas svarbiausia, yra ir gilesnių dalykų. Ko reikia, kad mes
būtume pilietiškesni, pakantesni – juk yra menininkų,
kurie visą laiką dergia Dainų šventes, jų repertuarą, tarytum mes jį atsivežtume iš Baltarusijos, Rusijos ar dar kur
nors... Tai lietuviškas repertuaras, lietuvių kūrėjų. Kitas
ką nors pasako apie folklorą, toks jis ir anoks... Tad ko
reikia mūsų visuomenei? Ar šventės sėkmė priklauso tik
nuo jos kūrėjų? Juk tai bendras reikalas – tautos išlikimo,
valstybės, mūsų pasididžiavimo, – dažniausiai mes per
mažai jomis didžiuojamės. Pasvarstykime.

A. JUOZAITIS: Norėčiau vienu aspektu pratęsti idėjos arba ideologijos svarstymus. Klausykit: ideologija,
-logija yra susijusi su mąstymu, kuris gimdo individualizmą, užsidarymą, galų gale – neramumą ir pyktį. Kitaip
sakant, tautos, kurios ieško idėjos, neieško ideologijos,
tai esminis skirtumas. Idėja Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj yra,
ir nebereikia jokių -logijų. Štai 2008 metais JAV ambasadorius, išvažiuodamas iš Rygos, buvo paklaustas, ką
jis išsiveža iš Latvijos. Jis atsakė: Amerika – stipriausia
valstybė pasaulyje, bet mes negalime surengti Dainų
šventės, mums trūksta jėgos. Taip buvo pasakyta apie
pusantro milijono dainuojančių žmonių bendruomenę.
Ji stipresnė už beveik du šimtus milijonų. Kitaip sakant,
idėja plevena, ji akivaizdi. Amerika – jėgos katilas, ten
dainos idėjos nėra. Kai bendruomenė džiaugiasi –
džiaugsmo momentas ir yra idėja. Per Dainų šventę
atrodo, kad nusileido dangus ant žemės, nes tuo metu
yra Rojus, tuo metu, kai mes dainuojame, mes džiaugiamės savo būtimi, kad gyvi, tai yra viskas. Nereikia nieko
daugiau galvoti. Dainų šventė yra viršūnė, tai Gaismas
pils – Šviesos rūmai, latviai taip vadina savo Dainų
šventę, dabar jie taip pavadino ir savo Nacionalinę biblioteką (biblioteka – tai tarsi Dainų šventės tęsinys, bet
čia jau tolimesni dalykai...) O Dainų šventės yra tikrai
nacionalinės idėjos, nes jos liudija vienybės džiaugsmą,
jokios agresijos. Tai yra rojus žemėje.

A. JUOZAITIS: Gerbiamas Juozai, esu ir jūsų įkvėptas – klausiau per radiją ilgiausio jūsų pokalbio... Bet
žinot, nėra ir Latvijoje viskas taip gražu – prisimenu,
kaip per televiziją vienas profesorius kalbėjo: kol mes
dainuosime, mus supirks kinai... Yra ir tokių balsų.
Tas profesorius tyrinėja Rytų filosofijas, egiptologiją,
jis protestantiško auklėjimo, iš kažkokios vokiškos
šaknies išėjęs. Ir jis, žinoma, žiūri į latvius tarsi iš šalies...
Bet vienąsyk Rygoje pamačiau, kaip vėlų vakarą – buvo
lapkritis, šlapdriba su lietum, – kažkokio banko darbuotojai sėdėjo su vaikais vestibiulyje ir dainavo. Iki Dainų
šventės buvo likę dar dveji metai. Kas verčia tuos bankininkus pasilikti, kodėl jie nelekia į namus, bet nori, kad
po kėdėmis šliaužiojantys vaikai klausytų, girdėtų tas
melodijas, dainuotų... Tai vyksta visur. Cėsyje, Valmieroje, netgi Daugpilyje, kur latvių mažuma, latgaliai rusų
užspiesti, bet ir tie slavai jau persiėmę stipria latvių dainavimo tradicija. Daina yra tai, kas grąžina į bendruomenę. Apskritai, man rodos, kuo daugiau dainuojančių,
tuo mažiau politinių partijų...

I. SELIUKAITĖ: Kas norėtų pratęsti šią Arvydo mintį?
Iš tiesų mūsų mažėja, o Dainų švenčių dalyvių turime
tiek daug – šiais metais net 37 tūkstančiai. Tad ar viską
padarome, kad šią idėją toliau išlaikytume ir tęstume?
Juozas MIKUTAVIČIUS: Dažniausiai nerimą kelia tai,
kad sulaukiame gausybės įvairiausių priekaištų – daug
kas turi priekaištų Dainų šventės rengėjams, ir mes
patys kartais save plakame dėl to, kad Dainų šventė
visuomenėje, bendruomenėje arba tautoje tarsi ir nevai-
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R. GUDELIS: Tai, kad kultūros ministras ir kolegos
Dainų šventę pripažįsta tautos švente, didelis dalykas. Gal ir Kultūros ministerija, ir LLKC galėtų viešai
paskelbti: Dainų šventė yra patikimas būdas integruotis visoms tautinėms mažumoms į vietinę kultūrą – prašom, išmokite dainos žodžius, ateikit į chorą, ir dainuokime kartu!
Šarūnas BIRUTIS: Galėčiau tik pritarti. Negaliu kalbėti visų politikų, valdžios vardu, – tai būtų neatsakinga,
bet, kaip sakiau – keliose Dainų šventėse dalyvavau su
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansambliu, ir nors
buvau šokėjas, dainavimas buvo mūsų kasdienybė,
mokėjome liaudies dainų ir jas dainuodavome. Iš tos
mūsų ansamblio dalyvių kartos Vyriausybėje yra ir daugiau žmonių, ir jie viską puikiai supranta, labai palaiko
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Dainų šventę. Bet dar daugiau žmonių susiję su sportu,
tad mes dabar statysime stadioną, kelis baseinus, o apie
tokius kultūrinius objektus kaip, tarkim, „Tautos namai“
kalbėtis sunkiau. Bet juk mes ir imperijoje turėjome ekonomiką, geležinkelius, plentus, net sveikatos apsaugą,
socialinę apsaugą, išskyrus laisvę puoselėti savo tautos
kultūrą... Man labai patiko pastaba dėl „Dainų dainelės“
anglų kalba – be abejo, tai blogai. Deja, „Dainų dainelę“
monopolizavo Švietimo ir mokslo ministerija. Sutikčiau,
kad Kultūros ministerija kaip latviai, lenkai ir kiti turėtų
perimti vaikų meninį ugdymą – muzikos mokyklas, dailės
mokyklas. Šiandien kultūros edukacija yra mūsų prioritetas. Turime užsiauginti kartą, kuri sugebėtų vertinti
meną, kuri jaustų kultūros poreikį. Kaip ministras galiu
pažadėti, kad tokios politikos ir laikysimės.
V. MASALSKIS: Visiškai pritariu ministrui, mes šiandien visiškai neturime publikos – mes, kaip menininkai,

nuo jos nusigręžėme. Treji metai gyvenu Klaipėdoje ir
matau – nėra nei jaunimo, nei vyresnio amžiaus žmonių
kritinės masės. Nėra publikos, kuri eitų ir mokėtų pinigus už meną, ar, kaip jūs sakėte, kurie mus išlaikytų.
Yra menininkas, kuris rašo projektus, gauna pinigus
ir bando iš tų pinigų pramisti. Bet jis visai negalvoja,
kiek jis spektaklių suvaidina, kokiai publikai jis vaidina
ir kaip jis ją augina. Nėra kritinės žiūrovų masės, dėl to
mes išėjome į turgų ir pabandėme... taip užsiauginti
sau publiką. Menininkas – jeigu jis šauklys ir pranašas,
dabar turi eiti į visuomenę ir ją užsiauginti, užsiauginti
bendruomenę. Ir Dainų šventė, man atrodo, yra iš tų
švenčių, kurios augina bendruomenę, bendrą omenį
turintį žmogų. Žmonės, kuriuos sieja bendras omuo,
juk sakome: ką tu turi omeny? Manau, reikia kuo greičiau naikinti mūsų savanaudiškumą, kurio mūsų širdyse
dar pilna, nors per 20 metų gal kiek ir sumažėjo. Antras
dalykas, ką, mano nuomone, reikėtų padaryti – vieną
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kartą suprasti, kad negalima didelės tautos modelio
taikyti mažai tautai. Negalima Vokietijos, Prancūzijos
modelio taikyti lietuviams – nei švietime, nei teatre,
nes mes tuojau pat susinaikinsime. Ten yra visai kita
rinka. Negalima galvoti, kad kaip didelėje tautoje dar
kažkas gims, iš kažkur ateis – manau, noriu tikėti, kad
tie žmonėse, kurie aplinkui mane, turi daug talento,
darbštumo, visa ko pilna, tik man reikia juos pažadinti.
Ir aš noriu juos pažadinti, dėl to kreipiuosi į tuos, kurie
yra aplink mane, o ne ieškau kažkokių didelių talentų,
kurie viską padarys. Aš imu tą medžiagą, su jais dainuoju, dirbu, negalvodamas, kuris dainininkas yra
ypatingas, o kuris ne. Kaip kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė, kuri gali prakalbinti akmenėlį, niekad nedainavusį
žmogų, kuris staiga uždainuoja. Mano aktorių kurse
buvo tokių, kurie net nežinojo, kad turi balsą, ir staigiai
jie dainuoja... Tai nuostabu. Aš manau, kad mes turime
atsigręžti į publiką, ją auginti, patys menininkai turi
kurti bendruomenę. Tad visiškai pritariu ministrui.

iš regiono atvažiavęs žmogus, kurio patirtis, savosios
kultūros suvokimas, noras parodyti, ką sugeba, tokie
pat svarbūs ir vertingi. Galbūt tai ir yra raktas.

S. LIAUSA: Iš tiesų kultūros srity kiekviena institucija vos ne savo gyvenimą gyvena. Vis vyksta kažkokios
kovos: profesionalai – mėgėjai. Nežinau, kur dar pasaulyje tokios priešpriešos randasi. Visiškai nekalbame
apie tai, kad iš tiesų visi verdame tame pačiame katile –
visi kalbame apie tą pačią kultūrą. Valentinas teisingai
sako – turime užsiauginti žiūrovus.
Minėjome Latvijos Dainų šventes, o štai Estijoje dar
stipresnės tradicijos, ten, pavyzdžiui, daug vyrų chorų.
Net vyrų liaudies šokių festivaliai vyksta. Ir kai paklausi
kodėl, sako, na, Estijoj mūsų taip mažai, kad jei nors
vienas nešoksime, nedainuosime – nebebus tautos. Tai
svarbiausia. Nereikia aiškintis, kas didesnis ar mažesnis
profesionalas, tiesiog suvokti, kad visi esame „mes“.
Estų atsakymas toks: „Palaukite, kai jūsų liks mažiau
nei milijonas, ir jūs kitaip į kultūrą žiūrėsite.“ Kartais
atrodo, kad mes stovime ant aukšto kalno ir laukiame,
iš kurios pusės vėjas papūs, bet giluminiai dalykai taip
neatsiranda. Estai, tik atsikovoję Nepriklausomybę,
priėmė vieną, mano galva, esminį įstatymą – be visuomenės pritarimo negali būti priimti jokie teisės aktai ar
įstatymai. Turi būti asocijuotos organizacijos, kurios pritartų valdžios sprendimams, po kurių ateina piniginiai
srautai ir kiti dalykai... Iš pradžių, jie sakė, buvo sudėtinga, nes susirinkdavo po dvidešimt, po trisdešimt
organizacijų, visi mušėsi į krūtinę, kad jie svarbiausi,
vis dėlto ilgainiui viskas susistygavo. Bet taip jie prikėlė
bendruomenę, visi žino, kad kiekvienas bendruomenės narys gali valstybėje kažką keisti. Jie nelaukia, kol
sprendimai bus priimti „viršuje“, bet žino, kad bendruomenė pati formuoja savo poreikius, ir tai ją vienija.
To trūksta ir mūsų tautai, ir politikai. O Dainų šventė yra
geras pavyzdys – ją rengdamas nepastebiu jokių priešpriešų tarp profesionalų ir mėgėjų. Šalia garbingiausių
maestro ir nacionalinės premijos laureatų gali atsistoti

Ninety years have passed since the first Song Festival in 1924. In commemorating this anniversary, a
historical book, Lietuvių dainų švenčių tradicija (Tradition of the Lithuanian Song Festivals), was published,
which contains the programmes of all the Song Festivals and more than 15,000 historical photographs. In
presenting the book, a discussion took place, where
the the Minister of Culture, Šarūnas BIRUTIS, Chairman of the World Lithuanian Song Festival Foundation, Juozas MIKUTAVIČIUS, Director of the Lithuanian Folk Culture Centre, Saulius LIAUSA, professors Regimantas GUDELIS and Algirdas VYŽINTAS,
philosopher Arvydas JUOZAITIS, director Valentinas
MASALSKIS talked about the tradition, eternal values
and current challenges of the Song Festival.
Lithuania is the only Catholic country that for already 90 years has continued the tradition of Song
Festivals, which originated in Lutheran countries. The
Latvians and Estonians, who began to organise Song
Festivals in the end of the 19th c. (earlier than the
Lithuanians), do not doubt the meaningfulness of this
tradition, while in Lithuania there are constant sceptical evaluations, criticism for the ideological accents
of Song Festivals organised in the Soviet period. But
both then and now patriotic songs were sung, while
for the participants of the festival, most important
were the experience of community and unity, a sense
of pride in their nation. Songs bring us back to the
community, while the Song Festival — a great communal movement, where amateurs and professionals work together — has become a national symbol,
bringing together our shrinking nation. This year,
37,000 Lithuanians from Lithuania and elsewhere in
the world participated in the Song Festival.

42

I.SELIUKAITĖ: Ačiū. Tikėjausi, kad diskusiją baigsime
vieningu sprendimu: „Dainų šventė“ yra nediskutuotinas, neabejotinas valstybės ir tautos simbolis, tikime
jos galia kurti, burti, telkti, kelti mūsų mažėjančią, bet
savo kūrybinių galių neprarandančią tautą. Tai didžiulis
visuomeninis judėjimas – ne taip jau gausiai finansuojamas, bet dirbantis iš širdies. Todėl net ir bambėjimas, nepasitenkinimas kyla iš to noro padaryti geriau.
Dėkoju visiems, šiandien pradėjusiems šią diskusiją.
Diskusiją spaudai parengė Akvilė Vaiginytė ir
Saulė Matulevičienė.

The Traditions That Bring
Together a Nation

Dainų šventė

Dainų šventės Folkloro diena „Laimužės lemta“. Duonos sunešimas „Prie Laimos stalo“ Vilniaus Katedros aikštėje. 2014 m. liepos 4 d.
Martyno Vidzbelio nuotrauka.
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Pasidairymas po Laimos sodybą
Liepos 4-ąją į Dainų šventės „Čia – mano namai“ Folkloro dieną „Laimužės lemta“ susirinko net 320
etnografinių ir folkloro ansamblių iš visos Lietuvos, dar 10 lietuvių kolektyvų atvyko iš užsienio. Tądien
Vilniaus Pilių teritorijoje, Bernardinų sode, Katedros aikštėje visą dieną dainavo, šoko, muzikavo,
įvairius papročius, amatus ar savo dirbinius pristatė daugiau nei 6000 šventės dalyvių. Į Dainų šventę
šiais metais įsiliejo ir kitas renginys – visą savaitę trukęs tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“,
kuriame dalyvavo aštuonių užsienio šalių atstovai. Abi šventes susiejo bendra tema – visiems buvo
pasiūlyta dalytis laime ir žiniomis, kaip ją įgyti. Folkloro dienos pristatyme buvo rašoma: „Prisiminę,
jog Laima ar Laimė – tai ir senosios baltų deivės vardas, tikimės, kad liepos ketvirtąją apsilankiusieji
gamtos ir žmogaus išpuoselėtoje, dainomis skambančioje Vilniaus širdyje, atras čia didelę „Laimos
sodybą“, kurioje kartu šokama, dainuojama, dalijamasi išmintimi ir namų laimę įkūnijančia duona.
Gal išties šią dieną visi kartu ir kiekvienas atskirai tapsime truputį laimingesni?“
Dalijamės fotografijose užfiksuotomis šventės akimirkomis ir Folkloro dienos kūrybinės grupės
vadovės Vidos ŠATKAUSKIENĖS mintimis.

Kaip nutiko, kad šventę skyrėte laimės paieškoms?
Šis sumanymas kilo svarstant šių metų Dainų šventės Folkloro dienos temą. Jau kuris laikas bandome rasti
šventę vienijančią idėją, kuri sietų skirtingas tradicijos
sritis ir visais laikais būtų aktuali. Taip pat rūpi parodyti
savąjį paveldą kaip gyvą ir paveikų šiandien. Norime,
kad kiekvienas, atėjęs į šventę, tai patirtų ir sužinotų ką
nors nauja. O Laimės tema, manau, visais laikais žmogui
buvo svarbi, todėl kvietėme pasidalyti žiniomis ir patirtimi, kaip ją suvokti, kur jos ieškoti, kaip ją prisišaukti ir
išsaugoti, kaip sulaukti sėkmės asmeniniame ir šeimos
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gyvenime, pasitikti gimstantį kūdikį, kokių papročių laikytis per vestuves, įkurtuves ar kalendorines šventes,
kaip užsitikrinti ūkio sėkmę ir išvengti nelaimių. Kad ir
kurią sritį imtume, mūsų pavelde galima įžvelgti daugybę įdomių dalykų.
Ar pavyko viską išsiaiškinti? Kaip klostėsi šventės
programa?
Sudėtingiausias uždavinys teko folkloro kolektyvų
vadovams. Norintys dalyvauti šventėje ieškojo medžiagos ir kūrė programas. Kita vertus, kai iškeli idėją, turi
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pasiūlyti, kaip ją realizuoti. Visus metus rengėme jiems
seminarus ir kvietėmės etnologus, mitologijos tyrinėtojus
dr. Daivą Vaitkevičienę, hab. dr. Nijolę Laurinkienę, dr. Dainių Razauską, dr. Rasą Račiūnaitę-Paužuolienę, Nijolę Marcinkevičienę, psichologę ir psichoterapeutę Eloną Ilgiuvienę
ir kitus paskaitininkus, kurie padėjo atskleisti įvairius laimės
aspektus. Turime nemažai mokslinių tyrimų, kurie gali
užvesti ant kelio, pavyzdžiui, Radvilės Racėnaitės monografija „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore“
(2011). Ir patys parengėme šios temos pristatymą – jos potemių sąrašą su trumpais paaiškinimais, tai aptarėme minėtuose seminaruose, siekėme parodyti, kaip ši idėja arba,
D. Vaitkevičienės žodžiais, mitinis laimės principas, persmelkia visą žmogaus gyvenimą, visas jo veiklas ir gyvenamą
erdvę – nuo savų namų iki sąlyčio su anapusiniu pasauliu.
Juk žmogus nuolatos siekia kaip nors paveikti lemtį ar
atspėti, sužinoti, kas jo laukia. Tiesa, nuolat primindavome,
kad nors įprasta laimę sieti su džiaugsmu, žmogaus sėkme,
pilnatve, gausa, skalsa, tradicija teigia ir kita – sakmėse,
tikėjimuose, dainose laime pavadinamas ir žmogaus ar žmonių bendrijos – šeimos, genties, tautos, valstybės – likimas,
lemtis, dalia, kurie ne visuomet yra džiaugsmingi...
Daugelis kolektyvų, ieškojusių, kaip savo programose
atskleisti laimės sampratą, net pranoko mūsų lūkesčius,
paruošė labai įdomias programas. Sunku būtų visus išvardyti, bet norisi paminėti nors keletą: Klaipėdos „Kuršių
ainiai“ – „Kur medaus upės teka“, Neringos „Giedružė“ –
„Kunigaikščio kova su Laima“, Šilutės r.: „Verdainė“ – apie
laukininkų gyvenimą, „Ramytė“ – apie žvejų gyvenimą,
Mažeikių r. „Rėmolee“ – apie šienapjūtę, Plungės „Gondinga“ – „Žemaitiškos krikštynos“, Skuodo r. ansamblis iš
Mosėdžio – „Ir leipelė pražyda“, Palangos „Kikilis“ – „Vilko
oudeg, arba laimė žaisti“, Pasvalio „Rags“ – „Pasaka apie
Pelenių“, Panevėžio „Raskila“ – „Kurti namai be šunų,
tušti langai be vaikų“, Telšių „Čiučiuruks“ – ,,Giriuo paukštielis geiduojė“, Vilkaviškio „Sūduviai“ – „Gražūs mūsų
nameliai“, Švenčionių „Dobile“ – „Kai Dievas Senelis po
žemę vaikščiojo“, Druskininkų „Stadalėlė“ –„An skalsos
ir laimės“. Taip pat Vilniaus ansambliai: „Radasta“ – „Ir
išėjo Jonas laimės ieškoti...“, „Dijūta“ – „Laiškai iš Amerikos“, „Virvytė“ – „Lankynos“, „Kūlgrinda“ – „Palaiminimo apeiga“, „Reketukas“ – „Namai namučiai, kad ir po
smilga“, Kauno: „Šilinukai“ – „Šilo buveinė“, „Dailingė“ –
„Kur Laimės paukščiai lizdą suka“, Zarasų r. „Seluona“ –
„Ti gerai, kur mūsų nėra“ ir kiti. O kai kurie kolektyvai gal
kiek paviršutiniškai pasižiūrėjo, neįsigilino, nepasirinko
savo programai aiškesnio, konkretesnio, įdomesnio
aspekto, todėl jų programose vos grybštelėtos jaunystės
smagumo, meilės, vedybų ar kitos temos. Sulaukėme
ir kritinių pastabų: ko jūs norite iš tų ansamblių, kalbate
apie programas kaip apie teatrą. Tikrai neskatinome vaidinti vien dėl vaidinimo – norėjome, kad į tradiciją būtų
pažvelgta kaip į visumą, kad atskirus jos reiškinius sugebėtume parodyti platesniame paprotiniame, senosios
pasaulėžiūros kontekste. Daugelyje programų dainas

„Kur laisvė eina, ten laimė seka“ – dainos ir apeigos ant
Gedimino kalno.
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Iš upės apjuosimo „Laimės juosta“.

lydėjo pasakojimai, patarlės, buvo stengiamasi gyvai
parodyti kokį paprotį. Tai padaryti įdomiai, subtiliai
tikrai nelengva, bet manau, kad pastangos atskleisti
mūsų kultūrinio paveldo įvairovę tikrai pasiteisina.
Ypač tai matyti bendraujant su jaunais žmonėmis, su
visuomene, kuri nuo mūsų tradicinės kultūros jau gerokai nutolusi, net dainas ji suvokia labai paviršutiniškai.
O kai daina suskamba tam tikrame paprotiniame ar
žinių kontekste, ji kitaip išgirstama.
Mums atrodo, kad folkloro gerbėjų bendruomenė
yra didelė, kad mūsų daug, bet žmonės iš šalies sako,
kad gyvename uždarą gyvenimą, į kurį kitiems sunku
prasiskverbti. Tad norint savo idėjomis dalytis, svarbu
atsigręžti į žiūrovus, kreiptis į juos tiesiogiai, tuomet
gali būti išgirstas. Manau, kad tik taip mes galėsime
folklorą sugrąžinti visuomenei.
Gavę šią temą, ansamblių vadovai, kurie tikrai gilinasi į folklorą, tradicinę gyvenseną, mąstyseną, džiaugėsi galimybe dar praplėsti savo žinias. Jie sakė, kad
ši užduotis suteikė naujų impulsų ir idėjų ketveriems
metams. Manyčiau, kad tai – laimėjimas. Kita vertus,
mes visada skatiname, kad jie žinių semtųsi ne vien
iš knygų, bet pakalbintų savo krašto žmones, ieškotų
idėjų ar turimų žinių patvirtinimo savo aplinkoje.
Pagrindinis dienos akcentas buvo duonos sunešimas
ir palaiminimas „Prie Laimos stalo“?

Kurdami šventės programą, visada galvojame, kaip
sutelkti visus didelio viešo renginio dalyvius ir kartu
atlikti prasmingą veiksmą, apeigą, kuri visiems būtų
suprantama, visus jungtų ir kiekvienas galėtų dalyvauti.
Šioje šventėje tokių akcentų buvo keletas. Visų pirma
minėtas duonos sunešimas ant bendro stalo Katedros
aikštėje. Pasiūlėme, kad kiekvienas kraštas atsivežtų
savo duonos, kad parodytų, kokia ji įvairi: ir šventinė, ir
kasdienė, o gal tai vaikams skirtas pagrandukas, iš vienų
ar kitų grūdų, su skirtingu raugu kepama. Duoną kepė
ir visiems ragauti vežė patys folkloro ansamblių nariai
(paprašėme receptų, nuotraukų, juos galbūt pavyks
paskelbti Lietuvos liaudies kultūros centro „Facebook“
paskyroje ar interneto svetainėje).
Buvo šventėje ir kitų apeiginių veiksmų: upės apjuosimas „Laimės juosta“ – t. y. dainavimas, muzikavimas
abipus Vilnelės, tarsi suaudžiant gamtos nytis – laisvai
tekančios upės srovę su žmogaus minčių ir linkėjimų
ataudais; lipimas į Gedimino kalną, kur vyko istoriniam
Lietuvos laisvės keliui atminti skirtos apeigos, skambėjo karinės-istorinės dainos, – šią šventės dalį pavadinome „Kur laisvė eina, ten laimė seka“. Laimas ir Dalias
pakvietėme susiburti į „Laimų-Dalių krivūlę“...
Visi šventės dalyviai prisidėjo ir prie „Laimės šulinio“
kūrimo. Kiekvienas kolektyvas parengė dovaną, susijusią su savo krašto tradicijomis ar ansambliu. Dovanų
buvo įvairių, labai išradingų (jas taip pat nufotografa-

47

Dainų šventė

vome ir norėtume paskelbti internete), pavyzdžiui, Laimės saga gyvomis gėlėmis apipintame krepšelyje arba
labai gražūs eiliuoti Sedos vaikų ansamblio „Rėmoliukaa“ linkėjimai. Visas dovanas sukrovėme į kubilus, ir
jos atiteko tiems, kurie ėjo „Laimės taku“ – t. y. atrado
ir įveikė iš anksto parengtas, šventės erdvėje išdėstytas žinių, sumanumo, ištvermės ir kitokias užduotis
(surinkti keimerį – savotišką senovinį Rubiko kubą,
spėti mįsles, sekti pasakas, atpažinti augalus, gyvūnų
pėdsakus, nušokuoti tam tikrą atstumą maiše, „nušauti
mešką“ – keturpėsčiam su pagaliais rankose pasiekti
taikinį ir jį numušti...). Mums nuoširdžiai talkinusios
merginos iš Kultūros kolegijos Julija Klimaitė ir Virginija
Ivanauskaitė, pamačiusios tas dovanėles ir jų aprašus,
sakė: „Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė.“
Vis dėlto pagrindiniai akcentai buvo šventės pradžia
ir pabaiga – pradėjome šventę nuo gražios santalkos, o
ją baigė koncertas-vakaronė „Laimei vartus atvėrus...“
Katedros aikštėje.
Dalyvių buvo tiek daug, o programa tokia gausi
ir įvairi, kad net smalsiausias žiūrovas negalėjo visur
suspėti...
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Taip, bet galėjo pasirinkti. Šiais metais šventės dalyvių buvo ypač daug ir kiekvienas kolektyvas parengė
programą pagal savo jėgas. Prieš šventę vyko ansamblių apžiūros, jei matėme jų pastangas, skatinome,
kvietėme dalyvauti šventėje. Planuodami kolektyvų
pasirodymus, šį kartą neskirstėme jų pagal regionus,
bet norėjome, kad kuo išsamiau atsiskleistų atskiros temos – todėl vienoje vietoje buvo kalbama apie
namų, vedybų laimę, kitur apie ūkio sėkmę ar bendriau
svarstoma apie mitinę ir žmogiškąją laimę. Taip pat
norėjome, kad kolektyvai iš skirtingų kraštų pamatytų
vieni kitus. Tie, kurie parengė įdomiausias programas,
išsiskyrė atlikimo kokybe – koncertavo pagrindinėse
scenose, kur visuomet yra žiūrovų. Kiti ansambliai pasirodė „Po klevu“ ar „Po liepa“, „Pievelėje“ ir kitur. O po
savojo pasirodymo visi galėjo eiti žiūrėti kitų koncertų,
dalyvauti įvairiose programose: šokti „Jaunimo kieme“
ar „Muzikantų kertėse“, klausytis paskaitos, velėti
žlugtą prie „Laumių liepto“, išsiperti „Laimos pirtyje“
ar užsukti į „Žolynų daržą“ – įvairiose vietose vyko
daugybė renginių, tikrai nebuvo laiko nuobodžiauti.
Mane nustebino mūsų kultūros ministras. Jis ne tik
kaip šeimininkas su duona pasitiko šventės dalyvius ir
pradėjo Folkloro dienos programą, bet ir beveik visą
dieną vaikštinėjo po parką, žiūrėjo ir džiaugėsi. Gaila,
kad Lietuvos televizijai trūko pajėgų ir Folkloro dienos
koncertai nebuvo transliuojami tiesiogiai, priešingai nei
kiti Dainų šventės renginiai. Buvo filmuojamas tik baigiamasis koncertas. Bet tikimės, kad vėl turėsime LLKC
užsakymu sukurtą Folkloro dienos filmą. Darbavosi puikūs operatoriai – Donatas Buklys ir Algis Martinkėnas,
tad bus tikrai gražių kadrų.
Koncertus pagyvino puikūs jų vedėjai – kiekviena
scena turėjo savo šeimininką, kaip juos suradote?
Vieni jau buvo anksčiau atrasti, išbandyti, o kitus
pasiūlė kolektyvai – yra daugybė žmonių, kurie išmano
senąją kultūrą ir puikiai jaučiasi scenoje. Be gerai
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pažįstamų Gražinos Kadžytės, Dariaus Mockevičiaus,
mums talkino ir Vaida Galinskienė, Jonas Bajoriūnas,
Algirdas Breidokas, Sigutė Mudinienė, Raimonda Česnauskienė, Albina Venskevičienė, Janina Vileikienė, Zita
Duchovskienė ir kiti. Liko ir pamirštų, pavyzdžiui, Jolita
Lubienė... Kai ansamblių pasirodymai vyksta nedidelėse
scenelėse, galima jų ko nors paklausti, pakomentuoti,
paaiškinti rodomą apeigą, pasidalyti žiniomis. Tuomet
ir koncertas būna laisvesnis, demokratiškesnis. Kai yra
geras šeimininkas, visiems smagu, taip atsiskleidžia ne
tik tradicija, bet ir kūrybingas asmuo. Toks jaukus bendravimas žiūrovui įsimena ilgam.
Minėjote, kad laimės šią dieną atnešė ir svečiai...
Šiais metais sutapo du dideli renginiai, dvi šventės –
Dainų šventė ir tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, kurį paeiliui rengia trys Baltijos šalys – Lietuva,
Latvija ir Estija. Tokias dideles šventes rengti vieną
po kitos labai sudėtinga – gali pristigti jėgų, įkvėpimo
ir žiūrovus sunku sukviesti du kartus. Pasvarstę ryžomės rizikuoti ir šias šventes susieti. Supratome, kad
tarptautinį folkloro festivalį įterpdami į Dainų šventę
nušauname du zuikius – kameriškesniam „Balticos“
festivaliui turėsime žiūrovų, o Dainų šventės Folkloro
dienai suteiksime naujų spalvų – juk svečiai laimę neša.
Ir, manau, kad žiūrovai tikrai turėjo kur paganyti akis. O
organizatoriams iššūkių buvo daug – šiais metais suvokėme, kad laimė yra ir didžiausias išbandymas...

