Aisčių pasaulio metmenys
2012 ir 2014 metais pasirodžiusios dvi mūsų priešistorei skirtos studijos – „Aisčiai. Kilmė“ ir
„Aisčiai. Raida“1, sulaukė ir akademinio pasaulio, ir visuomenės dėmesio. Šiuose mokslo darbuose
pateikta reikšmingų įžvalgų apie senąsias aistiškas ir kaimynines archeologines kultūras, vėliau
susiformavusias aisčių gentis, jų raidą, aisčių (vakarų baltų) ir jų kaimynų germanų, slavų etnogenezę. Aptariamas pirmasis romėnų istoriko Publijaus Kornelijaus Tacito aisčių (aestiorum
gentes) paminėjimas ir jo svarba aiškinantis archajinio baltų pasaulio įvardijimus. Siūlomas
naujas konceptualus požiūris į didžiąją aisčių plėtrą (migraciją) tautų kraustymosi laikotarpiu,
iškelta argumentuota hipotezė apie aisčių genčių elito nutiestą Gintaro kelią į Romos imperiją
su prekybos faktorijų tinklu, vykusius kultūrinius mainus. Svarbus mokslinis laimėjimas – vadinamojo Klaudijaus Ptolemėjaus „Geografijos“ kodo dešifravimas.
Archeologą, Lietuvos mokslo akademijos tikrąjį narį, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekaną prof. dr. Eugenijų JOVAIŠĄ kalbina Juozas ŠORYS.

Kaip klostėsi Jūsų, kaip archeologo, profesinė veikla,
kokie buvo pirmieji tyrinėjimai?
1973 m. baigiau istorijos studijas Vilniaus universitete. Mano, kaip ir kurso draugo Povilo Tebelškio, specializacija buvo archeologija. Pirmąją lauko archeologijos praktiką mudu atlikome 1970 m. Prano Kulikausko
tyrinėjamame Varnupių piliakalnyje. Vėliau dalyvavau
Sudargo ir Punios piliakalnių tyrimuose, o 1974 m.
kartu su Juozu Markelevičiumi tyrinėjau Muoriškių
pilkapyną. Savarankiški archeologiniai kasinėjimai prasidėjo 1975 metais. Raudonėnų plokštiniame kapinyne
atrasta medžiaga buvo didžiulis netikėtumas ne tik
Lietuvos, bet ir viso Rytų Baltijos regiono mastu. Atidengėme visiškai naujo tipo plokštinius kapus, kurių
konstrukcinis bruožas – iš akmenų sukrauti stačiakampio pavidalo trijų aukštų antkapiniai statiniai. Jie
ankstyvi, maždaug 10–40 m. po Kr. Kaip gerokai vėliau
paaiškėjo, šiuos kapus palikę žmonės buvo didžiosios
aisčių migracijos liudininkai arba šaukliai vidurio Lietuvoje, centrinėje Lietuvoje kuriantis senojo geležies
amžiaus plokštinių kapinynų kultūrai. Tuo metu daugiausia dėmesio skyriau centrinės Lietuvos plokštinių
kapinynų kultūrai. Pirmieji sėkmingi tyrinėjimai suteikė
stiprų impulsų dirbti toliau.

1 Knygos paskelbtos ir skaitmeniniu formatu – http://www.aisciai.
eu. Leidėjas: UAB Elektroninės leidybos namai.

Po Raudonėnų patyriau Plinkaigalio kapinyno atradimo džiaugsmą. Jo medžiaga labai svarbi nagrinėjant
Lietuvos ir visos Rytų Europos ankstyvąją baltų istoriją. Nesvarbu, kuo domėtumės – materialiąja kultūra
ar laidojimo papročiais, antropologiniais tipais ar
sveikatos tyrimais, socialine istorija – be Plinkaigalio
išsiversti negali nė vienas mokslininkas, tyrinėjantis
Didžiojo tautų kraustymosi procesus. Tiesiog pavyko
jį atrasti... 1977 m. ten ištyriau dvidešimt V–VI a. kapų
ir perdaviau piliakalnį tirti savo draugui archeologui
Vytautui Kazakevičiui, jis iki 1984 m. ištyrė jį visą.
Užtenka paminėti, kad ten buvo atrasta nemažai karinio elito kapų. Iš įdomesnių radinių paminėčiau V a.
pabaigos–VI a. pradžios kariniam elitui priklausiusio
žmogaus apavą, unikalius geriamuosius ragus ir daugybę kitų radinių. Beje, ten rasta ir virvelininkų kapų iš
II–I tūkstantmečio pr. Kr., rasta kapų ir iš senojo geležies amžiaus, bet kur kas mažiau nei VI a. (šių buvo
daugiau nei trys šimtai). Po Plinkaigalio dar tyrinėjau
Krūvandų, Lauksvydų, Rupunionių plokštinius kapinynus Kauno rajone. Vėliau, nuo 1981 m., pradėjau tirti
kitą kultūrinę sritį – Nemuno žemupį. Ten tyrinėjau
Šaukėnų, Dauglaukio ir Vėluikių kapinynus. Iki tol mes,
archeologai, prastai įsivaizdavome, kas ten darėsi I–V
amžiuje. Taigi praktinė patirtis tapo mano teorinių
tyrinėjimų pamatu. Kai pats tyrinėji archeologinius
paminklus, tiesiogiai susipažįsti su kultūros paveldu,
susidarai nuomonę ir apie tuometinius žmones, jų
gyvenimo būdą, poelgių motyvus. Tyrinėdamas tuo-
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metinę kultūrą, pradedi ją suprasti ir gerbti. Kitaip nei
tie, kurie remiasi tik kitų žmonių sukauptu patyrimu.
Tad savo knygose gvildendamas etnogenezės klausimus panaudoju daugybę savo ištirtos medžiagos.
Man kapinynai – ne vien aptinkamų daiktų, reliktų
sankaupa, kurią reikia atidžiai išanalizuoti, bet ir galimybė atskleisti buvusius ryšius su išoriniu pasauliu – ir
artimuoju, ir tolimuoju. Konkretaus kapinyno žmonių
gyvensenos ypatumai leidžia atskleisti daug platesnę
panoramą.
Turbūt panašia metodika remdamasis ryškinote ir
aisčių (vakarų baltų) bei jų kaimynų istorinę (archeologinę) perspektyvą, kėlėte jų kilmės, etnogenezė
klausimus, aiškinotės teritorinio, ekonominio ir etnokultūrinio vystymosi raidą, jos priežastis ir reiškimosi
būdus?
Žinoma, vien mano tyrinėtų kapinynų medžiagos
nepakako visai aisčių raidos perspektyvai apžvelgti –
tyrinėjau didelę aisčių gyventą teritoriją. Bet man nuo
pat pradžių rūpėjo ne tik ištirti konkretų archeologinį artefaktą, bet ir išsiaiškinti, ką jis byloja, kokius
tarpkultūrinius genčių, jų sąjungų, tautų ryšius gali
padėti įžvelgti ir nustatyti. Nuo lokalių tyrimų vėliau
perėjau prie platesnių mokslinių problemų.
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Ėmėtės studijuoti Europos archeologinę medžiagą,
gausią literatūrą baltų, germanų, finų, slavų ir kitų
etnogenezės klausimais?
Be abejo, reikėjo susipažinti su tuo, kas jau buvo
padaryta, domėjausi archeologinių kultūrų raidos ir
genčių etnogenezės tyrimais. Ne tiek gilinausi į, sakysim, kokio Vielbarko kultūros kapinyno medžiagą,
bet mane domino, kokie etniniai procesai ten vyko.
Svarbiausia – pamatyti visumą, suprasti archeologinių
kultūrų raidą bendrajame kultūrų kontekste ir surasti
(ar nesurasti) jos dėsningumus. Man visada rūpėjo
suprasti, kodėl tam tikru istoriniu laikotarpiu buvo
būtent tokia kultūros reiškinių konfigūracija? Kokia jos
kilmė ir kur ji vėliau išniro, ką ji reiškė artimesniems ir
tolimesniems kaimynams. Kai aprašai kultūrą, visada
svarbus jos gimimas, jos egzistencinis pagrindas, jos
gyvensena ir kuo viena ar kita kultūra virsta: ar ji išnyko,
savo genus paskleidusi kitose kultūrinėse terpėse,
ar vis atsinaujindama pati sukūrė naują kultūrą. Tada
iškyla kiti klausimai – ar po regimos kultūros pabaigos
yra pastebima nauja pradžia, įvyksta virsmas į naują
kultūrą, ar ne. O gal toje pat vietoje iškyla savarankiška
kultūra, nieko bendro neturinti su anksčiau buvusia?
Galiu pasakyti, kad nesubrandinęs minėtojo požiūrio į kultūrų raidą vargu ar būčiau galėjęs parašyti

„Aisčių“ knygų seriją. Tas rašymas man tapo tikra
gyvenimo mokykla. Jei nebūčiau išmanęs kompiuterinių programų, niekada nebūčiau padaręs tokių
žemėlapių, nebūčiau panaudojęs daug iškalbios iliustracinės medžiagos. Jau turėjau CD leidybos patirties
(iki tol buvau išleidęs 17 elektroninių leidinių), tad tai,
ką mes padarėme, jau ne PDF formatas, o tikroji multimedija. Knygose yra muzikos, garsų, balsų, piešinių,
filmuotos medžiagos, trimačių vaizdų, – tai, kas šiuo
metu pažangiausia.
Jūsų aisčių pasaulio studijos yra apibendrinamojo
pobūdžio, apžvelgiama daug temų ir mokslinių problemų. Be kita ko, nagrinėjote ir knygose aptarėte
pirmųjų indoeuropiečių archeologinių kultūrų, jų prokalbės kilmės, paplitimo teorijas. Ką manote apie jų
poveikį vadinamosioms autochtoninėms kultūroms,
kurias archeomitologė Marija Gimbutienė įvardijo kaip
Senosios Europos palikimą?
Kaip vertinate jos baltų kultūrų susidarymo ir sklaidos teorijas? Kas iš jos idėjų lauko Jums priimtina? Turiu
omeny ir mintis apie kone idiliškas matricentrines bendruomenes, taikiai sugyvenusias tautas.
Savo knygose išsakiau gana rezervuotą požiūrį.
1961 m pasirodžiusi reikšminga M. Gimbutienės knyga
„The Balts“, vėliau ir lietuviškas jos variantas „Baltai
priešistoriniais laikais“ (1985 m.) baltų archeologinio
paveldo tyrimams suteikė naujų impulsų. Tada jos
knygos mums, tyrinėtojams, praplėtė horizontus, nes
sovietinės Lietuvos laikais dėmesys buvo sutelktas iš
esmės tik į tuometinės Lietuvos teritorijos archeologinius paminklus. Jos požiūrio platumas, daugybės etninės kilmės reiškinių matymas mums buvo tikra Dievo
dovana. Tai buvo dovana visiems, norintiems pamatyti
visą baltų pasaulį, o ne užsisklęsti Lietuvos politiniame
žemėlapyje, nes aiškinantis Lietuvos valstybės pagrindus neteisinga remtis vien Lietuvos teritorijoje randamais artefaktais. Šiuo požiūriu M. Gimbutienė buvo ir
yra kažkas įstabaus. Turiu paminėti dar vieną svarbų
niuansą – tuo metu vyko šaltasis karas ir anapus geležinės uždangos buvo siekiama atrasti giliausias slavų
kultūrų ištakas. Sovietų Sąjungos ir vadinamųjų socialistinės sandraugos šalių archeologija buvo kreipiama
šia linkme. Šioje ideologinėje terpėje vešėjo bendro
baltų ir slavų kalbinio medžio idėja. Matyt, todėl kalbininkų darbuose atsirado tiek daug nepamatuotų ir
neapgalvotų slavų „kilmės“ teorijų. Niekam tarsi ir
nerūpėjo baltai, esantys „rusų meškos“ pašonėje. Tyrinėjimų tuštumą ir pabandė užpildyti M. Gimbutienė,
iškeldama baltų svarbą įvairių laikotarpių Europos
gyvenime. Manau, ji turėjo laisvojo pasaulio institu-