„Prie laimės stalo“ – duona iš visos Lietuvos.
Keiičio Kagio ir Martyno Vidzbelio nuotraukos.

Looking around the garden
of fortune
The Folklore Day, “Destined by Laima”, of the
Lithuanian Song Festival “Here is My Home”, brought
together 320 ethnographic and folklore ensembles
from all of Lithuania and 10 foreign collectives. All
day more than 6,000 participants of the festival sang,
danced, played music, presented various traditions
and crafts. The international folklore festival “Baltica” was also part of the Song Festival. Both festivals
interconnected with the topic of laimė (happiness,
fortune), everyone was given knowledge of how to
gain and keep it. Laima or Laimė is the name of an
ancient Baltic goddess, therefore the space of the
festival was called “Laima’s Garden”; here various
collectives shared traditional knowledge — how to
invite fortune into your personal and family life, how
to welcome a newborn child, what customs should
be followed during a wedding, house-warming and
calendrical holidays, to ensure agricultural success
and avoid disasters. The festival is discussed by Vida
ŠATKAUSKIENĖ, head of the Folklore Day creative
team.

Kalbino Saulė Matulevičienė
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Žolininkų pamokymai ir parodymai:
„Ką žolynai kalba apie Laimę“
Rita BALKUTĖ

Folkloro dienos programa „Laimužės lemta“ buvo
skirta baltų deivei Laimai – žmogaus likimo lėmėjai ir
moterų globėjai. Įvairius Laimės pavidalus buvo galima
atpažinti Bernardinų sodo ir Gedimino kalno papėdės
scenose, kiemelių koncertuose, mokymuose, pokalbiuose, žaidimuose.
Bernardinų sodo vaistinių augalų kiemelyje įsikūrė
Laimės dvaro „Žolynų daržas“ su 35 žolininkais iš visos
Lietuvos: Anykščių, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių,
Molėtų, Panevėžio, Plungės, Prienų, Šakių, Ukmergės
rajonų, Pagėgių savivaldybės, Vilniaus ir Kauno miestų.
Daugelis žolininkų tiki, kad didžiausia laimė yra sveikata, todėl pasakojo, kaip ją saugoti, o susirgus, kokiais
žolynais gydytis.
Su visu glėbiu džiovintų ir gyvų augalų atvyko
garsioji žolininkė iš Žemaitijos – Jadvyga Balvočiūtė

„Žolynų daržo“ šeimininkai. Folkloro diena „Laimužės lemta“.

50

(Mažeikių r.). Žinias apie augalus ji sukaupė iš vietos
žmonių, daugiausia moterų. Pažinti augalus ir jais gydytis mokėjo ir krikšto mama Uršulė Balvočienė, močiutė
Marijona Jokupienė. J. Balvočiūtė pateikė keliasdešimt
receptų, sugrąžinančių laimę – sveikatą, besidominčius
konsultavo apie vaistinius augalus, jų paruošimo ir vartojimo ypatumus, rodė atsivežtus augalų pavyzdžius.
Ramūnui Daugėlavičiui (Anykščių r.) žoliavimo tradiciją pažinti padėjo mama, močiutė ir dėdienė. Kurdamas savo arbatas jis pasitelkia ne tik Lietuvos tradicinės
medicinos žinias, bet ir įvairių Rusijos, Kinijos mokyklų
patirtį, Tibeto medicinos tradiciją. „Žolynų darže“ jis
pademonstravo trumpą arbatos gėrimo ceremoniją ir
trejų devynerių žolynų arbatą:
„Plikome 27 senovinių augalų arbatą, kurią taip pat
galima daryti kaip trauktinę. Arbatą iš kaušo geria daug
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žmonių... Nulieju žemelei lašelį, pasakau gerą žodį
žmogui ir tas žodis šį gėrimą dar sustiprina. Tikiu, kad
linkėjimai pildosi. Slaptasis 28 arbatos ingredientas –
geras žodis, kurį galite pasakyti kitam“.
Aušrinė Šėmienė (Vilniaus m.) žoliavimo tradiciją
perėmė iš močiutės Pranciškos Krištopaitienės, gimusios 1909 metais. Ji mano, kad mes turime stebuklingų
augalų nemažiau nei Rytų kraštai. Vienas tokių – gaurometis. Pasak A. Šėmienės, su šiuo augalu susiję daug
legendų. Viena iš jų skelbia, kad deivė Lada, pagailėjusi
sergančių žmonių, iš dangaus numetė vaistingųjų augalų
sėklų. Pirmasis išsiskleidė gauromečio žiedas. Lietuvoje
jis dar vadinamas ožkarože, ožrože, kazoku. Buvusi žurnalistė Bernardinų sodo lankytojams pasakojo:
„Visi galvoja, kad stebuklingi augalai auga kažkur
Rytuose: ženšenis, auksinė šaknis arba ginkmedis, bet ir
mes turime stebuklingą augalą – siauralapį gaurometį.
Jame dešimt kartų daugiau vitamino C nei citrinose.
Apie siauralapį gaurometį Lietuvoje mažai žinoma,
nors jis labai vaistingas, jo veikimas pagrįstas ir mokslo
žiniomis. Iš gauromečio išgautas hanerolas naudojamas vaistams nuo prostatos vėžio gaminti. Siauralapis
gaurometis ir liaudies medicinoje naudojamas labai
plačiai – urologinėms, ginekologinėms, skrandžio ir
virškinimo sistemos ligoms, peršalimui gydyti, infekcijoms slopinti, toksinams iš organizmo šalinti, ypač apsinuodijus maistu ir alkoholiu, padeda išsekus, slopina
galvos skausmus, stiprina plaukus ir t. t.“
Profesionali gydytoja fitoterapeutė iš Klaipėdos
rajono Zofija Tikuišienė mano, kad laimė – tai sveikata ir
grožis. Ji Laimės dvare siūlė įvairių žolelių kompozicijų:
„Jauninanti kompozicija moterims“, „Padeda šalinti

stuburo ir sąnarių druskas, tinka dirbant kompiuteriu“,
„Padeda dėl širdies neurozes, nemigos“, „Palaiko
sąnarių darbą“, „Padeda išlaikyti lygią ir standžią
odą“, „Jauninanti kompozicija vyrams“ ir pan. Pasak
gydytojos, daugelis žolelių rinkinius naudojusių žmonių
patvirtina jų švelnų ir harmonizuojantį poveikį. Dalį
savo mišinių fitoterapeutė dovanojo šventės dalyviams
ir rengėjams.
Rasa Šimonienė (Ukmergės r.) pristatė Veprių apylinkėse augančius vaistinius augalus. Kiaulpienių šaknis,
kurios skatina medžiagų apykaitą, varnalėšas, kurias ji
siūlo valgyti vietoj traškučių ir taip skatinti medžiagų
apykaitą. Kad oda būtų kaip iš pieno plaukusi, į vonią
žolininkė siūlė pilti saujelę žolynų su druska, naudoti
muilą su ramunėlėmis, levandomis ir kitomis aromatinėmis žolėmis. Pasak R. Šimonienės, jei žmogus
gražus, jis ir laimingas. Šventės svečius Rasa vaišino ir
natūralia piene virta gilių kava, siūlė paragauti prieskoninių augalų – kalendros, kanapių sėklų. Apie augalus
R. Šimonienė nuo mažens girdėjo pasakojant močiutę
Marytę Čivienę, kartu juos rinkdavusios šeimos reik
mėms, žinias kaupė Veprių apylinkės kaimuose, taip pat
iš vietinio nepaprasto ir įdomaus žmogaus žolininko
Algio Surdoko.
Ištisą spektaklį parengė Tarpučių bendruomenės
(Šakių r.) žolininkės, pasivadinusios „Čeraunykių
aptieka“. Rūta Mickaitienė, Vilma Greičienė, Virginija
Sutkuvienė, Marija Jaudagienė, Asta Inkratienė liaudies
medicinos žinių sėmėsi iš knygų, spaudos, močiučių
pasakojimų. Jos ne tik pardavinėjo pačių rištas vantas,
medų, bičių duonelę, pasakojo apie įvairias užpiltines,
bet ir darė „masažą“ sergantiems radikulitu:
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Vyriausia žolininkė – Janina Bikinienė iš
Panevėžio r., Trakiškių.

Trakiškių moterys degino dagį ir aprūkė
nuo bailės.

„Mes masažą darom su tais įrankiais, prie kurių
esame pripratusios. Vyrams kas svarbiausia – pečiai.
Kad pečiai būtų stiprūs, pamasažuosime su senoviniu
lyginimo ir grundymo įrankiu – rumbe. Visą kūną atpalaiduoja – juk per nugarą eina visi nervai... Užpakaliui tiks
kočėlas... Galvos masažui gerai šukos linams šukuoti...
Ir viskas veltui! Dabar suvalgykite mėlynių uogų – natūralių vitaminų akims, kad gražias damas matytumėt.
Dabar duosime stiprybės lašų, ir būsit strainas vyras!“
Vienas jauniausių žolininkų – Marius Lasinskas
(Kauno r.). Pasirinkti vaistininko specialybę jam padėjo
seneliai, tėvai, kurie gyveno vienovėje su gamta. Daug
žinių patikėjo dėstytojas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius dr. Tauras Mekas,
taip pat provizorius vaistažolių specialistas Edvardas

52

Kazlauskis. Patirties M. Lasinskas įgijo bendraudamas
su žolininke Janina Danieliene, Danute Kunčiene ir
kitais „Žolinčių akademijos“ kolegomis. M. Lasinskas
pristatė paties sudarytus mišinius: „Džiaugsmas“,
„Ramus miegas“, „Lengvas virškinimas“, „Padidėjus
rūgštingumui“, „Gardžioji“ ir kt. Kartu su D. Kunčiene
jis visus vaišino „Laimės“ gėrimu – vandeniu su natūraliais augalais. Pasak žolininkės, vanduo pasiima augalų
jėgą, o žmogus jos įgyja gerdamas vandenį.
Kulinarės-konditerės specialybę įgijusi Nijolė Makiejevienė (Plungės r.) ūkininkauja ir augina vaistinius,
prieskoninius augalus, taip pat juos renka natūraliose
augimvietėse. Žolininkė pasakojo, kad šalia jų tėvų
gyveno dvi mamos Justinos močiutės, seserys Jundulaitės, ir tėvelio mama Stasė, kurios nuo mažumės ves-
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davosi ją su seserimi į miškus uogauti, grybauti ir rodė
vaistinius augalus. Patyrusios žemaitės neleisdavo iš
daržo išravėti piktžolių, jas taip pat naudojo vaistams.
Paskatinta močiutės Vaivos Jundulaitės, N. Makiejevienė grįžo į kaimą ir tęsia senąsias žoliavimo tradicijas.
Ji visiems siūlė prisiskinti gamtoje augančių „salotų“,
kurioms pagardinti nereikės jokių prieskonių.
Švenčionių krašto Laimės žolynus pristatė Rasa
Breidokienė. Žolininkė pasakojo, kad folkloru pradėjo
domėtis mokydamasi Lietuvos veterinarijos akademijoje. Šeimoje auga penki vaikai, tad moteris stiprybės
semiasi iš Lietuvoje augančių žolynų. Pasak R. Breidokienės, ji su vyru Algirdu, veterinarijos gydytoju, jau
trisdešimt metų lanko Labanoro girios senolius ir ten
semiasi išminties. Žolininkė nesistengia įpiršti savo
arbatų, gydomųjų nuovirų, tačiau siekia kiekvieną
paskatinti atsigręžti į mūsų pievas, šilus, ten atrasti
bent akimirką ramybės, pasisemti stiprybės.
Jau trečioje Dainų šventėje dalyvaujanti Rita Balsevičiūtė (Prienų r.) žoliavimo tradiciją perėmė iš didžiausių savo mokytojų – senelių Onos Vindziulienės ir
Janinos Bagdanavičienės. Patirties sėmėsi iš žolininkės

Valkauskaitės, o užkalbėjimų tradicijos mokėsi iš senolių Rozalijos Ališauskienės, Sinkevičiūtės, Seniavskos.
„Žolynų daržo“ lankytojus Rita supažindino su retesnių
vaistažolių – šventagaršvių, palemonų, skudučių, valerijonų – antpilais, gydančiais depresiją, nemigą, širdies
neurozę. Parodė gyvatžolės antpilą, kuris sutraukia,
gydo kraujavimą, profilaktiškai vartojamas nuo auglių,
miomų. Ant jos stalo buvo ir juodojo beržo grybo antpilas, vartojamas skrandžio ligų profilaktikai, erškėčio
šaknų, sukatžolės lapų, gudobelės žiedų ir vaisių,
kaštonų žiedų ir vaisių, kadagių šaknų, grybų antpilų.
Rita ne tik tarmiškai kalbėjo apie vaistažoles, vadino jas
liaudiškais pavadinimais, bet papasakojo ir apie savo
krašto žolininkus. Visus sudomino savam krašte išgirstos sakmės apie laumes: „Vilkinykų laumės – prociaunykės“, „Noreikiškių laumės – motka ir duktė“, „Gelionių
ežero laumė“, „Klampų raistuko laumė Arcėja“, „Balta
boba ant Kryžakalnio“, „Laumės sūnus“, „Laumių nujodinėti arkliai Kruncikuose“, „Kaip Jonas Šnipelių miške
ieškoj paparčio žiedo, ba norėj būt laimingu“, „Kaip
Gripiškių Juozas nešioj kepurėj šikšnosparnį, banorėj
būt laimingas ir viską žinote“ ir kt. Janina Armanavi-
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čienė iš Stakliškių kaimo jai pasakojo, kad Laumė buvo
tikra Laimos sesuo, ir jos abi globojo vaikus:
„Sako, kad kap vaikas užgema, tai tuoj Laima jam
duoda dalią. Laimą visi gerbė, o Laumės bijoj, ba sako,
kad vaikus gali apmainyt. Ką tik gimusius vaikus kokias
dvi savaites žibydavo prieg balanos. Pakolai žiba balana,
tolai nesirodo Laumė. Tai tep ir budėdavo. Žinokit, kad
Laumė ne tokia jau pikta. Būdavo, kad senovėj moterys paiminėdavo rugius, o mažo vaiko neturėdamos
kur palikt, nešdavos su savim. Paguldo pavėsyj kur po
krūmu, bile tyli, ir gerai, o pačios ik vėlumi paimdinėja
rugius. Tai va viena bajino, kad dirbo, dirbo, tyku, tai
da vis, sako, padirbės. Kad paskiau klauso, kad vaikas
neverkia, o kvatojas. Ji trenkė darbą ir lakia žiūrėt. Kad
žiūro: kokia moteriškė svetima vaiką jos tik supa, bovina.
Pamačius ją, šast, vaiką paguldė ir tep graitai pabėgo.
Atejus žiūro ir savo akim nevierina, vaikas atrodo ir
pamaitintas, ir sausas, ir da ne tuose skarmaluose, kur
buvo, o šilkuose inrėdytas ir da juosta sujuostas... Moteriškė tik tada suprato, kad čia Laumės darbas. Laumės
myli procaunykus žmonis ir jiem padeda. O tinginėm
motkom ir vaikus užbovina negyvai, gal už tai jų bijoj!“
Adelė Karaliūnaitė (Pasvalio r.) sako, kad didžiulė
laimė yra pažinti žolynus, juos tinkamai surinkti, užmigdyti, o kai prireikia – pažadinti žolynų galias, kad teiktų
žmogui sveikatą, grožį, ramybę. Žolininkai laimingi, nes
jų sukurti mišiniai gaivina kūną, stiprina dvasią, nura-
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mina širdį, skatina kūrybingumą ir taip didina laimingų
žmonių skaičių.
Besidomintis krašto istorija ir tautiniu paveldu Jonas
Gvildys (Šakių r.) iš tėvo, senelio ir prosenelio, kurie
buvo eiguliai (miškininkai) paveldėjo meilę bitėms. Jis
atvežė parodyti visą medaus atsiradimo kelią –nuo
žiedo, bitės iki vartotojo. Bitininkas rodė atsivežtą
drevę ir pasakojo, kad bitės seniau buvusios miškų
gyventojos, iš miško žiedų nešė medų. Prie medaus
kelio stendo galima buvo susipažinti ir su visais bičių
produktais, išskyrus bičių pienelį, kuris greitai genda.
Ne pirmus metus Dainų šventėse dalyvaujanti, visų
laukiama Regina Rabcevičienė (Molėtų r.) pasakojo, jog
kai kuriuos augalus ji renka su ypatingomis apeigomis:
„Šiais laikais kyla daug yra problemų dėl nevaisingumo, moteriškų ligų, o žolelės daro stebuklus ir
padeda žmonėms jų bėdoje. Moterims tinkamiausias
augalas – vienašalė užgina, o vyrams – kaštonų žievė.
Vienašalę užginą gali rinkti tik dviese, vyras ir moteris,
turintys vaikų, iki dvyliktos valandos. Bet jokiu būdu
negalima jos rinkti susipykus. Rudenį rinktos kaštonų
žievelės – vaistas vyrams. Jei vyrams sunkiau yra
„pagaminti“ lėliuką, jos kaip tik padeda.“
Ji siūlė ir mišinius nuo cholesterolio: nuo kraujagyslių
užkalkėjimo saugo varnalėšų šaknų, šilinių viržių, pupelių ankščių ir mėlynių lapų mišinys. Vienodomis dalimis
sumaišytas ir geriamas triskart per dieną po valgio, jis
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pagerina žmogaus savijautą. Prie nepaprastomis savybėmis pasižyminčios moters pasikalbėti, gauti patarimo
ėjo ne tik kūno, bet sielos skausmų varginami lankytojai.
Vilija Šaparnienė (Panevėžio r.) į Vilnių atvažiavo
ne viena, o su puikiu ansambliu iš Trakiškių „Margutis“
(vadovė D. Kirsnienė). V. Šaparnienei pažinti augalus
ir jų ypatingąsias galias taip pat padėjo mama, kaimo
žolininkė, folkloro ansamblio dalyvė. Ji pristatė „Laimės
arbatą“ iš šaltmėčių, ežiuolių, juodųjų serbentų lapų ir
kraujažolių, o išradingos ansamblio moterys lankytojus
gydė „Nuo gričiolų, nuo primečio, nuo kinkų drebėjimo“,
„Kad velnias atstotų ir piktos dvasios nesikerotų“, „Nuo
gumbo, nuo prietvaro ir nuo irmedžio“. „Ligonis“ turėjo
atsiklaupti prie puodo, kuriame buvo deginamas dagys,
padedantis atsikratyti bet kokių baimių:
„Mūsų vyriausioji močiutė Janina Bikinienė išmokė
tų gudrybių, ji daugiausia turi žinių. Mes paklupdom
žmogų, uždengiam jį su paklodi ir liepiam tais dūmais
kvėpuoti, kad gaudytų švintų dūmelių nuo bailės, nuo
visa ka... Po to pamušam, katras nebijo mušimo. Jei
vaikystėj nebuvo mušamas, jis duodasi... Pavanojam
kaip pirty, per pakinklius užduodam, visur. Paskui va
apsukam tris kartus ir patepam sąnarius va šituo alyvų
žiedų užpiltini nuo sąnarių uždegimo...“
V. Valuškienė noriai dalijo receptą turintiems problemų su sąnariais:
„Aš pati išsigydžiau savo kelį. Eidavau, nebepaeidavau, sustot reikėdavo. Man viena moteris pamokino
kirpykloj. Nuvėjau, ji sako: „Kas tau yra, kad visąlaik
dejuoji, už kelio susiėmusi? Užsipilk alyvų žiedų ir
pasveiksi“. Tikrai! Šįmet užsipyliau alyvas degtine ir
išbandžiau – mačija. Gal ir žmonėms mačys“.
Janina Bikinienė (Panevėžio r.), perėmusi savo
,,babos“, mamos ir kitų kaimo moterų patirtį, ant kaklo
pasikabino lapelį, nuo kokių ligų padeda pasveikti:
„Nuo gumbo, nuo prietvaro ir nuo irmedžio“:
„Mes visas ligas gydom, o vyrų ligas gydom labiausiai. Jei susirgtumėt, tai kreipkitės pas žolininkes, ir
būsit sveiki! Tiktai, žinokit, reikės receptą išpildyt, kurį
duosim. Va jei, matai, vaistus duodi, jeigu, saka, suplaki,
suplaki ir užmiršti išgert, tai vėl, saka, daktaras netikįs,
tai čia raikia viskas neužmiršt, padaryt viskas, kad teisingai būt, kaip daktaras liepė.“
„Ligonis“ čia pat močiutės teiraujasi, o kokios gi
būna tos vyrų ligos? Senolė nepasimeta ir išpyškina:
„Nu tai kuo gi vyrai dažniausiai suserga? Prietvaras!
Prietvaru seniau vadindava prostatą. O aš kai turiu čiut
ne šimtas metų, žinokit, vaikai, aš viskų iš senovės pasakoju jums. Kaip man liepe bobute, mama, tai aš teip
visus ir gydau. Ir mano ligos visos vadinasi senoviškai.“
Žiūrovai ir toliau klausinėja: „Tai, močiute, kas per
liga gumbas? Nuo gumbo aprūkot?“ J. Bikinienė: „Taigi
pendicitas!“ „Kokia liga yra irmedis?“ Močiutė nuo
Panevėžio toliau moko:

„Taigi gripas! Saka: „Kaulus tep sukioja, tep sukioja“.
„Vaikel, tau gal irmedis!” Nu teip ir atspėjam. Arbatyčių
visokių išverdi ir irmedis praeina. Nu ar nesergat? Nu tankiai sergat, kad labai sąnariai skauda, visa. Nu va, aprūkai, ir viskas būna gerai. Jeigu būtų sūpynės senobinės
pasisupti ir da pirty jum išvanotų, tai tikrai būtų sveikas.
Dabar nė pirčių yra, tik dušai... A kuo gi trinatės? Kokiais
gi plaušais? A mes liepų plaušais trynėmės! Liepa – tai
moteriškas medis, bet žinot... Vienu žodžiu, tais liepų
plaušais kai patrini, tai, žinok, atjaunėji kokiu dešimt
metų. Išeini iš pirties liepų tom karnom išsitrynįs... Bet
išmirko tas karnas ir pasidaro tokios ragožės – ir kvepios,
ir meilios, ir lipnios... Prisiminkite: liepa – moteriškas
medis, tai mazgokitės, liepų plūšais trinkitės, ir būsit
sveiki vyrai visi ir jokiom ligom nesirgsit!“
Vlada Tumelienė (Panevėžio r.) vaikštinėjo su lentele, kad gydo „Nuo gričiolų, nuo primečio, nuo kinkų
drebėjimo“:
„Gričiolai yra angina, priemetis – nu tai išgąstis. Nuo
priemečia aprūkam, turem geltonų dobiliukų. Su dobiliukais aprūkom vaikus. Šunes plaukų turem, jeigu šuva
išgąsdina. Man vaikystėj yra išgąsdinęs šuva, tai mama
su bobute aprūke grynai su šunų plaukais to paties
šunes, kuris išgąsdino. Nuo kinkų drebėjimo... Nu tai
ateina, kinkom drebančio, nu tai duodi iš to buteliuka,
nu vis tiek pasveiksta kažkiek.“
Labiausiai vertinamas V. Tumelienės vaistas
„Kondrotas“: „Miškinės sidabražolės šaknys, užpilta
natūraliu kulinarinio paveldo produktu. Tinka nuo 99
ligų“, kurio ji čia pat ne vienam davė paskanauti: „Čia
šituos vaistus į vidų mes duodam, nes iš vidaus išvaryt
reikia ligas.“ Vaizdžios pamokėlės traukė lankytojus, ne
vienas sutiko ir apsirūkyti, kad velniai atstotų ir piktos
dvasios nesikerotų.
Mokslininkės Birutė Karpavičienė ir Jolita Radušienė
(Vilniaus m.) lankytojus kvietė filosofiškai pažvelgti
į mus supantį pasaulį: „Raskite laiko pasivaikščioti
po pievą ar mišką, klausytis paukščių, įkvėpti vasaros
kvapų. Mėgaukitės pažinimo džiaugsmu, kai bevardė
žolė tampa keturbriauniu čiobreliu, paprastąja jonažole ar vaistiniu putokliu. Rinkite tik gerai pažįstamus
vaistinius augalus.“ Puikiosios žolininkės atsivežė
gausybę gyvų augalų ir apie kiekvieną pasakojo: „Jei
reikia, tai nusiskinkite jonažolę. Laimės gal ir nesuteiks,
bet liūdnas mintis ir depresiją tikrai gali išblaškyti. Jūsų
nuotaiką pakels ir vaistinė agurklė, tačiau didžiausią
džiaugsmą ir laimę teikia domėjimasis aplinka ir noras
pažinti augalus.“
Bartas Giedraitis (Pagėgių sav.) į šventę atvažiavo
kartu su Vilkyškių krašto moterimis ir žolynais. Pasak
jaunojo žolininko, didžiausią laimę neša tie augalai,
kuriuos globoja Rambyno kalno liepose gyvenanti
gegutė: „Gegutės didžiausia pagalbininkė yra Laima,
kuri lemia žmonių likimus. Rinkdami ir džiovindami
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Arbata vaišina Ramūnas Daugėlavičius iš Anykščių r.

žolynus visuomet tikime, kad šie žolynai žmonėms neš
laimę ir sveikatą visus metus.“
Varėnos kultūros centro Sarapiniškių filialo folkloro
ansamblis (vadovė Milda Balkuvienė) Folkloro dienai
paruošė įdomią programą „Jono žolałės – tai sveikatėłė“ – apie žolynų rinkimo tradiciją per Rasos šventę.
Pasak ansamblio narių, nors papartis ir nežydi, bet yra
geras vaistas:
„Anais metais mano karvelė kap nuvėjau per šventų
Jonų melžč, tešmuo didziulis, sucinįs, nedaslaidzia,
spardo, niekap negaliu pamelžč, net verkc pradėjau.
Nuvėjau in susiedkų, sakau: „Tai jūs man pasakykit
kas dar pasdarė?“ Sako: „Nu tu pagyvenus moteriškė,
nesupranci, kas pasdarė – nu tai apčėravojo kas nor.
Aš tau, – sako, – duosiu paparčio joninių išvakarėse
pririnkto, tai tu, sako, dėk an koštuvio ir melžk. Nu tai
pirmų roz kap nuvėjau melžt, bet jau toj karvelė kų tai
čiujino, ji žiūro skersa, žiūro, bet rozų, kitų pamelžiau,
atleido tešmenį ir tokis pasdarė toks pats, kap buvo, ir
viskas baigės labai gerai.“
Kita ansamblio dalyvė prisiminė, kad jos mama Joninių išvakarėse prisiskindavo žolynų:
„Mano motulė tai, būdavo, Joninių vakari prisrenka
žolynų ir vienų saulalį pirkioj už abrozo užkiša. Sako:
„Reikia žiūrėc, kap ciej žolynukai džiūsta. Jeigu jiej
gražiai džiūsta, be jokio pelėsiuko, tai reiškia namuose
visus metus visi bus sveiki, laimingi ir turtingi. Ir dar
vienų kuokštelį užkiša už balkio, kad atajį koki kaimynai
blogu savo akim nenužiūrėt visų. Va! Tai dėl to mes cia
juos ir renkam.“
Dainininkės papasakojo ir apie garsų žolininką iš
Pamusių kaimo Konstantiną Dukštą:
„O gi iš mūs Pamusių kaimo Konstantas Dukšta irgi
buvo labai dzidelis žolininkas. Tai jisai šitu Jono žolali
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„Čeraunykių aptiekos“ iš Tarpučių, Šakių r., stiprybės lašai.

gydė kepenų ligas visiem. Ir ana kap Versecko Mariulės
tėvulį išgydė, ar žinot? Tai jisai iš po lazdzyno atsineša
saujų lapų, akacijos žiedų, alksnio pumpurų ir iš visko
išverda tokį viralų, nukošia ir tėvuliu liepadavo tan
medzinian kubilukan inlipc ir pasėdėc tan vandenin. O
paskui išlipa iš to vandenėlio, atsigula laškon, o motulė
su dukreli raudonų tokį audeklų virš jo galvos ištiesia ir
liepia jam žiūrėc tan audeklan. Ir šitep padarė kiek rozų,
ir va išgydė tų žmogų. Tai Mariulė dar ir po šiai dzienai
dėkavoja jam.“
Po pamokančių ir įdomių pasakojimų Bernardinų
kiemas skambėjo nuo dzūkiškų dainų.
Dzūkų dainininkėms atitarė ir Kauno rajono ansamblis „Sedula“ (vadovė A. Vozgirdienė), paruošęs tradicinių šio krašto dainų programą „Žolynai kalba apie
laimę“. Savo programą kaunietės pradėjo legenda apie
sedulą, kurios vardu pavadintas ansamblis:
„Seniai labai seniai gyveno turtinga ūkininkų šeima
ir augino tris gražuoles dukras, vieną už kitą gražesnes. Šeima augo, merginos gražėjo, tėvai džiaugėsi.
Netruko į kiemą suktis piršliai. Visi norėjo tiktai jaunėlės, nes ji buvo nepaprastai graži, nepaprastai išmintinga. Vyresnės seserys labai pyko ir pavydėjo jos tokio
populiarumo. Vieną gražią dieną išsiviliojo savo seserį
į mišką aviečiauti ir žiauriai nužudė. Išaugo nužudyta
gražiu krūmu, ir per naktį jis paraudonavo. Nuo to laiko
jis vadinamas Sedula. Mūsų kolektyvas taip pat yra
Sedula. Jeigu kada nors eisite, apsidairykite aplinkui ir
pamatysite raudonus sedulos krūmus.“
Kęstutis Volkus (Kėdainių r.) prisiminė, kad vaistažoles sau ir kaimynams rinkdavo, džiovindavo ir
patardavo, kaip juos vartoti, jo tėvo mama Valerija
Volkienė, gimusi 1904 m. Raseinių krašte, ir mamos
pamotė Kotryna Vitkauskienė, gimusi 1908 m. Kėdainių
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krašte. Padėdamas močiutėms rinkti ir džiovinti žoles,
jis pažino populiariausias vaistažoles: peletrūnus, pelūnus, diemedį, liepžiedžius, serbentus ir avietes, mėtas,
čiobrelius, ramunėlius, kmynus, krapus, kanapes,
linus, takažoles, gysločius, dirvinius asiūklius, apynius,
pušis, paparčius, žvirbliarūtes, karpažoles, ugniažoles, dilgėles, ąžuolų žievės ir kaulažolių vaistingąsias
ypatybes, kambarinių augalų – alijošių, kvapniųjų
pelargonijų – „jaronimo“ gydomąją galią ir dar daugelį
kitų vaistinių augalų. Iš jų sužinojo ir apie plaučių ligų
gydymą vaikišku šlapimu, gerklės ligų – valgomosios
druskos tirpalais, plaučių uždegimą gydančius lydyto
vaško ar parafino kompresus, taurių statymą ar danties
skausmo raminimą vata su geltonomis apnašomis,
susidarančiomis ant lėkštelės po deginamo popieriaus
tūtele. Žmonos teta Laima Liorentienė (Radviliškio r.)
išmokė išmatuoti veninį ir arterinį kraujo spaudimą tik
su auksiniu ar sidabriniu žiedu, siūlu ir liniuote.
„Žolynų daržo“ programą baigė Biržų rajono Anglininkų ir Užušilių kaimo ansamblis dainomis, skirtomis
mūsų močiučių puoselėtiems darželiams: „Darželėlė,
žolinėlė – vis gražumėls“.
Na, o nežinantiems, kur ieškoti Laimės, ar ją praradusiems, patarė S. Eigirdienė ir jaunoji chiromantė
Viktorija Sereikaitė iš Panevėžio rajono.
Žolininkai dosniai dalijosi ir žolynų arbatomis, ir
laimės receptais. Regina Rabcevičienė: „Būk žmogumi,
turėk savo siekį ir laimė pati ateis“, Jolita Radušienė:
„Pažinimas – didžiausia laimė“, Vilija Šaparnienė
„Jei būsi sveikas, tai būsi ir laimingas“, „Čerauninkių
aptieka“: „Linkėk laimės kitam, ir tau palinkės“, Adelė
Karaliūnaitė: „Mylėk žmones, ir tave visi mylės“, Rita
Balkutė: „Linkime visiems būt sveikiems, laimingiems,
ilgai gyventi ir gerti mūsų gimtinės laukuose augančių
žolynų arbatą, teikiančia gyvybinę energiją ir jėgą“.
Keiičio Kagio ir Viliaus Usinavičiaus nuotraukos.
Žiniomis dalijasi žolininkės Stasė Eigirdietė iš Panevėžio r. ir
Birutė Karpavičienė iš Vilniaus.

Žolininkų pamokymai ir parodymai:
„Ką žolynai kalba apie Laimę“
Rita BALKUTĖ
The programme for the Folklore Day, “Destined
by Laima”, was dedicated to the Baltic goddess Laima – arbiter of human fate and guardian of women.
The programme included recollections and teachings of how bring fortune into your life and not let
it go. Thirty five herbalists from across Lithuania participated in the festivities. Everyone who visited the
“Herbal Garden” could buy herbs, mixtures or bitters,
sample herbal teas, listen to songs, stories, narratives
on traditional healing methods. The herbalists taught

people how to recognise medicinal plants, explained
the specifics of their preparation and consumption,
shared recipes. Many people knowledgeable in folk
medicine learned about traditional healing methods
from their parents and grandparents, searched in villages for custodians of this tradition and took over
their experience. Some of the folk medicine experts
who participated in this festival have completed pharmaceutical or medical studies and successfully combine modern and traditional medical practices.
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Iš meilės namams ir pasauliui
Marija KUODIENĖ

Įspūdingas jubiliejinės Dainų šventės „Čia – mano
namai“ akcentas – Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, atidaryta tradicinė liaudies meno paroda „Pasaulis – namuose“. Šiam namų gėriui ir grožiui atskleisti
penki šimtai tautodailininkų iš visos Lietuvos sukūrė
pusantro tūkstančio taikomosios ir vaizduojamosios
dailės kūrinių. Tautodailininkų darbai išreiškia tautos
kūrybinį gyvybingumą, tradicijų tęstinumą, rodo susidomėjimą etnokultūriniu tautos palikimu. Liaudies
menininkų kūriniai byloja apie tautos siekius ir svajones, laimę gyventi savo žemėje, savo namuose.
Darbus, sukurtus per pastaruosius penkerius
metus, iš regioninių parodų Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėžyje, Kaune, Marijampolėje atrinko parodos
kuratorė, gausiai iliustruoto katalogo sudarytoja
dr. Alė Počiulpaitė. Nuo 1980 m. dirbdama Lietuvos
liaudies kultūros centre, liaudies meno tyrinėtoja
tautodailininkų kūrybai, jos puoselėjimui ir sklaidai
paskyrė savo gyvenimą. Parodoje ji eksponuoja gražiausius liaudies meistrų kūrinius, atspindinčius savitą

tradicinio meno suvokimą, meninės raiškos brandą,
autorių talentą.
Konceptualią tautodailininkų darbų ekspoziciją
sukūrė „Ekspobalta“ vadovas Saulius Valius, architektai Justinas Dūdėnas, Kristijonas Svalbonas. Ritmingai
sukomponuotos šviesaus popieriaus juostos, papuoštos liaudiškais ornamentais, dalija erdves, sukuria
stogelius, kurie apdengia audinius ir namų apyvokos
dirbinius. Lietuvos žemėlapio fone komponuojami
margučiai, lyg varpeliai skamba ir švyti eilėmis sukabintos riešinės ir pirštinės. Tamsioje, įdomiai apšviestoje
patalpoje galime grožėtis sodais, sietynais, Užgavėnių
kaukėmis. Apie kryždirbystės meną, įrašytą į UNESCO
kultūros paveldo sąrašą, pasakoja baltame fone
rodomi autentiški XIX–XX a. kryžių, koplytėlių vaizdai.
Patyrę, puikiai parodos specifiką jaučiantys autoriai
sukūrė modernios, šiuolaikiškos liaudies meno ekspozicijos įspūdį.
Taikomoji liaudies dailė yra reikšmingiausia tradicinio liaudies meno raiškos sritis. Tautos etnokultūrinės

Miglė Belevičiūtė. Lovatiesė. 2013 m. Karolina Burbaitė. Lovatiesė. 2013 m. Irena Juškienė. Lovatiesė. 2011 m. Valė Babinskienė. Suvalkietiška prijuostė. 2013 m.
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Vytautas Rauktys. Vestuvinis sietynas. 2014 m.
Vytautas ir Raimonda Ramanauskai. Dėžutės. 2014 m.
Regina Mataitienė. Indas ožkai melžti. 2010 m.
Vytautas Šopa. Ąsotis, apipintas tošimi. 2010 m.

tradicijos ryškiausiai atsispindi medžio dirbiniuose,
keramikoje, kalvystėje, audiniuose, kostiumuose.
Taikomojo pobūdžio dirbinių, audimo darbo procesas – sudėtingas, reikalaujantis profesionalaus pasiruošimo, amato žinių. XX a. II pusėje organizuotose
parodose taikomoji liaudies dailė išsiskyrė dirbinių
gausa, buvo dominuojanti. Ypač aukštą meninį lygį
pasiekė audėjos, išėjusios iš kaimo aplinkos, iš kartos
į kartą perėmusios šio sunkaus amato patirtį, tradicinius raštus, spalvas ir jų derinius.
XX a. pabaigoje įvykę istoriniai šalies pokyčiai
pakeitė jos ekonomiką ir kultūrinį gyvenimą. Nesunku
pastebėti, kad labiausiai nacionaliniu savitumu pasižymėję audiniai – lovatiesės, rankšluosčiai – išgyvena
stagnaciją, nyksta. Subtiliai, su dideliu skoniu lovatieses audžia Dalia Bernotaitė-Janušienė iš Niūronių
kaimo (Anykščių r.). Iš jos audimo meno mokosi pradedančios jaunos audėjos Miglė Belevičiūtė, Rugilė
Petrauskaitė, Karolina Burbaitė, Skaistė Stalnionytė.
Rašto smulkumu, duslia spalvų gama išsiskiria Karolinos Burbaitės lovatiesės, 2014 m. apdovanotos „Sidabro vainikėliu“. Aukštaitiškų ornamentų grožį, švelnų
jų virpėjimą matome Anelės Araminienės, Adelės
Tumėnienės lovatiesėse. Žemaitijos regionui būdingi
stambių langelių raštai, žalia ir raudona spalvos žymi
Vaivos Jundulaitės lovatiesę. Geometriniai langelių,
elipsių, katpėdėlių, apskritimų motyvai ritmingai
kartojasi rankšluosčiuose – derinami natūralaus lino
ir balti medvilniniai siūlai, jie užbaigiami kuteliais,
nėriniais, pinikais (S. Dovidėnaitė, A. Lamauskienė,
A. Norvaišienė, G. Šimėnienė). Labai kukliai parodoje
parodytas tautinis kostiumas, atskiros jo dalys. Dėmesį

patraukia spalvinga kaišytinė suvalkietiška prijuostė,
kurią išaudė vyresnio amžiaus audėja, „Aukso vainiko“ konkurso laureatė (2006 m.) Valė Babinskienė
iš Vilkaviškio. Violetiniais, žaliais, ochros spalvos dryželiais puoštą sijono audinį pateikė Rasuolė Šlajienė.
Vilnones skaras audžia jau minėta audėja Dalia Bernotaitė-Janušienė. Parodoje matome smulkiais pilkšvais
langeliais austą skarą su plačiais rausvais dryžiais
pakraščiuose. Dailiai kiauraraščiu baltas skareles siuvinėja Virginija Kasparavičiūtė, Zita Lukytė, Audronė
Malinauskienė. Remdamasis muziejine medžiaga tautinius kostiumus kuria Kęstučio Simanavičiaus salonas
„Pas Mariją“ Panevėžyje. Šiame salone sukurti taurūs,
darniai Marijos Simanavičienės sukomplektuoti aukštaitės merginos, Kupiškio krašto pamergės kostiumai.
Puošnius suvalkietiškus merginos ir moters kostiumus
sukomplektavo Nijolė Skinkienė iš Vilkaviškio kultūros
centro „Mažoji audimo artelė“. Svarbus kostiumo
akcentas – juosta. Parodoje eksponuojamos austos
ir pintos juostos. Jos meniškai sukomponuotos į kilimėlių plokštumas, kurios spinduliuoja ornamentų ir
spalvų grožį. Nepakartojama įvairove žavi smulkus
kostiumo elementas – riešinės. Muziejuose senųjų
riešinių nėra daug, todėl šių mezginių atgimimas kelia
pasigėrėjimą. Iš įvairių spalvų vilnonių siūlų tankiai
numegztos, papuoštos karoliukų ornamentais, jos
įgijo didelį pasisekimą ir populiarumą šių dienų aprangoje. Riešinių kolekciją papildo kruopščiai originaliais
tradiciniais raštais numegztos pirštinės.
Medžio dirbinių parodoje labai nedaug, tai kelios
dekoratyvinės prieverpstės, verpstės ir rankšluostinės. Šiuos dirbinius puošia įrėžti, įpjauti giluminiai,
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Marija Liugienė. Sodas. 2014 m.

Bronė Gricienė. Sodas. 2013–2014 m.

kiaurapjūviai geometriniai, augaliniai raštai: danteliai,
apskritimai su segmentinėmis žvaigždėmis, žydinčių
gėlių šakelės, paukšteliai (J. Binkis, E. Akulauskas,
S. Čėsna, G. Kairys, A. Šileika, A. Štaras, D. Udrakis,
M. Varakinas). Dažytas skryneles liaudiškais motyvais
dekoruoja Rasa Jazerskienė. Senove dvelkia žinomų
tradicinių amatų meistrų Vytauto ir Raimondos Ramanauskų iš Mažeikių eksponuojamos mažos dėžutės iš
tošies. Iš pintų dirbinių išsiskiria Rasos Aleksandravičienės iš skeltų vytelių ir šiaudų pintos nedidelės pintinėlės, Irenos Vapšienės pintinė su dangčiu, Eligijaus
Žickio lopšys. Įspūdingus vestuvinius sietynus su savi-

tomis puošybos detalėmis, pavadinimais („Bučiukas“,
„Džiūstantys tinklai“, „Sodas“) atkuria Šilutės krašto
muziejaus baldų restauratorius Vytautas Rauktys.
Parodoje dėmesį patraukia keramika. Vyrauja darnių proporcijų, saikingai perkurtais tradiciniais motyvais papuošti ąsočiai, puodynės, lekai, dubenys, dubenėliai. Iš išraiškingos formos, indo paviršiumi laisvai
besiliejančių dažų atpažįstami garsaus liaudies keramiko Vytauto Valiušio dirbiniai. Formos grožį matome
Vygando Jazersko induose, Vytauto Šopos ąsotyje,
kurio paviršius padengtas tošimi. Meniškai augalinį
motyvą interpretuoja Gintaras Vitkauskas, Romualda

Antanas Lastauskas. Kaukė „Velnias“. 2009 m. Eugenijus Arbušauskas. Kaukė „Žydas“. 2014 m. Kazimieras Striaupa. Užgavėnių kaukė „Velnias“. 2014 m.
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ir Stasys Galistai. Žiūrovo akį patraukia balti, švelniai
lenktomis šakelėmis, žvaigždutėmis dekoruoti Vaidos Dapkutės, Virgilijos Silvestros Šufinskienės indai.
Dekoravimo gebėjimus rodo Rūta Indrašiūtė. Jos ąsočiai, lėkštė dekoruoti stilizuotais, blyškiomis spalvomis
kruopščiai nutapytais paukštelių, šakelių, žemuogių,
žilvičių motyvais, pasižymi estetiniu skoniu, liaudišku
grožiu.
Galime didžiuotis kalvystės meno dirbiniais. Kalvių
iš geležies iškaltos saulutės – didingos, ornamentai
plastiški. Kalvių darbai paplitę visoje Lietuvoje, jais
puošiami kryžiai, memorialiniai paminklai, antkapiai.
Aukštaitiškas geležinių kryžių tradicijas atspindi
Evaldo Kapčiaus, Edvardo Mačaičio kryžiai. Meistriškai senųjų kryžių formas atkuria Stanislovas Špukas,
Stasys Truncė, Valdas Valentinavičius, Vladas Kuzinas.
Meniškai nauji motyvai perteikti Kazimiero Babravičiaus, Ričardo Grekavičiaus, Virgilijaus Mikuckio,
Artūro Platakio, Juozo Stankevičiaus, Eugenijaus
Vanagicko kryžiuose.
Taikomosios dailės ekspoziciją papildo paprotinio
liaudies meno kūriniai. Autentiškas Vilniaus krašto
verbų tradicijas išsaugojo Leokadijos Šalkovskos volelinės verbos, supintos iš ryškiomis spalvomis nudažytų
žiedelių, sukomponuotų į ritmiškai pasikartojančius
rombelius, įstrižinius, skersinius dryželius. Tradicines
karūnėlių, širdelių formas matome Agatos Granickos,
Stanislavos Rynkevič verbose. Sudėtingiausių ornamentų kompozicijomis išsiskiria natūraliais dažais
dažyti, marginti vašku, skutinėti margučiai. Juose atsispindi neapsakoma autorių fantazija, o iš šimtmečių
perimti ir kūrybingai interpretuojami motyvai virsta
gražiausiais meno kūriniais. Tradicinės paprotinės
kultūros puošmena – šiaudiniai sodai. Pakabinami

Eglūnas Židonis. Arkliukas ant ratų. 2014 m.

Evaldas Kapčius. Kryžius. 2014 m.

per šventes, namams jie suteikdavo šviesos ir dvasingumo. Erdviniai konstruktyvūs meistriškai suverti
sodai atrodo lyg pasakiški dangaus šviesuliai. Reikšmingas Užgavėnių šventės atributas – kaukės. Skulptūriškos, įdomiai ir išradingai sugalvotos, jos išryškina
pagrindinių personažų charakterius (E. Arbušauskas,
Ž. Buinauskas, A. Lastauskas, K. Striaupa, S. Tamulis,
J. Vaicekauskas).
Antrojoje parodos dalyje turtingumu pasižymi
vaizduojamoji liaudies dailė. Skulptorių darbuose
savitai interpretuojamos senosios liaudies skulptūros
drožybos tradicijos, plėtojamos šiuolaikinei liaudies
skulptūrai būdingos formos. Ekspozicijoje įvairaus
dydžio apvalios skulptūros sustatytos arti viena kitos,
jas nesunku palyginti, pamatyti kiekvieno autoriaus
individualų stilių, meninę formą, drožybos manierą.
Apžvelgus darbų visumą iš karto pajunti, su kokia
aistra ir užsidegimu jie buvo išdrožti. Pastebime, kad
vyrauja religinės tematikos kūriniai, vaizduojantys
šventuosius. Dominuoja šv. Jurgio siužetas. Šventąjį
vaizduojančios skulptūrinės kompozicijos – sudėtingo
plastinio vaizdo, ekspresyvios meninės formos – perteikia gyvos, emocionalios kovos nuotaiką. Šv. Jurgio
statulas drožia žymūs tautodailininkai, kryždirbiai,
„Aukso vainiko“, Liongino Šepkos medžio drožybos konkursų laureatai Pranas Dužinskas, Saulius
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Gintautas Akstinas. Šv. Juozapas. 2013 m.
Augustinas Teresius. Šv. Jurgis. 2011 m.
Vytautas Jaugėla. Beržoro atlaidai. 2014 m.
Artūras Zienka. Šv. Rokas. 2013 m.
Vytautas Jasinskas. Rūpintojėlis. 2014 m.
Genadijus Mikuckis. Rūpintojėlis. 2010 m.
Rytis Milkintas. Šv.Izidorius. 2013 m.
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Lampickas, Rimantas Zinkevičius. Šventojo atvaizdą
matome Julijano Gridziuškos, Michalo Jankovskio,
Vito Vasiliausko, Algirdo Judicko, Pranciškaus Miežio,
Kęstučio Pautieniaus, Adolfo Teresiaus, Juozo Videikos skulptūrose. Liaudiška realistinė forma atsispindi
Anelės Araminienės, Daivos Baliukevičienės, Juozo
Čepulio, Vytauto Jackūno, Artūro Janicko, Algirdo Juškevičiaus, Vaclovo Onaičio, Adolfo Andriejaus Viluckio,
Artūro Zienkos kūriniuose, kuriuose vaizduojamas
šv. Antanas, šv. Kotryna, šv. Florijonas, šv. Barbora,
šv. Rokas ir Šventoji Šeima. Apibendrinta primityvi
kalba būdinga Gintauto Akstino, Rimantės Butkuvės,
Edvino Jančiausko, Antano Jusevičiaus, Ryčio Milkinto,

Kazimiero Striaupos, Vaido Šopausko, Arvydo Petrulio,
Vidmanto Zakarkos sukurtoms šventųjų skulptūroms.
Šiuolaikinėje profesionalioje dailėje pasitaiko formos
stilizacijos, dekoratyvumas žymi Arūno Grušo, Rūtos
Kavaliauskienės, Bruno Margevičiaus figūras. Parodoje
eksponuojami keli Rūpintojėliai. Vytautas Jasinskas
akmens skulptūroje „Rūpintojėlis“ monumentalia apibendrinta forma perteikia vidinę Išganytojo būseną,
gilų susimąstymą. Jautriai, švelniai apie Jėzaus kančią
ir mirtį kalba viena iš gražiausių skulptūrų parodoje –
Vandos Umbrasienės „Mirties lopšinė (Nukryžiuotasis)“. Sakralinių kūrinių, skirtingų nuotaikų angelų statulų, kuriose pasireiškia autorių vaizduotė, kolekcijoje

Adolfas Teresius. Skulptūrinė grupė „Palaiminimas Švč. Sakramentu“. Fragmentas. 2011 m.

Elena Adomaitienė. Bulviakasis. 2013–2014 m.
Veronika Juodagalvytė. Užgavėnės. 2013 m.
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Laima Dzigaitė. Žolynų motina. 2014 m.

Ona Pusvaškytė. Šv. Stanislovas. 2013 m.

daug. Reikia pridurti, kad skulptorių kūryba pernelyg
pakrypo prie religinės temos. XX a. II pusėje dirbę
liaudies skulptoriai kūriniuose mėgo vaizduoti gyvenimiškas, kasdieniškas scenas, pasakų, legendų herojus,
literatūros kūrinių personažus, karžygius, o šių dienų
meistrai minėtų vaizdų vengia. Todėl tokios patrauklios
parodoje atrodo nedidelės, paprastos Jono Bražiūno
figūrėlės „Skerdžius“, „Grybautojai“. Nuotaikingai
buitines kompozicijas, darbo scenas drožia Antanas
Česnulis („Sviesto belaukiant“), Andrius Kazlauskas
(„Drožėjas“), Jonas Kleinauskas („Sėjėjas“). Primityvias karžygių skulptūrėles kuria Rimantas Jonas Semėnas, žemaites, pasipuošusias spalvingais tautiniais
drabužiais, vaizduoja Rimantas Laima, konstruktyvi
apibendrinta forma žymi originalią Eglūno Židonio
skulptūrėlę-žaislą „Arkliukas ant ratų“. Šioje darbų grupėje išsiskiria didelės, su konkrečiais vaizdais, įrašytais
tekstais Rimanto Zinkevičiaus išdrožtos bareljefinės
skulptūros „Lionginas Šepka“, „Martynas Mažvydas“,
„Lapteviečiai“ – siekiama įsigilinti į skulptūrinės formos galimybes, nuolat ieškoti naujų plastinės išraiškos
priemonių, sukurti iškalbingą meninę visumą.
Spalvomis, nuoširdžiai nutapytais vaizdais dėmesį
patraukia tautodailininkų paveikslai. Primityvių liaudies
tapytojų ir meno žinių įgijusių savamokslių menininkų
kūryboje pastebime begalinį troškimą išreikšti savo
mintis, atkurti gimtuosius namus, gražiausius gamtos
motyvus, šventes, atskleisti neužmirštamus prisiminimus. Naivieji menininkai pasaulį kuria lyg vaikai
žaisdami spalvomis, linijomis, jie nuoširdžiai, sąlygiškai
atgaivina peizažus, figūrines scenas. Paveikslų kompo-
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Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Šv. Izidorius. 2014 m.

zicijos – intuityviai sukomponuotos, vientisos ir nepakartojamos. Nepaprastai džiugina Cirilio Kvietinsko
darbai. Nedideliame paveiksle „Derliaus nuėmimas“
dominuoja geltonas laukas, žali toliai, mėlynas dangus su balkšvais debesėliais. Panašia lyrine nuotaika
gimtojo krašto motyvas dvelkia Petro Lopetos nutapytame peizaže „Pakrantės sodyba“. Ramiai laukų ir
namų fone darbuojasi artojas Veronikos Daukutienės
paveiksle „Pavasaris“, prie violetinės spalvos upelio,
tekančio tarp žalsvų pievų, žaidžia vaikai Jolitos Draskinaitės kūrinyje „Pavasaris Vilkijoje“. Kaimo darbai,
buitis pavaizduota Margaritos Juškevičienės, Almos
Krapauskienės, Genovaitės Adiklienės, Elenos Adomaitienės, Joanos Zinkevičienės daugiafigūrėse kompozicijose. Liaudies tapytojų kūryboje vyrauja skaidri
nuotaika, linksmos gyvenimo akimirkos, šventės. Ryškiomis spalvomis žirgų lenktynes Sartuose vaizduoja
Danguolė Raudonikienė, etnografinio Zervynų kaimo
dainininkes matome Teresės Simanaitienės darbe.
Švelnių spalvų tonais Užgavėnių šventę perteikia Veronika Juodagalvytė, paslapties šviesa apšviečia Elenos
Adomaitienės kompoziciją „Užgavėnės“, kurioje daug
figūrų, judesio ir ritmo. Linksmas kasdienio gyvenimo
situacijas primityvia kalba paveiksluose „Kęstutis“,
„Piemenėlis“ kuria Nijolė Dirvianskytė. Ekspresyvi
tapybos maniera atsispindi Virginijos Guršnienės kompozicijoje „Pasimatymas“, Valentino Šikšnio paveiksle
„Vasarą prisiminus“. Detalus įvykių pasakojimas
vyrauja dramatiškuose daugiafigūriuose Vlado Jono
Ščepono kūriniuose („Kaimo kovotojai“, „Skerdynės
Kražiuose“). Dekoratyvios spalvų plokštumos, minkšta
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linija būdinga apibendrintiems Bonės Martinos Sprindienės natiurmortams „Arbatos stalelis“, „Natiurmortas su vaisiais“, dvelkiantiems nostalgiška ramybe.
Parodoje nemažai realistinio stiliaus darbų. Tai Valentino Ylos pamario peizažas, Eduardo Končiaus gamtos
kampelius vaizduojančios miniatiūros „Prie Šventosios
krantų“, „Nemuno vingis“, Virginijaus Nudo motyvas
prie Mūšos, Aidos Plaušinaitienės Raigardo vaizdas.
Subtilumas ir precizija, dvasinis susikaupimas būdingas Albinos Žiupsnytės religinės tematikos kūriniams
(„Dievo avinėlio išaukštinimas“, „Žolinės Mergelė“).
Monumentalius šventųjų paveikslus tapo Elena Kniūkštaitė. Jos meninė kalba tikroviška, forma apibendrinta,
dekoratyvi. Kūriniai dvelkia iškilmingumu, stiliaus vientisumu („Marija su Kūdikiu“, „Šv. Petras“).
Religinio turinio kūrinių matome ir grafikos ekspozicijoje. Darbuose įžvelgiame naujas senųjų liaudies raižinių improvizacijas (Irena Kvedarienė, Klaidas Navickas,
Danutė Pučkorienė). Poetiška ir brandi Onos Pusvaškytės kūryba. Jos statiškos šventųjų figūros, apipintos
žiedais, šakelėmis, vynuogėmis, rugių varpomis, meniškai įkomponuotos į vaizdo visumą. Subtiliai, juvelyriškai kuria karpinių meistrai. Jų kūrinių sumanymai labai
aiškiai apgalvoti, kompozicijos sudėtingos, išlaikoma
pusiausvyra. Karpiniuose vyrauja medžio motyvas
su smulkmeniškai iškarpytomis šakelėmis, vaisiais,
žiedeliais, paukšteliais, šokančiomis figūrėlėmis, angelais (L. Benešiūnaitė-Fedosejeva, A. Germanavičienė,
R. Gudaitienė, V. Jurevičienė, L. Kantakevičienė).

Liaudies meno parodoje „Pasaulis – namuose“
eksponuojami kūriniai atskleidžia neišmatuojamas
tautodailininkų kūrybines galias, jų meilę savo kraštui.
Kūryboje iškeliamas liaudies meno grožis, kuriamos
meninės vertybės, įamžinančios gyvenimą, namus,
supantį pasaulį.
Ramūno Virkučio nuotraukos.

Out of Love for the Home
and the World
Marija KUODIENĖ
A well-known art historian discusses the 2014 Song
Festival “Here is My Home” traditional folk art exhibit,
“The World — At Home”, held at the Vilnius Museum
of Applied Art. These and earlier Song Festival folk art
exhibits were organised and curated by art historian
Dr. Alė Počiulpaitė, who since 1980 has been working
in the Folk Art Division of the Lithuanian Folk Culture
Centre. Author of the exhibition — Saulius Valius.
The exhibit displays one and a half thousand examples of applied and fine art, which were created by
five hundred folk artists from around Lithuania. Their
works express the creative vitality of the nation, the
continuity of tradition, show interest in the ethno-cultural heritage of the nation.