cijų ir asmenybių palaikymą. Akivaizdu, kad jos idėjos
buvo ideologinė atsvara totalitariniam komunistiniam
režimui ir jo propaguojamam panslavizmui. Perverskite, pavyzdžiui, Simo Karaliūno dviejų dalių knygą
„Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose“ ir pamatysite,
kiek buvo sukurta vadinamųjų slaviškų kalbos teorijų
ir kiek slaviškasis pradas veikia kalbotyros mintį. Ten
atsiskleidžia autorių nuomonių ir interesų chaosas,
kuriame nepavyksta aptikti jokios sistemos. Bet jeigu
nėra sistemos, nėra ir mokslo! Apskritai kas yra mokslas? Ar galite pasakyti vienu sakiniu?
Galbūt sistemos, mokslinio principo nustatymas ir
įvaldymas?
Man mokslas yra tikrovės, arba realybės, tyrimas.
Ir ne bet koks, o mokslinis. Jei sustojome prie moksliškumo akcentavimo, tai pridėkime dar tris būtinus
dėmenis – reikia turėti tikslą, tiriamąjį objektą ir to
objekto tyrimo metodus. Štai ir atsakymas, kas yra
mokslas. Ir humanitariniai mokslai negali būti kitokie.
Archeologijoje taip pat būtina ieškoti priežastinių reiškinių ryšių ir dėsningumų. Didieji slavistai ir baltistai
Vladimiras Toporovas, Valentinas Sedovas visur tokių
ryšių ieškojo. Kita vertus, net didžiųjų mokslininkų
sąmones daugiau ar mažiau veikė neatslūgstantis
panslavizmo spaudimas. Jų darbuose akivaizdūs „atšilimo“ ir susigūžimo tarpsniai. Tai man, kaip mokslininkui, nėra priimtina.
Kai kurie M. Gimbutienės kritikai yra bandę kaltinti
ją panbaltizmu. Kokia Jūsų nuomonė apie tai?
Kaltinti M. Gimbutienę panbaltizmu galėjo tik
panslavistai – gausios ideologiškai orientuotos grupės
atstovai, kurie nesugebėjo mąstyti kitaip. Akivaizdu,
kad M. Gimbutienės darbuose neaptiksime jokio panbaltizmo, ji rėmėsi moksliniais, o ne ideologiniais principais. Be abejo, galima suabejoti jos indoeuropiečių
susidarymo teorija, nesutikti su jos pateikta schema.
M. Gimbutienė kalbėjo apie tris indoeuropietiškas kurganų kultūros bangas. Jie suindoeuropietino Senąją
Europą. Aš skeptiškai vertinu jos Senosios Europos
viziją, ji per daug moteriška, iškeltos moteriškosios dievybės, akcentuojamos taikios bendruomenės ir gentys... Apie kokias taikias visuomenes galime šnekėti
IV–III tūkstantmetyje pr. Kr.? Gerai žinoma, kad žmonės buvo agresyvūs, karingi savanaudžiai... To meto
gamtoje, socialinėje aplinkoje buvo svarbus gebėjimas
išgyventi. Įsivaizduokite mamutų medžioklę ir moterytę su vaiku ant pečių... Man keistas matricentrizmo
ar patricentrizmo akcentavimas – iš tikrųjų gyvenimo
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realybė buvo tokia, kad vyras be moters ir moteris
be vyro negalėjo išgyventi. Bendruomenė be vyro ir
moters sąjungos, kaip žinoma, negali turėti palikuonių. Tiems, kurie akcentuoja matricentrizmą ar patricentrizmą, svarbu suvokti, kad realiai vyrų ir moterų
antagonizmo žemdirbių visuomenėse negalėjo būti.
Tai rodo ir vėlesnė geležies amžiaus medžiaga. Tacitas
I a. švelniai kalba apie germanų moteris – jos vyrus
lydi karuose, netingi nuplauti žaizdų, įteikia vyrams
pasižymėjimo ir pilnametystės ženklus, lydi visą gyvenimą... Apie kokį moterų engimą geležies amžiaus
visuomenėje galima kalbėti? Ir archeologiniai radiniai
to nerodo – moterų apranga ir įkapės prabangios. Niekada nepamiršiu Dauglaukio kapinyno 33-iojo moters
kapo – jame radau iš tošies padarytą papildomų įkapių dėžutę. Ten buvo įdėta mažytė antkaklytė, kurią
ji dėvėjo, kai buvo dar paauglė... Į tą dėžutę sudėti
subtilūs jos augimo ženklai. Kiek rūpesčio ir švelnumo!
Jį gali pamatyti tas, kuris tyrinėja, kuris buvo prisilietęs.... Deja, ne tik archeologijoje vyro ir moters tema
yra užaštrinta... Bet į aną laikotarpį netinka perkelti
XIX a. santykių, nes kiekvienas laikmetis turi savas
realijas, kurios nuo daug ko priklauso, pavyzdžiui, turi
geležinį ar akmeninį darbo įrankį. Dėl to atsiranda vyrų
ir moterų darbo pasidalijimas, bet tai nelemia santykių
ar pagarbos. Kai kam įdomu, kodėl klajokliai turėjo po
tris žmonas? Todėl, kad nomadų mirštamumas buvo
ypač didelis. To reikalavo elementari būtinybė pratęsti
giminę. Taip, vėliau, kai susiformavo valdantysis elitas,
valdžios piramidė, tada haremai tapo bendruomenės
išskirtinumo požymiu. Man moteris yra pasigėrėjimo ir
didžiulės pagarbos vertas draugas. Gal todėl man juokingos visos vieną ar kitą lytį pervertinančios teorijos.
Ką manote apie baltų etnogenezės pradžią? Yra
manančių, kad baltai susiformavo prieš mažiausiai
keturis tūkstantmečius, kita nuomonė – kad tą ribą
galima nukelti iki šešių ar net septynių tūkstantmečių.
Šia proga kiek nuodugniau pasiaiškinkime baltų santykį
su aisčiais.
Žinoma, kad naujosios prielaidos yra susijusios su
archeologu Algirdu Girininku, jo išleistais dviem „Baltų
kultūros ištakų“ tomais. Jis yra gana populiarios indoeuropiečių kilmės nuo Baltijos iki Juodosios jūros teorijos šalininkas. Manoma, kad seniausioji indoeuropiečių protėvynė yra šiame regione. A. Girininkui atrodo,
kad V a. pr. Kr. čia galėjo susiformuoti ir baltų kalba.
Paskutiniais A. Girininko duomenimis, pirmoji
Pamarių (arba Žūcevo) kultūra (M. Gimbutienė jai
priskyrė Vyslos, Gdansko, Oderio regioną) nuo Juodosios ir Baltijos jūrų regiono tęsėsi iki Ventos ir dar kiek
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toliau. Remdamasis radiokarbono tyrimais jis aiškiai
nustatė, kad Pamarių kultūros amžius yra 3600–3400
metų. Manoma, kad Pamarių kultūra – pirmoji baltiška
kultūra. Aišku, kad prie jos susiformavimo vėliau prisidėjo ir vadinamosios rutulinių amforų ir virvelinės
keramikos kultūros. Pamarių kultūra sunyko tarp 1800
ir 1600 m. pr. Kr. Ilgai didelę problemą kėlė klausimas –
ar apie 1600 m. pr. Kr. susiformavusi naujoji vakarų
baltų pilkapių kultūra yra senosios kultūros tąsa, ar tai
visai savarankiškas darinys? Dabar A. Girininkas neabejoja, kad tai – Pamarių kultūros tąsa, o tos kultūros
nunykimas buvo susijęs su pakitusiomis Baltijos jūros
srovių kryptimis – jos pradėjo iš jūros plauti gintarą į
kitas vietas, todėl Pamarių kultūros žmonės prarado
eksporto šaltinį. Bet apie 1750 m. pr. Kr. jūros srovės vėl grįžo į pirmykštes pozicijas, ir tas kraštas vėl
atgijo. Matomas ir kultūrų perimamumas, pavyzdžiui,
laidojimo papročiuose – virvelininkai atnešė laidojimą
pilkapiuose. Tai skiriamasis vakarų baltų pilkapių kultūros bruožas. Trumpai ir schematiškai nusakiau baltų
susidarymo pradžių pradžią.
Dėl baltų ir aisčių. Aisčiai – tai vakarų baltai.
Archeologai visą baltų pasaulį skirsto į vakarų ir rytų
baltus (vienu metu buvo išskiriami ir centriniai baltai – brūkšniuotosios keramikos kultūros žmonės).
Šiuo metu žvelgiama paprasčiau – brūkšniuotosios
keramikos kultūrą priskiriame prie rytų baltų. O kalbininkai skirsto tik vakarinę baltų dalį, nes neturi rytų
baltų kalbos reliktų. Todėl kaip tik vakarinėje dalyje jie
skiria vakarinius ir rytinius baltus. Štai iš kur daugelyje
darbų kylantys nesusipratimai! Iš pat pradžių skirtingų
mokslo šakų tyrinėtojai nepasidomėjo, kas apie ką
kalbama. Archeologiniu požiūriu vakarų baltai yra
aisčiai. Istorinį vardą jie gavo I a. pabaigoje iš Publijaus
Kornelijaus Tacito (Romos imperijos istoriko, rašytojo,
politikos veikėjo, gyvenusio 56–117 m. – J. Š.) „Germanijos“, kur paminėtos aestiorum gentes. Iki pat IX a.
vidurio visi šio krašto (taip pat ir Sembos) gyventojai
buvo įvardijami kaip aestiorum gentes. Juos vadino tiesiog aisčiais, jokių prūsų iki IX a. vidurio niekas nebuvo
girdėjęs, jie nebuvo paminėti jokiame žinomame
šaltinyje. Vakarų baltai gali būti vadinami ir kitaip. Tą
pavadinimą II a. „Geografijoje“ pateikė Klaudijus Ptolemėjus (graikų geografas, astronomas ir astrologas,
gyvenęs Aleksandrijoje 90–168 m. – J. Š.). Dabar galiu
teigti, kad Tacito aisčiai maždaug atitiko Ptolemėjaus
venedus. Mat Tacitas juos įvardijo daugiskaita, kuopiniu arba bendriniu pavadinimu – kaip aisčių gentis.
Vadinasi, buvo rašoma apie aisčių genčių sąjungą. O
Ptolemėjus panašioje geografinėje erdvėje paminėjo
didžiąją Sarmatijos tautą venedus. Galima daryti
prielaidą, kad venedai yra genčių sąjunga arba vakarų

Vakarų baltai / aisčiai po 260 metų po Kr. Sudarė E. Jovaiša, dail. L. Leščinskaitė, 2012 m.

baltų gentys, įvardytos bendru venedų pavadinimu.
Beje, panaudojus matematinius metodus, paaiškėjo,
kad venedų gyvenamoji erdvė ir buvo nuo Vyslos iki
Nemuno. Tad jų sieti su slavais niekaip negalima, nes
tuo laiku jų ten nebuvo.
Bet juk aisčių gyvenamoji erdvė buvo nusitęsusi
daug toliau į vakarus už Vyslos?
Maždaug iki Oderio, truputį arčiau Oderio, apytiksliai apie Košaliną.
Rašydamas apie gotus, gepidus, jų santykius su aisčiais, apie Vielbarko kultūrą, diskutuojate su daugiausia
slavų tyrinėtojų peršama vadinamąja galimo polietniškumo koncepcija ar samprata. Kaip Jūs tai suprantate?
Juk Jūsų galutinė išvada, kad Vielbarko kultūra buvo ne
germaniška, o baltiška?
Priartėkime prie šios realybės iš kitos pusės. Iš kur
žinome barbarų terminą? Tai žmonės, nepažįstantys graikų kalbos ir kultūros, taip? Kam romėnams
prireikė šios sampratos? Siekė atskirti barbarus nuo
graikų pasaulio?

Turbūt siekė parodyti santykį – mes ir kiti.
Taip, mes ir kiti. Žinome šaltiniuose, hagiografijose
aprašytą šv. Adalberto Vaitiekaus, pirmojo kankinio,
istoriją. Ten irgi labai aiškiai matome savo ir svetimo
skirtį. Labai aiškiai buvo pasakyta – neikite pas mus,
gyvuliai neveda, derliaus nėra. Aiški atskirtis – sava ir
svetima kultūra, kiti papročiai, kita kalba. Kaip galėtų
nebūti tos atskirties? Tie, kurie kalba apie vadinamąjį
polietniškumą archeologinėse kultūrose, visus įtikinėja, kad vienoje aplinkoje germanai gyveno kartu su
baltais. Manau, kad galėjo ir turėjo būti sugyvenimo
formų ir mechanizmų, bet kur ir kaip jos pasireiškė?
Tuose taškuose, kur jie tiesiogiai susitikdavo ir kontaktuodavo. O kur tai galėjo būti? Prekybiniai santykiai
tarp etninių grupių ir genčių žinomi nuo pat mezolito
laikų. Taip pat visiems suprantami kariniai interesai.
Sąlyčio taškų, taip pat ir technologinio bendravimo,
išties buvo daug. Bet juk žmonių gyvenimo erdvė,
gyvenimo būdas visada buvo aiškiai apibrėžti, jie siejami su konkrečiai kultūrai atstovaujančiais individais.
Galbūt panašioms rekonstrukcijoms šiek tiek stinga
sveiko proto? Reikia užduoti sau paprastus klausimus
apie kasdienio sugyvenimo galimybę. Ar įmanoma
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palapinėje ar žeminėje bendrauti iškart trimis kalbomis? Kalba, papročiai, teritorija nusako joje gyvenančią etninę grupę. Archeologinių kultūrų polietniškumo
samprata peršama visiškai nemotyvuotai. Vienintelis
argumentas – atsivežtiniai arba tai kultūrai nebūdingi
radiniai. Tarkim, romėnų kalavijas. Bet dažniausiai
tai tėra vienetiniai dirbiniai, kurie į radimvietę galėjo
patekti įvairiausiais būdais. Pavyzdžiui, kape tėra vienas
atvežtinis kalavijas, bet jame iš viso trisdešimt daiktų.
Tai kas nulemia jo priklausomybę – trisdešimt baltiškų
radinių ar vienas atsitiktinis (ir perdirbtas) kalavijas? Tai
importo, buvusių prekybinių ryšių ženklas.
Polietniškumo kortą meta tie, kurie akivaizdžius
duomenis bando panaudoti saviems geopolitiniams
tikslams. Siekiama mūsų laikų gyvensenos modelį
perkelti į, tarkim, penktąjį ar šeštąjį amžių. Bet juk
dabar pasaulis yra visiškai kitoks – pakito bendravimo
būdai, gyvenimo tempas, visa gyvensena. Dabar mes
iš dalies gyvename polietniškoje terpėje, jos daigų
rasime ir seniausiose visuomenėse. Antai Baltijos
jūros pakrantė buvo nusėta vikingų kolonijomis. Atrodytų, kad tai karinės kolonijos, o iš tikrųjų – prekybiniai
atsparos punktai. Tai galbūt pirmieji sugyvenimo vienų
su kitais pavyzdžiai. Kai radosi tikrieji miestai su mūru,
socialine organizacija, juose taip pat buvo polietniškumo. Tai natūralaus istorinio vystymosi rezultatas.
Pakomentuokite, kaip I tūkstantmečio pradžioje
klostėsi aisčių ir germanų genčių santykiai, ypač Sembos ir Notangos srityse, taip pat žemėse į vakarus nuo
Vyslos žemupio?
Germanų ir aisčių santykiai pirmiausia tapo svarbūs ne ties Semba ir Notanga, o Pamaryje, ties Vysla,
Gdansku ir dar labiau į vakarus. Klausėte, kodėl
manau, kad Vielbarko kultūra yra baltiška? Tai pagrindžiau savo knygose. Mano minėtoji vakarų baltų
pilkapių kultūra jau apie V a. (pagal M. Gimbutienę)
buvo skilusi į bent penkias kultūrines sritis. Nors jos
dar funkcionavo kaip bendra visuma, virė bendrame
etniniame „katile“, bet jau ėmė išsiskirti kaip sritys,
turinčios savitų bruožų. Tai buvo vakarų mozūrai, rytų
mozūrai, Semba–Notanga ir Lietuvos–Latvijos pajūris.
Apie Vyslą ir už jos, Pamaryje, buvo susitelkusi veidinių urnų kultūra, kurioje vėliau istorikai apgyvendins
gotus (Vielbarko kultūros plote). Šią veidinių urnų
kultūrą XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Karlas Engelis (Carl Engel) ir Volfgangas La Bomas (Wolfgang La
Baume) pavertė germaniška kultūra. Kokia buvo jų
mąstymo logika? Nacių laikais buvo paplitęs SS (vok.
Schutzstaffel – apsaugos rinktinė, sukarinta Vokietijos
organizacija (1920–1945), kovojusi su „tautos ir rasės

6

priešais“ – J. Š.) gotų projektas, pagal kurį turėjo būti
ištirtos visos gotų gyvenamos vietos. Būsimąją gotų
istoriją imta tikslingai modeliuoti, nes užsakovams
buvo gyvybiškai svarbu pagrįsti vokiečių istorines
pretenzijas į šias žemes ir įrodyti germanišką jose
gyvavusių kultūrų kilmę. Nors sąžinės jie dar turėjo –
kai reikėjo sudaryti žemėlapį, tiek veidinių urnų, tiek
ir visoje vėlesnėje Vielbarko kultūros teritorijoje jie
parodė buvus nemažai baltiškų reliktų – atkraštinių
kirvių, Nortikio tipo kovos kirvių, įvijinių smeigtukų.
Vis dėlto, kai reikėjo brėžti liniją, skiriančią baltų ir germanų teritoriją, nepaisant Pamaryje aptiktos didelės
sankaupos baltiškų radinių, šie tyrinėtojai ją nubrėžė
ties kairiuoju Vyslos krantu. Su tuo nesutiko vokiečių
archeologas Lotaras Kilianas (Lothar Kilian), kuris
tuo pačiu metu, remdamasis baltiškųjų gyvatgalvių
kaplių paplitimu, nubrėžė teisingą baltų paplitimo
teritoriją. Jis visa tai aprašė 1984 m. išleistoje knygoje,
nes tais laikais neturėjo galimybių pasidalyti savo
tyrimų rezultatais. Kita vertus, nemažai tyrinėtojų,
pavyzdžiui, M. Gimbutienė, nieko kito ten ir nematė –
tik baltų kultūros dominavimą. Suskaičiavau trijų
vakarų baltų pilkapių kultūros zonų – veidinių urnų,
Sembos–Notangos ir Lietuvos–Latvijos pajūrio – kultūrinių požymių pasikartojimus ir padariau jų skalę. Iš
devyniolikos požymių tik vienas buvo ne bendras... Tai
moliniai stačiakampiai nameliai, būdingi tik Vielbarko
kultūrai. Veidinės urnos, pasirodo, buvo būdingos ir
Sembos–Notangos zonai – yra septyniolika jų radimo
vietų. Jų nėra Lietuvos–Latvijos pajūryje, bet nei
vokiečiai, nei lenkai nė viename veikale neparodė tų
septyniolikos bendrųjų požymių, siejančių šias kultūras, kitaip sakant, darančių jas baltiškomis. Ar galima
apginti mokslinius teiginius, kai hipotezei ar teiginiui
patvirtinti išsikeliamas tik vienas reikšmingas požymis,
tarsi kitų pasikartojančių septyniolikos požymių nė
nebūtų? Jei Vielbarko kultūros raidos nesieji su aplinkiniais procesais ir tarsi nematai, kas aplinkui vyksta,
ji yra gana paranki archeologiškai pagrįsti gotų kelią.
Iš tikrųjų Vielbarko kultūros židinys yra Vyslos žiotys,
ši kultūra pamažu plito visame Pamaryje. Nuo 150 m.
po Kr. juos ėmė spausti germanai, Dembčino kultūros
žmonės, tad nuo 150 iki 220 m. jie buvo išstumti į dešinįjį Vyslos krantą, o vėliau nukeliavo į pietus, pasiekė
Juodąją jūrą. Taigi archeologinės kultūros raida atkartoja Jordano gotų kilmės legendoje aprašytą kelią.
Bet kai žiūri į Vielbarko kultūros migracinius procesus
bendrame aisčių kultūrų migracijos kontekste, matai,
kad Vielbarko kultūros gyventojai migravo ir kitomis
kryptimis, matai, kad jie susiję ir su vadinamosios Černiachovo kultūros gimimu III a. I pusėje. Šiomis dienomis iš Kijevo gavau knygą su antropologiniais duome-

Rytų baltai V–VIII a. V–VIII a. rytų baltų kultūrų arealas: lietuvių pilkapių kultūra (pagal L. Kurilą, 2011); Tušemlios–Bancerovo kultūra;
Moščino kultūra; Koločino kultūra (pagal A. Tautavičių, 1987); Vakarų baltai / aisčiai V a.; Slavai VI–VII a. (pagal V. Sedovą, 1979).
Sudarė E. Jovaiša, 2015 m.

nimis apie I–II tūkstantmečio viduriniojo Padnieprio
gyventojus. Antropologų manymu, Černiachovo ir
Vielbarko kultūrų kapuose neabejotinai yra baltiškų
komponentų. Taigi antropologija patvirtina tai, ką
liudija minėtų kultūrų baltiški radiniai.