Parodos „Čia – mano namai“ ekspozicijos fragmentas. Centre – jos kūrėjas Saulius Valius. 2014 m. liepos 3 d. Artūro Moisiejenkos nuotrauka.
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Dainų šventės našta
Austė NAKIENĖ

Prisipažinsiu: į Dainų šventę išsiruošiau tik dvi dienas iš keturių, buvau Folkloro dienoje ir Dainų dienoje.
Norėjau nueiti ir kitur, bet negalėjau, nespėjau, pritrūkau jėgų, nes dalyvavimas tokioje didžiulėje šventėje
yra tarsi mums visiems ir kiekvienam uždėta tradicijos
našta, kurią reikia kantriai nešti.
Nežinau, kaip įmanoma pamatyti viską, kas vyksta
šventėje. Gal tik keturias dienas sėdint specialioje studijoje prie kompiuterio, skirto šios šventės režisieriui,
kuris gali matyti viską, ką rodo įvairiose erdvėse išdėstytos vaizdo kameros, pasirinkti norimą požiūrio tašką
ir stebėti. Vaikštant po miestą, būnant renginiuose,
galima pamatyti tik nedidelę dalį visos programos.
Į Folkloro dieną ėjau su kamera, bandžiau šį tą nufilmuoti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvui. Vaikščiojom kartu su bendradarbe,
ji fotografavo koncertuojančius ir besiilsinčius, snaudžiančius po medžiais, besivaišinančius ant žolės šventės dalyvius. Praėjome pro „Muzikantų kertę“, sustojom nufilmuoti garbaus amžiaus pasakotojų „Išminties
krikštasuolėje“, tada pagavom kelias folkloro ansamblių programas „Gegutės sode“ ir truputį pastoviniavom „Vaikų atšlaime“. Viskas: baterijos išsikrovė, išalkom, ištroškom. Žinojom, kad buvo graži programa ant
Pilies kalno, kažkas dėjosi „Moterų seklyčioje“ ir „Vyrų
kalvėje“, kitose scenose, netgi buvo galima išsiperti
„Laimos pirtyje“ prie Vilnelės. Deja, ten nebuvom,
net akies krašteliu neregėjom. Nesiskundžiam, turbūt
pamatėm ir išgirdom tiek pat, kiek ir kiti žiūrovai, juk
nė vienas nesėdėjo toje specialioje studijoje. Apie tai,
ko nematėm, pasiskaitėm programėlėje.
Atnaujintame, išpuoselėtame Bernardinų sode
vykusi Folkloro diena buvo tikrai graži. Klausydamos
iš visos Lietuvos suvažiavusių žmonių, išgirdom, kad
didžiausia laimė yra gyventi savo tėvų namuose, grožėtis tėviškės gamta, valgyti gimtojoje žemėje užaugintą duoną. Svarstydama apie laimę, žymi pasakotoja
Emilija Brajinskienė priminė pasaką, kaip karaliaus
pasiuntiniai ieškojo laimingo žmogaus, nes jo dukterį
buvo galima išgydyti tik apvilkus laimingo žmogaus
marškiniais. Keliaudami pamatė tokį žmogų – dainuojantį artoją, bet jis nesutiko duoti jiems savo marškinių.
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Tada jie nuvilko jam apdriskusius kailinukus ir pamatė,
kad tas žmogus neturi marškinių, tad ir negali jų nei
atiduoti, nei parduoti! Žymi pasakotoja tikino, kad
mes neteisingai manome, esą laiminga šeima yra ta,
kuri viskuo aprūpinta, turtinga, ne, iš tikrųjų laiminga
šeima yra ta, kuri sutaria, džiaugiasi, juokiasi, dainuoja.
Daugelis vilniečių vis dar mano, kad Dainų šventė –
masinis renginys, ir į ją neina, vengia masiškumo.
Tačiau Folkloro dienoje nesijaučiau esanti masėse,
atvirkščiai, viską stebėjau iš arti, lyg būtų kalbama,
dainuojama ar šokama būtent man. Jei norėjau,
galėjau pabendrauti, pasikalbėti su šventės dalyviais.
Tikrai galėjau pamatyti ir pajausti, kaip gražiai tęsiama
UNESCO globojama Dainų švenčių tradicija.
Vingio parke vykusioje Dainų dienoje taip pat buvo
gera: stebėjome šventės dalyvių eiseną, klausėmės
jungtinio choro, susitikome draugų, nusipirkome
suvenyrų. Kaip visada. Tai, kad klausėmės tūkstantinio
choro, didelio įspūdžio nedarė (juk interneto tinklas
dabar sujungia milijonus ir milijardus), labiau džiugino,
kad iškilmingai švenčiame Valstybės dieną, drauge su
viso pasaulio tautiečiais giedame Lietuvos himną.
Kai prieš ketverius metus vyko Lietuvos vardo
paminėjimo 1000-mečiui skirta Dainų šventė, „Liaudies kultūroje“ apie ją rašęs Liudvikas Giedraitis didelę
reikšmę teikė šventėje jaučiamai tautos vienybei, bendrystei, visos Lietuvos dainininkų ir šokėjų sąskrydžiui,
netgi klausė, ar joje galima pajusti Baltijos kelio ar
tūkstantinių Sąjūdžio mitingų dvasią? Kažin ar šiemet
daug kas ieškojo panašių pojūčių. Taip jau yra, kad
šiais laikais kiekvienas kultūros renginys turi būti įvykis, kuris išsiskiria išmania reklama, sudomina publiką,
sujudina visą miestą. Tam skiriamas visas dėmesys. O
kaip kiekvienas jo dalyvis jį suvokia, išgyvena, daug
kam atrodo ne bendras, o asmeninis reikalas.
Kitose Europos šalyse rengiamos chorų šventės
išlaiko bendro dainavimo idėją, tačiau ir pateikia dalyviams bei žiūrovams visokių naujovių, daug ką perima
iš kitų miestuose vykstančių renginių. Antai chorų
šventė Greifsvalde (Vokietijoje), kurioje neseniai teko
lankytis, buvo lyg klasikinės muzikos festivalis ir gatvės
muzikos diena tuo pačiu metu. Joje dalyvavo ir mėgė-
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jai, ir profesionalai (ypač didelio publikos dėmesio
sulaukė profesionalų koncertai miesto salėse), dieną
vyko meistriškumo kursai, popietę – džiugūs choristų
pasirodymai aikštėse, vakare – ramūs koncertai bažnyčiose. Ir, žinoma, didysis sekmadienio koncertas
Rotušės aikštėje, bet ir tuomet į sceną nesulipo visas
jungtinis choras – paeiliui išsirikiuodavo tik kurio nors
miesto choristai, o visi kiti dalyviai dainavo sustoję
tarp žiūrovų.
Tokioje šventėje tikrai nesiekta masiškumo, čia
svarbiausia buvo muzika, dar – motyvuoti chorinio
sąjūdžio dalyvius, kelti jų kvalifikaciją, pritraukti klausytojų. Šventės dalyvių ir žiūrovų jokios ribos neskyrė,
žiūrovai irgi galėjo įsigyti dainynėlį ir dainuoti kartu
su choristais. Tad per didįjį koncertą aikštė atrodė
tarsi bestogė protestantų bažnyčia, kurios kunigas
(dirigentas) ką tik kreipėsi į susirinkusius: „Giedokime
bendrą giesmę“, ir visi sutartinai užgiedojo.
Stebint Dainų šventės renginius, mane visada džiugina, kai specialiai jai parengiamos naujos programos,
sukuriami nauji kūriniai, atrandamos naujos koncertinės erdvės. Patiko, kad šiemet renginiai vyko Kaune,
kur 1924 m. įvyko pirmoji Lietuvos Dainų šventė. Labai
patiktų, jeigu šventės renginiai pasklistų dar plačiau,
ypač jeigu chorai ir folkloro ansambliai pasirodytų
Vilniaus krašte. Dainų šventė tikrai pasitarnautų tautokūrai, jei Valstybės dieną gražūs folkloro ar chorinės muzikos koncertai įvyktų ne vien sostinėje, bet
ir Nemenčinėje, Maišiagaloje, Šalčininkuose, ten, kur
lietuviškos dainos ir giesmės retai kada skamba.
Taigi Dainų švenčių tradicija tęsiasi, ji gali grįžti prie
ištakų ir gali keistis, modernėti. Kadangi ši 2014 metų
šventė vyko Kristijono Donelaičio metais, norėčiau
pažymėti, kad barokiniame mieste Vilniuje ji įgavo
pernelyg barokines formas. Dauguma valstybės išlaikomų dalykų kartą išsiplėtę nebesusitraukia (tai ypač
būdinga biurokratinėms įstaigoms, kurios įkuriamos
ir nepanaikinamos, nes joms sugalvojamos vis naujos
funkcijos). Iškilmingai švenčiant Lietuvos 1000-mečio
Dainų šventę, buvo sumanyta naujų renginių, kurie po
ketverių metų neišnyko iš programos. Valdovų rūmų
kieme vykęs archeologinių kostiumų pristatymas šiemet buvo ypač pompastiškas, jam kaip fonas buvo
sukurtas šiuolaikinis baletas. Kas gi bus 2018-aisiais, gal
tam tikslui bus užsakyta šiuolaikinė opera? O gal ne,
gal vietoj to viduramžių nešiosena bus parodyta Kernavėje vykstančiose gyvosios archeologijos dienose.
Kaip žinome, Dainų šventė – iš protestantiškų
kraštų į Lietuvą atėjęs kultūros reiškinys, tad, siekdami priartinti ją prie ištakų, turėtume siekti kuklumo,
paprastumo, taupumo. Jei pasakyčiau, kad galėtume
ją rengti lyg vokiečiai ar šveicarai, gal nebūtų aišku,

tad pasiūlysiu: ateityje renkime ją taip santūriai ir šiuolaikiškai, lyg būtume estai. Kodėl taip siūlau? Manau,
kad taip geriausiai tęstume šią visoms Baltijos šalims
bendrą tradiciją.
Padalykime tą Dainų šventės naštą: iškilmingai
švęskime Valstybės dieną ne kas ketverius metus, o
kasmet. Vienais metais džiaukimės mėgėjų teatrais,
folkloro ansambliais, liaudies meno paroda, kitais
metais nepraleiskime ansamblių vakaro, kanklininkų
pasirodymo, trečiais metais eikime žiūrėti šokių
dienos, o ketvirtais metais susitikime svarbiausioje
UNESCO globojamos šventės dalyje – Dainų dienoje.
Taip visi milijardinę skolą turinčios valstybės piliečiai
pasirodytume esą vieningi ir susitelkę. Kadangi 2015
metai paskelbti Etnografinių regionų metais, kitąmet
labai tiktų tęsti folkloro renginių tradiciją, turėtume į
ką pažiūrėti ir 2016, ir 2017 metais. O sulaukę 2018‑ųjų,
minėdami Nepriklausomos Lietuvos Respublikos
paskelbimo šimtmetį, vėl galėsime švęsti Vingio parke
ir didžiuotis puikiaisiais chorais ir pučiamųjų orkestrais.

The Burden of the Song Festival
Austė NAKIENĖ
The Song Festival of all of Lithuania gathers together thousands of singers, but for the public the
thousand-strong choir no longer leaves an impression, because the internet network now brings together many more users. They seem to think that
these days a sense of community can be felt without
gathering in one place. During the days of the Festival, so many events take place that the people are
unable to visit all of them, thus, participation in this
Festival seems like the burden of tradition, placed on
us all and which has to be patiently borne.
A modern cultural event first has to be an occasion that stands out with a clever banner, engages
the public, stirs up the whole city. The organisers of
the Song Festival are truly able to achieve this, but the
Festival is constantly expanded with new events, not
directly related to the tradition of Song Festivals under the patronage of UNESCO. In the opinion of the
author, it is most important to have music at the Festival. The Song Festival is a phenomenon that came
to Lithuania from Protestant lands, thus, seeking to
bring it closer to its source, we should aim for modesty, simplicity, frugality. In the future we would probably continue best this Baltic tradition if we organise
the Song Festival with such moderation and modernity as if we were Estonians.
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Latvių Dievas
Haralds Biezais

Haraldas Biezajis (1909–1995), pagal išsilavinimą ir profesiją – teologas, yra vienas iškiliausių
XX a. antrosios pusės latvių mitologų, senosios latvių dvasinės tradicijos tyrinėtojų, po Antrojo
pasaulinio karo gyvenęs ir dirbęs išeivijoje, Švedijoje. Gyvendamas Vakaruose, H. Biezajis rašė
vokiškai, vokiečių kalba pasirodė ir pirmasis knygos apie latvių Dievą leidimas: Die Gottesgestalt
der lettischen Volksreligon (Uppsala, 1961). Latvijai atgavus nepriklausomybę, buvo nuspręsta
išversti H. Biezajo veikalus į latvių kalbą ir šitaip bent pavėluotai susigrąžinti juos į latvių kultūrą,
mitologiją ir religijotyrą. Bet jau pradėjus versti šią knygą, Biezajo namuose Stokholme netikėtai
atsirado jos latviškas rankraštis: Dieva tēls latviešu tautas religijā „Dievo vaizdinys latvių liaudies
religijoje“. Tekstologiniai rankraščio tyrimai parodė, kad veikalas pirmiausia ir buvo parašytas
latviškai, be to, latviškas rankraštis autoriaus buvo taisytas ir pildytas ligi pat 1992 m., matyt, jau
tikintis jį išleisti Latvijoje gimtąja kalba. 2008 m. jis čia galiausiai ir buvo išleistas.
Pateikiame išverstus du šio veikalo skyrius, kurių pirmajame atskleidžiama senojo latvių ir
kartu baltų Dievo kosmologinė samprata, o antrajame parodoma jį kartu buvus ne vien suasmenintą gamtos reiškinį (švytintį dangų ar dangiškąją šviesą), o būtent Dievą religine, dvasine
prasme.

Žodžio dievas pirminė reikšmė
A. Šiuolaikinėje kalboje pastebimas iš senovės
paveldėtas keistas reiškinys, kai tam tikruose posakiuose1 žodis dievas pavartojamas tokiame kontekste
ir tokia reikšme, kuri neturi nieko bendra nei su dabartine krikščioniška Dievo samprata, nei su dievo samprata apskritai. Kalbininkas K. Miulenbachas jo girdėtą posakį Saule noiet dievu ar dievā „Saulė leidžiasi
dievan“2 aiškina: Die Sonne geht unter am Himmel
„Saulė leidžiasi į dangų“. Vadinasi, žodį dievas šiame
posakyje jis aiškina reiškiant „dangų“. K. Šliavas sakėsi
Mazsalacoje nugirdęs pasakymą Tad atkal strādāja līdz
vakaram, kad saule dievā „Tada vėl dirbo ligi vakaro,
kai saulė dievan“3. Ir šiuo atveju dievas aiškinamas
kaip „dangus“. K. Šliavas ten pat pamini ir tokį posakį
kaip Saulīte iet dievā „Saulytė eina dievan“4. Kaip
sinonimą jam jis nurodo posakį: Saulīte iet pie dieva
„Saulytė eina pas dievą, dievopi“. Ir šiuodu abu posakius jis paaiškina kaip „saulėleidis, tempus occiduum,
suprema tempestas, solis occasus“5. Miulenbacho
aiškinimams paprieštaravo Endzelynas, teigęs, kad
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pasakymuose pie dieva „pas dievą, dievopi“ ir dievā
„dievan“ turimas omeny visai ne dangus, o būtent
Dievas, ir nurodęs estišką atitikmenį Päiw lät jumalahe
„Saulė leidžiasi“. Estai šiuo atveju vartoja ne iš latvių
perimtą žodį taevas, žymintį dangų, o jumal „Dievas“.6
Tai esą verčia manyti, kad ir latvių kalboje minėtuose
posakiuose iet pie dieva bei iet dievā turėtas omeny
Dievas, o ne dangus. Bet argumentas, kad estai šiuo
atveju kalba apie saulės ėjimą pas Dievą, dar neįrodo,
kad ir latvių posakyje žodis dievs būtinai turi reikšti
tą patį. Nėra nė jokio reikalo ieškoti estiškų paralelių,
kai pačioje latvių kalboje galima aptikti gana įrodymų,
kad posakiuose saule iet pie dieva išties gali būti menamas ir Dievas religine prasme. Vis dėlto tokiu atveju
kalbama apie Dievą kaip suasmenintą dangų, vargu
ar apie krikščioniškąjį Dievą. Nėra jokio pagrindo
gamtos reiškinį – saulėleidį visuomet suprasti religiškai.7 Jei būtinai rūpėtų panaudoti suomių-ugrų tautų
medžiagą, kur dangui žymėti vartojami etimologiškai
giminiški žodžiai (suomių taivas8, estų taevas, lyvių
tõvaz)9, tai veikiau prieitume priešingą rezultatą. Nėra
abejonių, kad šie suomių-ugrų žodžiai yra gauti iš
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baltų kalbų. Bet tokiu atveju tai tik papildomai patvirtina, kad žodis iš baltų buvo perimtas dar tuomet, kai
ir baltams jis reiškė „dangų“. Juolab kad latvių kaimynai estai Dievui pavadinti turi atskirą žodį jumal. Todėl
Endzelynas visai teisus pažymėjęs, kad estų posakis
Päiw lät jumalahe reiškia saulės ėjimą pas suasmenintą
Dievą. Bet iš to vis dėlto neplaukia, kad latvių posakis
Saule iet pie dieva reiškia tą patį ir kad latviai dėl to
žodį dievs būtinai turi suprasti kaip suasmenintą Dievą.
Kitaip tariant, tai nieku būdu neneigia galimybės, kad
latviams žodis dievs galėjo būti žinomas ir dangaus
reikšme. Kaip tik ją netiesiogiai patvirtina ir skoliniai
šia reikšme suomių-ugrų kalbose.10 Minėtuose posakiuose žodis dievas pavartotas taip, kaip dabar jau
nebėra įprasta. Endzelyno prieštaravimai Miulenbacho aiškinimui nėra pagrįsti, nes jis pats neatsižvelgė į
įvairias žodžio semantines reikšmes.
Kadangi dabar mums prieinama platesnė dainų
medžiaga, galime diskusiją gerokai pastūmėti į priekį.
Antai skaitome:
Nav saulīte Dievā gājse,
Rasa zāles galiņā;
Nav meitiņa pieauguse,
Jau par vecu daudzināja.
LD 8705

Dar saulelė Dievan nėjo,
Rasa ant žolės galiuko;
Dar mergelė neužaugo,
Jau sena vadina.

Apie šią dainą kalbant, atsižvelgtini du dalykai.
Pirma, pagal įprastą dainų sandaros principą (parallelismus membrorum) pirmojoje jos pusėje kalbama apie
kokį nors gamtos reiškinį, kurį antrojoje pusėje atitinka
koks nors pastebėjimas iš žmogaus gyvenimo.11 Antra,
pasakymo Nav saulīte Dievā gājse sintaksinė sandara
vėlgi nepalieka abejonių, kad čia turimas omeny saulės
ėjimas „dangun“, t. y. jos nusileidimas vakare.
Šiai grupei priklauso ir kita iki šiol tyrinėtojų neatsižvelgta daina:
Saulīt, Dievu noiedama [?],
Pagaid’ mani, ko es sak’:
Nes manai māmiņai
Simtu labu vakarīn’!
LD 4384, 6

Saulyt, Dievą nueidama,
Palauk manęs, ką sakau:
Nešk mano mamytei
Šimtą labų vakarėlių!

Žodžiais Saulīt, Dievu noiedama čia išsakomas tas
pats vaizdinys apie saulės nusileidimą vakare. Ankstesnio teksto (LD 8705) pasakymas Dievā gājusi šiuolaikiniam žmogui gali sukelti šiokių tokių sunkumų, o
štai pastarojo teksto atveju tokie sunkumai atkrenta,
nes Saulīt, Dievu noiedama atitinka visai suprantamą
pasakymą Saulīt, debesi noiedama „Saulytė, dangų

nueidama“. Iki šiol kasdienėje latvių kalboje vartojami tokie pasakymai kaip saule noiet visu savu ceļu
„saulė nuėjo visą savo kelią“; saimnieks nobrauca garu
ceļu „šeimininkas nuvažiavo ilgą kelią“ ir t. t. Tačiau
K. Baruonas, įtraukdamas šią dainą į savo rinkinį, prie
pirmosios eilutės Saulīt, Dievu noiedama padėjo klaustuką, mat jam tekstas pasirodė nesuprantamas.12
Lygiai nesuprantamas jis ir bet kuriam šiuolaikiniam
latvių kalbos vartotojui, kuris žodį dievs supranta kaip
krikščioniškąjį Dievą. Baruonui buvo sunku apsispręsti
dar ir dėl to, kad jam atsiųstame tekste žodis Dievs
buvo parašytas didžiąja raide, kaip tikrinis daiktavardis.13 Kad saulė galėtų nueiti Dievą taip, kaip tarsi
nueitų kelio gabalą, – akivaizdi beprasmybė. Vadinasi,
tikrasis vaizdinys, kurį tekstuose mena tokie pasakymai, yra dangus. Tekste Saulīt, Dievu noiedama turimas
omeny dangus kaip erdvė, kurios dalį saulė ligi vakaro
išties būna nuėjusi. Šią mintį paremia ir:
Ej, Saulīte, drīz pie Dieva,
Nelīdzini meža galus;
Lai līdzina Dieva dēli
Ar aso zobeniņu.
LD 33779

Eik, Saulyte, greit pas Dievą,
Nelygink miško viršūnių;
Lai lygina Dievo sūnūs
Aštriu kalaviju.

Pirmoje eilutėje minimą dievą galima būtų manyti
esant ir Dievą kaip asmenį ar net Dievą krikščioniškąja
prasme, o saulę einant pas jį. Vis dėlto tam prieštarauja
tai, kad čia pat kalbama apie Dievo sūnus. Tai rodo,
kad turime reikalą su gamtos reiškinių išgyvenimu.
Šiaip ar taip, tekstas yra tipiškas vėlyvojo laikotarpio
kūrinys, kuriame atsispindi sinkretiški vaizdiniai. Antai
greta Dievo sūnų daugiskaita variantuose pasitaiko ir
Dieva dēls „Dievo sūnus“ vienaskaita. Daina žinoma
11 variantų. Iš jų keturiuose sakoma, kad saule iet pie
dieva „saulė eina pas dievą“, o penkiuose – kad ji eitų
drīz zemē „bemat žemėn“ ir dviejuose – riet rietēdama
„leidžiasi laidon“. Kaip rodo pastarieji 7 variantai, saulės „ėjimas pas dievą“ ir „ėjimas žemėn“ arba nusileidimas liaudies supratimu yra tas pats. Šis posakis
atitinka „ėjimą dievan“ prieš tai cituotuose tekstuose
4384, 6 ir 8705, nepaisant to, kad vienais atvejais vartojama prepozicija pie „pas“, o kituose lokatyvas. Ir
vienu, ir kitu atveju kalbama apie saulės nusileidimą.
Todėl, regis, esama pagrindo manyti, kad ir tekste
33779 su „ėjimu pas dievą“ iš tikrųjų turėtas omeny
saulės nusileidimas vakare. Ir šiuo atveju žodis dievs
reiškia „dangų“.14
Įdomus vaizdas atsiveria pažvelgus į šios dainos
tekstą geografiniu požiūriu. Kaip sakyta, daina 33779
žinoma 11 variantų, iš kurių keturiuose kalbama apie
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saulės „ėjimą pas dievą“: jie užrašyti Kastranėje, Suntažiuose, Nikterėje ir Tynūžiuose. Iš 4 dainos 8705
tekstų tik viename – iš Vecsatės (Valmiera) – kalbama
apie „ėjimą dievan“. Savo ruožtu iš 52 dainos 4384
tekstų tik viename kalbama apie saulės „ėjimą dievan“, ir tasai užrašytas Mazsalacoje. Taigi tokie tekstai težinomi iš šešių vietų, ir negalima nepastebėti,
kad visi jie priklauso vienai Latvijos sričiai – Vidžemei,
negana to, išsibarstę šios srities vakaruose. Žinoma,
galima paklausti, kodėl būtent šioje Latvijos dalyje? Į
tai būtų sunku atsakyti, nes tam būtini specialūs kalbos ir istorijos tyrimai. Galima manyti, kad arba turime
reikalą su kokia nors savita sena tradicija, išlikusia tik
šioje teritorijoje, arba tiesiog nepakankamai išsamiai
užrašyta medžiaga kitose srityse.
Antra, teksto geografinis paplitimas išsklaido dar ir
kitas abejones. Teoriškai būtų galima daryti prielaidą
Šliavą galėjus suklysti, Mazsalacoje iš liaudies užrašytą
pasakymą apie saulės ėjimą dievan priskiriant tokiam
vėlam laikui kaip 1905 m. Tačiau iš prieš tai išnagrinėto
teksto (4384, 6), užrašyto apie 80 metų anksčiau,
išeina, kad ir tuomet visai ten pat – Mazsalacoje – toks
pasakymas (dievu noiedama) apie saulės laidą buvo
žinomas. Tai pašalina bet kokias abejones dėl šios įvairiu laiku užrašytos liaudies tradicijos tikrumo.
Pastaruoju laiku prie tokios pačios nuomonės
priėjo ir A. Uozuolas, remdamasis grynai formalia
filologine teksto analize. Pirmiausia jis nurodė tuos
dainų tekstus, kuriuose dievs pavartotas frazeologizmuose su daugiau mažiau nudilusia pirmine leksine
reikšme, kaip antai dod, dieviņ! „duok, dieve!“, dievs
dod! „dieve duok!“, nedod dievs! „neduok dieve!“ „Čia
paminėtinas ir su žinomu tikėjimu kilme susijęs frazeologizmas, sudarytas iš veiksmažodžio + pie dieva
‘pas dievą’ ir reiškiantis ‘šalin’ (pasibaigti, praeiti).“15
Vis dėlto, jei tokia „konstrukcija iet pie dieva ‘eiti pas
dievą’ išreiškia atitinkamą tikėjimą“, tai yra, jei toks
tikėjimas tebėra gyvas, tai ta konstrukcija nelaikytina
frazeologizmu.16 Pažymėtina, kad savo straipsnyje
Uozuolas aiškiai nepasakė, ką jis supranta kaip žodžio
dievs pirminę leksinę reikšmę, tačiau kitu atveju jis ja
laikė „dangų“17.
Šioje diskusijoje dalyvavo ir ne kalbininkai, kurie
nurodė kitus momentus, tarsi bylojančius prieš ką tik
minėtą žodžio dievs sampratą. Pasakymą Ej, saulīte,
drīz pie dieva! „Eik, saulyte, greit pas dievą“ esą „niekaip negalima išaiškinti kaip saulės ėjimą į dangų (uz
debesīm), kurį ji, nusileisdama, kaip tik paliko“, „nes
nelogiška būtų ieškoti saulės vietos naktį danguje,
kuriame dieną saulė išties skaisčiai spindi, bet naktį
būna nematoma“.18 Dėl šio K. Straubergo teiginio
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reikia pasakyti, kad čia pats autorius iškraipė tekstą,
vietoj priešdėlio pie „pas“ pavartojęs priešdėlį uz „į“.
Eiti pie dieva „pas dievą“ ar pie debesīm „pas dangų“
nėra tas pats, kas eiti uz debesīm „į dangų“. Adamovičius į šiuos prieštaravimus yra dalykiškai atsakęs, kad
tokie „loginiai“ sunkumai atsiranda tik palyginti vėlai,
nes „Saulės naktinė buveinė... yra vėlesnis mitologijos
rutuliojimosi padarinys ir įgauna prasmę tik tada, kai
Saulė jau yra tapusi mitine būtybe, atsiskyrusia nuo
saulės gamtoje ir esančia aukščiau už ją bei jos judėjimą. Tokia Saulė naktį praleidžia kartu su Dievu dangaus dvare“19. Vadinasi, K. Straubergo prieštaravimai
nepakeičia mūsų anksčiau padarytų išvadų.
Nebus prošal nurodyti panašų reiškinį, pavyzdžiui,
sorbų tradicijoje. J. Smoleris (Smoleŕ) pažymi, kad
jiems žinomi tokie posakiai kaip slončko boži domk
dže „saulė eina pas dievą“.20 Dievą šiame posakyje jis
supranta krikščioniška prasme: tai rodą gilų šios tautos krikščionišką religingumą. K. Šrėjeris savo ruožtu
yra paminėjęs panašų posakį Korčevėje, vokiečių kolonijoje tarp pietų slavų: „Gott wougen (wołgen) géan
gražiai sakydavo apie saulę, jai leidžiantis...“21 Abu šie
skirtingų tautų kalbose nugirsti posakiai buvo žinomi
ir H. Uzeneriui, vis dėlto, priešingai nei Smoleris, jis ir
antrąjį, ir pirmąjį posakį aiškina remdamasis senaisiais
prieškrikščioniškais vaizdiniais.22 Tokį Uzenerio aiškinimą visai patvirtina ir mūsų išnagrinėti tekstai.
B. Mintį pirminę dievo reikšmę buvus „dangų“
paremia ir toks priešdėlinis vedinys kaip nodievs
„nuodievis, padievis“. Vedinys vartojamas tokiuose
pačiuose pasakymuose kaip aptartieji. Pasakoma:
Saulīte iet nodievā „Saulytė eina nuodievin“23, t. y leidžiasi. Nodievs tokiu atveju irgi gali reikšti tik dangų.
Vardininkas galėtų būti arba nodievs, arba nodieva,
nors L. Berzinis pažymėjo, kad vardininko linksniu šio
žodžio jam neteko užtikti24. Palyginus šį žodį su kitais
panašiais latvių kalbos vediniais, kaip nodaļa „nuodala, skyrius“, nomale „pakraštys, pasienis, užkampis“, nojums „pastogė“, matyti, kad priešdėlis no„nuo-, pa-“ su daiktavardžiu reiškia tam tikrą visumos
dalį, ar nuodalą25. Saulė leisdamasi iš tikrųjų pereina į
tam tikrą kitą dalį, ar nuodalą, kuri nebėra pats dangus, t. y. dievs „dangus“. Žodžio nodievā „nuodievin“
pavartojimas minėtame posakyje tad sutinka su paties
žodžio dievs vartojimu reikšme „dangus“ ir yra visai
prasmingas. Žinomas ir žodžio vardininkas nodievs, tik
kaip asmenvardis, kurį visai pagrįstai jau yra nurodęs
L. Berzinis.26 Nepriklausomai nuo to, kiek patikimu laikytume posakį iet nodievā, jis vis dėlto paremia aptariamąją dievo kaip „dangaus“ sampratą.

Skaitymai
C. Kad dievs buvo suprantamas kaip „dangus“,
iš dalies patvirtina ir mįslės, patarlės bei priežodžiai.
F. Bryvzemnieko latvių mįslių rinkinyje esama poros
mįslių, kurios leidžia dievą suprasti kaip „dangų“.
Spriks pie Dieva, spriņģis mežā, simtkājis ezerā
„Spirgulys [žiežirba, žarija] pas Dievą, spraigulys
miške, šimtakojis ežere“ (žvaigždė, kiškis, vėžys).
Spriņģis mežā, spriks pie Dieva, kukuļu muiža Daugavā „Spraigulys miške, spirgulys pas Dievą, bandelių
dvaras Dauguvoje“ (gyvatė, žvaigždė, akmuo)27.
Šie mįslių tekstai kelia tuos pačius sunkumus,
kuriuos jau aptarėme kalbėdami apie įvairius saulės
laidą žyminčius posakius dainose. Ir čia žodis Dievas
pavartotas reikšme, nebūdinga šiuolaikinei kalbai.
Abiejose mįslėse žvaigždė užminta kaip spriks28,
kuris yra pie Dieva „pas Dievą“. Vargu ar įmanoma,
kad čia būtų turimas omeny įasmenintas Dievas su
žvaigždėmis. Veikiau priešingai: kaip rodo kiti mįslės
elementai – kiškis, vėžys, gyvatė ir akmuo, jų buvimo
vietos suprantamos konkrečiai, kaip tos, kuriose jie
yra: miške, ežere, Dauguvoje. Todėl reikia manyti, kad
ir žvaigždė, esanti „pas Dievą“, suprastina kaip esanti
danguje. O tokiu atveju dievs čia pavartotas pirmine
leksine reikšme.29
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ir vietą žymintis
prielinksnis pie „prie, pas“ čia pavartotas visai taip pat,
kaip šiuolaikinėje latvių kalboje, kalbant apie žvaigždes
pie debesīm „danguje“. Tai vėlgi rodo, kad anksčiau
minėti Endzelyno prieštaravimai pasakymui saule iet pie
dieva jokiu būdu nereiškia, kad liaudžiai tokia samprata
būtų kėlusi kokių nors sunkumų, nes prielinksnis pie
šiuo atveju žymi ne judėjimą prie ko nors, bet judėjimą
per tam tikrą vietą ar tam tikroje vietoje.
Grįžtant prie mįslių tekstų, iš jų galima ne tik nustatyti žodžio dievas pirminę reikšmę, bet ir šio žodžio
reikšmės pakitimo procesą. Esama tekstų, kuriuose
abi žodžio dievas reikšmės – „dangus“ ir „Dievas“ –
yra išlikusios greta. F. Bryvzemnieko dėka žinome,
kad viena ir ta pati mįslė: Augsts tēvs, plata māte,
traks dēls (var. znuots), akla meita „Tėvas aukštas,
motina plati, sūnus (var. žentas) patrakęs, duktė akla“
yra turėjusi du įminimus: debess, pasaule, vējš, nakts
„dangus, pasaulis, vėjas, naktis“ arba Dievs, pasaule,
vējš, nakts „Dievas, pasaulis, vėjas, naktis“.30 Mįslės
įminimas rodo, kad liaudies suvokime, kuris atsispindi
ir šioje mįslėje, išliko abi žodžio dievs reikšmės, kitaip
tariant, jos vartotos pramaišiui. Į prieštaravimą, esą
žodžiu dievs šios mįslės įminime turėtas omeny įasmenintas Dievas, galima nurodyti tą aplinkybę, kad jis čia
paminėtas pagrečiui su pasauliu, vėju ir naktimi, o visa
tai – empiriniai gamtos reiškiniai. Kaip mįslėje minėta

„plačioji motina“ yra žemė, taip „aukštasis tėvas“ yra
dangus, arba dievas.
Tolesnę raidą į personifikuotą Dievą rodo kita
mįslė: Zemāks kā Dievs, augstāks kā ķeizars „Žemesnis
už Dievą, aukštesnis už karalių“ (dangus). Čia dėmesį
patraukia du įdomūs dalykai. Pirma, Dievas ir dangus yra skirtingi dalykai visai taip pat, kaip dangus ir
karalius. Tai matyti iš to, kad dangus palyginamas ir
su vienu, ir su kitu. Taigi šioje mįslėje aiškiai pasakyta,
kad dangus būtiškai skiriasi ir nuo Dievo, ir nuo karaliaus. Antra, pasinaudojant dviem minėtais palyginimo
objektais, dangus čia aiškiai lokalizuotas: jis yra žemesnis už Dievą, t. y. jam pavaldus, ir tuo pačiu metu yra
aukščiau už karalių. Palyginus šią mįslę su ankstesne,
irgi nekyla abejonių, kad pastaroji atskleidžia vėlesnių
laikų vaizdinius. Akivaizdžiai tai rodo ir mįslėje pavartotas žodis ķeizars „caras, karalius“. Jis mena laiką po
1710 m., kai latvių tauta buvo prijungta prie Rusijos su
jos caru. Iš viso to galime daryti išvadą, kad šie mįslių
tekstai net geriau už dainas atskleidžia žodžio dievs
semantinį pakitimą.
D. Jau anksčiau esu nurodęs, kad latvių religijos
tyrėjai yra susidūrę su sunkumais ieškodami paaiškinimo tokiam reiškiniui kaip Dievo nesantaika su
Laima ir Dėkla, kuris darosi aiškesnis jį siejant su
dangaus reiškiniais.31 Čia irgi paminėtina dainų grupė
(34016–34020), kartu su variantais apimanti 45 tekstus. Pateiksiu tik kelis reikšmingesnius:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Dievs ar Sauli ienaidā:
Saule laida Mēnešam
Ar sudraba akmentiņu.
LD 34016

Tris dieneles, tris nakteles
Dievas vaidijos su Saule:
Saulė sviedė į Mėnulį
Sidabrinį akmenėlį.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul’ ar Dievu ienaidā:
Dieva dēli nomaukuši
Saules meitu gredzentiņus.
LD 34017

Tris dieneles, tris nakteles
Saulė vaidijos su Dievu:
Dievo sūneliai numovė
Saulės dukrų žiedelius.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul’ ar Dievu ienaidā:
Saules meitas pārlauzušas
Dieva dēla zobeniņu.
LD 34019

Tris dieneles, tris nakteles
Saulė vaidijos su Dievu:
Saulės dukterys sulaužė
Dievo sūnaus kalaviją.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul’ ar Dievu ķīvējās:
Dieva dēli apgāzuši
Saules meitas kamaniņas.
LD 34020

Tris dieneles, tris nakteles
Saulė riejosi su Dievu:
Apvertė Dievo sūneliai
Saulės dukros rogutes.
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Skaitymai
34017-osios dainos antroje eilutėje sakoma Saulę vaidijantis su Dievu. Čia laikas iškelti klausimą, kaip suprasti
šią nesantaiką ir kas ją motyvuoja. Dievą šiuo atveju
suprantant kaip įasmenintą Dievą, tiek senąja prieškrikščioniška, tiek krikščioniška prasme, liktų neaišku,
kodėl Saulei reikėtų su tokiu Dievu vaidytis? Tekstai
rodo, kad šis klausimas kilo ir patiems dainos pateikėjams, versdamas juos ieškoti motyvacijos. Motyvacijų
atsirado labai įvairių. Nesantaika kilusi todėl, kad Saulė
sviedė į Mėnulį sidabrinį akmenį (34016), kad Dievo
sūnūs numovė Saulės dukroms žiedus (34017), kad
Dievo sūnūs sudraskė Saulė dukros vainiką (34018), kad
Saulės dukros sulaužė Dievo sūnaus kalaviją ar kardą
(34019) arba kad Dievo sūnūs apvertė Saulės dukros
roges (34020). Tekstuose aptinkami ir Dievo sūnūs, ir
Dievo dukros, tiek vienaskaita, tiek daugiskaita. Kaip
rodo motyvacija, čia mes turime reikalą su dangaus
mitologija, kalbančia apie Dievo šeimos narius. Tik
vienu atveju apsieita be jų, būtent dainoje:
Saul’ ar Dievu ienaidā
Pusdienā, pusnaktī:
Dieviņš meta Saulītei
Ar sudraba akmentiņu.
LD 33906

Saulė vaidijos su Dievu
Vidurdienį, vidurnaktį:
Dievas metė į Saulytę
Sidabrinį akmenėlį.

Šiuo atveju pats Dievas metė į Saulę akmenį. Betgi
šį, nukrypusį nuo minėtos schemos tekstą dėl tam
tikrų priežasčių reikia vertinti labai atsargiai. Šiaip
ar taip, visumoje nesantaikos motyvacija siejama su
Dievo šeimos narių tarpusavio santykiais. Nuodugnesnis šio ypatingo klausimo tyrimas netelpa į mūsų darbo
rėmus, prie jo mes ketiname grįžti kitą kartą32, ypač dėl
to, kad šie latvių mitologijos vaizdiniai andai paskatino
tokius mokslininkus kaip V. Manhartas (W. Mannhardt) ir L. Šrėderis (Schröder) sąsajų ieškoti toliau – su
panašiais vaizdiniais vedose.33 Mums dabar bus gana
konstatuoti, kad čia nė kalbos negali būti apie Dievą
krikščioniška prasme. Tad lieka tik antroji galimybė. Tai
įasmenintas nekrikščioniškas Dievas, su kuriuo vaidijasi
įasmeninta Saulė. Nesantaikos motyvacija lieka ta pati,
aukščiau minėtoji, visai deranti su dangiškosios mitologijos vaizdinių pasauliu. Tekstai kalba apie Dievo sūnus
ir Saulės dukras, o tai neleidžia abejoti, kad čia turime
reikalą su Dievo tėvo ir Saulės motinos įvaizdžiais.
Nėra jokios galimybės istoriškai nustatyti, kada įvyko
šis dievo (= Dievo) ir saulės (= Saulės) įasmeninimas.
Taip pat galima kelti klausimą apie šiuos vaizdinius
sužadinusių psichinių išgyvenimų prigimtį. Jei būtinai
norėtųsi aptikti kokį nors ryšį su gamtos reiškiniais, tai,
matyt, galima būtų nurodyti į tokius kaip apsiniaukęs
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dangus ir atitinkamai už debesų pasislėpusi saulė. Vis
dėlto tai tik spėjimas: anksčiau minėtuose dainų tekstuose dievs tikrai reiškė dangų.
Suprantama, be šių nedaugelio dainų tekstų,
didžiojoje dalyje jų Dievas ir dangus yra turiniu du
visiškai skirtingi dalykai:
Opačā, mīļš Dieviņš,
Tu augšām, es zemē,
Tu augšām debesīs,
Es zemē skaidienā.
LD 33687

Opapa, mielas Dieve,
Tu aukštai, aš žemėje,
Tu aukštai danguje,
Aš žemėj skiedryne.

Taip pat žr. 1094; 29263, 1; 54660.
Netrūksta ir tokių dainų, kuriose dvi skirtingos
sąvokos yra Dievas ir šviesa, nes Dievas yra šviesą
davęs ar „dėjęs“:
Dieviņ, tavu likumiņu,
Gaiša diena, gaiša nakts:
Dienu gaiša Saule spīd,
Nakti gaiša Mēnesnīca.
LD 33765

Dieve, tavo dėjimu
Šviesi diena, šviesi naktis:
Dieną šviesi saulė spindi,
Naktį šviesi mėnesiena.

Šie dainų tekstai rodo, kad čia turime reikalą su
įprastu įasmenintu Dievu, „pra-dėjusiu“ (sukūrusiu)
šviesą. Mano galva, tekste vis dėlto matyti krikščioniškojo pasaulio sukūrimo pėdsakas, tik jam suteiktas
latviškai liaudiškas pavidalas.
Metę žvilgsnį atgal, galime nedvejodami tarti, jog
latvių tautosakos medžiagoje yra išlikę aiškių duomenų, kad žodis dievas pirmine prasme vartotas f i z i n i a m d a n g u i įvardyti. O tai papildomai paremia
J. Vakernagelio, K. Cimermano ir Greisės Hopkins
išvadas. Nežinant latvių tautosakos medžiagos, jiems
teko įveikti nemažus sunkumus, kol atskleidė šią pirminę reikšmę.34 Vis dėlto vienu atžvilgiu Greisės Hopkins požiūris taisytinas. Negalima teigti, kad jau indoeuropiečių bendrybės pabaigoje šis žodis visuotinai
reiškė Dievą35, jeigu vienai iš protautei priklausančių
tautų – latviams – dar tuomet, kai jį perėmė finougrai,
jis reiškė dangų. Tai, kad ši reikšmė latvių tradicijoje
išliko ligi pat XX a. pradžios, irgi neleidžia įasmeninto
Dievo vaizdinio datuoti tokiu ankstyvu laikotarpiu ir
dargi taip užtikrintai, kaip to norėtų Greisė Hopkins.36
Žodžio dievs semantinė raida latvių liaudies tradicijoje
leidžia suformuluoti du teiginius. Pirma, šiame darbe
mokslui pirmąsyk pateikta medžiaga regimai praplečia bazę lyginamosios kalbotyros ir religijotyros padarytoms išvadoms apie bendrą indoeuropiečių tautų
dangaus Dievą. Antra, kaip pamatysime toliau, ji turi
tiesioginių padarinių latvių Dievo sampratai.

Skaitymai

Dievo esybės universalumas
Šiame skyriuje mėginsim susipažinti su tomis Dievo
įvaizdžio ypatybėmis, kurios nebepriklauso vien žemdirbių pasaulėvaizdžiui, o suteikia jam universalių
bruožų, ypač etinių. Suprantama, kad įasmenintas
etiškasis latvių Dievas savo esme ir funkcijomis yra
panašus į kitų religijų aukščiausiuosius dievus. Tad ir
tyrinėjimai šiuo atžvilgiu negali duoti tokių vertingų
rezultatų kaip atskleidžiant ypatingas, grynai latviškas Dievo įvaizdžio savybes. Mūsų tikslas – apžvelgti
pagrindines sąvokas, su kuriomis yra susijusios ar
kuriomis remiasi kitos, pirmiausia etinės Dievo funkcijos. Tai ypač svarbu todėl, kad yra pastebimos tendencijos etiškąjį Dievo įvaizdį laikyti atsiradusį dėl
krikščionybės įtakos (interpretatio christiana) arba,
priešingai, žiūrėti į jį kaip grynai latvišką (interpretatio
neopagana).
Klausimas labai painus. Todėl pirmiausia būtinos
kai kurios metodologinės pastabos. Tai, kad etiškajame latvių Dievo įvaizdyje atskirti grynai latviškus ir
krikščioniškus bruožus yra labai sunku, suprato jau
L. Adamovičius. Jis sako: „XIII a. senovės latvių religijos
Dievas jau turėjo minėtą protėvio ir dangiškojo tėvo
pobūdį ir tuo labai tiko krikščionių misionieriams kaip
pavyzdys aiškinant krikščioniškąją Dievo sampratą. Jie
čia matė užtikrintą panašumą, todėl ir jo vardą drąsiai
perėmė krikščioniškajam Dievui pavadinti, savo kovą
nukreipę prieš kitus senovės latvių dievus. Suprantama, latvių sąmonėje mokymas apie krikščionių Dievą
šliejosi prie jiems gerai pažįstamų vaizdinių apie senąjį
latvių Dievą ir įgavo pavidalą, atitinkantį jų įprastą
supratimą. Taip krikščioniškasis Dievas tapo žmonėms
artimas, bet kartu perkeistas pagal senovės latvių
gyvenimiško idealo pavyzdį (humanizuotas). Tokiu
būdu Dievas pateko į minėtąjį senovės latvių religijos
ir katalikybės sinkretizmą ir tapo „mieluoju Dievuliu“
(mīļo Dieviņu). Ir pati katalikų Bažnyčia vėliau nebegalėjo taikstytis su tokiu Dievo įvaizdžiu. Jos atstovai
pripažįsta, kad latviai tiki aukščiausią Dievą, dangaus
Dievą, bet tiesiai šviesiai priskiria šį tikėjimą latviškajai
pagonybei. Kadangi daugumoje latvių liaudies dainų
rutuliojamas kaip tik šitoks Dievo įvaizdis, tai religijotyrininko uždavinys aprašyti senąjį latvių Dievą nėra
lengvas. Viena vertus, jam reikia sugebėti atskirti
krikščioniškojo tikėjimo įneštą tendenciją iškelti Dievą
virš visų kitų dievybių bei galių ir pajungti jam visų
jų veiklos sritis.“37 Paliekant nuošaly Adamovičiaus
savitas pažiūras apie raidą nuo protėvio ligi dangiškojo tėvo38, taip pat apie Dievo humanizavimą39, jis
teisingai pabrėžė kai kuriuos reikšmingus dalykus.

Pirmiausia tai, kad XIII a. krikščionių misionieriai, dėl
panašumo su senovės latvių Dievo įvaizdžiu, perėmė
Dievo vardą krikščioniškajam Dievui pavadinti.40 Dėl
to ir tautosakoje, sukurtoje jau krikščionybės įtakoje,
senovės latvių Dievo vaizdinys palengva įgavo bruožų,
pradžioj būdingų tik krikščionybei. Tai Adamovičių
atvedė prie antrojo teisingo teiginio apie tiesioginėje
krikščionybės įtakoje susidariusį Dievo įvaizdį, tautosakoje žinomą „mielojo Dievulio“ vardu ir tuo pačiu
pavidalu aptinkamą krikščioniškose bažnytinėse giesmėse bei autorinėje kūryboje.41 Prie požiūrio į latvių
„mieląjį Dievulį“ kaip tipišką Dievo įvaizdį42 atsiradimo
gerokai prisidėjo Šrėderio teigta arijų gerosios aukščiausiosios būtybės samprata, ir ne tik prisidėjo, bet
tiesiog davė jam pagrindą. Adamovičius tokį požiūrį
pagrįstai atmeta, sakydamas, kad „reikia atsisakyti
prasimanymų apie kažkokį ypatingą grynai arijišką
Dievo vaizdinį, išlikusį vos ne išimtinai latviuose ir
skirtingą nuo rytietiškos dievybės sampratos. Tokio
vaizdinio skelbėjai tebėra skolingi įrodymų“43. Tačiau
šis jo pagrįstas reikalavimas ir sprendimas, kaip jau
matėme, nesusilaukė pelnyto dėmesio. Trečia, Adamovičius nurodė ir metodologinius sunkumus, nes,
„kadangi daugumoje latvių liaudies dainų rutuliojamas kaip tik šitoks [sinkretiškas] Dievo įvaizdis, tai
religijotyrininko uždavinys aprašyti senąjį latvių Dievą
nėra lengvas“. Dėl šių sunkumų, mano galva, galima
pasisakyti ryžtingiau. Kalbant apie Dievo moralines
ypatybes ir kai kurias kitas būdingas funkcijas, aišku,
kad, griežtai laikantis turimos medžiagos ribose, nėra
ir niekuomet nebus įmanoma atskirti krikščioniškųjų
priemaišų nuo prieškrikščioniškųjų elementų. Kad
tai ne vien šiuolaikinio tyrinėtojo problema, bet problema, su kuria praktiškieji bažnyčios veikėjai susidūrė
jau anksčiau, liudija žinomas faktas, jog dar XVII a.
pradžioje kardinolui Valenčiui buvo žinomas dangaus
Dievas, kuris anaiptol nebuvo krikščionių dangiškasis
tėvas44. Tad neprošal pabrėžti, kad mėginant nusakyti
Dievo etines bei įvairias kitas funkcijas, būdingas jau
prieškrikščioniškajam įasmenintam Dievui, galima
kalbėti tik h i p o t e t i š k a i, kaskart nurodant patikimumo argumentus. Akivaizdžiai pamatyti šiuos
metodologinius sunkumus sprendžiant, ar tekste kalbama apie krikščioniškąjį, ar prieškrikščioniškąjį Dievą,
padeda patys tekstai:
Ganu meita Dieva lūdza,
Pa vārtiem izdzīdama:
Palīdz, Dieviņ, šo dieniņu,
Palīdz visu vasariņu!
LD 28857

Piemenaitė Dievą meldė,
Pro vartus išgindama:
Padėk, Dieve, šią dienelę,
Padėk visą vasarėlę!
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Skaitymai
Iesaliņa malējiņa
Laba Dieva pielūgusi:
Alutiņa dzērājiņi
Meklē durvu dibenā.
LD 19629

Salyklo malėja
Gerąjį Dievą maldavo:
Alučio gėrovai
Ieško durų padugnėj.

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām bite nesa
Pa vienam ziediņam.
LD 34278

Po truputį aš gyvuoju,
Po truputį Dievas paded;
Po truputį bitė neša,
Po vieną žiedelį.

Bēdā, Dievis, manu bēdu,
Es nemāku bēdāties!
Es saminu savas bēdas
Zem kumeļa kājiņām.
LD 105

Apverk, Dieve, mano bėdą,
Aš nemoku verkti!
Aš sumyniau savo bėdas
Po žirgo kojelėm.

Pirmasis tekstas kalba apie piemenaitę, kuri meldžia Dievą, išgindama gyvulius ganytis. Antroji maldautoja – salyklo malėja. Abiem atvejais nėra jokios
galimybės pasakyti, kokį Dievą dainuotojos meldžia.
Dvi paskutinės dainos tik konstatuoja. Vienu atveju,
kad žmogus pamažu kaip bitė su Dievo pagalba gali
pasiekti gyvenime sėkmės. Kitu atveju – kad dainuotojas nemoka verkti (ar dejuoti, skųstis, krimstis), todėl
už jį teverkia Dievas. Ar tai krikščioniškasis Dievas,
kuris „po truputį padeda“ ir kuriam reikia perimti narsaujančio dainuotojo bėdas? Toksai tekstas kaip
Nāc, Dieviņ, pats palīdzi
Grūta darba padzīvāt;
Tev, Dieviņ, spēks, varīte,
Tev gudrais padomiņš.
LD 6933

Ateik, Dieve, pats padėki
Sunkų darbą padaryti;
Tavo, Dieve, jėga, galia,
Tavo išmintėlė.

nei turiniu, nei forma neduoda jokio verifikuojamo
pagrindo minėtąjį Dievą laikyti krikščioniškuoju Dievu,
nes ir prieškrikščioniškajam Dievui galėjo priklausyti
jėga, galia, išmintis. Nepaisant to, vis dėlto atrodo,
kad tekste galime išgirsti vieną krikščioniškojo Dievo
vaizdinio atbalsį, kuris išreikštas „Mūsų tėve“ pabaigoje. Kita vertus, negalima nematyti, kad pirmosios
dvi eilutės kalba apie labai konkrečią situaciją, sunkų
darbą, į kurį Dievas kviečiamas pagalbon. Šis konkretus Dievas įsitenka mums jau pažįstamose žemdirbio
gyvenimo lytyse. Šių pavyzdžių gana minėtiems metodologiniams sunkumams atskleisti.
Bet kokia diskusija, kas šiuose tekstuose galėtų
padėti deramai moksliškai atskirti krikščioniškus
ir nekrikščioniškus Dievo įvaizdžio elementus, yra
beprasmiška ir nevaisinga, nes visais tokiais bandymais neįmanoma pasakyti nieko kita, kaip tik paties

74

tyrinėtojo vienokią ar kitokią subjektyvią nuostatą,
kuri, suprantama, ir viena pati gali būti tiek pat verta.
Pažymėtina, jog tokio pobūdžio tekstai patenka ir į tą
vaizdinių sritį, kuri kalba apie Dievą kaip kūrėją, nustačiusį pasaulio tvarką ir palaikantį moralės reikalavimus. Suprantama ir tai, kad tiek prieškrikščioniškieji,
tiek krikščioniškieji vaizdiniai ir reikalavimai šiose srityse didele dalimi sutampa. Tad dėl istorinių įrodymų
stygiaus tolesnius šios knygos dalies samprotavimus
teks grįsti psichologine galimybe, t. y. įtikinamumu.45
Kita vertus, ne mažiau svarbu pabrėžti, kad minėtosios šaltinių ypatybės ir metodologiniai sunkumai
neduoda nė menkiausio pagrindo abejoti, jog XIII a.
krikščionių misionieriai, perimdami latvių žodį Dievs
krikščionių Dievui pavadinti, taip pasielgė dėl to, kad
latviai patys jį jau vartojo įasmenintam Dievui įvardyti.
Latvių įasmeninto Dievo vaizdinio jokiu būdu nereikia
daryti priklausomo nuo krikščionybės. Todėl niekas
netrukdo ieškoti ir pripažinti šio įasmeninto Dievo
moralinių ypatybių, kurios galėjo jam priklausyti jau
prieškrikščioniškais laikais. Metodologiškai bent kiek
patikimesnis yra nebent negatyvus kelias: išskirti
Dievo paveiksle tuos momentus, kurie nedviprasmiškai išduoda krikščioniškų pažiūrų žymes, ir laikyti juos
vėlesnės kilmės antriniais sinkretiškais vaizdiniais.
Šio principo laikytis būtina, norint išsivaduoti nuo
interpretacijų, kurios, kaip matėme, ligšioliniuose tyrimuose neatlaikė išbandymų.
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lytys matyti išnašose iš nuorodų ir literatūros sąraše.]
2. Mühlenbachs 1923 I: 485. J. Endzelynas čia pat pažymi, kad pirmasis iš minėtų posakių nugirstas Cirgalių valsčiuje.
3. Schlau 1905: 73, paskui jį nurodo: Mühlenbachs 1923 I: 485.
4. Schlau 1905: 69.
5. Ten pat. [Lotyniški posakiai pažodžiui reiškia: „nusileidimo laikas,
ribinis laikotarpis, saulėleidis“. – Vert. past.]
6. Mühlenbachs 1923 I: 485.
7. Šią Endzelyno mintį pagrįstai atmetė ir L. Adamovičius (Adamovičs 1938: 28).
8. Suomių taivas etimologijos platų tyrimą žr.: Donner 1937 I: 361 ir
II: 134.
9. Pilnas šios grupės žodžių sąrašas pateiktas: Kalima 1936: 163, kur
podraug pažymima juos esant skolinius iš baltų kalbų. Taip pat žr.:
Thomsen 1869: 11 ir 1890: 166. M. Kastrenas: „Suomių žodis taivas,
be abejo, yra skolinys iš indoeuropiečių kalbų. Iš visos Altajaus
kalbų grupės šis žodis, kiek man žinoma, užtinkamas tik suomių
ir estų kalbose. Net lapių kalba jo nežino“ (Castrén 1853: 23). Taip
pat žr.: Ahlqvist 1875: 244.
10. Adamovičs 1940: 381: „Tai rodo, kad šio žodžio skolinimosi laikais,
apie I tūkstantmetį pr. Kr., baltų gentys dangų vadino dievu.“
Pati išvada teisinga. Tik šio reiškinio datavimo klausimas sunkiai
išsprendžiamas. L. Adamovičius minėtam datavimui nepateikė
jokių argumentų.
11. Šio principo smulkesnę apžvalgą žr.: Bērziņš 1940: 322; taip pat:
Biezais 1955: 66 (2006: 57).
12. Tai tik dar kartą patvirtina Baruono atidumą skelbiant dainų tekstus.
13. Dainų tekstuose nėra nuseklumo vartojant didžiąją ir mažąją raides, tad atitinkamuose tekstuose, apsisprendžiant dėl bendrinio
ar tikrinio daiktavardžio, šią aplinkybę reikia turėti omeny.
14. Negalima atmesti, kad saulės „ėjimas pas Dievą“ taip turi būti
suprantamas ir daugelyje kitų tekstų, tačiau reikia skaitytis ir su
ta galimybe, kad daugumoje šių dainų kalbama apie įasmenintą
dangų, pavadintą Dievo vardu.
15. Ozols 1959: 426.
16. Ten pat. Kaip pavyzdį Uozuolas pamini LD 7.
17. Ozols 1955: 426.
18. Straubergs 1937: 170 ir 172.
19. Adamovičs 1938: 31.
20. Volkslieder 1953: 20.
21. Schröer 1869: 257.
22. Usener 1948: 178. Apie tai, kad čia turime reikalą su prieškrikščioniškais vaizdiniais, parodo ir Andriotis, Kriara, Trostas, Heselingas
ir kiti tyrinėtojai (apie tai žr. Havers 1946: 87).
23. Į tai dėmesį atkreipė L. Berzinis (Bērziņš 1900: 34), iš jo perėmė
J. Endzelynas (Endzelīns 1934 II: 34). Tačiau Berzinio posakį sunku
patikrinti, nes jis nenurodė šaltinio, kuriame šis posakis aptinkamas. Paaiškinimas, esą jį nugirdęs Šliavas, nepakankamas, juolab
dėl to, kad penkeriais metais vėliau už Berzinio pasirodžiusiame
savo darbe Šliavas pats tokio posakio nemini. Tad kritiškas san-
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tūrumas šiuo atveju būtų labai vietoje.
24. Tokio nėra nei Miulenbacho (Mühlenbachs 1923), nei Endzelyno
(Endzelīns 1934) žodynuose.
25. [Lie. žodis nuodala „kam nors priklausanti ko nors dalis, skyrius“,
kaip ir nuodalė „tam tikra dalis“, žinomas tik šiaurės Lietuvoje,
palatvyje (LKŽ VIII: 911), tad veikiausiai yra skolinys, vis dėlto čia
jis labai tinka. – Vert. past.]
26. Bērziņš 1900: 34. Čia pat jis pažymėjo, esą tai leidžia manyti, kad
nodievs priešingybė būtų „šviesus dangus“. Tokiai išvadai nėra
jokio pagrindo.
27. Brīvzemnieks 1881: 110, Nr. 1154 ir 53, Nr. 277. Pažymėtina, kad mįslės neįtrauktos į kitais atžvilgiais precizišką ir mokslo reikalavimus
atitinkantį rinkinį, sudarytą A. Ancelanės (Mīklas 1954) – matyt, dėl
to, kad jos neatitiko komunistinės ideologijos, nes įtartos esančios
religinio turinio. Nėra šių mįslių ir kitame rinkinyje (Mīklas 1956),
nors šis ir kitais atžvilgiais mokslui vargiai panaudojamas, nes jame
nenurodyti nei pateikėjai, nei vietos, kuriose jos užrašytos, arba
šaltiniai, iš kurių paimtos. [Mįslės vertime pateikiamos šiuolaikine,
sunorminta latvių rašyba, žr.: Šmitas 2004: 22. Atitinkamoje lietuvių mįslėje Struolis šile, kreivulis danguj, strumbloks ežere (kiškis
miške, mėnuo danguje, vėžys vandenyje) „Dievą“ išties atstoja
„dangus“. – Vert. past.]
28. Spriks sietinas su veiksmažodžiu spriksēt (Mühlenbachs 1923 III:
1019), kaip ir žinomas žodis sprikstis „žioruojantys pelenai arba
anglys po pelenais“ (ten pat: 1020).
29. Berzinis (Bērziņš 1900: 33) atkreipė dėmesį į įdomų reiškinį, kad
dievu pavadintas dangus neretai atsiduria greta kokio nors vandens telkinio pavadinimo. Jis tai aiškino kaip dangaus atspindį
vandenyje. „Šis veidrodis mums leidžia dangaus priešybę įsivaizduoti kaip kitą Dievo pavidalą.“ Ir nurodė mįslę: Augstais Dievs
zemo Dievu lūdzas „Aukštasis Dievas žemajam Dievui meldžiasi“
(šulinio svirtis).
30. Brīvzemnieks 1881: 54, Nr. 290. Panašus mįslės variantas žinomas pietų slavų, jį nagrinėjo Sadnik 1953: 34 ir toliau; taip pat žr.
Mīklas 1954: 107, Nr. 851.
31. Biezais 1955: 140 ir toliau (Biezais 2006: 106 ir toliau).
32. [Prie šio klausimo autorius grįš darbe „Senųjų latvių dangaus
dievų šeima“: Seno latviešu debesu dievu ģimene. Rīga: Minerva,
1998. – Latviško leidimo red. past.]
33. Žr. Mannhardt 1875: 287 ir Schröder 1923 I: 419.
34. Tas pats pasakytina apie A. Zèno (Senn 1949: 8) išsakytą mintį:
„Baltu kalbose pirminis ide. dangaus pavadinimas pražuvo. Ar
galima jį baltų prokalbėje numanyti remiantis suomių taivas?“
Ne suomių taivas yra lemiamas argumentas pirminiam dangaus
pavadinimui baltų kalbose, o pats la. dievs ir atitinkamai lie. deivas
(dievas), atsižvelgiant į etimologinius ir semasiologinius atitikmenis giminiškose indoeuropiečių kalbose, kaip tai jau yra parodę
J. Endzelynas ir K. Būga, pastaraisiais laikais – Greisė Hopkins, o
anksčiau yra pripažinęs ir pats Zenas (Senn 1927: 4 ir t.).
35. „Minėti faktai rodo, kad reikšmė ‘dievas’ buvo nusistovėjusi
indoeuropiečių laikų pabaigoje“ (Hopkins 1932: 10, žr. 77).
36. [Autoriaus santūrumas šiuo klausimu nepagrįstas, nes sakytinėje
tradicijoje – kai nėra didžiųjų ir mažųjų raidžių, kuriomis mes
rašydami skiriame tikrinį daiktavardį nuo bendrinio, – niekas
nekliudo vienu ir tuo pat metu žodžiui dievas reikšti ir įasmenintą
Dievą, ir (švytintį, šviesų) dangų, kaip tai akivaizdžiai rodo vedų
Dievo Dyaus pavyzdys, bendriniam daiktavardžiui dyaus reiškiant
„dangų“. – Vert. past.]
37. Adamovičs 1937: 66.
38. Apie tokio požiūrio tiesioginę priklausomybę nuo anuo laikmečiu
vyravusių pažiūrų žr. aukščiau [į šį vertimą nepatekusioje H. Biezajo knygos vietoje. – Vert. past.]
39. Mintis, esą senovės latvių Dievas laikui bėgant tapo humanizuotas,
„perkeistas pagal senovės latvių gyvenimiško idealo pavyzdį“,
viena vertus, prieštarauja paties Adamovičiaus teiginiui apie jį
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44.
45.