Gotai pajuto germanų spaudimą ir traukėsi, turbūt
jeigu jie būtų buvę artimi germanams, būtų greitai asimiliuoti? Kas tie tarp daugelio genčių besimalantys gotai?
Ar šiuo metu mokslui aiški jų kilmės ir raidos istorija? Ką
manote apie Jūratės Statkutės de Rosales iškeltą idėją,
kad viena iš gotų atšakų – esą baltai, dabartiniai gudai,
sumišę su slavais, mūsų kaimynai baltarusiai?
Gotai – rytų germanai. Jų gimimo vieta yra teritorijos prie Azovo jūros. Ten juos aptinka visi senieji antikos autoriai. Pirmąkart romėnų autorių istoriniuose
šaltiniuose paminėti III a. ketvirtajame ketvirtyje, su
jais siejamas 238 metų Histrijos užėmimas. Ne vienas
autorius yra nurodęs, kad gotų protėvynės reikia
ieškoti žemyne. Kita vertus, esama bandymų Tacito

paminėtus gitonus ar gotonus versti gotais. Gal tai ir
teisybė, bet gitonus ar gotonus reikia „padėti“ ten,
kur juos „padėjo“ Ptolemėjus – jis juos patraukė į apačią, į pietus, už venedų, už vadinamųjų Venedų kalnų.
Visiškai įmanoma, kad jie patenka į germaniškos lugijų
genties teritoriją. Galbūt ir ten galėjo būti etninės gotų
ištakos. Bet užduokime sau esmingesnį klausimą –
kodėl antikos autoriai nieko nežino apie šiaurinę gotų
istoriją? Nė vienas nėra paminėjęs. Kodėl skandinavų
sagos nepateikė nė vienos užuominos apie kiek daugiau nei už šimto kilometrų esančius gotus Vyslos
žiotyse, bet puikiai žino IV a. pabaigos gotų istoriją
Hermanaricho karalystėje? Nors juos skyrė tūkstančiai
kilometrų. Tikri galvosūkiai. O kokia išvada? Nei Vyslos žemupyje, nei šiaurinėse provincijose (žvelgiant
iš antikos pasaulio) gotų nebuvo. Dar XVI a. buvo
suformuota tam tikra rašymo apie gotų istoriją tradicija, kurią nacionalsocialistinis trečiasis Reichas su
oficialia arijų rasės ideologija pakėlė į valstybinį lygį,
išleido daugybę knygų ir kitokių rašinių. Dėl politinio
spaudimo mažai kam kildavo noras į tuos nepagrįstus
teiginius gilintis. Dėl to ir turime keistoką rezultatą –
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gotus ten, kur gotų nėra. Dabar J. Statkutė de Rosales
mums perša mintį, kad gotai yra tie patys baltai ar, kaip
ji sako, gudai. Man tai nepriimtina. Manau, kad taip
savinamasi svetima istorija. Reikia suprasti, kad aisčiai
ir gotai ankstyvojoje istorijoje neturėjo kontaktų, kad
gotai, kaip ir slavai, – pietinis kultūrų darinys. Tada
nereikės gotų istorijos naštos užkrauti aisčiams. Tarp
vakarų baltų aš randu istorinius aisčių, venedų, veltų,
galindų, sudinų, salų etnonimus, bet nerandu gotų.
Norėčiau iš Jūsų išgirsti argumentų, kodėl mūsų vadinamoji Baltijos pusseserė Estija neturėtų valstybiniu
lygmeniu švęsti aistiškų švenčių (tai darė 1998 m. – kai
minėjo esą pirmąjį estų genčių paminėjimo 1900-metį)?
Apie tai jau yra daug rašyta – pavyzdžiui, kalbininkų
Zigmo Zinkevičiaus, Simo Karaliūno. Trumpai sakant,
reikia pradėti labai paprastai – panagrinėti šaltinį,
kuriame Tacitas paminėjo aestiorum gentes. Apibūdindamas aisčius, jis iškėlė pagrindinį, iš kitų genčių
juos išskiriantį požymį – gintaro rinkimą. Geologai
yra nustatę, kur prie Baltijos jūros yra susitelkusios
didžiausios gintaro sankaupos ir radimvietės, prie
kurių vyko pagrindinė prekyba. Tai Pamario dalis ir
Vyslos žiotys, Semba ir Lietuvos–Latvijos pajūris iki
Ventos (ir kelios vietos Rygos įlankoje). Tai teritorija,
kurią yra nustatęs šiuolaikinis geologijos mokslas.
Kartais gintaro išmetama ir šiauriau Baltijos jūroje, bet
ne toks kiekis, su kuriuo būtų buvę įmanoma išvystyti
didžiulio masto tarptautinę prekybą. Kitas dalykas,
kai tyrinėjau Romos monetų paplitimą šio regiono
kapuose, nustačiau, kad didžiausios jų sankaupos buvo
Semboje, Mozūrijoje ir Lietuvos pajūryje. Visai neseniai paskelbta apie Seserkju lobio – trečiosios didesnės Romos monetų sankaupos – atradimą šiaurinėje
Latvijoje, netoli sienos su Estija. Bet tai nepalyginama
su Sembos, Lietuvos ir Mozūrų radiniais – nesuskaičiuojama monetų daugybe. Tad akivaizdu, ką turėjo
omenyje Tacitas, kai gintaro rinkėjus įvardijo kaip aestiorum gentes. Kaip aisčių vardas perkeliavo į šiaurę ir
buvo atiduotas estams? Tai istorinis faktas. Būtent aisčiai migruodami šitą vardą nunešė iki Baltijos pajūryje
gyvenusių Baltijos finų, turbūt lyvių. Vėliau vokiečiai
šį vardą galėjo panaudoti estams įvardyti. Tai įvyko
jau istoriniais laikais. Tad estai neturi jokių galimybių
susisieti su 98 m. Tacito paminėtais aisčiais. Tacitas
kalbėjo ne apie tą geografinę erdvę ir ne apie tuos
prie Baltijos gyvenusius žmones. Tokie yra akivaizdūs
ir objektyvūs šios dirbtinai sukurtos bylos argumentai.
Šaltinių analizė, gintaro radimo vietų ir Romos monetų
radimviečių nustatymas padeda moksliškai atsakyti į
kylančius tautų įvardijimo klausimus.
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Koks Jums atrodo baltų ir slavų santykis, kokie buvo
jų pirmieji kontaktai, kaip etniniai ir kultūriniai ryšiai
klostėsi vėliau?
Svarbu nusistatyti, ką renkamės – ar liekame
panslavizmo idėjų lauke, ar į slavų kilmės klausimą
žvelgiame moksliškai? Tam būtinas mokslinis nuosaikumas, rėmimasis archeologijos ir kalbotyros duomenimis, rašytiniais istorijos šaltiniais, pagal poreikius
galima pasinaudoti ir antropologijos tyrimais. Kai
prabylame apie slavų kilmę ir jų pirmąją tėvynę, susiduriame su daugybe spėlionių. Esą jie kilę iš kur tik
nori – ir iš hetitų, ir iš skitų, ir iš pusiau germanų, ir iš
pusiau gotų, ir iš baltų... Ir tai dažniausiai būna tuščios
kalbos, nepagrįstos archeologijos, kalbotyros ir istorijos argumentais. Kai tik šviesuomenė ėmė stabdyti tą
šėlsmą arba nemokslinius polėkius, ėmė rastis priešprieša. Ar nustatyti skiriamieji slavų kultūros bruožai?
Jie visiškai aiškūs. Kokie gyvenviečių tipai? Pusiau
žeminės. Nustatyti ir jų paminkluose randamų palaidojimų, keramikos dirbinių technologiniai tipai. Pažangieji rusų mokslininkai ragina slavų protėvynės ieškoti
pagal šiuos objektyvius kriterijus. Kai taip daroma,
paaiškėja, kad be V a. paskutinio ketvirčio ar net VI a.
pradžios jų niekur nėra. Pirmoji minėtojo laikotarpio
kultūra – Penkovo kultūra. Nuo VI a. jau galime kalbėti
apie apčiuopiamą slavų kultūrinės bendrijos sklaidą
didelėje Europos dalyje. Tik vargu ar teisinga, kai
V. Sedovas Pamarį ir Vyslos žemupį „apsodino“ slavais, kurių ten nebuvo. Dar Kazimiero Būgos laikais,
taikant ne archeologinius metodus, bandyta teigti,
kad Pamarys esąs slaviškas. Bet koks iškreiptas tada
pasidarytų objektyviais duomenimis besiremiančios
archeologijos vaizdas! Geriausias pavyzdys – lugijų,
arba Pševorsko, kultūros etninės metamorfozės.
Sovietmečiu ji buvo pristatoma kaip slaviška kultūra,
bet Nepriklausomybių eroje ji vos ne per naktį virto
germaniška (nors tokia visada ir buvo).
Rusų archeologas ir etnografas Vitalijus Galiopa
pasirinko seniai mokslininkų galvose klaidžiojančią
idėją – kildinti slavus iš baltų pasaulio („Baltai ir slavų
etnogenezės sūkurys“. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 1).
Kiek supratau, šių idėjų autorius dabar daugiau užsiima muziejine etnografija, yra nutolęs nuo archeologinių tyrinėjimų, todėl per pokalbį kartais atrodė neprofesionaliai, bet tai jam nesutrukdė išvystyti didelės
apimties teorijos apie slavų kilmę. Teigiama, kad slavai
neturėjo savarankiško kelio ir mūsų eros pradžioje
kažkoks impulsas dalį vakarų baltų pavertė slavais.
Jie esą gimę baltų genčių gilumoje, galindų ir sūduvių
(jotvingių) genčių teritorijose. Autoriui atrodo, kad
materialinės kultūros požiūriu tų vietų genčių kul-

tūra buvo artima ir baltams, ir slavams, ir prūsams, ir
galindams, ir jotvingiams, ir ankstyviesiems slavams.
Slavai, palyginti su baltais, istorijos arenoje pasirodo
vėlai – ne anksčiau kaip IV a. pabaigoje ir V a. pradžioje, iš esmės nuo V amžiaus. Tvirtinama, kad I a.
pabaigoje iš pietų Skandinavijos emigravo Vielbarko
kultūrai priklausiusios didelės gotų grupės, kurios
kaip pleištas įsikirto į natūraliai susiformavusią baltų
bendruomeninę sanklodą ir pamažu ėmė ją skelti į
dvi dalis. Vakarinė baltų dalis, turėdama ryšį su brūkšniuotosios keramikos kultūra, buvo nustumta toliau į
šoną, į dabartinės Lenkijos gilumą. Ta nustumtoji dalis,
būdama germanų ir keltų apsuptyje, nuo I a. pabaigos
iki V a. „pervirė“ ir atsinaujino kaip nauja etninė slavų
bendrija. Neva V. Toporovas įrodė, kad artimiausios
etninės kalbinės grupės – baltų ir slavų kalbos. Labai
įdomiai autorius aiškina slavų išskirtinumą: naujasis
etnosas ėmė save suvokti kaip savarankišką etninį
darinį „sloviene“, o kitus kaimynus vadino nebyliais.
Esą nuo tų laikų ši praktika paplitusi tik slavų kalbose,
o viduriniais amžiais gyvavo ir tokia rašto tradicija –
bet koks žmogus, kuris kalba ne slavų kalba – ar jis
būtų iš Anglijos, ar iš Švedijos, pagal seną papratimą
buvo vadinamas nemcu – nebyliu. Anglijos nemcai,
Švedijos nemcai... žodžiu, nebyliai užsieniečiai.
Tokias etnoso gimimo schemas nelengva sukonstruoti, nelengva jas padaryti visuotinai priimtinas. Pats
V. Galiopa tai supranta sakydamas, kad nėra patvirtinto ir privalomo slavų etnogenezės modelio. Taigi
kas gi šiame įsivaizdavime kelia netikrumo jausmą?
Sakoma, kad baltai pagimdė slavus, bet kaip tai galėjo
atsitikti – nežino niekas. Šitokios mintys seniai sklandė
sovietinėje istoriografijoje, tačiau dar 1981 m. apie
„gimdytojus baltus ir vaikus slavus“ rašė Olegas Trubačiovas: „Praslavų užgimimas iš vakarų baltų šiomis
sąlygomis, atrodo, yra pernelyg stebuklingas ir mįslingas. Iš tiesų teritorinio artumo sąlygomis derėtų laukti
daug didesnio „protėvio“ ir „palikuonio“ artumo
negu tas, kurį mes realiai matome.“1 Taigi kalbininkas
abejoja baltų ir slavų giminystės tikrumu ir į niekus
paverčia mėginimą, pasitelkus V. Toporovo autoritetą,
įrodinėti „protėvio“ ir „palikuonio“ artumą. Neaiškus
etninis „katilas“ ir tas jo „pervirimas“. Kaip tai galėjo
įvykti praktiškai? Kaip „iki IV a. kai kurie baltai „išvirė“
germanų „katile“ ir tapo slavais“? Kaip gauti ir išlaikyti
tą stebuklingą impulsą „toliau genetiškai ir kultūriškai
vystytis“? Visiška paslaptis, kaip tokie mechanizmai
veikia etnosų gimimo procese. Sakoma, „kad tų vietų
gentys buvo tiek artimos pagal kilmę, kad sunku jas ir
1. Трубачев О. Н. Реплика по балто-славянскому вопросу. Iš:
Балто-славянские исследования. 1980. Москва, 1981, с. 5.