kaip protėvį, ilgainiui esą įkeltą dangun (Adamovičs 1939: 189;
Adamovičs 1940: 324, 378), nes protėvio vaizdinys apima idealaus
žmogaus – tėvo idėją. Antra vertus, kaip matyti iš ligšiolinio tyrimo, Dievo kaip tėvo ir šeimininko įvaizdis priklauso pamatiniams
antropomorfizmo vaizdiniams, nesusijusiems su laiko kategorija.
Tai reiškinys, su kuriuo krikščioniškajai misijai tenka susidurti dažnai. Pamokanti yra diskusija, kilusi, pavyzdžiui, dėl kinų dangaus
dievo T’ien: kokiu mastu šį vardą galima taikyti krikščioniškajam
Dievui (žr. Söderblom 1914: 13). Apie sunkumus krikščioniškojo
Dievo sampratą perteikti kiniškai žr. Aspberg 1956: 24 ir toliau.
Atsižvelgus į tuos dainų tipus, kurie neturi jokio ryšio nei su moterimis, nei su vaikais, turi tapti aišku, kad taip plačiai paplitęs
deminutyvų vartojimas latvių folklore, taip pat ankstyvojoje
dvasinėje raštijoje, negali būti paaiškintas moterų ir vaikų kalbos psichologija. Jis turi savitų sociopsichologinių motyvų (žr.
Schweighofer 1926: 105).
Šiltais žodžiais apie šį krikščionybės įtakoje sukurtą „mieląjį Dievulį“, manydamas jį esant grynai latvišką, yra pasisakęs E. Zicanas
(Zicāns 1945: 37). Su tokia pat romantiška sielos šiluma juo sekė
Velta Rūkė-Dravinia (Rūķe-Draviņa 1959: 116). Tokių spekuliatyviai
fantastiškų paminėjimų pavyzdžių galima būtų nurodyti ir daugiau.
Adamovičs 1937: 66.
Einhorn 1627: 1.
Savaime suprantama, kad tokie argumentai irgi turi savo teisėtą
vietą religijos reiškinių tyrimuose. Juos ypač pabrėžė N. Sėderblomas (Söderblom 1907: 14). Taip pat žr.: Ehnmark 1949: 277.
[Iš autoriaus paminėtos knygos dalies čia išverstas tik įvadinis
skyrius. – Vert. past.]
Versta iš: Haralds Biezais. Dieva tēls latviešu tautas religijā. Rīga:
Zinātne, 2008, p. 25–32, 127–130. Verčiant praleistos kai kurios
išnašos, išvedančios už šių dviejų atskirų skyrių rėmų.
Iš latvių kalbos vertė Dainius Razauskas

The Latvian God Dievs
Haralds Biezais
Pristatomas vienas vienas iškiliausių XX a. antrosios pusės latvių mitologų, senosios latvių dvasinės
tradicijos tyrinėtojų, pagal išsilavinimą ir profesiją –
teologas, po Antrojo pasaulinio karo gyvenęs ir dirbęs
išeivijoje, Švedijoje, Haralds Biezajs (1909–1995). Jau
po mirties jo namuose Stokholme netikėtai atsirado
knygos apie latvių Dievą (Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligon, Uppsala, 1961) latviškas rankraštis:
Dieva tēls latviešu tautas religijā, autoriaus taisytas ir
pildytas iki pat mirties ir 2008 m. išleistas Latvijoje,
Rygoje. Pateikiami dviejų šios knygos skyrių vertimai
į lietuvių kalbą: pirmajame atskleidžiama senojo latvių
ir kartu baltų Dievo kosmologinė samprata, o antrajame parodoma jį kartu buvus ne vien suasmenintą
gamtos reiškinį (švytintį dangų ar dangiškąją šviesą),
o būtent Dievą religine, dvasine prasme.
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Jis buvo laisvas žmogus anoje aleksandrų ir mikalojų alinamoje Lietuvoje. Jokių tarpininkų tarp jo ir jo
Dievo nebuvo: jis meldės kasdien, kančios medinukus,
kryžius darė, žmoneliams krosnis krovė, o pats dūminėlėse lindėjo. Jaunas buvo didelis stipruolis, o senatvėje Kristaus sekėjas ilgu drabužiu per gruptynus basas klibinkščiavo, susirietęs, pasistatydamas suoliuką
vidur dirvelės, gruptus daužė...
Visaip jį tada vadino: Ančiuku, Vitkūnų seneliu,
Dievuliu, Dieveika. Dėl to ir Dievo nebijojo – juk jį
vien mylėjo ir gerbė. Žinojo, kad Dievo bijo tik blogi,
o jis juk tik dievus kūrė ir dangaus šventuosius.
Kiaura, moliu užlipdyta kaip kregždės lizdelis buvo
jo pirtelė dūminėlė, kurioje per šaltas žiemas nenusivilkdamas juodos sermėgos, privirtęs ant alkūnių be-

poteriaudamas, bebarakatinuodamas, užmigdavo ant
savo duobėmis iškapoto darbo ir pavalgymų staliuko ar
dėžės ir pabusdavo tik paryčiais...
Pažiūrėkite į jo nuotrauką – į darbų darbais iškankintas, molių, šiurkštaus medžio, dažų prigirdytas rankas, o įeidami Utenos bažnyčion, pakelkit aukštyn akis
ir pažiūrėkite į šaukiantį paskutinėn teismo dienon jo
darbo arkangelą Mykolą išskleistais skardiniais sparnais. Arba pravažiuodami Kuktiškes ar Antalgę, žvilgterkite į kitus jo darbus, į sparnuotais klūpančiais angeliukais, marijytėmis išpuoštus kryžius, į lietuviškais
pjaustinėliais išdabintas jų kryžmas. Ir tada suprasite,
kad jo dvasia skraidė daug aukščiau žemės vaidų ir kad
iš tikrųjų vertėjo žmogui ilgai gyventi šioje ašarų pakalnėje.

Antanas Deveikis
Veteikiuose
(Pakalnių vls.).
1927 m., A. Žibo
nuotrauka.
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I. Kryždirbio ir dievdirbio
paminėjimai
Jo dar niekas atidžiau nepaminėjo, ir jo kapo vietelė
išnyko Pakalnių kapinėse. Išnyko, tik ne jis, dievuliukų
gimdytojas Dieveika, Ančiukas. Šio dievdirbio ir kryždirbio, kaip ir kiekvieno kūrėjo, kelias buvo rožių spygliais dygliuotas. Garsiausias Utenos krašto dievdirbys
ANTANAS Deveikis (spėjama, gimęs apie 1842 m.
Antalamėstės k., Linkmenų vls., miręs 1932 m. balandžio 14 d. Vieteikių k., Pakalnių vls.) save vadino ir net
rašėsi DIEVEIKA. Tokį žodį jis buvo iškalęs ir ant paminklo tėvams Kuktiškių kapinėse. Kas žino, gal pats
likimas dievdirbiui skyrė tokią dievišką pavardę?
Juo, naiviojo arba primityvaus liaudiško stiliaus
meistru, kitokio braižo nei barokinis kėdainiškis kryždirbys Vincas Svirskis, Lietuvoje buvo susidomėta
XX a. trečiajame dešimtmetyje. Tada jį ir jo kūrinius
nufotografavo dailininkai Adomas Varnas, Antanas Tamošaitis, kraštotyrininkas Balys Buračas, porą dešimtmečių anksčiau jo kryžius piešė Antanas Jaroševičius.1
Apie jį buvo rašyta „Žiburėlyje“ (1930, Nr. 9), „Lietuvoje“ (1927, Nr. 204), „Naujajame žodyje“ (1928,
Nr. 8), „Lietuviškoje enciklopedijoje“ (t. 6). Bostone
išleistos „Lietuviškos enciklopedijos“ 4 tome, straipsnyje „Dievadirbiai“, A. Deveikis paminėtas kaip vienas
iš trijų žinomiausių Lietuvoje kryždirbių – greta A. Žagrakalio iš Žemaitijos ir V. Svirskio.2 Jų darbo dievukų,
ypač įkeltų į medžius, nenorėję šventinti kunigai, jų gamybą draudę dvarininkai. Mat jie buvo savamoksliai,
primityvistai. Tik Vincas Svirskis buvo pasimokęs pas
žymųjį dailininką Andriolį (Andriolli), kurio motina,
kaip žinoma, buvo Kuktiškių dvaro dvarininkaitė.
A. Deveikį yra paminėję Jonas Grinius, Vytautas
Bičiūnas, o Petras Ruseckas apie jį užsimena ir kaip
apie knygnešį. Dailininko Antano Tamošaičio straipsnyje „Lietuvių sodiečių skulptūra ir jos stiliai“3 pirmą
kartą paskelbta A. Deveikio nuotrauka – jį 1927 m.
Vieteikiuose, Šukio pirtelėje, nufotografavo A. Žibas.
A. Deveikio kūrinių sąrašą (apie 50 pozicijų, iš jų –
25 kryžiai) yra sudariusi buvusi Utenos muziejininkė,
dabar dailėtyrininkė dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė.
L. Surgailienė rašo: „Žymiausias Utenos apylinkių
meistras buvo Antanas Deveikis. Tai įdomi, spalvinga asmenybė, per savo ilgą gyvenimą sukūrusi daug
skulptūrų, memorialinių paminklų Kuktiškėse, Antalgės k., Pagilbiškio vns. (Saldutiškio sen.).“4 Keli jo
darbo kryžiai skelbiami 1990 m. išleisto albumo „Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra“ antrajame
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tome5. Remdamasis kuktiškėnų pasakojimais, jo prototipą sukūrė Pranas Treinys sakmių romane „Ančiuko
kryžius“ (1970 m.).6
Jonas Grinius išsamioje studijoje „Lietuvos kryžiai
ir koplytėlės“ rašo, kad dailininkas Adomas Varnas
pačias seniausias – 1817 m. koplytėles radęs senose
Utenos kapinėse, dar dvi 1826 m. koplytėles – Asmalų
kaimo (Kuktiškių vls.), o 1938 m. koplytėlę – Degėsių kaimo (Užpalių vls.) kapinėse.7 Ten pat skelbiamas
Deveikiui būdingo stiliaus ir ornamentikos skėtinės koplytėlės, buvusios Utenos kapinėse, piešinys (žr. 2 nuotr.).8 Koplytėlės stiebas papuoštas Deveikiui būdinga
puslankių ornamentika. Ar tai nebus vienas iš ankstyviausių jo kūrinių? Jis visą gyvenimą drožė savitos
kompozicijos ir ornamentikos kryžius bei koplytėles,
jų mokė ir kitus kryždirbius. O pats kaip skiedrelė nuo
pat vaikystės nelengvos lemties buvo mėtomas po visą
savo kraštą: Kuktiškės, Noliškis, Pakermežys, Skiemonys, Leliūnai, Vieteikiai... Todėl po Kuktiškių, Leliūnų, Pakalnių ir kitus kraštus – jo gyvenimo ir mirties
vietas – apie jį sklido pasakojimai, deja, pradingstantys kartu su jį atminusiais žmonėmis. Mes, uteniškiai,
muziejaus darbuotojai, skubėjome juos rinkti. XX a.
aštuntajame dešimtmetyje atsiminimus apie šį kryždirbį ir dievdirbį rinko dar Balys Juodzevičius, tuomet –
Utenos kraštotyros muziejaus mokslinis darbuotojas,
vėliau tapęs muziejaus direktoriumi. Šie rankraščiai
saugomi muziejuje. Kiek vėliau kelių kaimų žmonių
prisiminimus į magnetofono juostelę įrašė šio straipsnio autorius. Jie saugomi asmeniniame archyve.

Kur ir kada Deveikis gimė?
Atrodo, kad jis pats nežinojo savo gimimo metų
ir jo gimimo vieta liko nežinoma. 1927 m., penketą
metų prieš mirtį, Baliui Buračui sakėsi esąs šimtametis. Buvo kalbama ir rašoma, kad gimė Kuktiškėse, kur
jaunas gyveno. Biochemikas dr. Romualdas Veteikis
kruopščiausiai išnaršė Kuktiškių, Labanoro parapijų
bažnyčių įrašų knygas, surado kryždirbio mirties įrašą ir beveik tiksliai nustatė, iš kur jis bus kilęs.9 Pasirodo, jis nebuvo šimtametis. Mirties įraše Pakalnių
bažnyčioje rašoma, kad mirė 1932 m. balandžio 14 d.,
turėdamas 97 metus. Bet argi kas seniau žinodavo ir
kunigui tiksliai pasakydavo tikrą seno žmogaus amžių?
Ančiuko tėvai, sako, kumečiavę Kuktiškių dvarininkui
vokiečiui Ferdinandui Frankui iš Opšutų giminės, kuriam dar carienės Jekaterinos II laikais buvęs priskirtas
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Panevėžio miestas ir žemės Kauno gubernijoje. Šis ponelis pralošęs dvarus, tad vietoj Panevėžio jam vėliau
atiduotos Kuktiškės ir greta jų esantys žemės plotai.
Tai Vytautui Bičiūnui 1927 m. yra pasakojęs Kuktiškių
klebonas Juozapas Daukša.10 Ponams Frankams sekėsi
prastai: 1812 m. kare dvaro turtą išgrobstė prancūzai,
vėliau jis buvo išparceliuotas.
Ančiukas teturėjo penketą metų, kai Kuktiškėse pasimirė jo tėvai ir jis liko našlaitis. Sako, ponas pamokęs
jį skaityti ir išginęs prie bandos. Vėliau pats Deveikis
vyrams pasakojęs, kad vos paaugęs, apvilktas ilgais
pakuliniais marškiniais, dar be kelnių, ganęs pono
bandą... Sykį Kuktiškėse jam beganant piktoji (gyvatė) pakirto vidur balos karvę. Parbėgo persigandęs pas
poną, bet tas nieko nesakęs, liepęs kurmonui (vežėjui)
nulupti karvės odą, ir ta istorija baigėsi. Taip jam, našlaitėliui, tame kukutėlių miestelyje pradėjo vargeliai
lapoti. Vėliau priglaudę jį, našlaitį, kaimynai ir išsiuntę
tarnauti kitam ūkininkui į Daugailių kraštą, į Noliškį.
Kampininkų, tarnavusių Kuktiškių dvaro ponui, vaikutėlis, nuo pat mažuntės likęs našlaičiukas, buvo tapęs
Noliškio dvaro pusbernėliu. Matyt, ir Noliškyje Deveikiukas ne per ilgiausiai tarnavo – jis vėl susimetė atgal
į Kuktiškes vargelio vargti, gūžtelės sukti...
Kai 1927 m. V. Bičiūnas lankėsi Kuktiškėse, ten ant
išparceliuoto dvaro 3 ha žemės dar tebegyvenusi pono
Franko vaikaitė, kitą dalį buvusio dvaro valdų – 80 ha
turėjęs nuomininkas. Sakoma, kad senovėje Kuktiškės
gavusios Kukovaičio, Utenio brolio, vardą. O iš tikrųjų
gal pagal upelio Kuksa vardą ar pagal paukštį kukutį
vėliau Kukutiškėmis pasivadino? Juk dabar miestelis
dabinasi paukštelio kukučio piešiniu herbe.

Virš jų Ančiukas dažais išpaišė mėlyną kryžių. Visas
kryžius buvęs balvonėliais apkaustytas. Trobikės šeimininkas nekalbnus, apsivilkęs ilga sermėga, gatvike
eidamas pažįstamiems mandagiai kepurę kilodavo (pasakojo Ona Čiužienė). Abu su Kuliešiuku vasarą malkų
iš miško parsinešdavo, o žiemą, gavę arklioką, ant šliužų (rogių) veždavosi.
Kuliešiukas dažnai perbėgdavo skersai vieškelį su
,,Aukso altoriumi“. Kuliešienė su paviečiu stovėjusiame namely vasarą ausdavo škaplierius; užaugęs Deveikis, dirbdamas žmonėse, juos pardavinėdavo.
Ančiukas mėgo kalbėti daugiausia biblinėmis temomis, o savo prisiminimus berdavo gana šykščiai.

Jaunystė, arba vabalėlis milžino rankomis
Tada Kukutiškėse, tarp Švedų kalnelio ir Kuksos
upelio, buvo kelios dūminėlės. Čia, prie vieškeliuko
į Buitūnus, vienoje iš dūminėlių lindėjo knygnešėlis
Kuliešiukas (Liudvikas Misevičius). Jis paskatino jau
gerokai įbimbėjusį Ančiuką patraukti lietuviškų knygų
parsineštų. Kuktiškėse Ančiukas nutarė ir lizdelį sau
susisukti. Prie Kuliešiuko jis ėmė ręstis trobikę. Nueina pono miškan, užsiverčia ant stiprių pečių pušelę
ir vilkte parvelka. Sykį jį užtupia ponas, išklausinėja,
kam rąstus nešąs? „Trobelkai?“ Ir ponas nebaręs, sako:
„Aha, neškis, pasistatyk.“
Pasistatė. Trobikė buvo su vienu langiuku pietuos.
Durikės iš lauko su klinge, kaip tvartelio ar dienyko.

A. Deveikio dviejų tipų kryžiai prie Kuktiškių bažnyčios.
Balio Buračo nuotrauka. BB KL, 442.
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Buvęs jau trisdešimtmetis, kai susisukęs čia, Kukutiškėse, savo šeimos lizdelį, kuriam ir reikėjo tos trobikės, vedė jis mergaitę, kuri jį labai mylėjusi: būdavo,
net kelis kilometrus eidavusi pasitikti grįžtančio iš darbų. Buvo XIX a. antra pusė. Greta spaudos platinimo
tada jis ir griebėsi amato – kryždirbystės. Atrodo, pradėjo nuo šventų Jonų drožimo, nuo stoginių koplytėlių.
Jo seni stogastulpiai ant labai aukšto stiebo buvo likę
Saldutiškio seniūnijoje, Pagilbiškyje, ir arti Kuktiškių – Buitūnuose, kur aptrupėję stovėjo dar pokariu.
Pačiose Kuktiškėse, prie Kuksos upelės, buvęs šventas
Jonas irgi, sako, jo darbo. Tačiau, o nelaime, jo mylima
žmonytė mirė gimdydama. Jis nutarė nebevesti, palinko dievop, o iškeliavusiąją pradėjo įamžinti kryžiais.
Ančiuko trobikėj kartu apsigyvena Ona Grušeckaitė ir jos sesuo Morta Majauskienė. Trobikė buvusi
pilna statulėlių, nes, anot Onos Čiužienės, „Deveikis
visus kryžius balvonėliais apkaustydavo“. Moterims
pasakodavęs, kad kai buvęs mažas, pamotė prikūlusi
jį šlapiu pančiu ir smarkiai sumušusi pusiaują. Vėliau,
sako, ant jo užsipuolęs kunigas, todėl reikėję jam keltis
iš Kuktiškių į kitą parapiją, kraustytis į Leliūnų kraštą,
į Pakermežį. Ten jį su bobikėmis nudardinęs O. Čiužienės vyras, perpirkęs ir jo dūminėlę, kuri virto podėliu,
vėliau tvarteliu. Arti jo – Deveikio metų klevai, Švedų
kalnelis, iš kurio skardelyje tebeišriedančios kaukolės,
galbūt ir švedų...