atskirti. Lyg būtų tikros seserys“. Bet slavai išskirti dėl
jų kultūrinių skirtumų. Nuo VI–VII a. Prahos kultūros
laikų jie akivaizdžiai skiriasi nuo baltų ir yra gerai atpažįstami, ypač dėl savitos konstrukcijos gyvenviečių ir
keramikos. Ir vėlesniais laikais slavų ir baltų puošybos
pomėgiai skyrėsi kaip diena nuo nakties – skyrėsi
medžiagos, ornamentika, formos stilistika. Nesusipratimai dėl slavų gimimo laiko atsiskleidžia supriešinant
įvairiose vietose minimą datavimą. Minima, kad baltai
slavus „pagimdė“ mūsų eros pradžioje, kitur – iki
IV a., o dar kitur apie slavus sakoma: „Tais vardais jie
užfiksuoti ne anksčiau kaip nuo IV a. pabaigos ir V a.
pradžios, iš esmės nuo V amžiaus. O iki tol slavų pavadinimo iš viso nebuvo, nors, aišku, jų protėviai fiziškai
žemėje gyveno.“ Painiava dėl datavimo akivaizdi.
Atrodo, kad autorius stengėsi ankstybėse įžiūrėti
fizinius slavų protėvius. Pagaliau frazė „nors, aišku,
jų protėviai fiziškai žemėje gyveno“ visą „išvirimo“
idėją daro nenuoseklią. Galima daryti išvadą, kad
V. Galiopa slavų protėvius nukeldina į Adomo ir Ievos
laikus. Tad kaip yra su baltiškojo etnoso virtimu naujoviškesniu slavų etnosu? Kam „pervirti“, jei galima
„išnirti“ su savita istoriškai susiformavusia kultūra
ir kalba? V. Galiopos kalbinių bendrybių ieškojimams
tenka pritaikyti Z. Zinkevičiaus žodžius: „Daug tiems
ir vėlesniems laikams priskiriamų vadinamųjų baltų ir
slavų bendrybių gali būti lengvai paaiškinama gretimine kalbų raida.“
Viena man aišku – nelygu kur, bet baltai su slavais
tiesioginio kontakto neturėjo bent iki VI–VIII amžiaus.
Jei žvelgtume į Vyslos aukštupį ir galvotume, kad ten
galėjo būti baltiškų salelių, ten jie turėjo galimybių
susitikti VI amžiuje. Kai kalbam apie Elbės ir Oderio
upių regioną, apie Vyslos baseiną, pagal kultūros
istorijos duomenis, ten nebuvo galimybių baltams
su slavais kontaktuoti iki VII ar VIII amžiaus. VIII a.
pradžioje slavai susidūrė su Moščino kultūros žmonėmis, kurie buvo aisčiai – rytų galindai. Tada prie jų
priartėjo slaviškų Viatičių tipo pilkapių žmonės. Tik
XI a. pradžioje slavai atėjo į buvusiąją Smolensko ir
Polocko ilgųjų pilkapių teritoriją. Tik nuo tada galima
kalbėti apie tuos baltų ir slavų kalbinius bendrumus,
kurie, Z. Zinkevičiaus žodžiais, gali būti paaiškinti istorine bendryste. Vadinasi, ji aptinkama gana vėlyvais
amžiais – daug vėliau, negu slavai išnyra žinomame
istorijos šaltinių horizonte. Man dideliu autoritetu
išlieka rusų kalbininkas O. Trubačiovas, kuris tyrinėjo
germanišką ir slavišką amatų žodynėlį. Jis aiškiai
nustatė, kad slavai tą amatų žodynėlį buvo pasiėmę
iš germanų. Jis konstatavo, kad panašus baltų amatų
žodynėlis susidarė visiškai kitaip, jis neturi nieko bendro su slavų patirtimi. O amatų žodynėlis atspindi
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tuometines technologijas, jis įgalina nusakyti kaimynystėje gyvenančių žmonių panašią veiklą. Jei nėra
bendrų žodžių, vadinasi, amatininkai nebendravo, tad
ir kitokios bendrystės sunku tikėtis.
Mūsų kalbotyros klasikas K. Būga įžvelgė pietinę
slavų kilmę. Tiesa, tada, kai jis rašė, visas Pamarys
buvo verčiamas slavų kilmės erdve. K. Būga nustatė,
kad slavų kilmės vieta yra toliau į pietus. Šiais laikais,
kai paskelbta daugybė kalbininkų ir kitų kultūrologų
darbų bei teorijų, sunku net įsigilinti į tą mokslinių
svarstymų ir saviraiškos formų spiečių. Esama teorijų,
kurios neturi jokio mokslinio pagrindo, yra niekuo
nepamatuotos. Darius Alekna pasidomėjo lugijų (arba
Pševorsko) kultūra. Dar prisimename, kad sovietmečiu oficialiai ji buvo laikoma slavų kultūra. Jis rado,
kad vienas iš argumentų, kodėl lugijų kultūra esą
slaviška, buvo jų etnonimo panašumas į rusišką žodį
lugi (pievos). Jei pagal fonetinius sąskambius kurptume vadinamąsias mokslines teorijas, tai nemažai
jų prištampuotume... Niekam nekyla klausimų, kaip
IX–X a. išnyra vadinamoji slaviška Mozūrijos kunigaikštystė? O kur jie buvo anksčiau? Be Kulmo, į kokią
teritoriją jie dar nuėjo? Jei pasigilintume į V. Sedovo
veikalus, kieno ten žemės? Jo manymu, žemės apie
Kulmą neabejotinai priklausė baltams. O juk IX a.
pastebimas Lenkijos valstybės kilimas ir susidarymas.
Lengva ranka kryžiuočiams buvo atiduotos baltiškos
žemės? Turbūt samprotavo, kad nesavas žemes sunku
išlaikyti, tad gal geriau atiduoti ateiviams? Mąstyta,
matyt, kitaip – pasiimkite svetimą, jei sugebėsite. O
atėjo Hermanas fon Zalca (Hermann von Salza), pirmasis Kryžiuočių ordino magistras Mozūrijoje, ir jis
buvo visai ne kvailas. Jį neseniai karaliai buvo išviję
iš Vengrijos už tai, kad jis jų šalyje pradėjo spausdinti
savas monetas, užuot ją gynęs nuo pečenegų puolimų, nors tam ir buvo pasikviestas. Tada kryžiuočiai
dar buvo nepatyrę, nepasirašę reikiamų dokumentų ir
juos nesunku buvo išgrūsti, todėl H. Zalca tol nesikėlė
į Kulmą, kol negavo visų feodalinių valdų patvirtinimų
pagal tuometinę feodalinę teisę.
Pagrindiniai „Aisčių“ knygų teiginiai remiasi Jūsų
nustatyta didžiąja baltų migracine ir kultūrine plėtra į
kitas teritorijas tautų kraustymosi laikotarpiu. Kaip tai
atsiliepė pirmojo tūkstantmečio po Kristaus geopolitiniams, etniniams ir kultūriniams procesams Europoje,
taip pat ir baltų pasaulio kitimams?
Galime konstatuoti, kad iki „Aisčių“ knygų pasirodymo niekas apie didžiąją aisčių migraciją, jos bangas
tokia apimtimi nebuvo kalbėjęs. Tik atsargiai buvo
skirstoma, kurios gentys priklauso vakarų baltams,
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kurios – ne. Manau, didžioji aisčių migracija būtent
ir yra raktas, galintis padėti suprasti Lietuvos valstybės gimimo procesą. Tai Lietuvos valstybės pradžių
pradžia. Didžiąją aisčių migraciją reikia vertinti ir kaip
sudėtinę didžiojo tautų kraustymosi proceso dalį. Kita
vertus, tiek baltų migracija veikė tautų kraustymąsi,
tiek ir atvirkščiai. Ir tie abu procesai buvo iš esmės
sinchroniški, vienalaikiai. Kodėl tai vyko vienu metu?
Kodėl vyko šitie milžiniški migraciniai procesai? Kas
tam galėjo duoti impulsų? Vien tik Lietuvos teritorijoje
atsirado šimtai kapinynų, kurių anksčiau nė su žiburiu
nebūtume radę...
Migracijos procesų aiškinimų yra daug, bet niekas
gerai nežino, kas šiuos procesus paskatino. Paskatos
galėjo būti įvairiausios – galbūt šamanas ar žynys
paryčiais susapnavo, kad jo genčiai būtina keltis į kitą
vietą. Ir gentis jo valiai paklusdavo, tai būdavo šventas
reikalas. Vis dėlto manau, kad, be šamaniškų ir kitų
panašių veiksnių, derėtų paieškoti ir materialesnių
priežasčių. O tai buvo geležies revoliucija – išmokta iš
balų rūdos pasigaminti geležies. Baltų pasaulis gavo
balų rūdos gavybos ir gamybos technologiją (tiesa,
dar niekas nenustatė ir nežino, iš kur ir kada, gal iš
germanų?). Iki tol buvo naudojami bronziniai įrankiai, dar daug buvo ir akmeninių, titnaginių įrankių,
ir staiga įgyjami plieniniai įrankiai – pabandyk juos
palyginti su bronziniais... Visiškai kiti pajėgumai, kurie
apvertė aukštyn kojomis visuomenės sanklodą. Pavyzdžiui, plieniniai įrankiai naują statusą suteikė porinei
šeimai. Ne veltui I–II a. pagrindinė visuomenės ląstelė
buvo mažoji porinė šeima, vyro ir moters sąjunga. Ne
didžioji šeima, kurioje visi gyveno su visais ir visi buvo
giminės, bet mažoji šeima. Vadinasi, vyras su žmona
dviese jau buvo pajėgūs kurti tokį judrų junginį, jiems
užteko padargų ir įrankių savai žemei apdirbti ir save
išlaikyti.
Mane visą laiką domino, kam baltai naudojo
bronzą, kurios vežėsi iš kaimyninių genčių šimtais
tūkstančių, o gal ir milijonais tonų. Tyrinėjant kapus
galima surinkti apie kilogramą bronzos. Ar ji buvo
naudojama vien tik papuošalams, kurie buvo išskirtinis aisčių pasaulio kultūros bruožas? Klausiau, kaip
tais amžiais buvo keliaujama, kokias priemones naudojo skirtingos tautos? Ar romėnai tuo metu ratams
jau naudojo bronzą? Taip, naudojo. Gali būti, kad ir
aisčiai bronzą naudojo ne tik papuošalams, bet ir
vežimų dalims dirbdintis. Vežimų reliktų neturime,
viskas perlydyta. Archeologas Adolfas Tautavičius,
tyrinėdamas Jauneikių kapinyną (Joniškio r.) dažnai
rasdavo plėšikų perkastą kapą. Ir kam kasėjai naudojo
rastą bronzą? Ratų ašims. XVI a., po karo, kuris šiaurės
Lietuvos vietoves pavertė negyvenamomis dykromis,

Ketvirtoji aisčių migracijos banga ir jos etapai: 1) I a. antrosios pusės galindų kultūros sklaida į Lietuvos Užnemunę; 2) 150–260 metų
galindų–sūduvių–Vielbarko kultūrų sklaida į Rytų Lietuvą brūkšniuotosios keramikos kultūros teritorijoje; 2) Vielbarko kultūros
sklaida į Pabugį, Polesę Pripetės baseinu ir į Nemuno aukštupį; 3) 250–350 metų Rytų Lietuvos galindų sklaida į Okos ir Maskvos–
Kliazmos upės baseiną per Neries ir Dniepro aukštupius; 4) VIII a. vidurio vakarų baltų kultūros sklaida (su ryškia žiemgalių, latgalių
ir sėlių kultūros įtaka) Padniepryje ir Padvinėje atnešant ilgųjų pilkapių kultūrą. I – pirmoji rytų galindų (Moščino kultūros žmonių)
reemigracijos banga VI a. viduryje ir antrojoje pusėje, II – antra rytų galindų (Moščino kultūros žmonių) reemigracijos banga VII
ir VIII a. sandūroje. A – Vielbarko kultūra, B – galindų kultūra, C – Sembos–Notangos kultūra, D – skalvių kultūra (po V a. vidurio),
E – kuršių kultūra (po V a. vidurio), F – žemaičių kultūra (po V a. vidurio), G – žiemgalių kultūra (po V a. vidurio), H – latgalių kultūra
(nuo VI ir VII a. sandūros), I – sėlių kultūra (po V a. vidurio), J – aukštaičių kultūra (po V a. vidurio), K – I–V a. Užnemunės kultūra,
L – II–V a. Rytų Lietuvos pilkapių kultūra (galindų–sūduvių–Vielbarko kultūra), M – lietuvių kultūra (po VI a. vidurio), N – Smolensko–
Polocko ilgųjų pilkapių kultūra (VIII a. vidurys–X a.), Z – toponimų su *galind- paplitimas.

perkasė VI a. kapus tam, kad iš kapų išsirinktų bronzinius dirbinius. Žmones buvo ištikęs badas, kapuose
buvo palaidoti ne jų protėviai, tad jiems nerūpėjo, o
patys visiškai neturėjo bronzos...
Didžioji baltų migracija susijusi ir su lietuvių genties
užsigrūdinimu ir iškilimu, o tai, manoma, iš dalies lėmė
ir tolesnį baltų likimą?

Lietuvių genties kilmės teorijų nėra daug. Regina
Volkaitė-Kulikauskienė XX a. aštuntajame dešimt
metyje teigė, kad VI a. lietuviai yra atėję iš rytų ir
atsinešę kūnų deginimo paprotį. Knygoje parodžiau
lietuvių genties kilmės ir jos atėjimo į Rytų Lietuvą
mechanizmą. Galindų kultūra jau I a. antrojoje pusėje
ėmė kolonizuoti Lietuvos Užnemunę. II–III a. galindai
pasklido Rytų Lietuvoje, apėmė vakarinę brūkšniuo-
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Vakarų ir rytų baltų pasaulis po didžiosios aisčių migracijos I–V a.: I – Vielbarko–galindų–sūduvių II–V a. kultūra Rytų Lietuvoje; II –
Vielbarko–galindų–sūduvių III–V a. sklaida į rytus; III – rytų galindų IV–VIII a. Moščino kultūra rytuose; IV – V–VIII a. Tušemlios kultūra
(rytų baltai); V – V–VIII a. Bancerovo kultūra (rytų baltai); VI – Kijevo kultūra V–VI a. (rytų baltai). Sudarė E. Jovaiša, 2013 m.

Vakarų ir rytų baltų pasaulis po didžiosios aisčių migracijos VI–X a.: A – Jotvingiai – vakarų baltai; B – Lietuviai – rytų galindai (nuo
VI a. antrosios pusės); C – Krieva – vakarų baltai (nuo VIII iki XI a. pradžios); D – Rytų galindai – Moščino kultūra (nuo IV iki VIII a.);
E – Bancerovo kultūra – rytų baltai (VI–VII a. būvis); F – Koločino kultūra – rytų baltai (VI a. antrosios pusės–VII a. būvis); G –
Penkovo kultūra – slavai (VI a. antrosios pusės–VII a. būvis). Sudarė E. Jovaiša, 2013 m.
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tosios keramikos kultūros teritorijos dalį ir sukūrė II/
III–V a. pilkapių kultūrą. Iš Rytų Lietuvos per Neries ir
Dniepro aukštupius pasiekė Maskvos upės baseiną,
Kliazmą, Desną, Oką. Taip III–IV a. sandūroje susidarė
rytų galindai, kuriuos mes pažįstame kaip Moščino
kultūrą. Ten jie pragyveno iki VI a., kai Rytų Europoje
pasirodė ir ėmė stiprėti klajokliai avarai. Jų spaudimą
galėjo pajusti rytų galindai. Galbūt jie perėmė iš
avarų ir į Rytų Lietuvą VI a. pabaigoje atnešė jų išradimą – balnakilpes. Avarai nesiliovė juos spaudę, ir
VI a. antrojoje pusėje ar VII a. pradžioje rytų galindai
reemigravo, grįžo į Rytų Lietuvą ir dalį dabartinės
Gudijos ir ten sudarė naują kultūrą, kuri archeologų
vadinama lietuvių pilkapių kultūra. Beje, manoma,
kad lietuviai balnakilpes, kurios padeda efektyviau
suvaldyti kovinius žirgus, atsinešė šimtmečiu anks-

čiau, nei jos buvo aptiktos tolėliau į vakarus Europoje
(tikėtina, perimtos iš lietuvių). Rytų galindams buvo
būdingas kūnų deginimo paprotys – jis paplitęs lietuvių pilkapių kultūroje. Nežinau, iš kur genialusis (kitaip
negaliu jo pavadinti) K. Būga ištraukė tikslų lietuvių
atsikraustymo į dabartinės Rytų Lietuvos teritorijos
dalį laiką – VI–VII a., bet jis parašė visiškai tiksliai. Ir tai
įrodo archeologinė balnakilpių medžiaga. Taigi dabar
galima kalbėti ir apie galindišką lietuvių kilmės teoriją.
O juk buvo ir kitų galindų ėjimų ne į slavų, o į rytų
baltų gyventas žemes?
Taip, galindai ten ėjo keliomis kryptimis. Ir ne tik
galindai – VIII a. pradžioje kilo stipri migracinė banga
iš Latgalos. Kaip žinia, latgaliai irgi buvo aisčiai, arba

Didžiosios aisčių migracijos galindų banga. Toponimo su *galind- paplitimas: 1 – Mozūrijos Galindija; 2 – Pamaskvės Голядь; 3 – lenkų–
čekų pasienio galindai; 4 – nom. propr. *galind- iš Sen Serneno (Tulūza); 5 – Pirėnų galindai (pagal V. Toporovą). Svarbiausi Gintaro
kelio maršrutai I–IV a.: A – pagrindinio Gintaro kelio maršrutas iš Lencijos į Vyslos žiotis; a – Lencijos maršruto atšaka per Pamarį į
Vyslos žiotis; B – pagrindinio Gintaro kelio maršrutas iš Karnunto į Sembą; b1 – Karnunto kelio atšaka; b2 – Karnunto kelio atšaka;
C – Gintaro kelio maršrutas iš Akvinko per Karpatus į Galindiją. 1a – Vielbarko–galindų–sūduvių paveikta senojo geležies amžiaus
Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; 6 – Vielbarko kultūra 220–260 metais. Gotų teritorijos: 7 – rytų gotai (200–433 m.); 8 – vakarų gotai
(200–375 m.); 9 – rytų gotai (433–471 m.); 10 – vakarų gotai nuo 419 m.; 11 – vakarų gotai (460–711 m.) (pagal V. Toporovą). Galindų
migracijos į rytus ir vakarus maršrutai: D1 – iš Galindijos per galindų periferiją Rytų Lietuvoje, toliau Neries ir Dniepro aukštupiu iki
Maskvos upės; D2 – iš Galindijos į dešiniakrantę Pripetę ir toliau per Briansko–Orlovo arealą Dvinos aukštupyje į Okos ir Maskvos
upės baseiną; D3 – iš Galindijos per Lencijos Gintaro kelią (A) į Noriko provinciją ir iš jos, kartu su gotais, į Pirėnus. Sudarė E. Jovaiša,
2014 m.
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Didžiosios Germanijos, Europos ir Azijos Sarmatijos žemėlapis ir jų tautos pagal Ptolemėjaus koordinates ir tautų aprašymus.
Sudarė E. Jovaiša, E. Mazėtis, A. Rotmanas, R. Bareikis, A. Česnulevičius, T. Baranauskas, 2014 m.

vakarų baltai. Jie sukūrė ilgųjų pilkapių kultūrą, kurią
rusų tyrinėtojas J. Šmidtas skiria vakarų baltams. Ji
visiškai užklojo V–VIII a. ten gyvavusią ir rytų baltams
skiriamą Tušemlios kultūrą. Tenka kitaip pažvelgti ir į
rytų baltų likimą. Anksčiau akcentuodavome, kad rytų
baltus asimiliavo slavai. Dabar reikia pripažinti, kad
nemenka rytiečių dalis pateko aisčių įtakon. Ir, matyt,
dėl to neišliko rytų baltų kalbos reliktų.
Ir kuo vis dėlto lietuvių genties patirtis buvo tokia
unikali?
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Jie atkeliavo iš tautų kraustymosi arenos, iš nuolatos tarpusavyje kovojančių genčių apsupties. Jie grįžo
su išskirtine karinio ir ekonominio išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis patirtimi ir vienybės būtinumo
supratimu. Knygoje rodau aisčių genčių žemaičių, kuršių ir lietuvių rekonstrukcijas iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus. Pažiūrėkite, kaip nuo kitų genčių drabužių
skiriasi lietuvio vyro, moters ir mergaitės kostiumai.
Vyro kostiumas rodo, kad savo prigimtimi lietuviai yra
asketiška kultūra, kuri, be kita ko, dar ir akivaizdžiai
kariška. Apie lietuvių pilkapių tyrimus galima pasakyti

taip: visada – sudegintas kapas, jame ietigalis, dažnai – skydai.
Įsivaizduojate, kaip formavosi lietuvių karių pasaulėjauta? Jie kitoniški nei senieji autochtonai sembai,
notangai ar nadruviai, kurie sėslūs ir laimingi gyveno
iki tol, kol niekas jų nedaužė. Kai XIII a. į jų žemes
atėjo vokiečiai, jie nesugebėjo pasipriešinti. Tada visa
Prūsija jau buvo susiskaldžiusi į ekonomines zonas,
turėjo savo interesų... Pirmieji daliniai iš Kulmo į Prūsą
pajudėjo apie 1236 m., o jau 1249 m. buvo pasirašyta
Christburgo taika. Prūsija buvo nukariauta per trylika
metų. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad valdančiajam
elitui buvo pažadėtos naujųjų kolonistų teisės ir jų
interesai buvo visai kitokie. O lietuviai buvo labai

karingi, jų būdas buvo kitoks, nes jie iš savo patirties
žinojo, kas būna, kai patenki kitos galybės valion.
Lietuviams ir žemaičiams pasisekė, jų išlikimą ilgoje
kovoje nulėmė tai, kad išorinės vakarų baltų gentys
turėjo atlaikyti vokiečių karinę jėgą. Už tai joms mes,
dabar išlikę, turime būti dėkingi.
Lietuvių gentis – baltų valstybingumą įtvirtinusi
karinė jėga – kontaktavo su aukštaičių gentimi, ir
dabar ne archeologui, o prakutusiam inteligentui sunku
suvokti, kaip lietuviai galėjo būti kitokie nei aukštaičiai,
juk, pavyzdžiui, žemaičiams aukštaičiai ir lietuviai yra
sinonimiški apibūdinimai. Kaip užsiveržė toks netikėtas
mazgas?
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Ptolemėjaus Europos Sarmatijos tautos II a. pirmos pusės archeologinių kultūrų žemėlapyje. Sudarė E. Jovaiša,
T. Baranauskas, 2014 m.

Didžiosios aisčių emigracijos metu centrinėje
Lietuvoje (žemėse, plytėjusiose nuo Nemuno ties
Jurbarku į rytus link Nevėžio, Neries ir Šventosios)
buvo susidariusi vadinamoji centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūra. Ji perėjo ir į kitą Nemuno
krantą (Marvelė). Lietuviai buvo anapus Neries, bet
jau išsiaiškinome, kaip jie susiformavo iš galindų. Jų
kultūra buvo kitokio pobūdžio nei centrinės Lietuvos
plokštinių kapinynų kultūra. Archeologai labai aiškiai
atskiria centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų, arba
vadinamųjų aukštaičių, kultūrą nuo lietuvių pilkapių
kultūros. Jos skiriasi kaip diena ir naktis. Aukštaičiai
dar VI a. turėjo plokštinius nedegintinius kapus, ten
vėliau aptikta daugybė žirgų kapų, o lietuviams buvo
būdingi pilkapiai su degintiniais kapais. Archeologai
plokštinių kapinynų kultūrą vadina aukštaičių kultūra,
o istorikai dėl to priekaištauja, nes juos mato šiek tiek
kitur, bet manome, kad neatitikimų nedaug, nes ta
teritorija kalbiškai patenka į vakarų aukštaičių arealą.
Ir akivaizdu, kad tos kultūros žmonės kultūriškai neturėjo nieko bendro su lietuviais. Istorikai kalba XIV a.
rašytinių šaltinių pagrindu, o tuo metu buvo jau visai
kitos istorinės realijos. Baigėsi gentiniai laikai ir į pirmą
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vietą iškilo feodalinės žemės. Gentys kaip etniniai
junginiai neteko galių, jas perėmė kunigaikščių vadovaujamos teritorinės žemės. Tad kalbėdami apie aukštaičius ir lietuvius turime apsispręsti, kurio laikotarpio
kultūrinę situaciją turime omeny.
Antrojoje „Aisčių“ knygoje daug dėmesio skyrėte
„galindų pažinimo šaltiniams“. Tai Gintaro kelias, Ptolemėjaus „Geografijos“ rebusai, vėlyvieji šaltiniai ir keliavimas po Rytus ir Europą (Prancūzija, Ispanija). Kokia
galindų kultūrinio fenomeno reikšmė aisčių pasaulio
kontekste?
Knygoje daug vietos skirta Gintaro keliui. Jo apogėjus buvo maždaug tarp 60 ir 61 metų ir III a. vidurio – 260 metais. Tuo laikotarpiu susiformavo vietinė
aisčių prekybinė aristokratija, kuri veikė ir savosiose
žemėse – Baltijos jūros regione. Manau, kad galindai
ir sudinai galėjo turėti savo atramos taškus ir Norike,
priešais Romos imperijos miestą Lenciją. Dėl Ptolemėjaus „Geografijos“ manau, kad buvo pasiektas
proveržis, aiškinantis šio šaltinio mįsles. Ptolemėjaus
tyrinėjimai buvo pagrįsti matematika ir sferine geome-

trija. Nežinojome, kokios jo šaltinyje nurodytos upės
atitinka dabar esančias. Nežinojome, kas yra Chronas,
Rudonas, Turuntas, Chesinas, kaip juos identifikuoti.
Dabar galima pasakyti, kad tai aisčių upės: minėtame
šaltinyje Chronas atitiktų Nemuną, Rudonas – Ventą,
o Turuntas – Dauguvą. Chesiną arba Pernu reikėtų
skirti Baltijos finams. Be to, tikimės, kad patikimai yra
nustatytos vietos, kur gyveno kitos dvylika Ptolemėjaus minimų aisčių ir finų genčių. Iki šiol didesnių prieštaravimų nekėlė dvi Ptolemėjaus paminėtos baltiškos
gentys – galindai ir sudinai. Dabar pamatuotai galime
teigti, kad vakarų baltams, be galindų ir sudinų, skirtini
venedai, veltai, salai, o rytų baltams skirtini stavanai,
pagiritai, savarai ir boruskai. Baltijos finams reikia priskirti hosijus, karbonus, kareotus. Nustatant senuosius baltų ir finų genčių etnonimus įvyko proveržis.
Be to, nagrinėdami Ptolemėjaus šaltinį, aptikote ir
daugiau duomenų apie sudinus, t. y. sūduvius?
Pasirodo, kad Ptolemėjas sudinus mini du kartus.
Vieną kartą Europos Sarmatijos aprašyme greta
galindų, antrą kartą – Didžiosios Germanijos aprašyme netoli Dunojaus. Atsitiktinis sutapimas? Vargu,
juo labiau kad Ptolemėjaus nurodyta vieta apytikriai
sutampa su dabartinių kalbininkų nustatytomis
galindų etnonimo sankaupomis lenkų ir čekų pasienyje. Šis antrasis sudinų paminėjimas buvo visiškai
netikėtas. Jų užrašymai abiejose vietose – tiek minimoje vietoje, tiek šalia galindų – tiek graikiškai, tiek
lotyniškai – visiškai vienodi. Įdomiausia, kad brėždami
liniją nuo šiaurinių sudinų per vokiečių nustatytus Gintaro kelio miestus, atsidursime kaip tik pietinių sudinų
rajone. Neatrodo, kad tai atsitiktinumas. Taip atsirado
hipotezė, kad apie Gintaro kelią buvo susibūręs savas
aisčių prekybinis elitas, kuris priešais Romos imperijos
miestus galėjo turėti savo prekybos faktorijas. Ar
galima tai pagrįsti archeologijos duomenimis? Kažkiek
galima. I a. antrojoje pusėje buvo gaminamos tik mūsų
teritorijoms skirtos vadinamosios Noriko tipo sparninės segės. Tai gražios ir didelės kiauraraštės segės. Ar
ir tai atsitiktinumas? Vargu. Beje, netoli nuo sudinų yra
Ptolemėjaus paminėti Sudetų kalnai.
Ar tik nemanote, kad pavadinimą Sudetų kalnams
bus atnešę tie patys sudinai, arba sūduviai?
Ką gali žinoti. Gal tai būtų vienas iš galimų Sudetų
vietovardžio aiškinimo variantų?

Outline of the Aestian world
This is a conversation with archaeologist Prof. Dr.
Eugenijus Jovaiša, wherein the ethnogenesis problems of the Aestians (Aisčiai, western Balts) are discussed, their relationship with their neighbours in
the historical and geopolitical perspective. In the inprogress trilogy on the Aestian tribal union, the first
two books Aestians. Origin (Aisčiai. Kilmė, 2012) and
Aestians. Development (Aisčiai. Raida, 2014), the electronic versions of which have also been published,
new archaeological and culturological information
is presented. First of all, questions unsolved by scientific literature are delved into – when and in what
historical regions did the archaeological cultures,
related to the Baltic ethnos, formed (later – tribes),
who the Aestians are (Tacitas, Claudius Ptolemy and
other historical sources), what their relationship with
the Balts was, etc. Archaeologists differentiate the
Balts into Western Balts (Aestians) and Eastern Balts,
which have not left behind any historical and linguistic data, only archaeological monuments. Meanwhile,
linguists, as they do not have linguistic material on the
Eastern Balts, differentiate the Western Balts into the
smaller groups of Western and Eastern. The books
present the great Aestian dispersion (migration) during the “migration of peoples” period. The argumented hypothesis is raised that the Amber Road was created and protected by the elite of the Aestian tribes
together with the Romans, while on the Danube, in
the Noriko province, Aestian “trade factories” were
founded.
One of the discoveries of the archaelogist was
the decoding of the “Ptolemy code”: it was established where, according to data from Claudius Ptolemy’s work Geography, in the 1st c. CE the Aestian
tribes were located. E. Jovaiša believes that Ptolemy
recorded them as the Veneti, and in the work the
mentioned rivers of Chrono, Rudono, Turunto and
Chesino are related to the Nemunas, Venti, Dauguva
and Pernas.
E. Jovaiša presented archaeological arguments
that the Lithuanian tribes in Eastern Lithuania in the
6th c. and part of modern-day Belarus created the
Eastern Lithuanian burial-mound culture, which has
its roots in the Eastern Galindae. The Lithuanians
came (or, returned) from the territory of the basins of
the Kliazma, Desna, Oka rivers (modern-day Russia),
where they encountered pressure from the militant
Avars.
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Dausų regėtojas

Maironis – praamžės tradicijos dainius §47
Dainius Razauskas

Straipsnį sudaro vienas, paskutinis, knygos
„Maironis – praamžės tradicijos dainius“ skyrius.
Knygoje nagrinėjamos Maironio poezijos (lyrikos) sąsajos su lietuvių, baltų, indoeuropiečių ir kitų senųjų
tradicijų archajiškais, archetipiniais mitiniais vaizdiniais. Kadangi kartkartėmis tenka priminti viename
ar kitame knygos skyriuje jau aptartus dalykus, tai
paranku, regis, ir atskirose publikacijose palikti jų numeraciją tokią, kokia ji yra knygoje, nepernumeruojant
kaskart nuo §1. Keturi straipsniai šios knygos pagrindu jau skelbti: tai „Maironis ir senoji tradicija“1, apimantis knygos §1–11, 15, 19, 21, 28, 33; „Dieviškoji
daina“2, atitinkantis knygos §40; „Maironio mįslė“3,
neatitinkantis jokio knygos skyriaus, o kiek giliau
nagrinėjantis §46 užsimintą vieną atskirą atvejį; ir
„Verpiamos, audžiamos dainos ir žosmės“ (knygos
§42–45)4. Skaičius skliaustuose po Maironio citatos
reiškia puslapį knygoje: Maironis 1988.
Šiuo §47 knygos skyriumi remiantis 7-ajame
Prigimtinės kultūros seminare „Žinios, žinojimas ir
žinija“ (Rumšiškės, 2014.06.27–30) skaitytas pranešimas „Žinojimas kaip regėjimas“.
Prasminiai žodžiai: Maironis, praamžė tradicija,
dvasinis regėjimas, žynys-regėtojas.

Šįsyk stabtelėkime prie eilėraščio „Skurdžioj valandoj“ trečiojo posmo pirmųjų dviejų eilučių ir įsižiūrėkime:
D v a s i o s saldūs r e g ė j i m a i , nemirštą troškimai,
Iš dangaus man atskridę sapnai!.. (125)

1.
2.
3.
4.