Pakermežyje ir Leliūnuose
Netoli Leliūnų, paplentėje į Uteną, dauboje tyvuliuoja gražus Kermežio ežeras. Ten, paežerės smėlynėlyje, kitoje gryčiukėlėje su šiom dviem moterėlėm jis
tęsė atsiskyrėlio gyvenimą. Atpjaudavo paežerės velėnos luitą, užkabindavo kabliu ir, ežero kraštu eidamas,
atsivarydavo iki gryčiukės, – taip tręšdavo savo daržiuką. Šitaip jis nuklodavęs velėnom visą smėlynėlį. Onutė, žmonių vadinama Deveikiene, trobikėje likdavo su
seserimi Mortute, o jis čia tik svečias: basas, su šiaudine skrybėle ėjo ir ėjo per žmones: degė kalkes 1905–
1906 m. statomai Leliūnų bažnyčiai, mūrijo krosnis,
dirbo kryžius, drožė dievukus ir angeliukus (pasakojo
Aleksas Limba iš Vitkūnų k.). Senesnius leliūniškius
apie A. Deveikio gyvenimą Leliūnų krašte yra išklausinėjęs Balys Juodzevičius.
Šiuo pačiu kūrybingiausiu laikotarpiu Leliūnų krašte statytų Deveikio kryžių daug nebeišliko. Kryžiai
buvę Mačionyse (Skiemonių vls.), rodos, bent trys
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Momėnuose, bent keli Leliūnuose ir prie Leliūnų, Ažugiriuose, Antalgėje arba Grybeliuose. Dar labai gražūs
kryžiai buvę arti Utenos, net Klevėnuose, Avižieniuose,
Paberžynėje... Ir tai dar ne viskas. Kiek dar neidentifikuotų jo rankų darbo kryžių, stovėjusių Kurklių, Skiemonių, Utenos apylinkėse – ties Kloviniais, Nemeikščiais, Griūtyse, net keli kryžiai buvę ir prie vieškelio iš
Utenos į Kuktiškes. Dar daugiau jo drožtų dievuliukų į
savo darbo kryžius įstatė kiti kryždirbiai, jo mokiniai,
kiek jį sekė ir iki šiol seka... Kauno kraštotyrininkams
XX a. trečiajame dešimtmetyje lankantis Kuktiškėse,
kapinėse dar stovėję keli Deveikio kryžiai, jau apirę,
pažymėti 1875, 1881 m. datomis, net su jo pavarde.11
Iš Kuktiškių atsidardintos bobelės jam, atrodo, buvo
tik našta: per tretininkių ir kaimo tamsuolių įtarinėjimus paskalos ėjo iki kunigų – ir vėl kraustymasis į kitą
parapiją. „Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė“ keliauninkas nerado vietos šiame pasauly. Klibinkščiavo jis
iš Pakermežio į Leliūnus, iš ten jį parsitarabonydavo
koks ūkininkas į Anykščių ar Kuktiškių valsčių. Vieną
naktį Pakermežyje jį apvogė plėšikai. Reikėjo kraustytis arčiau žmonių, į kaimą ar miestelį. Vagių išvytas į
Leliūnus, čia nusiperka bene iš Zarankų trobelę.12
Leliūnuose dirbo prie bažnyčios. Tuomet ten klebonavo kunigas Antanas Masaitis. Palinkęs dievop, Ančiukas ėmęs kurti maldeles, kai ką buvo persirašęs iš
tikybinių knygų, ir paslaptingai, tykiu balsu jas giedodavęs. Labai jį paveikusi žmonos mirtis: tada net svajojęs tapti kunigu. Anksčiau, sakėsi, knygnešiavęs, buvęs
žandarų sučiuptas. Vėliau pradėjęs drožinėti dievukus,
dirbti kryžius. O kai suseno, sėdi, būdavo, ant suoliuko
ir poteriauja arba garsiai kalba.
Daugiausia A. Deveikio kryžių buvo pastatyta
XIX a. paskutiniame dešimtmetyje. Jo kryžių buvo
Utenos, Skiemonių krašte. Mačionyse, Nargėlo sodyboje, ant kryžiaus buvusi 1884 m. data, Momėnuose
pas Vincą Pakalnį – 1888 m. data. Pas Pakalnį jis dar
užeidavęs be lazdų, basas, baltais trinyčiais, nešdamasis maišelyje kaltelius, pjūkliukus.13 Klevėnuose (seniau vadintuose Klyvėnais pagal žodį klyvas – šlubas)
žmonės dar turėjo jo atneštų šventų paveiksliukų su jo
ranka rašytais įrašais: „Priimtas Nekalto prasidėjimo
sąnariu“. Rašydavo jis rašalu ar pieštuku drukavotomis
(spausdintinėmis) raidėmis.
Leliūnuose Deveikis turėjo apie 50 metų. Gyveno
vargingai, apžėlęs, ilgais nagais. Gavęs linų ar kanapių,
vydavo skerdžiui apyvaras, virves, dirbdavo langus,
papuošdamas juos dzinguliukais, paukščiukais, rateliais (pasakojo J. Skrebiškis iš Leliūnų).
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A. Deveikio darbo kryžius Kuktiškių šventoriuje. 2013 m. Antano Gasperaičio nuotrauka.
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Pasakojo, kad sykį, kai dar jaunas dirbęs krivūlę – kreivą „perdėtinio“ lazdą žmonėms į sueigas
kviesti, vieną dieną atsigrūdę rekrūtų gaudytojai ir
norėję jį suimti, bet jis pasakęs, kad jam liepta padaryti tris valdžios ženklus – lazdas. Tada tijūnas pasičiupęs sau vieną krivūlę, bet jo neišsivaręs. Dievukus
skaptuodavęs niekur nenusižiūrėdamas. O arkangelą
Mykolą apie 1912 m. daręs Utenos ubagyne, nusižiūrėjęs į Spitrėnų Anytę (B. Juodzevičiaus užrašyti
atsiminimai).
Leliūnuose Deveikis turėjo žemės darželį, karvelę.
Trobelė moliu palipdinėta, tvartelis iš žabų. Už darbą
ėmė pigiai, daugiausia maistu. Buvo vidutinio ūgio,
apydiktis. Skulptūrėles darė kitų paprašytas. Avižieniškis kryždirbys Kazys Rinkevičius (Topša) sykį vežėsi
Avižieniuose savo paties statomam gražiam kryžiui iš
Deveikio įsigytus balvonėlius, bet išgėręs išbarstė juos
iš vežimo (pasakojo Jonas Pakalnis iš Pakalnių).
Tuo metu Deveikis domėjosi spauda. Taurapilio
knygnešys Mataušas Balčiūnas (Medinis) yra sakęs,
kad iš jo knygas platinimui imdavęs leliūniškis Deveikis, kuktiškėnas Liudas Kuliešius.14 Būdamas Leliūnuose, vėliau Pakalnių krašte, Deveikis prisimindavo,
kad mirus jo motinai, paskui tėvui, likęs našlaičiu, piemenaudamas Noliškyje miegodavęs su paršiukais, kad
ardavo tada dar jaučiais. Buvęs geros širdies, dosnus,
sakydavęs: „Kad būč bagotas, nupirkč namus ir atiduoč
biedniem.“ Sudrausdavo besibarančius, nesikeikdavo,
švelniai sakydamas: „Kad tau grybas.“ Mėgo paklusnius, smalsius vaikus. Rodė žmonėms savo paties ranka prirašinėtas knygas. Pasakodavo apie baudžiavą.
Buvęs linksmas, „žodžio negailingas“. Pasakojo, jog
koją persimušęs, krisdamas nuo vežimo.
Kad ir kur dirbdavo, mėgo šeimininkams dovanoti
abrozdėlius kaip kunigas. Vieną jo abrozdėlį Vytautas
Šalkauskas perdavė Utenos muziejui. Jo pirkelė buvusi
prie kalkių degyklos, pakalnėlėje. Visi girdavo jo išdegtas kalkes. Vienu metu turėjęs ožkelę. Vasarą žmonės jo nematydavo apsiavusio. Kaip vienuolis vaikščiojo basas.
Leliūniškiui Antanui Poškai sakęs, kad Kuktiškėse kapinėse supylęs kalnelį tėvams ir pastatęs kryžių.
Aleksas Limba yra pasakojęs, kad ir Utenos bažnyčios
šventoriuje kryžius su Kristaus kankinimo įrankiais,
„su liesvomis“ – Deveikio darbo (dabar jis atnaujintas).
Mokėdavęs jis ir liaudies dainų. Sėdėjęs sykį prie
Radaikio upelio ant pradalgės su Zaranka Mykoliuku ir dainavęs gražią vestuvinę dainą. Tai buvę bene
1915 m. vasarą:
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Papūtė vėjelis iš visų šalių,
Krinta rasytėla na rūtytėlių.
Jį dar vadinę pilnu oracijų ir maldų žmogumi.
Vaikščiodamas iš kaimo į kaimą neturėjo kryžių
dirbimui sąlygų, kokias turi daugelis kryždirbių. Visi
jo įrankiai tilpdavę terbelėje. Gal ir pas stalius droždavęs kryžius. Kartais darbas užsitęsdavo. Štai Kuktiškių
šventoriaus kryžių jis vis ateidinėdamas dirbęs trejus
metus klebonijos pašiūrėje. Išpjaustinėtus balvoniukus
tuoj pat dažydavęs. Tada, apie 1913 m., buvęs dar stiprus, galėjęs sutvarkyti du vyriokus. Vaikščiojo apsivilkęs trumpu burnosioku. Maistą duodavęs klebonas
(Juozas Treinys iš Kuktiškių). Gerai pavalgęs, daug pagalėjo: kelių kibirų skiedinio dėžę užsinešdavo kopėčiomis ligi kamino, o juk tai ne kiekvienam peckeliui.
Utenos krašto stipruolis, piligrimas jau keliavo vakarop. Tiesa, kai Kauno kraštotyrininkai XX a. trečiajame dešimtmetyje jį rado Vieteikiuose, pirtelėje tarp
drožlių, bekopiantį į šimtuką, jis turėjęs jėgų, – pasigyrė, kad jaučiasi kaip dvidešimtmetis. O Vytautui Bičiūnui, kuris jį atrado bekabantį ant kirkalių (ramentų),
pasirodė „lyg žalvario varpas, maskatuojantis tarp jų“.
Dar jis žadėjęs sugrįžti į pamiltąsias Kuktiškes – savan
kraštan jį traukę tėvelių kapai. Ant jo darbo kryžiaus
Kuktiškių kapinių kalnely dažai su užrašu „DIEWIEK“
jau buvę vos beįžiūrimi. Buvo likę penkeri metai ir iki
jo išėjimo Amžinybėn.
Tuomet kaimuose būta daug kryžių. Štai kaimynystėje, Ažudvariuose, prie trijų kaimelio sodybų stovėjo
po paminklą. Kaip man yra rašęs profesorius kunigas
Antanas Liuima, „buvo trys kryžiai – du kryžiai ir vienas stogastulpis. (...) Buvo keletas statulėlių, angeliukų. Sunyko gal jau po pirmojo karo (apie 1920 m.)“.
Griūčių kaime Juozapas Katinas buvo sau pasižadėjęs,
kad jeigu laimingai grįšiąs iš fronto, jeigu liksiąs gyvas, pastatys kaime keturis kryžius. Ir pastatė. Be šių
keturių kryžių, kaime ilgai, jau po šio karo, buvo dar
trys – vienas jų Deveikio darbo, kitas – tauragniškio
Mackevičiaus.
Leliūnų klebonui Antanui Masaičiui nepatikęs keistuolis Deveikis su pilkais trinyčiais, kuris monijęs moterėles: „Ataikit, aš galiu pamaldas atlikt be kuniga.“
Tiesa, klebonas leido jam šventoriuje pasistatyti stovelį
ir pardavinėti abrozdėlius, medalikėlius, Anciutės siūtus škaplierėlius. Kas daryti? Gaila buvo šio klibinkščiuojančio su pažastine ir pilnomis šieno rezginėmis
ant peties žmogaus ir dar pamaldaus. Juk jis ir klaupkas
padarė bažnyčiai, ir sakyklą, ir dar Skudutiškio, Kuktiškių bažnyčioms kryžius. Tačiau vis tos žmonių kalbos:
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kiti net „propagandistu“ nekaltai išvadino. Ir štai jis nutaria: bala jų, tų Leliūnų, su muštynėmis karčemoje, su
tom auksaburnėm davatkėlėm, agotėlėm. „Apstačiau
visas apylinkes kryželiais, a kryželius balvanėliais...
Gana čia jų bus.“ Ir štai vežiman sodina ožkelę, sukrauna terbelėsna motinėles, angelėlius, patupdo Onelę ir darda Pakalnių kraštan pas Šukį pirtelėn. Artėliau
Kuliešiuko ir tėveliukų, kalnaly bemiegančių. Tenai,
Pakalnių krašte, pirtelėj, prisiartins ir senatvė po apiplyšusia pirkelės kepure. Ir kai išeis iš jos dar Dievulio
dangun pažiūrėti, tada raktininkas šv. Petras uždės ant
peties Ančiukui, laukiančiam eilėje prie Rojaus vartų,
savo šventą ranką: „Tu mus garbinai per visą savo vargingą gyvenimą, tai įsileisiu tave, Dieveika!“ „Ne, ne,
ne Dievulį garbinau, o ja Sūnų ir ja Matinėlį skaptavau.
Tvarinėlius, prastus žmageliukus drožiau iš liepas...“
Ar įsileido Ančiuką Rojun, nežinia, bet ir čia diev
dirbys nemelavo: jo ant kryžių klūpantys, rankeles
suglaudę balti angeliukai, jo kristusiukai juodom barzA. Deveikis. Angelas. Saugomas Utenos kraštotyros muziejuje.

dytėm ir šventi Jonai kaip sėjėjai, iš kurių rankų laša
švęstas vanduo lyg iš sėjėjų sėtuvės byrėtų grūdai, –
juk visi jo permatyti, sutikti žmonės šioje ilgoje žemės
Golgotoje.

Pirtelėje ant Lygialaukio kalno

A. Deveikis. Šv. Jonas Nepomukas. 1893 m. Saugomas Utenos
kraštotyros muziejuje.

Deveikis dar jaunas eidamas per ulyčią drožė angelams sparnus, neprišaukiamas prie grūsliu grūstų kanapių šustinio, raugalės ar kokios įsnaujos taukais pramestos košės, prasto pramitalo. Įsimesdavo Dieveika maišelin tarp kaltų, pjūkliukų tešlinių makuorų ir brenda,
katoja per kaimus. O paskui vargšui tas išriedėjęs medis
dar sumala kojas... Ir atsiskiria jis nuo viso pasaulio
akių iš Antano Šukio už 50 litų nusipirktoje pirtelėje.
Užsidedu magnetofono juostelę, kietą kaip karnai,
ūžinėjančią. Vieteikių kaimo vyresni žmonės, pažinę
dievdirbį ir jo būtį, pasakoja vis įdomesnius prisiminimus...
Pakalniškis Edvardas Žulys tada buvo jaunas, o dievdirbys jau baigė amželį – nebestatė kryžių, nebemūrijo krosnių, tik pjaustinėjo, dažė ir prie Šukio pirtelės
saulėje džiovino savo gyvuosius balvonėlius... „Vieteikiuos Deveikis jau buvo šlubas, eidavo ant pažastinės.
Su ja klibinkščiuodamas veždavo rateliuos ant dviejų
ratų mėšlą. Bulvelių insikišdavo...“ Pasiekiu Vietei-
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A. Deveikis. Kryžius su Nukryžiuotuoju. 1909 m.
Saugomas Utenos kraštotyros muziejuje.

kius. Baltabarzdėlis pirtelės šeimininkas A. Šukys
aprodo vienišą Deveikos pirkelę. Visa ji iki slenksčio
užaugusi epušiotėm, du langeliukai kaip delnai... Jokių
žymių, kad čia gyventa ir mirta gražiausių kryžių Lietuvoje meistro. Šukys, bajoriško kraujo baltabarzdėlis,
porina: „Pirkiutė buvo netinkuota, oras sanas. Langeliukai iš vasarių pusės mažuliukai du. Priemenėlėj
karvė, šienas. Pats Deveikis – gražus žmogus, apvaliaveidis, pats apsikirpdavo žirklėm ilgus plaukus. Per
vasar su kastuvu dirvoj dirba, dirvone karvelę gano. O
pamaldumas žmogaus! Naktį ir dieną meldžias. Kada
jis ir miegodavo!? Mėgo pasakoti: vis velniai, vis Frankas, kelionės Vilniun. Dirbdavo ir šventųjų paveikslus.
Buvo tykus žmogus. Užmiršdavo žmonės jam ir bulvelėm daržą praart, tai pats ant pažastinės niūprindavo
dirvoj su kastuvėliu...“
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„Pirtelytė buvo dar iš dvaro laikų. Viduj altorėlis ir
spintelė vietoj staliuko. Liepų medžio gavęs, drožia,
būdavo, ir dažo balvoniukus. Rašė spausdintinėm raidėm. Snausdavo sėdėdamas, poteriaudamas arba knygiūkštę skaitydamas. Pas kaimynus nebeėjo, kad jiems
nesmaišytų. Nuropodavo malkaut krūmuos“ (pasakojo
Antanas Pakalnis iš Vieteikių k).
Alfonsas Žulys iš Momėnų k. pritaria: „Nors turėjo
arti šimtelio Vieteikiuos, bet dar buvo stiprus: insikinkydavo ienosna ir pilnus mėšlo ratus traukdavo, o jeigu reikdavo, rankom atkeldavo. Valgė labai daug: sykį
šeimynai šešiems skirtą vakarienę suvarė ir dar paprašė
kampo duonos. Nešiodavo ilgus pilkus trinyčius.“
„Deveikis apsigyveno Ignapolio (vėliau vadinamame Vieteikių) dvaro lauke ant Lygalaukio kalno pirtelėj. Apie 1910 m. Vitkūnuos prie Silvestro Lilionio
namų statė kryžių. Dirbo jį jo klojime. Prisipratino vištą, lesino ją. „Man su ja linksmiau tašyt“, – sakydavo.
Mėgo pirtį. Pilia šeimininkui karšta unta, kvatodamas:
„Plikis plikį rekečioja!“ Pastato kryžių, apkabina kaip
brolį ir kaip maldą išsako: „Devuliau, tu mani sutvėrai,
a aš tavi padariau, – dabar mes abu lygūs...“ Sakydavo,
kad liepos kaladė, ties Ignapoliu iš vežimo išriedėjusi,
jam sulaužiusi koją. Dar sakydavo, kad jį 1919 metais
vokiečiai pridaužė, kam jis gyvena su bobom“ (pasakojo Antanas Viburys iš Vitkūnų kaimo).
Ne vienas vieteikiškis pasakojo apie jo varganą
senatvę. „Dūminėj pirtelėj prieskinkiukas su karvele.
Kairiau, vakarinėj pusėj, Deveikio, jo Onutės ir jos
sesers gyvenimas, pajuodusiais, aprūkusiais sienojais.
Žiemą seniokas ateidavo pas Šukį pasėdėt, ant savo
darbo pečiaus sušilt. Eidavo ant kyliapo (ramentų).
Laisvamaniai jį erzindavo, o jis jiems vis apie Dievą
kaip kunigas aiškindavo. Nuo kalnelio gražus vaizdas
į apylinkę. Vieteikių dvaras buvo seniau ponų Išarų, jį
nuomojo Žiūrai. Susijuosęs pančiu, žilais pasišiaušusiais paausiais, su apsmukusia kepke. Retas kas užeidavo jo pirtelėn švento Jonelio ar Marijėlės nusipirkti,
nebent kaimynas seneliukas, pavarde Išara. Jeigu ne
ta koja, pavaikštinėt būtų gera vasarą: čia Gulbės upeliukas burbuliuoja, Biržaloto skardely skardena volungės...“ (pasakojo Antanas Šukys iš Vieteikių k.).
Bajorėliui Išarai mirus, iš dvarnamio liekanų Šukys
pasistatė trobą ir minėtąją pirtelę. Kadais Vieteikiai
buvo didelis kaimas – 25 kiemai. „Mano užaugėj buvo
dvidešimties margų ulyčia. Orė žagrėm. Velnioraisty
naktigonėse vaidindavos – velniūkštis atimdavo vyrų
taboką. Bajoriškių pusėje buvo du Noliškių dvarai –
Medinis ir Mūrinis. Abu ponų Lukoševičių...“ (pasakojo Adomas Pakalnis iš Vieteikių k.).
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Mėgo jis drožti kryžiams tinkančias skulptūrėles –
angeliukus, šv. Jonus Nepomukus, motinėles. Dažnai
jis vaizdavo Nukryžiuotąjį – bažnyčiai ant nedidelio
juodo kryžiaus arba mažytį, tinkantį kryžiaus koplytėlei. Ne karūnuotus karalius, ne popiežius Deveikis
drožė, o gana vargingus valstiečius, kaip ir jis pats. Tai
matyti iš motinėlės dar išlikusiame Griūčių kryžiuje.
Prie pirtelės nusilauždavęs iš drebulynėlio ėgliaus
šakelę, per Verbą mušdavęs pats save. Tai tam tikras
dvasinis apsivalymas
Vijeikiškiai pasiūlydavo Pakalniuos „po visam“
parvežti jį namo, – liepdavo laukti prie kryžiaus. Buvo
jis keistas, bažnyčios vidun neidavo, o prastovėdavo
susirietęs šventoriuj. Bet mylėjo jį žmonės ir gerbė.
Moterys tai paūdrės, tai sūrgalį nunešdavo. Rasdavo
visada tvarkingą, tarp skiedrelių lingečiuojantį, neapdriskusį, švarų, mažai šnekantį. Grytelėje ant stalioko
būdavo padėta iš tųmečių vasaros atorėčių, neseniai
blokštų rugelių, duona, jo paties išauginta. Prastoj lovelėj šiaudeliai – baisus skurdas.
Jam prikrypus, Anciutė bėginėdavo apie jį sergantį.
Paskui, dveji metai prieš mirtį, jis atsitėkojęs dar drožinėjo. Dailininkas A. Tamošaitis per ekspediciją, atrodo,
1928 m., nufotografavo jį sėdintį prie pirtelės apšepusiu stogu. Anksčiau Kuktiškėse su ekspedicija lankęsis
V. Bičiūnas jo teiravosi, bet neradęs, – Ančiukas buvo
išėjęs duoneliauti. Mažai bematęs, eidavęs rinkdamas
taką lazdele – tikras elgetėlė, su Onute...
Prisimena žmonės, kad Deveikis buvo švarus seniokas. Kai keliaudavęs į Vilnių, miegodavo karnines
vyžas po galva pasidėjęs. Ir pas žmones elgetėle atėjusio jo nepriprašydavo eiti į lovą prigulti. Padėdavo
šeimininkė ant stalo jam pagalvę, ir užmigdavo ant stalo kniūbuodamas seniukas. Probūdžiais tai giesmeles
niūniuoja, tai poterį garsiai kalba, vis paklausdamas,
už kokią vėlelę sukalbėt amžiną atilsį. Sužinojęs apie
naujai mirusius pažįstamus, galvą palingučiuoja. Praaušus ima puodelį, gurkšteli vandens, purkšteri į saują
ir prausiasi. „Neapsiprausus Dievulia undeniu, nevalia
iš pirkias ait“, – sakydavo. Vyrai kartais kyšteri degtinėlės, o jis – ne, ne, nė lašo.
Anan pasaulin kryžių kūrėjas iškeliavo 1932 m. balandį iš tos pačios pirtelės. „Iš lūšnelės arčiau į dangų...“ – kaip sakė Jurgis Baltrušaitis. Onutė išsigabeno
su likusiais baigtais ir nebaigtais Ančiuko dievuliukais.
Pirkutės šiluma užgeso.
Deveikio neliko, bet liko jo kryžiai, darbai, atsiminimai apie jo savotišką pasaulėžiūrą. Nebuvo jis vien
tamsus šventeiva su trim rožančiais ant kaklo, gyvenęs

su šokančiais aplink medinukais, angeliukais, kuriuos
dalijo ir kitiems kryždirbiams. Kai žiūri į jo kryžius,
matai, kad tokią grožio pajautą turėjo retas mokslų nebaigęs žmogus.
Rašytojo Petro Treinio sakmių romano veikėjo Ančiuko istorija primena kuktiškėnų pasakojimus apie
Deveikį. Gyvenantis pirtelėje, drožiantis agotas, kurios
virsdavusios šventosiomis: „Ketvirtą dieną atėjo žinia
iš Kukučių, kad žmonės matę basą Ančiuką, drožiantį Pakalnių keliu, jog klebonas Bakšys džiaugėsi, kad
Dievas galų gale nubaudė bedievį meistrą už palaidą
gyvenimą ir šventosios Agotos išniekinimą.“15

Klovinių kamo (Utenos vls.) kryžius su rombo formos
kryžmagaliais. Balio Buračo nuotrauka. BB KL, 516.
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II. ANTANO DEVEIKIO
KRYŽIŲ ARCHITEKTŪRA
Žiūrint į šio kryždirbio kryžius, į akis krinta ne tik
geras ornamentikos pasirinkimas, bet ir kryžių aukščio
derinimas su kryžmų ilgiu. Daugelis dabartinių kryždirbių, net atkurdami Deveikio kryžius, šių proporcijų
nesilaiko – dažniausiai kryžius paaukština, o jų kryžmas sutrumpina. Ant pailgintos viršutinės Deveikio
kryžių kryžmos atsiranda vieta koplytėlei (žr. A. Jaroševičiaus 51 pieš.).
A. Deveikio darbai išsiskiria iš kitų regionų kryžių
būdingais kryžmagaliais. Jie būna trijų tipų: dobilo,
rombo ir kamuolio formos. Gražiausi jo kūrybingiau-

sio laikotarpio (XIX a. pab. – XX a. pr.) kryžiai yra
pirmojo tipo. Kryžiai su dobilo formos kryžmagaliais
stovėjo Utenoje, Kęstučio ir Bažnyčios gatvių sankryžoje, Antalgėje, Grybeliuose, Kuktiškėse.16
Seni, gražūs kryžiai ir su rombo formos kryžmagaliais: toks kryžius stovėjo Klovinių k. Kartuvių kalnely,
prie kelio Utena–Kuktiškės, Nemeikščių lauke, sykiu
su tauragniškiu Mackevičiumi (ar Markevičiumi) darytas kryžius stovėjo Griūčių kaime, jis perkeltas į šio
kaimo kapinaites. Kryžiai su rombo tipo kryžmagaliais
statyti ir pakelėse, ir sodybose, pavyzdžiui, Kačiūnuose
(Kuktiškių vls.).
Kryžiai su kamuolio formos kryžmagaliais yra
ankstyvesni, jų architektūra kitokia – dažniausiai jie

Kryžius prie kelio iš Utenos į Kuktiškes su kamuolio formos
kryžmagaliu. B. Buračo nuotrauka. LM MA, 208.

A. Deveikio kryžius Utenoje, Bažnyčios ir Kęstučio gatvių
sankirtoje. Apie 1916 m. Kaizerininkų nuotrauka. LLM MA 220.
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Bene A. Deveikio darbo Pieta, buvusi medyje, Paraudės
viensėdyje (Utenos vls.).

A. Deveikio darbo arkangelas Mykolas ant Utenos bažnyčios
frontono. Išdrožtas 1910 m. 1979 m. Antano Gasperaičio nuotraukos.

būna ir su vainiku ant kryžmų. Tokie kryžiai stovėjo
prie vieškelio į Kuktiškes, prie Kuktiškių bažnyčios ir
miestelyje.
Nuo kitų kryždirbių drožtų kryžių deveikiškiai
skiriasi o r n a m e n t i k a. A. Deveikis mėgo kryžmų briaunas ir koplytėlių pagrindą puošti pusiauračių
(lankelių) ornamentuotomis ažūrinėmis, kiaurapjūvėmis lentelėmis. Taip išdabintos visos A. Jaroševičiaus
1904–1911 m. pieštų kryžių kryžmų briaunos.17 Dobilo formos kryžmagaliai čia visur apvedžioti C formos
apvadais (51 pieš. šie apvadai sukryžiuoti ir ant kryžiaus stiebo). 50 piešinyje po koplytėle – ornamentuoti
žalčiai. Deveikis augalinės ornamentikos nenaudojo,
išskyrus šį ankstyvąjį kryžių su dviem žydinčiais augalais ant kryžmų.
Ankstyvųjų jo kryžių k o p l y t ė l ė s taip pat originalios, lyg ažūriniai mezginėliai, tai padeda jas atskirti
nuo kitų kryždirbių darbo. Tai matyti A. Jaroševičiaus
Utenoje pieštame kryžiuje (51 pieš.). Tokios ažūrinės
koplytėlės senuose kryžiuose buvo mėgstamos ir Rokiškio krašte.
1924 m. Utenoje, Kęstučio ir Bažnyčios gatvių sankirtoje, A. Varnas nufotografavo vaistinės pusėje stovė-

jusį senutėlį kryžių apibyrėjusia ornamentika su koplytėlėje pavirtusia Mergele Marija. Jis datuojamas 1884 m.18
Dar kiek sveikesnis jis matomas kaizerinės vokiečių
okupacijos metais (bene 1916 m.) išleistame atviruke
„Uzjany“. Ant kryžmos ten dar matyti ir Deveikio stiliui
būdingas klūpantis angeliukas. Panašūs kryžiai drožti ir
vėliau – Grybeliuose (1894 m.), Antalgėje (1910 m.).
Ant stiebų karnizų (jų būdavo net po du) A. Deveikis iš visų keturių pusių pritaisydavo koplytėles, kuriose apgyvendindavo įvairius šventuosius. Kartais,
skaičiuojant ir įstiklintas koplytėles, ant vieno kryžiaus
karnizų būdavo sustatyta net apie dešimt skulptūrėlių.
Dievukų A. Deveikis yra pridrožęs begales: jo darbo
dievukai buvę Griūčių, Kuktiškių, Narkūnų (prie Leono Baltrūno kryžiaus), Avižienių ir kituose kryžiuose
bei stogastulpiuose. Dalis jų saugoma Utenos kraštotyros muziejuje. Dailininko Antano Tamošaičio straipsnyje „Lietuvių sodiečių skulptūra ir jos stiliai“ paskelbta fotografija su Deveikio stiliaus rūpintojėliu ir dviem
šventosiomis iš šalių. Jis dievdirbį skiria prie primityvaus (naiviojo) stiliaus meistrų.19
1912 m. A. Deveikis sukūrė nedidelio žmogaus
ūgio medinę skulptūrą skardiniais sparnais su trimitu
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Spėjama, kad A. Deveikio darbo kryžius Skiemionyse.
Balio Buračo nuotrauka. BB KL, 300.

rankose ir pavadino ją arkangelu Mykolu. Ji pritvirtinta
aukštai ant Utenos bažnyčios fasado. Prieš keletą metų
ji buvo nuimta restauruoti, atnaujinta ir dabar baltutėlė
ten tebešviečia.
Dar vienas A. Deveikiui būdingas bruožas – gausi
sakralinė kryžių p u o š y b a. Tikriausiai nėra nė vieno jo kryžiaus be monstrancijos virš koplytėlės arba
be angeliukų, ypač vėlyvesniuoju laikotarpiu, o kryžių
briaunas, ypač jų dalį virš karnizo, mėgo puošti išpjaustinėtais kryželiais. Molėtuose stovėjo gražus A. Deveikiui būdingas kryžius papuoštu stiebu, su angeliukais ir
koplytėle su būdingomis S formos atramėlėmis ir abipus jos patupdytais paukščiukais.20
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Dar vėliau kryžmagalių ornamentikoje atsirado net
keturi C formos „riestainiai“, sudarę gražaus kryželio
formą visuose trijuose kryžmagaliuose. Toks dar gana
naujas kryžius buvo B. Buračo nufotografuotas Skiemonių miestelyje. Jis skelbiamas albume „Lietuvių
liaudies menas. Mažoji architektūra“ (300 fotografija).
Žemaičiai „kryžmomis“ vadino kryžių viršūnių saulutes. A. Tamošaičio žodžiais, „pagrindinė ir labiausiai
paplitusi Lietuvos apylinkėse kryžmų forma – tai apskrita, saulės pavidalo“21. Seniau jos buvo daromos iš
medžio, vėliau (ir mūsų laikais) – iš geležies. A. Tamošaitis rašo, kad jos buvo gražiausias koplytėlių ir kryžių
papuošalas.22 Medinė dažyta saulutė dar rasta Griūčių
kaime prie Utenos. Iš išlikusių A. Deveikio darbų matyti, kad jis kryžius su statulėlėmis dažydavo. Dažytas
ir iki šiol dar nerestauruotas kryžius yra Griūčių kaimo
kapinėlėse, taip pat kryžius Kuktiškių šventoriuje.23
Gaila, kad pokario metais daugybė Lietuvos senųjų
kryžių buvo sunaikinta, taip pat ir A. Deveikio. Naikino daugiausia stovėjusius pakelėse, miesteliuose ir net
kaimuose prie sodybų. Sakydavo: „Nugriauk kryžių,
gausi šiferio stogui.“ Labai gražus Deveikio kryžius sunaikintas Grybeliuose, pakelėje į Uteną, taip pat Obeliuose, santūrai puoštas Deveikio stiliaus kryžius sunaikintas Bulinskių kaime, prie kelio į Vilnių. Naikintojai
nesirinko, kurio meistro kryžių nugriauti. Griūčių k.
pavieškelėje buvo sunaikintas gražus mėlynai dažytas
narkūniškio kryždirbio Motiejūno darbo kryžius, taip
pat Kazio Rinkevičiaus ir A. Deveikio darbo gražuolis
Avižieniuose, netoli Leliūnų, ir t. t.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo kryžių atstatymo arba atnaujinimo metas. Atsisakyta polichrominio, įvairiaspalvio kryžių dažymo (polichrominiai seniau buvo ir dievukai), jis pakeistas įvairiais
impregnantais. Atstatydami senuosius kryžius naujieji
meistrai dažnai nesilaikė buvusios architektūros, dažnai ir ornamentikos, vis dėlto keli kryžiai Tauragnuose,
Sudeikiuose, Antalgėje buvo atstatyti ir naujai sukurti,
sekant senąja tradicija. Bene tiksliausiai A. Deveikio
kryžių atstatė tautodailininkai Pranas Kaziūnas ir Alvydas Seibutis Antalgėje.
Kiek prasčiau pasisekė atkurti Griūčių k.(Utenos sen.) kryžių.
Kiek daug mūsų krašto paminklų sunaikinta per 50
sovietinės okupacijos metus, matyti iš 1994 m. paruošto išsamaus leidinio „Nukentėję paminklai“24. Daugiausia paminklų iš Utenos rajono paskelbė tuometinė
Utenos kraštotyros muziejaus mokslinė bendradarbė
dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė.
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A. Deveikio kryžius Antalgėje prie Ukmergės–Zarasų plento.
LLM MA, 292.

A. Deveikio kryžius Antalgėje – iš kitos pusės. Fotografija iš
asmeninio archyvo.

Apie 1880 m. A. Deveikio ir Mackevičiaus sukurtas kryžius
Griūčių kaime.