Razauskas 2013a: 11–25.
Razauskas 2103b: 11–17.
Razauskas 2013c: 18–26.
Razauskas 2015: 8–18.
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Poeto svajonės, kaip pamename, skrido padangių
keliais į dausas5, o sapnai ir jiems prilyginti dvasios regėjimai štai atskrenda iš dangaus, iš dausų. Tai esminis
skirtumas tarp svajonės ir sapno: sapnai yra kone visai
nesąmoningi, nevalingi, užtat jie pasiekia mus iš anapus, šviesiausi, įkvepiantys sapnai – iš aukščiau, iš dausų, protėvių ar net paties Dievo siųsti; jie krinta sielon
tarsi šviesos sėkla dirvon ir, sulaukusi savo pavasario,
pražysta kvapą užimančiais dvasios, dausų regėjimais,
o ilgainiui ir subrandina asmeniškas, bent iš dalies jau
valingas svajones – sąmoningą dausų ilgesį ir viltį, šaukiančią, keliančią dvasią atgal į dausas ir taip vedančią
ją Namo, į „numylėtą tėvelių šalį“. Jono Aisčio žodžiais
(„Lemtis“): Ir tada man vaidenas regėjimų dausos!6
Ten pat irgi jau kalbėjome, kad tėvynės sąvoka
esmiškai yra ne visai žemiška, bet veikiau dvasinė,
menanti tas pačias dausas, dvasios Tėvynę. Galima
būtų tarti, jog Tėvynė tai ir yra tam tikras dvasinis regėjimas, iš dausų paveldėtas regėjimas, pirmapradės
Pasakų karalystės, Dievo viešpatystės ilgesingas regėjimas, kurį šviesesnė akis lyg pro miglą kartais ima
atpažinti aplinkui. V. Zaborskaitė apie poetą pasakoja:
„Maironis mėgsta nužvelgti savo tėvynę iš tokių aukštumų, kai prieš jį atsiveria visa Lietuva – su upėmis ir
miškais, kalneliais ir kloniais, sodybomis ir rūtų darželiais, ir vyšnių sodais. Tai toks vaizdo plotis, kurio
negali aprėpti fizinė akis – jis atsiskleidžia tik v i d i n i a m r e g ė j i m u i kaip jaudinanti ir grožiu spindinti vizija.“7
Čia dar galima paminėti vien vertimu į lenkų kalbą
teišlikusį Maironio eilėraštį „Įkvėpimo valanda“, ku5. Eilėraščio „Vakaras“ ketvirtasis ir penktasis posmai: Audžiau nurimęs
aukso svajones / Aušros spinduliais; / Lėkė jos, skrido, pilnos
malonės, / Padangių keliais. // Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas, /
Lydėjo širdis / Į tolimąsias, į numylėtas / Tėvelių šalis (185). Žr.
Razauskas 2013a: 17–19.
6. Aistis 1988: 287.
7. Zaborskaitė 1968: 432. Plačiau apie kraštovaizdžio reikšmę XIX a.
Lietuvos literatūroje žr. B. Speičytę (2012: 143–154).
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riame, be kita ko, randame ir tokias štai eilutes: Kiedy
duch mój już czuje krainę świetlaną, / Krainę człowiekowi tej ziemi nieznaną „Kai mano dvasia junta
spindulingą kraštą, / Kraštą, kuris šios žemės žmogui
nepažintas“8. Labai pagrįstai galima įtarti, kad vietoj
le. duch... czuje „dvasia... junta“ prarastame lietuviškame originale bus buvę d v a s i a r e g i, nes lietuvis
vargiai pasakys „juntu kraštą“, o dargi „spindulingą“.
Dėl to dar verta paminėti eilėraščio – šių regėjimų
esmę nurodančiu pavadinimu „Poezija“ – šeštąjį posmą ir paskutinio aštuntojo pirmąją pusę:
O ji, padavusi man lyrą,
Į tą u ž b u r t ą vedė š a l į,
Kur takas ašaromis byra,
Kuriuo retai kas eiti gali;
tačiau paskui
Gražus r e g ė j i m a s prapuolė,
Ir kraujas gyslose sustingo!.. (54–55)
Šie vidiniai „dvasios regėjimai“ yra bene viena iš
kertinių praamžės tradicijos sąvokų, nusakančių poeto,
dainiaus, žynio, išminčiaus, pranašo pašaukimą ir užduotį, branduolinį patyrimą ir jo įkvėptą veiklą. Oskaro
Milašiaus žodžiais: „Dievo dainiai m a t ė pirmapradžių amžiną pasaulį.“9 Panašaus laikmečio (vos devyneriais metais jaunesnis už Maironį ir šešeriais vyresnis
už Milašių) garsusis indų poetas Rabindranatas Tagorė
yra prisipažinęs: „Mano religija iš esmės yra poeto religija. Ji paliečia mane tais pat nematomais ir neapčiuopiamais keliais, kaip mano muzikos įkvėpimas. Visa,
ką apie ją galiu pasakyti, kyla iš r e g ė j i m o, o ne iš
žinojimo.“10
Indijoje ši tradicija ryški nuo seniausių laikų. Štai
kaip „Rigvedos“ poeto rišio (°µi-) sampratą apibūdina vedų tyrinėtoja ir vertėja Tatjana Jelizarenkova:
„Poetui ‘Rigvedos’ arijų visuomenėje buvo priskiriama toji imanentinė išmintis, kurią nušvitimo akimirkomis atskiriems išrinktiesiems atverdavo dievai. Poetas
meldžia dievų suteikti jam šias nušvitimo akimirkas,
kai prieš jį atsiveria dieviškoji tiesa, paslėpta nuo paprasto žmogaus žvilgsnio. Išmintis – tai akimirksniui
atsiveriantis paveikslas. Būdas ją pasiekti – regėjimas.
Regi poetas vidiniu žvilgsniu, intuicija, kurios staigus
8. Speičytė 2012: 237, lietuviškas vertimas jos.
9. Milašius 1994: 58; vertė V. Mačernis.
10. Cit. iš: Gonda 1984: 348.

pliūpsnis nušviečia jam dieviškąjį tiesos (mitinės, ritualinės, filosofinės) paveikslą. Ne kartą jau pabrėžta, kad vedų poetai buvo regėtojai, tiesą jie ‘regėjo’,
veiksmažodis dhī-, nusakantis rišio kūrybinę veiklą,
tuo pat metu reiškia ‘regėti’ ir ‘mąstyti’, o atitinkamas
šakninis daiktavardis dhê- (f.) – ‘regėjimas’, ‘mintis’,
‘išmintis’. Šios kultūros kontekste ‘regėti’ ir ‘suvokti
tiesą’ yra sinonimai“11. „Žinojimas buvo regimosios
prigimties, o dievai (devô£), susiję su šviesa (div-/ dyu‘šviesti’), laikyti visažiniais. ‘Pažinti’ reiškė ‘išvysti
dievišką tiesą’. Tai sugebėjo įkvėptieji rišiai, apdovanotieji dhê-“12. Kitaip tariant, „rišio žinojimas buvo regimasis, jis buvo dievybės jam atveriamas kaip statiškas
paveikslas. Vienas paveikslas keitė kitą, ir šių atvėrimų
kaita sudarė pasaulio pažinimą, koduojamą vedų daiktavardžiu dhê- (f.) ‘mintis, vaizdinys, žvilgsnis; supratimas; intuicija, pažinimas, protas; žinojimas, menas;
malda’, taip pat veiksmažodžiu dhī- ‘vaizduotis, mąstyti’. Poetas buvo vadinamas dhêra- ‘pasižymintis dhê-,
išmintingas, apdovanotas’. Poetai prašė dievų dovanoti
jiems dhê-. Per šią dhê- poetai tapdavo tarpininkais tarp
dievų ir žmonių. Ši bendra samprata tiesiogiai siejasi
su ‘Rigvedos’ poetų kūrybiniu metodu: būdingai jie ne
nuosekliai dėsto ‘Rigvedos’ mitinius siužetus, o tarsi
tik praskleidžia paveikslą dengiančią skraistę – pamini
tam tikrą siužetą ar vos užsimena apie jį“13. Ar ne tą
patį ištisai matome Maironio poezijoje?
Pažymėtina, beje, kad lygiai taip pat Donelaičio
„Metų“ poeziją apibūdina Rimvydas Šilbajoris:
„Kadangi tie visi epizodai tarp savęs nėra susieti jokia
aiškia fabulos linija, jie patys tampa savotiškais ‘hibridais’ – atlieka iš karto ir veiksmo, ir aprašymo funkcijas. Tuo jie tampa panašūs į skaidres, kurias autorius
mums rodytų ryškindamas ir gilindamas savo vedamą
metų laikų aprašymą“, ir tai „primena principą, pagal
kurį būdavo paišomos viduramžių ikonos. Paveikslo
viduryje stovi šventasis (mūsų atveju, autorius, veikėjai, metų laikas arba ir pati mintis); jis yra apsuptas
mažais paveiksliukais, vaizduojančiais epizodus iš jo
gyvenimo. Pašaliečiui, dar nežinančiam šio šventojo
istorijos, tie epizodai atrodo nesusieti vienas su kitu
jokia fabulos tąsa, bet žinantys žmonės greit savo min11. Ригведа 1989: 479.
12. Ригведа 1995: 465, žr. 466.
13. Ригведа 1989: 512; dar žr.: Елизаренкова 1993: 19–20. Ištisą veikalą
šiam „Rigvedos“ žodžiui – daiktavardžiui dhê-, veiksmažodžiui
dhī- bei jų vediniams – yra paskyręs žymus indologas Janas Gonda,
kuriuo savo išvadose rėmėsi ir T. Jelizarenkova, žr.: Gonda 1984:
ypač 7–8, 35, 42, 59–60, 68–69, 71, 80, 87–89, 101, 104, 106, 193,
202–205.
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tyse užpildo visas spragas.“14 Itin taiklus „regimosios
poezijos“ apibūdinimas! Tik mūsų atveju viduramžių
šventuosius atstotų atitinkamos vedų dievų žodinės
„ikonos“ arba Maironio žodžiu piešiami paveikslai.
„Regimoji“ poezijos prigimtis labai aiškiai buvo
suvokiama pačių „Rigvedos“ poetų. Antai I.139.1–2:
ãstu śraúµaÏ puró agnîÇ dhiyô dadha... ãpaśyāma
hiraËyãyam dhībhîś canã mãnasā svébhir akµãbhi£...
„Teišgirstie! Pirmyn Agnį regėjimu statau... išvydome auksinį regėjimais, ne kuo kitu, mintimis, savomis
akimis“15; arba štai VII.90.4: uchãnn uµãsah sudînā
ariprô urú jyótir vividur dêdhyānā£ „Nušvito aušros,
geras dienas atnešdamos, erdviąją šviesą rado (poetai) regėdami“16. Apie dievą Višvakarmaną (X.82.1):
cãkµuµa£ pitô mãnasā hî dhêro... „Akies tėvas juk protu
įžvalgus“. „Rigvedoje“ ir pats poetinis kūrinys gali būti
„matomas, regimas“. Štai (I.38.1.a, d) poetas prisipažįsta: dīdhayā manīµôm... kavêÊr ichāmi saÇd°śe „sumaniau poetinį kūrinį... noriu, kad poetai i š v y s t ų
(jį)“. T. Jelizarenkova papildomai paaiškina, kad veiksmažodžio formos dīdhayā „šaknis dhī- reiškia vidinio
regėjimo galią sužadinti vaizdinius. Ne veltui eilutėje d
poetas nori, kad jo kolegos ‘išvystų’ (o ne ‘išgirstų’) jo
poetinės kūrybos rezultatą“17. Ir versti tad būtų galima
ne „sumaniau poetinį kūrinį“, o veikiau „suregėjau sumanymą“, ar stačiai „suregėjau dainą“. Dar, pavyzdžiui
(VIII.26.4), į Ašvinus ir vėjo dievą Vajų kreipiamasi:
úpa stóman turãsya darśatha£ „į liaupsę (šlovinamąją
giesmę) veržliojo įsižiūrėkit“; arba štai (X.181.3) apie
žynius sakoma: tê ’vindan mãnasā dêdhyānā yãju „jie
rado, protu išvydę, aukojimo ištarą“. Žymus XX a. italų
kalbininkas Vitorė Pizanis (Vittore Pisani) atkreipė dėmesį į tai, kad ir antikoje žodžius bei dainas buvo galima
„regėti“, ir pateikė po pavyzdį iš Sofoklio („Ajaksas“,
posmas 785): Íra moloÒsa t^nd` +po½` Æph qroe½ „p a ž i ū r ė k nuėjęs, kokius jis taria ž o d ž i u s“; ir
Katulo (LXII, 9): canent quod visere par est „dainuos
(d a i n a s), kurias r e g ė t i malonu“18. Norvegų folkloristas Rikardas Bergė (Rikard Berge) apie žymų
XIX a. tautosakos pateikėją Nilsą Lingsletenå sakė,
14. Šilbajoris 1982: 49.
15. Čia ir toliau „Rigveda“ cituojama pagal: AufHR I–II; Rigveda 2004.
Verčiama pagal originalą, atsižvelgiant į naujausią ir nuodugniausią
rusišką vertimą: Ригведа 1989; Ригведа 1995; Ригведа 1999.
Cituojamą posmą bet kuriame leidinyje nesunku susirasti
pagal nurodomą jo numerį vidinėje „Rigvedos“ struktūroje. Žr.
Gonda 1984: 69 ir dar 83–85 apie Agnio ryšį su dhê-.
16. Apie būdingą dhê- paūmėjimą auštant, aušros metu žr. Gonda 1984:
77–79.
17. Ригведа 1989: 707.
18. Пизани 1956: 147.
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esą jis pasakojęs taip gyvai ir spalvingai, kad klausytojai jo klausę ne tik ausimis, bet ir akimis.19 Panašiai
Lietuvoje pasakoma: Jis mums ką p a s a k o, mes
ž i ū r i m (Smalininkai, Jurbarko r.); Kai seni d a i n u o j a gražiai – išsižiojus ž i ū r i u (Tauragnai,
Utenos r.)20. Pasak Vydūno: „Gyvas žodis tėra tariamas gyvo žmogaus. Ir aiškiausias tokio žodžio žymis
yra tas, kad jis yra tarsi regimas. Visi išmintingieji ir
didi poetai taria gyvus, r e g i m u s ž o d ž i u s. Kur
kokioj poezijoj, kokiame moksle to regimojo žodžio
nėra, čia tikrai nėra nei poezijos, nei išminties.“21 Savo
ruožtu V. Zaborskaitė, Maironio kūryboje išskyrusi du
sluoksnius, apie antrąjį, gilesnįjį, sako: „Šis sluoksnis
pasireiškia tikrovės realijų bei santykių – v a i z d ų
s f e r o s – svoriu ir pobūdžiu kūrinio audinyje“; ir toliau pakartotinai pabrėžia, kad šis meninės mąstysenos
sluoksnis „iškyla visų pirma v a i z d ų s f e r o s vaidmeniu eilėraščio konstrukcijoje“22.
Vedų dhê- ir šiaip jau būdingai nusakoma tokiais
regimaisiais požymiais kaip „skaisti“, „šviesi“, „spindinti“, „žėrinti“ ir pan.23 Tik prisiminkime Maironio
„sidabrines“ ir „auksines“ dainas!24
Kartais pabrėžiama, kad dhê- ir apskritai poetinis
menas, poezija yra paveldėta iš protėvių, taigi tiesiogine prasme – tradicinė, pavyzdžiui (III.39.2): bhadrô
vãstrāËy ãrjunā vãsānā séyãm asmé sanajô pîtryā dhê£
„Nuostabiais spindinčiais apdarais aprengta – tokia yra
s e n o v ė j gimusi, i š p r o t ė v i ų atėjusi (pažodžiui maždaug „sena-gymė protėv-einė“) poezija“25.
Kita vertus, nesyk (III.18.3; VII.34.9; VIII.27.13;
X.176.2 ir kt.) dhê- pavadinama „dieviška“ (devī-);
Jano Gondos (Jan Gonda) paaiškinimu: „Būdvardis
devī- šiais atvejais pabrėžia, kad daiktavardžiu perteikiamos sąvokos turinys yra daugiau nei žmogiškas,
kad ji viršija paprasto žmogaus supratimą, kad jos kilmės šaltinis – dieviškosios galios“26. Tačiau tai joks
prieštaravimas: būtent tai, kas dieviška, kas dieviškos
kilmės, ir sudaro tikrąjį praamžės tradicijos branduolį.
Štai Giedrė Šmitienė, jau XXI a. kalbindama vieną iš
paskutiniųjų tradicinio Lietuvos kaimo „mohikanų“,
Švenčionių r. gyventoją Oną Lukšienę, nustatė, kad
„tradicija sudaro žmogaus gyvenimo centrą – aiškų
arba paslėptą“, o paklaususi, iš kur moteris semiasi
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

SFBL: 13.
LKŽ XX: 781.
Vydūnas 2006: 98.
Zaborskaitė 1968: 450–451.
Gonda 1984: 167–169.
§43, žr. Razauskas 2015: 10–12.
Daugiau žr. Gonda 1984: 60.
Gonda 1984: 166, žr. 59, 147, 165.
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tvirtybės, sulaukė atsakymo: „Dievas yra danguj, – taria ramiai, neabejodama, gerai suvokdama, ką sako. Tai
yra jos tradicijos centras.“27
Mums itin svarbu tai, kad dhê- gali būti suprantama ir tiesiog kaip „daina, giesmė“, kaip patirto dieviško regėjimo poetinė išraiška balsu šaukiantis dievų28.
Su dhī- „Rigvedoje“ būdingai gretinamas ir siejamas
daiktavardis dhenā, kuris tąsyk ir pats gali būti suprantamas kaip malda ar įkvėpta daina, pavyzdžiui
(X.104.3): îndra d h é n ā b h i r ihã mādayasva
d h ī b h î r vîśvābhi£ śãcyā g°Ëānã£ „Indra, dainomis
(?) čia svaiginkis, poetiniais kūriniais visais smarkiai
giriamas“29. Arba IV.58.6: samyãk sravanti sarîto nã
d h é n ā antãr h°dô mãnasa pūyãmānā£ „Draugėn
srovena tarsi srovės d a i n o s, viduj širdimi (ir) mintimi košiamos“30. Visai tikslus šio vedų dhenā atitikmuo
būtų senovės iranėnų Avestos žodis daēnā „dvasinis
mokymas, apreiškimas, tikėjimas, religija“, kuris, šiaip
ar taip, neabejotinai yra tos pačios kilmės ir netgi tos
pačios pirminės reikšmės kaip vedų dhê-31. Savo ruožtu
Avestos daēnā, kaip jau sakyta (§40), – labai tikėtinas
mūsų žodžio daina atitikmuo32.
Vėliau upanišadose ir kituose filosofiniuose bei
mistiniuose hinduizmo tekstuose dhī- šaknies vediniai
reiškia dvasinį susitelkimą ir teikia, lemia aukščiausią
dvasinį praregėjimą, nušvitimą, išsivadavimą (kaip antai samādhi-)33, daiktavardžiu dhīra- aukščiausia dvasine įžvalga apdovanotas išminčius vadintas budizme34.
Šio termino reikšmę Indijos ir viso pasaulio dvasinei
kultūrai sunku pervertinti: būtent jo vedinys, pavyzdžiui, yra meditaciją, sutelktą įstabą žymintis sanskrito
terminas dhyāna-, tapęs viena kertinių budizmo sąvokų
ir skolinimo būdu virtęs kinų čian, japonų dzen ir t. t.35
Tačiau pati „dvasinio regėjimo“ samprata, žinoma,
nepriklauso nuo vieno termino, ji gali būti perteikiama įvairiais žodžiais. Būtent šitaip tradiciškai aiškinamas pagrindinis vedų dainiaus, poeto pavadinimas °µi(„Nirukta“ 2.11): °µir darśanāt, stomān dadarśa „rišis
nuo regėjimo, nes regi himnus“36. O štai kitas būdingas „Rigvedoje“ poeto-išminčiaus pavadinimas kavî-,
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Šmitienė 2011: 26, 27.
Žr. Gonda 1984: 134–140.
Žr. Gonda 1984: 117, daugiau 116, 118, 124–127.
Žr. Ригведа 1989: 757 paaiškinimus ir patikslinimus.
Gonda 1984: 108, 259–265; žr. Corbin 1990: 41–42.
Razauskas 2103b: 16–17.
Gonda 1984: 11, 250–258, 269.
Gonda 1984: 312–317.
Gonda 1984: 289–301; MhKEWA II: 45, 106, 115; MhEWA I:
777–778, 793; Keown 2004: 52, 76, 346 ir kt.
36. Nirukta 2002: 29; Gonda 1984: 42.

atitinkamai poezijos pavadinimas kāvyã-, šiuolaikinio
kalbotyros mokslo paprastai siejamas su ide. šaknimi *(s)keu- „kreipti dėmesį, stebėti, žiūrėti“, kuriai,
pavyzdžiui, priklauso vok. schauen „žiūrėti“ ir kt.37
Pačioje „Rigvedoje“ pasakoma (X.130.6): pãśyan manye mãnasā cãkµasā „regiu, manau, proto žvilgsniu“;
arba (X.177.1): h°dô pãśyanti mãnasā vipaścîta£ „širdimi regi protu įžvalgūs“ ir t. t. Apie „Rigvedą“, pasak
T. Jelizarenkovos, „galima pasakyti, kad v i s i regimąjį suvokimą žymintys veiksmažodžiai atitinkamomis aplinkybėmis gali funkcionuoti kaip įvairias pažinimo rūšis nusakančių veiksmažodžių sinonimai“38. Ir
praėjus daugiau nei tūkstantmečiui nuo „Rigvedos“ sunorminimo, „Brihadaranjaka upanišados“ (V.14.4) išminčius sako: cakµur vai satyam, cakµur hi vai satyam
„tiesa – tai regėjimas; įdėm, tiesa – tai regėjimas“39.
Arba štai „Čhandogja upanišada“ (VIII.12.5) apie
žmogaus dvasinę esmę, jo tikrąjį asmenį, vadinamą
Atmanu, sako: „Ir kas pamano: ‘Imsiu suprasiu tai’,
tas – Atmanas, protas – jo dieviška akis (mano’sya
daivaÇ cakµu£). Išties, regėdamas šia dieviška akim
(daivena cakµuµā... paśyan) – protu, ko trokšta, jis
mėgaujasi [tuo]“; sulig žymaus vedantos komentatoriaus Šankaros pastaba, protas yra „vidinio suvokimo
akis“40. XX a. indų filosofijos žinovo bei upanišadų
vertėjo į anglų kalbą Sarvepalio Radhakrišnano žodžiais, tiek vedų, tiek upanišadų dvasinės „tiìsos, sakoma, yra įkvėptos Dievo arba išminčių išvystos. Jas
ištarė išminčiai, kalbėję iš nušvitusio patyrimo pilnatvės. Jos nėra pasiektos įprastu suvokimu, kaip paprasto protavimo išvada, bet išminčių išvystos, kaip kad
mes be jokio protavimo ar išvadų regime margą spalvų
šėlsmą vasaros padangėje. Upanišadų išminčiai lygiai
taip pat yra įsitikinę savo įgyto dvasinio regėjimo tikrumu, kaip mes savuoju fiziniu suvokimu“41.
„Taigi veiksmažodis, žymintis regėjimą, gali reikšti šiam juslėmis patiriamam pasauliui nepriklausančių
būtybių, sąvokų, reiškinių prigimties suvokimą. Ryšys
su dieviškumu ir antjuslinis, angamtinis ‘regėjimas’ –
neatskiriami“, – apibendrina J. Gonda ir pateikia dar
aibę pavyzdžių iš Indijos bei viso pasaulio, kuriuose
poetai, dainiai, žyniai, išminčiai, magai, burtininkai vadinami regėtojais.42
37. MhKEWA I: 187–188; MhEWA I: 328–329; Watkins 1995: 88;
PkIEW: 587–588 ir kt.
38. Елизаренкова 1993: 77.
39. PU: 300.
40.	Upanišados 2013: 190, 321; žr. PU: 509.
41. PU: 22.
42. Gonda 1984: 23, žr. 22–34; taip pat žr. МНМ II: 327.
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Indijos tamilų „Tirukurale“ (eil. 393) sakoma: „Tik
išminčius r e g i iš tikro, o kvailio akiduobių vietoj –
žaizda“43. M. Eliadės (M. Eliade) surinktais duomenimis: nencų (seniau vadintų samojedais) šamanas pasakojo, kaip iniciacijos metu mitinis mokytojas „pakeitė
jam akis, štai kodėl šamanaudamas jis regi nebe savo
kūno akimis, bet šiomis mistinėmis“; eskimų šamanas
mokinys, atėjęs pas patyrusį šamaną mokytis, turėjo
ištarti: „Atėjau pas tave, nes trokštu regėti“; ugrų šamano įkvėpimas pasireiškia tuo, kad jis ima „regėti“
dvasias ir tolimas šalis, po kurias jų vadovaujamas
keliauja44 ir t. t. Afrikos ndembu genties požiūriu,
pasak Viktoro Ternerio (Victor Turner), tik „tai, kas
aiškiai regima, gali būti laikoma patikimu žinojimo
pagrindu“45. Senovės Egipte dievo Ptaho šventyklos
vyriausiasis žynys buvo vadinamas ur ma „didysis
regėtojas“46. Biblijoje Samuelis Sauliui, t. y. Saùlui,
prisistato „regėtoju“ (1 Sam 9.18–19): „Saulius priėjo
prie Samuelio vartuose ir tarė: ‘Prašyčiau man pasakyti, kur yra regėtojo namai?’ Samuelis jam atsakė: ‘Aš
esu regėtojas...’“. Senovės germanų legendinės aiškiaregės pranašautojos vardas Veleda, taip pat airių poetųišminčių filidų pavadinimas (air. fili, dgs. filid) remiasi
ide. šaknimi *Ùel- „regėti, matyti“ ir pažodžiui reiškia
„regėtoją“47. T. Dž. E. Pouelas (T. G. Powell) filidų pavadinimo sampratą patikslina: „Pradžioje žodis reiškė
‘regėtoją’, tačiau ilgainiui taip tapo įprasta vadinti išsilavinusį dvaro poetą, pasižymintį iškalba ir įsiminimu.
Magiškos galios pirmiausia sietos su sugebėjimu ‘regėti’ kas nematoma ir taip pasiekti aukštesnį žinojimą.
Žinojimas buvo regėjimo dalykas“48. Plg. vok. sehen
„matyti, regėti“ ir iš čia Seher „aiškiaregys, pranašas“;
atitinkamai ang. see „matyti, regėti“ ir seer „aiškiaregys, pranašas, išminčius“, pažodžiui „regėtojas“. Tiesą
sakant, ang. see savaime turi reikšmę „suprasti, suvokti, permanyti“ (I see „suprantu“, you see „suprantate“
ir t. t.); panašios prigimties, beje, ir lietuvių įterptiniai
žodžiai matai, mat.
Ceilonietis budizmo dvasininkas bei tyrinėtojas
Valpola Rahula pabrėžia: „Budos mokymas apibūdinamas kaip ehi-passika – kviečiantis ‘ateik ir žiūrėk’,
ne ateik ir tikėk. Apie žmogų, patyrusį Tiesą, budizmo
tekstuose nuolat pasakoma: ‘Neuždulkanti, neturinti
dėmių T i e s o s A k i s (dhamma-cakkhu) prasimer43.
44.
45.
46.
47.
48.

SRP: 488.
Eliade 1989: 42, 60, 222–22.
Turner 1970: 76.
Spence 1998: 53.
PkIEW: 1136; Watkins 1995: 117, 426; West 2007: 28, 146 ir kt.
Powell 1995: 183.
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kė’.“49 Panašiai „Tibeto mirusiųjų knygą“ lydinčiose
maldose sakoma: „Dešimtyje pasaulio šalių gyvenantys Budos ir bodhisatvos, gailestingi, viską žinantys,
i š m i n t i e s A k i m i žvelgiantys, mylintys ir globojantys būtybes, malonėkite ateiti čionai ir priimti
šias realias bei vaizduotės sukurtas aukas“; „Kai persekioja pūgos, liūtys, viesulai, tamsa, teatsiveria man
dieviškoji i š m i n t i e s a k i s!“ (TMK: 223, 226).
Senovės Irane (Dēnkart 231.13) buvo suprantama, kad:
„Žmogaus intelekto bei valios esmė, netgi jai esant
kūne, yra aiškus regėjimas“; savo ruožtu (380.19) „išminties šaltiniu gali būti laikoma tai, kas atveria s i e l o s a k į regėjimui tų dalykų, kuriuos tegali regėti
siela, kaip kad šviesos šaltiniu gali būti laikoma tai, kas
atveria kūno akį tam, ką regi ji“50. „Sielos akies“ metafora pažįstama ir senovės graikams.51 Helėnizmo kilmės Hermetiniame rinkinyje minima „proto“, arba „intelekto akis“ („Poimandras“ V.2; X.4, 5), „širdies akis“
(VII.1)52. Apie „dvasios akį“, „proto akį“, „regėjimą
vaizduotėje“ kalba viduramžių alchemikai.53 Ir XX a.
krikščionis Tomas Mertonas (Thomas Merton) sako,
kad „pirmiausia tikėjimas yra vidinės akies, širdies
akies, atmerkimas, kad būtume pripildyti Dieviškosios
šviesos artumo“54. Kaip matyti, šis tikėjimo apibrėžimas sutampa su senovės arijų „dainos“ samprata.
Salomėja Nėris jaunystėje į dienoraštį (1921.06.28) yra
įrašiusi: „Regėjau tavo veidą sielos akimis...“55 O pasak rusų priežodžio: Добрая совесть – глаз Божий
„Skaisti sąžinė – Dievo akis“56. Tokiu atveju žmogaus
„sielos akis“ tiesiog sutampa su „Dievo akimi“.
Anot Cicerono (Tusculanae Disputationes V.3.8–9),
atsakydamas į klausimą, kas yra „filosofas“, Pitagoras
pateikęs palyginimą, jog „žmogaus gyvenimas panašus į tą susibūrimą, kuris su didžiulėmis iškilmėmis
vyksta per visos Graikijos žaidynes. Vieni atvykėliai
siekia šlovės ir nugalėtojo vainiko, kitus vilioja galimybė pasipelnyti perkant bei parduodant, tačiau esama
ir tokių – o jie tikrai yra tauriausi, – kurie neieško nei
garbės, nei pelno, o atvyko tik tam, kad p a m a t y t ų
49. Rahula 1978: 9 (ištraukoje autoriaus cituojami pasakymai pali kalba);
plg. BPS: 136, Nr. 150.
50. Zaehner 2003: 273, 282.
51. Bremmer 1987: 40–41.
52.	Uždavinys 2005: 180, 184, 190, plg. 170, kur kalbama apie „tikrąjį
regėjimą“ užmerktomis akimis. „Širdies akiai“ praskaidrinti tiks
Antano A. Jonyno retorinis klausimas ar teiginys („Širdis“): ką regi
akys / jeigu nieko nemato širdis (Jonynas 1984: 11).
53. Jung 1980: 250–251.
54. Merton 2008: 124.
55. Nėris 1984 III: 168.
56. ДлПРН: 252.
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ir į s i ž i ū r ė t ų“57. Taigi filosofas esmiškai pavadinamas „regėtoju“. Aristotelis: „Antai kaip kūnui būdingas regėjimas, taip sielai – protingumas“ („Nikomacho
etika“ 1096b); „Jeigu akis būtų gyvis, tai regėjimas
būtų jo siela“, užtat „kaip iš lėlytės ir regėjimo susidaro
akis, taip iš kūno ir sielos – gyvis“ („Apie sielą“ 412b–
413a)58. Aristotelis čia ištikimai seka Platoną, kuris
Sokrato lūpomis sako („Timajas“ 47.a–b): „Taip, apie
r e g ė j i m ą aš kalbu kaip apie didžiausios mūsų gaunamos naudos šaltinį“, nes būtent regėjimo dėka „atsirado tai, kas vadinama filosofija, už kurią puikesnės
dievų dovanos mirtingųjų giminei nebuvo ir nebus“59.
Kitame Platono dialoge („Faidras“ 249.b–c) randame
paaiškinimą: „Mat [tiesą] žmogus privalo suvokti pagal vadinamąją ‘idėją’, kuri, kildama iš daugelio juslinių potyrių, svarstymo yra sutelkiama į vieną daiktą,
o tai ir yra prisiminimas to, ką mūsų s i e l a kadaise
r e g ė j o – kai lydėjo Dievą ir, iš aukštybių stebėdama
tai, ką dabar mes vadiname būtimi, pati pakildavo iki
tikrosios būties“60. „Timajo“ ir „Faidro“ vertėjas į lietuvių kalbą Naglis Kardelis apibendrina: „Mes žinome,
kad graikų mąstymas išaugo iš matymo, susiformavo
mobilizuojant ne lytėjimo, ne skonio, ne uoslės ar klausos, o būtent regos artikuliacines galias. Rega – plačiausias ir imliausias informacijos kanalas, per tą patį
laiko vienetą įstengiantis priimti apie 50 kartų daugiau
informacijos negu klausa. Būtent rega padėjo graikams
susidaryti ‘idėjos’, ‘eido’ (kaip regimo pavidalo), taip
pat ‘formos’ vaizdinius (būtent aki-vaizdžius vaizdinius, o ne kla÷sinius, uostinius ir pan.)“61. Kito Platono
dialogo, „Faidono“, vertėja Tatjana Aleknienė antrina:
„Būtent regėjimo galią Platonas pasitelkia mąstymo
veiklai paaiškinti ir pavaizduoti. Neatsitiktinai žmogus
mąstydamas r e g i tikrai esančius ir nekintamus dalykus, pavidalus“, užtat „Platono žodžiai ád#a ir e¿doV turi
tą pačią šaknį, kaip ir veiksmažodžiai e¿don ‘matyti’ ir
o¿da ‘žinoti’“, ir yra giminiški su lo. videre „matyti,
regėti; pamatyti, išvysti“, ru. видеть „matyti, regėti“,
вид „išvaizda; pavidalas; vaizdas, reginys“, lie. veizė-