1978 m. naujai atstatytas Griūčių kaimo kryžius.
Antano Gasperaičio nuotraukos.
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Kryžius Molėtuose, priskirtinas
A. Deveikiui. A. Jaroševičiaus piešinys.
AJ LK, 49.

Kryžius Utenoje. A. Jaroševičiaus piešinys.
AJ LK, 50.

Deveikiško stiliaus kryžiai ir koplytėlės
Dr. Jonas Grinius studijoje „Lietuvos kryžiai ir
koplytėlės“ teigia: „Rytų Aukštaičiuose, ypač Utenos
apskrity bei jos apylinkėse, XX amž. pirmame ketvirtyje buvo paplitę masyvūs kryžiai, kurių sankryžose
būdavo įmontuotos koplytėlės, išpuoštos skulptūriniais
ornamentais (16 pieš., 7 pav.). Šio tipo paminklų paplitimas aiškinamas tuo, kad anose Aukštaičių apylinkėse
yra dirbęs vienas gabus žmonių mėgstamas kryždirbys,
bene Deveikis, kuris puošdamas kartais net kryžiaus
kotą, lyg ir sudogmatizavo senesnius Rokiškio apskrities kryžius (22, 39 pav.).“25
Vartant albumus matyti, kad Deveikio kryžiai panašūs į Rokiškio apylinkių kryžius (plg. A. Jaroševičiaus albume, vėliau – J. Griniaus studijoje paskelbtus Rokiškio krašto Laibgalių k. kryžių (Nr. 39) arba
Deveikio stiliaus kryžių, kuris stovėjo Molėtuose26).
Tačiau Deveikio nepaveikė Zarasų krašte, pavyzdžiui,
Salake, statytų kryžių stilius; jais sekė tam kraštui artimesni mūsų kryždirbiai – kaboriškietis (Tauragnų sen.)
Adolfas Ivanauskas, kirdeikiškis (Saldutiškio sen.)
Kajetonas Alekna. Pastarojo atkurtas kryžius tebestovi

90

Spėjama, A. Deveikio kryžius pailginta
kryžma Utenoje. A. Jaroševičiaus
piešinys. AJ LK, 51.

Kirdeikių miestelyje. Jie neornamentavo kryžių stiebų,
tik kryžių kryžmų apačias. Tiesa, vėliau A. Ivanauskas,
dirbęs su sūnumis, Linkmenų ir Utenos pavasarininkų
kryžius išdrožė gražiai ornamentuotais stiebais kaip
Deveikio. Kryžių su tokiais stiebais Utenos ir Anykščių apylinkėse būta nemažai – Kloviniuose, Griūtyse,
Kurkliuose, Skiemonyse. Ne veltui J. Grinius A. Deveikį pamini greta kitų „skulptūrinio talento vyrų“, tokių kaip Vincas Svirskis.
Stogastulpiai dar senesni už kryžius. Nemažai stogastulpių mūsų ežerų krašte buvo statoma prie upelių,
ežerų su Kristaus ir šv. Jono Krikštytojo figūromis
(Viešintose, Utenos vls., prie upelio, ištekančio iš Viešinto ežero; netoli Suolelių k., Utenoje prie Krašuonos
upės ir t. t.). Laima Surgailienė rašo, kad mūsų krašto
stogastulpiams „būdinga mažųjų formų architektūros,
skulptūros ir tapybos sintezė; juose itin saikingai, taktiškai buvo suderinami drožinėti ornamentai [...]“27.
Nuo stogastulpių, atrodo, pradėjo ir Deveikis. Ne vieno
jų būta ir Utenoje, vienas dar likęs kapinėse (jis yra ir
A. Jaroševičiaus albume).
Koplytstulpių ir stogastulpių mūsų krašte būta labai
aukštų. 1924 m. pirmasis juos nufotografavo dailinin-
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kas A. Varnas, daugiausia kapinėlėse. Marija Gimbutienė knygoje „Senovinė simbolika lietuvių liaudies
mene“28 skelbia du netoli Utenos A. Varno nufotografuotus stogastulpius keturšlaičiais stogeliais su jau
apirusia ornamentika. Virš koplytėlių iškilę aukšti profiliuoti stiebai, būdingi Rytų Aukštaitijai. Šie stogastulpiai labai panašūs į Kuktiškių krašte ilgai išlikusį, o
dabar atkurtą deveikišką stogastulpį Buitūnų kaime.
Verta dar sykį atsiversti albumo „Lietuvių liaudies
menas. Mažoji architektūra“ antrąjį tomą ir jame paieškoti deveikiškų kryžių. Štai 229 nuotrauka: prie pastato su senais gonkais Kačiūnų kaime (Kuktiškių prp.)
B. Buračo nufotografuotas 1904 m. kryžius, kurio autoriumi įrašytas Liudas Deveikis. Matyt, tai Antano Deveikio darbo kryžius, tik nurodant autorių vardas pasiskolintas iš knygnešio Liudviko Misevičiaus, Deveikio
draugo, sykiu gyvenusio Kuktiškėse. Šis kryžius labai
panašus į A. Deveikiui priskirtą Nemeikščių k. kryžių ir
dar vieną panašų, neseniai nuvirtusį pakelėje iš Utenos
į Kuktiškes. Šiedu kryžiai su rombiniais kryžmagaliais
panašūs ir į Klovinių, Griūčių kryžius. Negalėjo juk
išradingasis kryždirbys visų savo kryžių daryti dobilo
lapo ar kamuolio formos kryžmagaliais kaip antalgiškis ar grybeliškis kryžiai. B. Buračo 231 nuotraukoje
nufotografuotas daug už šiuos senesnis, Utenos krašte
stovėjęs, tikriausiai taip pat A. Deveikio darbo kryžius.
Deveikio stiliui būdingus kryžius verta palyginti su
Antazavės (Zarasų r.) kapinėse (237 ir 226 nuotr.) ir
Anykščių krašto sodyboje esančiu 1890 m. pastatytu
kryžiumi (236 nuotr.). Koplytėlėmis, ornamentika ir
kryžmagaliais į juos labai panašūs 1887 m. Užpalių kapinių (191 nuotr.), 1893 m. Svėdasų kapinių (190 nuotr.)
kryžiai, taip pat Skiemonių apylinkėje Klevėnų k. stovėjęs kryžius (155 nuotr.) arba B. Buračo nufotografuotas
kryžius prie Utenos–Kuktiškių kelio. Tikėtina, kad šis
1893 m. statytas kryžius – A. Deveikio darbo. Anot Adomo Varno, kurį yra išklausinėjęs žurnalistas kunigas Juozas Prunskis, Lietuvoje buvę tūkstančių tūkstančiai kryžių ir koplytėlių. Su sunkiu stiklo negatyvų fotoaparatu
pėsčiomis per penkių vasarų atostogas 1921–1926 m.
A. Varnas nufotografavęs 2300 kryžių...29
Per pirmąjį Lietuvos Nepriklausomybės 10-metį,
kilus kryžių statymo vajui, dailininkas A. Varnas pasiūlė regioninius kryžių etalonus. Gražiausių Deveikio
kryžių stilius buvo pasirinktas tarsi Rytų Aukštaitijos
regiono etalonu. Toks kryžius buvo pastatytas ir Dotnuvoje. Deveikis suviliojo ne vieną kryždirbį, tarkim,
tauragniškį Adolfą Ivanauską, kurti savo stiliumi. Yra
ir neskoningai išpuoštų vėlyvesnių, jau Nepriklauso-

mos Lietuvos laikais išdrožtų, deveikiško stiliaus kryžių (žr. 341 nuotr.).
Žibuntas Mikšys (1923–2013) „Aiduose“ puoštinius, ornamentuotus kryžius skirsto į statiškuosius ir
dinamiškuosius. A. Deveikio kryžiai priklausytų prie
statiškųjų, anot jo, ramiai įsiliejančių į gamtą su stambesniais stiebais ir kryžmėmis.

Deveikis – senesniųjų pasekėjas ir
jaunesniųjų mokytojas
Deveikiško stiliaus kryžių šaknų reikia ieškoti visoje Sėlijoje – nuo Zarasų, Rokiškio iki Sėlos.
Gražių kryžių, darytų gerų kryždirbių, būta Pabiržėje prie Obelių. Balys Buračas 1927 m. lankydamasis
Tauragnų, Daugailių apylinkėse rado kelis senus kryžius su „labai gražiais mediniais pjaustiniais“ pačioje
Daugailių piliakalnio viršūnėje, o varpinėje keletą dievdirbių darbo dievaičių ir porą labai senų kryžių „su
ypatinga ornamentika“. Tauragnų krašte Gaidžių kaimo šviesuolis Justinas Tilvytis (1834– apie 1917), poeto Teofilio tėvas, dailių medžio pjaustymų mėgėjas,
buvo padaręs daug šventųjų stovylėlių, kurių vieną padovanojo muziejui. Nukryžiuotasis, darytas Teofilio ir
Jurgio (Žalvarnio) Tilvyčių senelio, bene Aleksandro,
gyvenusio Pilkenių k., išliko iki dabar šio kaimo sename 1857 m. stogastulpyje. Daug sakralinių paminklų
mūsų krašte yra nufotografavęs ir Adomas Varnas.
Prasišvietę, daugiadarbiai buvo visi tie knygnešiai,
liaudies mokytojai, dievdirbiai: avižieniškis K. Rinkevičius (Topša) – auksarankis stalius, mūrininkas, kryždirbys, Deveikis – dievdirbys, kryždirbys ir spaudos
platintojas, skaitęs knygas, tarp jų ir Biblijos temomis,
susikūręs savitą pasaulėžiūrą. Visi kryždirbiai, dievdirbiai buvo didelio darbštumo žmonės, dauguma jų – nelengvo likimo. Deveikis anksti netekęs tėvų ir pačios,
Stasys Karanauskas, kelių dešimčių stogastulpių meistras, talentingas drožėjas, tapytojas, eiliuotojas, medalių kūrėjas, nuo vaikystės praradęs klausą, Kazys Rinkevičius ir Adolfas Ivanauskas – netekę sūnų (pirmojo
sūnus mirė, antrojo – per pavasario potvynį nuskendo
Krašuonos upėje). Ir kūrė jie užsimiršdami, nes jautė,
kad jų darbas reikalingas visiems tikintiems ir grožį
mylintiems, kad jų kuriami dievai, angeliukai ir kryžiai
turį galios, grožio įtakos žmonėms.
Jie šliejosi vienas prie kito. K. Rinkevičius, turėjęs
pravardę Topša, kilusią iš pertaro „dobrze“ (lenk. „gerai“), sykiu su Deveikiu dirbo Grybelių, Avižienių, o

91

Pažintys	

Rašytojas Pranas Treinys
prie Stasio Karanausko
stogastulpio A. Deveikiui
ir knygnešiui L. Misevičiui
atminti Kuktiškėse. 2013 m.
Antano Gasperaičio
nuotrauka.

gal ir kitus kryžius. Kazys Kvortūnas iš Kvoselių kaimo
prisimena, kad Topša Vieteikiuose pas Deveikį nusipirkęs pilną maišelį dievų. Bevažiuojant jam korukais (vežimaičiu su drungomis) pradėję lyti. Prisirišęs arklioką
Pakalniuose, traktieriuky kiek sušilęs, kyšterėjo nosį
jaunimo vakarėlin: „Nebijokit, tuoj nustos lyt – visus
dievus išstačiau pakelėm...“ Vaikinai nusikvatoję, o šis
šiaušterėjęs prieš juos, kad iš jo, Dievo kūrėjo, pasijuokiama, mesterėjo: „Skaitykitės su manim – aš dievus
dirbu!“ Kepurės žemai nekilodavo ir prieš Utenos apskrities ponus bei policininkus... Pajutęs skriaudą, melą,
niekam nenusileisdavo ir Deveikis, kaip ir Strazdelis,
liaudies gynėjas, jos dainius. Ir panašumas jų, pančiu
susijuosusių, paprastų, bet šviesių, kuriančių lietuvių...
Šviesesnei Deveikio sielai buvo sunku tame krašte,
kur žmonės dar tikėjo Velnio bliūdelio burtais, kad ten,
prie Utenėlės kaimo ir prie Raudžio ežero, raudodamos
valkiojasi raganos, kad laumės ūpauklėse ūpaunasi, kad
jos nešusios kvartūkais žemę, norėdamos užpilti Pakalnius ir kad gaidžiui pragydus išpylusios žemes, todėl
ties piliakalniu likęs kalnelis – Laumių Kvartūkėlis.
A. Deveikio stilius, tradicijos liko įaugusios į Utenos krašto žemę ir įamžintos naujų kryždirbių rankomis. Jo šešėlyje neturėtų likti uteniškis meniškų kryžių
meistras iš Kaboriškių k. Adolfas Ivanauskas, dirbęs su
sūnumi Jonu, ar kirdeikiškis Kajetonas Alekna ir kiti
šio kryželių krašto kapinių, kryžkelių ir sodybų puošėjai. A. Ivanauskas darė šiek tiek į Salako, Zarasų krašto
panašius kryžius, 1928 m., minint Lietuvos Nepriklau-
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somybės 10-metį, Utenoje netoli bažnyčios su sūnumis
išdrožė Pavasarininkų kryžių su šventųjų skulptūrėlėmis, kuris savo monumentalumu, puošnumu priminė
Deveikio Antalgės kryžių. Kitas Ivanauskų kryžius
buvo jų pastatytas Linkmenų miestelyje.
O štai neseniai amžinatvėn išėjęs Aukso vainiku apdovanotas meistras Pranas Kaziūnas (1947–2013), be
daugelio kitų, visai artimą A. Deveikiui kryžių pastatė
Tauragnuose.
Gražias metalines saulutes stogastulpiams šiuo metu
kala Osvaldas Šumskus (g. 1959). Stogastulpius, altorius, sakyklas dirba Utenoje gyvenantis Kazys Šėža
(g. 1923). Ypač svarbią vietą užima mūsų uteniškis
Stasys Karanauskas, tikras aukštaitiškas Svirskis, įvairiausių asmenų biustų skobėjas ąžuoluose. Jis yra sukūręs daugybę stogastulpių žymiems Lietuvos žmonėms
atminti: Antanui Miškiniui poeto gimtinėje Juknėnuose (1986), poetui Antanui Vienažindžiui jo gimtinėje
(1979), Pranui Vilčinskiui – Jasonyse (1979), pirmajai
Lietuvos poetei Karolinai Praniauskaitei – Utenos kapinėse, kunigui poetui Silvestrui Gimžauskui – Kirdeikiuose (1988). S. Karanauskas yra daręs ir kryžių, vieną
jų, labai deveikišką, pastatė Butėnų kaime (Anykščių r.).
A. Deveikiui ir knygnešiui L. Misevičiui atminti atstatytas namelis Kuktiškėse, ten Elena ir Antanas Čiužai įkūrė muziejėlį, kur kas vasarą susirenka dievdirbio
ir su juo čia gyvenusio knygnešio L. Misevičiaus-Kuliešiaus gerbėjai, savo kūrybą skaito literatai. Jo kieme
pastatytas įspūdingas S. Karanausko stogastulpis.
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Romualdo Veteikio atlikti A. Deveikio
genealoginiai tyrinėjimai30
Antano Deveikio tėvas Vincentas gimė 1810 m. rugpjūčio 1 d. Vidžiūnų kaime. 1823 m. jis gyveno Puodžiuose, o
1836 m., jau gyvendamas Antalamėstėje, susituokė su Terese
Dailydaite. Šioje šeimoje apie 1842 m. Antalamėstėje gimė
būsimasis dievdirbys Antanas. 1846 m. balandžio (birželio) 27 d. mirė jo motina. Netrukus 1846 m. birželio 30 d.
tėvas Vincentas Deveikis vedė antrąsyk. Antrojoje santuokoje 1848 m. vasario14 d. gimė duktė Uršulė, kuri netrukus
mirė (1848 m. kovo 14 d.). Antano tėvas Vincentas Deveikis
1848 m. gruodžio 2 d. mirė nuo žarnyno obstrukcijų, o pamotė Agota Juškaitė 1849 m. liepos 24 d. ištekėjo už našlio
Andriaus Juzelskio iš Ažubalų kaimo ir, palikusi posūnį Antaną kaimynams, dingo. 1852 m. Antanas Deveikis gyvena
Antalamėstėje, prisiglaudęs Justino Klimašausko šeimoje,
o 1853–1854 m. pas Kazimierą Strolią. 1855 m. Labanoro
parapijiečių sąraše Antano Deveikio jau nėra. Pasak Antano
Gasperaičio, Antanas Deveikis tikriausiai tuo metu piemenavo Noliškio dvare.
1875 m. Antanas Deveikis aptinkamas Andreikėnuose, gyvenantis Jono Musteikio šeimoje (Antano Deveikio
senelės Agotos Deveikytės sesuo Kristina buvo ištekėjusi
už Juozapo Musteikio – Jono tėvo). 1875 m. lapkričio 9 d.
Kuktiškėse susituokė Antanas Deveikis iš Andreikėnų (gimęs Antalamėstėje) su Grasile Adomauskaite iš Padumblės.
Jaunikiui 33 m., jo tėvai Vincentas Deveikis ir Teresė Dailydaitė, jaunikis aštunti metai gyvena Andreikėnuose; jaunajai
25 m., jos tėvai Feliksas Adomauskas ir Uršulė Martinėnaitė.
1876 m. rugpjūčio 23 d. Kuktiškių bažnyčioje pakrikštytas Juozapas Deveikis iš Andreikėnų kaimo, gimęs 1876 m.
rugpjūčio 23 d., Antano Deveikio ir Grasilės Adomauskaitės
sūnus.
1876 m. rugsėjo12 d. Andreikėnuose nuo karštinės mirė
Grasilė Deveikienė, 28 m. amžiaus. Paliko vyrą Antaną ir
sūnų Juozapą. Palaidota 1876 m. rugsėjo 15 d. Kuktiškių kapinėse.
1876 m. rugsėjo 30 d. Andreikėnuose mirė Juozapas Deveikis, 6 savaičių amžiaus, Antano Deveikio ir Grasilės Adomauskaitės sūnus.
1879 m. Kuktiškių parapijiečių sąraše rašoma, kad Antanas Deveikis gyvena Andreikėnuose (Jono Musteikio šeimoje). Tai paskutinis įrašas apie Antana Deveikį, kurį, spėju,
buvus kryždirbiu.
1932 m. balandžio 14 d. Vieteikių kaime mirė Antanas
Deveikis, 97 m. amžiaus, nevedęs, žemdirbys. Palaidotas Pakalnių kapinėse 1932 m. balandžio16 d.

Antano GASPERAIČIO pastaba: Įrašant A. Deveikio
mirties pažymoje jo amžių, tikriausiai jis buvo pajaunintas;
pagal gimimo ir mirties įrašus, jis turėjo būti 90-metis. Visi
kiti duomenys apie jo gyvenimą Kuktiškėse, ankstyvą žmonos mirtį ir jos palaidojimą Kuktiškių kapinėse ir kita atitinka žmonių pasakojimus. Visos jo vaikystės, paauglystės
vietovės sukasi apie Kuktiškes, į kurias visą laiką traukė jo
širdis.
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Pažintys	

Nuorodos
1. Dar 1902 m., studijuodamas dailę, A. Jaroševičius per atostogas pradėjo piešti Lietuvos kryžius. Tais metais jis rašė Povilui Višinskiui:
„Aš pradėjau rinkti lietuviškų kryžių paveikslus ir negaliu atsigrožėti jų stiliumi“ (Jaroševičius, Antanas. Lietuvių kryžiai. Vilnius,
1912 m.). Jo kryžių piešinius labai išgyrė Jonas Basanavičius – jis
išgyveno, matydamas caro laikais niokojamus kryžius, vadino tai
viesulu, siaučiančiu po mūsų šalį. Jis rašė: „..nuėjęs pasidairyk po
kapus – visas miškas įdomiausių kryžių, su visokiais pagražinimais,
drožiniais, statulomis“ (Vairas, 1914, Nr. 9).
2. Lietuviškoji enciklopedija, t. 4, p. 541.
3. Tamošaitis, Antanas. „Lietuvių sodiečių skulptūra ir jos stiliai“. Iš:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbai, t. 13, p. 527.
4. Surgailienė, Laima. Utenos rajono dailės paminklai. Iš: Utena, 1988.
5. Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. 2 knyga, Vilnius, 1990.
6. Pranas Treinys. Ančiuko kryžius. Vilnius: Vaga, 1970.
7. Jonas Grinius. „Lietuvos kryžiai ir koplytėlės“. Iš: Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, t. 5, Roma, 1970.
8. Ten pat, p. 10.
9. Dr. Romualdo Veteikio atsiųsti Antano Deveikio genealoginiai
tyrinėjimai skelbiami publikacijos pabaigoje.
10. Bičiūnas, Vytautas. Dienynas [rankraštis]. 1927 m. Saugomas Kauno
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
11. Ten pat.
12. Zarankaitė buvo ištekėjusi už Utenos knygininkės Margaritos ir jos
brolio kanauninko Fabijono Kemešio tėvo.
13. Bičiūnas, Vytautas. Lietuva. 1927 m., Nr. 204.
14. Knygnešys. Parengė P. Ruseckas. T. 1. Kaunas, 1926.
15. Treinys, Pranas, Ančiuko kryžius. Vilnius, 1970.
16. Jaroševičius, Antanas, Lietuvių kryžiai. 50, 51, 61 piešiniai.
17. Ten pat. 50, 51 piešinys.
18. Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, 2 kn., 1990, p. 220.
Tarp 2300 dailininko Adomo Varno nufotografuotų Lietuvos kryžių
minėtame albume yra dar dviejų A. Deveikio darbo kryžių Kuktiškėse (1913 m.) ir Skiemonyse nuotraukos. Ankstyvieji Deveikio
kryžiai skyrėsi nuo vėlyvesniųjų. Senojo Utenos kryžiaus stiebas
dar neišpuoštas, tik kryžmų briaunos išpjaustytos jo mėgstamais
pusrutuliukais. Antalgiškis ir skiemoniškis – su storais kaip bajorai
stiebais. Koplytėlės panašios. A. Tamošaitis yra paskelbęs ir Grybeliuose, paplentėje į Uteną, per bolševikmetį nugriauto A. Deveikio
kryžiaus nuotrauką.
19. Tamošaitis, Antanas. Lietuvių sodiečių skulptūra ir jos stiliai,
p. 527. 7 pav. Neidentifikuotų A. Deveikio darbų liko gana daug.
Pagal žmonių pasakojimus, be kryžių, jis yra išdrožęs daug mažųjų
skulptūrėlių, taip pat daręs skėtinių koplytėlių. Paraudės viensėdyje
(Utenos sen.) teko užtikti skulptūrėlę Jėzaus apraudojimas arba Pieta,
kurią iš Kuktiškių parapijos Asmalų k. atsigabeno kunigų Juozo
ir Prano Bakšių tėvai. Ją pagal užsakymą galėjo sukurti netoliese
gyvenęs A. Deveikis. Visai arti minėtų Asmalų kaimo, Suolelių
viensėdžio lauke, prie upelio, pakelėje iš Utenos į Kuktiškes, B. Buračas ir A. Varnas yra nufotografavę stogastulpį su Jėzaus ir šv. Jono
Krikštytojo figūromis skardiniu skėčio formos stogeliu. Stogelis su
metaliniu kryželiu išliko, dabar jis stogastulpyje straipsnio autoriaus
gimtinėje. Tokį pat stogastulpį su metalinėmis kolonėlėmis ir taip pat
puoštu stiebu B. Buračas nufotografavo ir Narkūnų k., baltų ramunių
lauke (BB KL, p. 286, 288.)
20. A. Jaroševičiaus 49 piešinys.
21. Min. strp. LKMA. Suvažiavimo darbai, t. 10, p. 206.
Iš Lydos kilęs lenkų etnografas V. Šukevičius, išleidęs lietuviškų kryžių
albumą, yra sakęs, kad gudų apgyvendintose vietose nesą tokių
puošnių kryžių kaip Lietuvoje.
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22. Tamošaitis, Antanas. „Lietuvių kryžmos, jų formos, ornamentika ir
simboliai“.
23. Šį Kuktiškių kryžių prieš keliolika metų suremontavo ir gražiai
nudažė Vilniaus dailės akademijos (tada dar instituto) studentai.
24. Nukentėję paminklai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.
25. Grinius, Jonas. Lietuvos kryžiai ir koplytėlės, p. 6.
Reikia pažymėti, kad rokiškėnai ir uteniškiai turėjo ne tik panašių medinių kryžių, bet ir akmeninių paminklų su geležinėmis viršūnėmis:
palyginkime albume „Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra.
2 kn.“ skelbiamas Kamajų (433 nuotr.) ir Jūžintų (437 nuotr.) kryžių, pastatytų pakelėje ir sodyboje, nuotraukas su labai panašiais,
tebesančiais Utenos kapinėse.
26. Ten pat, p. 49.
27. Surgailienė, Laima. „Utenos rajono dailės paminklai“. Iš: Utena, 1988.
28. Gimbutienė, Marija. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene.
Vilnius: Mintis, 1999, p. 82. M. Gimbutienė apie stogastulpius
rašo: „1693 m. raštu sodiečiai buvo raginami atsižadėti pagonybės,
sugriauti, sukapoti, sudeginti ar kitaip sunaikinti pagonybės atributus. [...] Tačiau, pamažu pereidami naujo tikėjimo globon, lietuvių
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koplytstulpių buvo pradėtos statyti koplytėlės.“ – Ten pat, p. 95.
Tuose kūriniuose buvo gyvi dar ikikrikščioniški simboliai: žalčiai,
saulutės, mėnuliukai, žvaigždės.
29. Skelbta „Drauge“.
30. Ši informacija 2014 m. straipsnio autoriui atsiųsta elektroniniu paštu.

Architect of Crosses in Aukštaitija —
Antanas Deveikis
Antanas GASPERAITIS
This article by ethnographer A. Gasperaitis is dedicated
to the famous craftsman, wooden cross-maker Antanas DEVEIKIS (most likely born around 1842, died in 1932), from
the region of Utena. His life and works are discussed.
In the late 20th c., museum worker Balys Juodzevičius
with the author of this article wrote down the recollections
of people in the region of Utena — these memories help
reconstruct the craftsman’s personality traits, lifestyle, and
also discuss his works, the artistic features of the crosses
that he created, the impact of his style on later generations
of cross-makers.
Art historian Dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė has
made a list of 50 pieces by A. Deveikis, of which 25 are
crosses. The author of this article, based on iconographic
material, photographs and drawings from the early 20th c.,
as well as sacral monuments that still stand in the districts
of Utena, Molėtai, identifies more Deveikis-style crosses,
discusses the fate of many of them. He notes that such a
feel for beauty was had by few people who had not completed any education. During the first decade Lithuania’s
Independence, the most style of the most beautiful crosses
by Deveikis was selected as the benchmark for Eastern
Aukštaitija.

KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE		
Paminklai, ikonografija, papročiai, meistrai
Trečioji šių metų dovana žurnalo „Liaudies
kultūra“ prenumeratoriams – elektroninė
knyga „Kryždirbystė Lietuvoje“
Ši knyga supažindina su kryžiais, koplytėlėmis,
naujoviškų formų mediniais paminklais, juose esančiomis skulptūrėlėmis, jų paplitimu ir daugiau nei trimis
dešimtimis liaudies meistrų. Kryždirbystė pristatoma
informaciniais tekstais, skelbiama apie 500 nuotraukų, kuriose užfiksuoti sodybose, kapinėse ir kitur
stovintys kryžiai, koplytėlės, kitokių formų mediniai
paminklai, panaudota ir filmuota medžiaga. Leidinio
ikonografinis skyrius papildytas muziejuose esančių
eksponatų nuotraukomis, kurios supažindina su
populiariausiais skulptūrėlių siužetais ir jų vaizdavimo
ypatybėmis.
Leidinyje siekta parodyti kuo daugiau ir kuo įvairesnių senosios ir dabartinės kryždirbystės pavyzdžių,
kuriuose atsispindi šios tradicijos raida ir regioniniai
bruožai.
Jis skirtas visiems, besidomintiems lietuvių kultūros paveldu. Kryždirbystės tradicijos unikalumas,
gyvybingumas, kūrinių meninė vertė yra pripažinta
pasauliniu mastu – 2001 metais lietuvių kryždirbystė
buvo įrašyta į UNESCO skelbiamą Žmonijos nemateria
laus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą.
Elektroninį leidinį „Kryždirbystė Lietuvoje“ parengė:
Sudarytoja ir tekstų autorė – dr. Alė POČIULPAITĖ.
Fotografai: Ramūnas VIRKUTIS, Vytautas BALČYTIS,
Giedrė VENGRYTĖ, Alė POČIULPAITĖ.
Grafinio ir kompiuterinio vaizdo kūrėjas – Egidijus
VAŠKEVIČIUS.
Operatoriai Matas BANIŪNAS, Egidijus BANIŪNAS,
Vytautas MUSTEIKIS.
Leidėjas – Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005.
Rėmėjas – UNESCO/ Japonijos patikos fondas.

Jei mūsų žurnalo neprenumeruojate, šį leidinį galite
įsigyti Lietuvos liaudies kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilniuje). Yra išleista ir angliška jo versija.
Šiais metais prenumeratoriams padovanosime dar
dvi kompaktines plokšteles. Žurnalą nuo kiekvieno artimiausio numerio galima užsiprenumeruoti internetu
(www.post.lt), Lietuvos pašto skyriuose ir redakcijoje.

Cross-making In Lithuania
Monuments, Iconography, Traditions,
Masters
This electronic book introduces the Lithuanian
tradition of cross-making, which in 2001 was included
in the UNESCO List of Masterpieces of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity.
500 photographs, filmed material, informational
texts introduce the reader to Lithuanian crosses,
chapels, the sculptures within them, folk masters.
This is a gift for the journal’s subscribers.
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