ti, pa-vidalas62. Tos pačios šaknies, beje, ir istorija, gr.
Âstor%a, pirmiausia reiškęs apskritai „tyrimą, pažinimą,
žinojimą, mokslą“, o vėliau jau tik „žinias iš praeities,
apie buvusius įvykius“, taigi „istoriją“63.
Taigi filosofija, kaip ir poezija, magija bei religija,
yra „regėjimas“, sielos „regėjimas“, arba regėjimas
„sielos akimi“, – kone pažodžiui Maironio dvasios regėjimas. Būtent šitam dvasios regėjimui mes turime
būti dėkingi už visą žmonijos sukauptą išmintį ir žinojimą.
Čia verta atsižvelgti į Jano Pūvelo (Jaan Puhvel) iškeltą graikų žodžio sof%a „žinojimas, išmintis“ etimologiją, pasak kurios, pirminė jo reikšmė buvusi kaip
tik „(pra)regėjimas“64. Taigi ir pati filosofija, iš gr. filo-sof%a „žinojimo, išminties meilė“, pirmine prasme
būtų kaip tik „regėjimo meilė“ ar „meilė regėti“. Kitas
ne mažiau reikšmingas tarptautinis žodis, teorija, savo
ruožtu remiasi graikiškuoju qeor%a, pažodžiui „reginys,
regėjimas, stebėjimas, įstaba“, kuris savo ruožtu yra vienos šaknies su qewr^V „žiūrovas, stebėtojas“, qe…sqai
„stebėti, regėti“65. Panašiai lotynų speculatio, iš kurio
radosi tarptautinė filosofinė spekuliacija ir spekuliatyvus
mąstymas, pirmine prasme yra „žvalgymas“, veiksmažodžio speculor,-ari „žvalgyti(s), stebėti, tirti“ šaknies,
tos pačios, kaip ir veiksmažodžiai specio,-ere „žiūrėti“, specto,-are „žiūrėti, stebėti; pastebėti, pamatyti“66.
Taigi, pasak Tomo Sodeikos, „žodis spekuliatyvus turėtų
būti suprantamas ne taip, kaip jis suprantamas mūsų dienomis, t. y. ne kaip nuo tiesioginės patirties abstrahuotas,
vien formaliais sąvokų ryšiais grindžiamas samprotavimas, bet kaip s t e b ė j i m a s, palaikomas ne sąvokas
skiriančių ir siejančių logikos dėsnių, o vaizdinių simbolinių sąsajų“67. Atitinkamai rusų умо-зрение „(filosofinė) spekuliacija, abstrakcija“ pažodžiui yra „proto regėjimas“ ar „regėjimas protu“ (kuris kaip tik ir skiria poeziją bei filosofiją nuo regėjimo kūno akims). Grįžtant prie
Indijos, čia galima paminėti „Katha upanišadą“ I.3.12:
„Šis, slypintis kiekvienoje būtybėje kaip Atmanas, nepasireiškia, tačiau skvarbiu ir jautriu aumeniu įžvalgūs

57. Sodeika 2004: 9; ankstesnis pasakojimo šaltinis – Diogeno Laertiečio
„Apie žymių filosofų gyvenimus, mokymus ir posakius“ VIII.8
(Лаэртский 1979: 334). O štai Salomėjos Nėries žodžiai dienoraštyje
(1925.01.07): „Gyvenimas – komedija. Geriau į komediją žiūrėti,
negu pačiam joje dalyvauti“ (Nėris 1984 III: 203). Parafrazė ar
veikiau savaiminis sutapimas, kylantis iš atitinkamo archetipinio
santykio?
58. Aristotelis 1990: 70, 347–348.
59. Platonas 1995: 89.
60. Platonas 1996: 46.
61.	Kardelis 1998: 42.

62. Platonas 1999: 169, žr. 170, 171; dar plg. Platono „Valstybę“
507.b–508.c, kur plėtojama „regėjimo“ reikšmė.
63. FrGEW I: 740–741; PkIEW: 1127; Klein 2003: 348; ДГРС: 839,
840; žr. Karaliūnas 2004: 16; Hadot 2005: 20, 26; Platonas 1996a:
271 ir kt.
64. Pagal: Топоров 1983: 285.
65. FrGEW I: 669; Klein 2003: 759 ir kt. Taip pat, beje, q#atron,
pažodžiui „regykla, regėjimų vieta“, iš kurio dabar turime tarptautinį
žodį teatras.
66. Taip pat vedinys spectac(u)lum „reginys, vaizdas“, iš kurio turime
šiuolaikinį tarptautinį spektaklį, nė nekalbant apie in-spekciją, konspektus ir kt. Žr. LoLKŽ: 806–807 ir kt.
67. Sodeika 2011: 14; išskirta T. S.
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regi jį (d°śyate tvagryayā buddhyā sūkµmayā sūkµmadarśibhi£)“68 arba, pažodžiui, „jis regimas skvarbiu nubudusiu protu jautriu jautriai reginčių(jų)“. Šiaip ar taip,
kalbama apie „regėjimą protu“. Be to, vedų poetiką teoriškai grindę vėlesni indų mąstytojai jos dvasinę esmę
įvardijo kaip tik veiksmažodžio darś- / d°ś- „žiūrėti, matyti, regėti“ šaknies (tos pačios, kuria, kaip pamename,
tradicijos aiškintas vedų poeto rišio pavadinimas) žodžiu
darśana-, pažodžiui „regėjimas, regmė“ ar „stebėjimas,
žiūra, požiūris“, ir būtent šis žodis Indijoje ilgainiui ėmė
reikšti tiek „filosofiją“ apskritai, tiek atskirą „filosofinį
mokymą“ ar „teoriją“69.
Atitinkamos prigimties, žinoma, ir mūsų pažiūra
„nuomonė, požiūris“, pažiūros „įsitikinimai, pasaulėžiūra“, požiūris „pažiūra, nusistatymas“, žiūra „pažiūra“ – visi iš veiksmažodžio žiūrėti „akis nukreipti į ką,
stengtis pamatyti, žvelgti“, „matyti, regėti“ su visomis
kuo įvairiausiomis antrinėmis bei perkeltinėmis reikšmėmis, tarp jų į-(si)žiūrėti reikšme „suvokti, suprasti“,
per-žiūrėti „apmąstyti, įvertinti“ bei kt.70.
Panašiai matyti turi reikšmę „suprasti, suvokti,
jausti“, pavyzdžiui: P r o t a s m a t o ir širdis jaučia (Antanas Krikščiukaitis-Aišbė, 1864–1933); taip
pat „būti aišku, suprantama“, taip pat „patirti“ ir t. t.;
dar plg. nu-matyti reikšme „iš anksto atspėti, numanyti, apytikriai žinoti ką būsiant“71 ir kt. Čia ir priežodis,
matymui prilyginantis proto sugebėjimus: Akys toli
mato, protas dar toliau; latvių: Acs redz tālu, prāts vēl
tālāk „Akys regi toli, protas dar toliau“72. Būtent „proto akis“ mena ir tokie frazeologizmai kaip akys atsidarė, atsivėrė „aišku, suprantama pasidarė“ ar „suprato,
pasidarė protingas, daug žinantis“, akis atverti „padėti
suprasti“ ar „padaryti suprantantį, daug žinantį“73, patarlė Be mokslo – kaip be akių74 ir pan. Nes, filosofo
Arvydo Šliogerio žodžiais: „Tiesa ne iškovojama, ji paprasčiausiai regima arba praregima“, ir „laisvojo žmogaus mąstymas visada pririštas prie matymo: tai matantis mąstymas“, atveriantis „tai, kas regima tiesiogiai,
mąstančiomis akimis ir reginčiu mąstymu“75.
Pagaliau regėti irgi reiškia ne tik „suvokti žiūrint,
matyti“, „galėti akimis patirti, galėti matyti“, „stebėti, žiūrėti“, bet ir „suprasti, suvokti, jausti“, „patirti,
68.	Upanišados 2013: 83; PU: 627.
69. Gonda 1984: 25–26, 60; Monier-Williams 1899: 470–471; taip pat
žr. Beinorius 2002: 101.
70. LKŽ IX: 724; X: 482; XX: 765, 771–775, 790, 799.
71. LKŽ VII: 916, 918.
72. LPP I: 113, Nr. 164; KkLSP: 221, Nr. 4476.
73. LKŽ I: 65; XVIII: 887; FŽ: 13.
74. LTs V: 370, Nr. 5115.
75. Šliogeris 1990: 28.
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išgyventi“76. Atitinkamai ir Lietuvoje, Jono Balio žodžiais: „Tam tikri žmonės buvo laikomi ypatingai gabūs išskaityti arba numatyti ateitį. Tai regėtojai ir regėtojos (iš jų vėliau atsirado raganiai ir raganos).“77
Nors pastaruoju metu išsakyta ir kitokių aiškinimų,
išties būtent žodžio regėti pagrindu įprasta aiškinti ir
kaip regėtoją suprasti lietuvių bei latvių raganą. Pasak
Kazimiero Būgos, „raganos drauge su la. pa-ragana
‘aiškiarege, pranaše’ (zīle liela paragana ‘zylė didelė
pranašė’), pareguone ir paraguone ‘pramatančia ateitį
moterim’ nieku būdu latvis negali atskirti nuo veiksmažodžio pa-redzēt ‘pramatyti ateitį, spėti, numatyti,
pranašauti’“, ir „kaip ragana turi vardą nuo regėjimo,
taip lygiai ir jos draugė ru. ведьма, le. wiedźma – nuo
išvydimo: ru. видеть, le. widzieć ‘matyti, regėti’ // wiedzieć ‘žinoti, nutuokti, išmanyti’, pr. waidimai ‘žinome’, lie. veidas, išvysti, vaidinti, veizdėti“78.
K. Būga čia palyginimui pasitelkė žodžius, kurie
kartu su gausiais giminaičiais daugelyje ide. kalbų itin
ryškiai rodo „regėjimo“ ir „žinojimo“ ryšį, tiesiog bendrą prigimtį. Tos pačios šaknies yra anksčiau jau minėti
gr. ád#a, e¿doV „vaizdas, išvaizda, vaizdinys, reginys“,
e¿don „matyti“ ir o¿da „žinoti“; lo. videre „matyti, regėti; pamatyti, išvysti“; ru. вид „išvaizda, vaizdas, reginys; pavidalas“, вúдеть „matyti, regėti“ bei „įžvelgti
suprasti, įsisąmoninti“ ir вéдать „žinoti“ (atitinkamai
sl. *vidýti ir *výdýti), вещий „išmintingas, pramatantis (žmogus); pranašiškas (dalykas)“; go. weitan „matyti, regėti“, witan „žiūrėti, stebėti“ bei „žinoti“, wait
„žino“; vok. weisen „(nu)(pa)rodyti (= padaryti regimą)“, wissen „žinoti“; ang. wise „išmintingas“; s. i.
vidā, vidyā „žinojimas, žinija“, véda- „(šventas) žinojimas“ („Veda“), véda ‘ji(s) žino’; Avestos iranėnų
vaēda „žino“ ir t. t., ir t. t.79
Prūsų kalboje, be minėtos waidimai „žinome“, dar
paliudytos to paties žodžio lytys waist „žinoti“, waisei
„žinai“, waiditi „žinote“, widdai „išvydo, pamatė“ ir
kt.; latvių kalboje šiai šakniai atstovauja žodžiai vīdēt
„matyti, įžiūrėti; būti matomam, matytis“, viedēt „matyti, įžiūrėti“ ir vieds „išmintingas, pramatantis (žmogus); pranašiškas, ateitį numatantis (dalykas)“80.
Lietuvių kalboje įvairiausių šios šaknies žodžių devynios galybės. Iš jų paminėtini: A. Baranausko vaida76.
77.
78.
79.

LKŽ XI: 361–364.
Balys 2000: 45.
Būga II: 257–258; žr. FrLEW: 684; KrLEV II: 98.
Glaustai žr. PkIEW: 1125–1127; daugiau atskirų kalbų etimologinių
žodynų nėra reikalo nurodyti, atitinkamą žodį galima rasti bet
kuriame.
80.	KrLEV I: 624; II: 500, 521; LaLKŽ: 772–773; MžPKEŽ: 928–929,
943.
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Arūno Baltėno nuotrauka. 2012 m.
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darė „vaizduotė“; 2 va¤das „vaiduoklis“, „vizija, tariamas vaizdas“, „vaizdas, atvaizdas, paveikslas“; vėlgi
Baranausko va¤dė „vaizduotė“; vaidinys „vaizdinys“,
„akyse pasirodantis vaizdas“; toliau gerai žinomi, įsigalėję vaizdas; vaizdinys; vaizduotė (vaizdinys, vaizduotė šiaip jau mena vidinį regėjimą, anaiptol ne juslinį
patyrimą); retesni veizd¸ti, veiz¸ti „žiūrėti, žvelgti; sekti akimis, stebėti“ ir ap-veiz(d)¸ti „apžiūrėti, apžvelgti,
norint ką s u ž i n o t i, išsiaiškinti, su kuo susipažinti, ką patikrinti“, taip pat „a p g a l v o t i, apsvarstyti, įžvelgti, suvokti“ ir t. t.; veizdus „aiškiai regintis“
(pavyzdžiui, gali būti veizdžios akys arba neveizdžios
akys) arba „aiškus, ryškus“ (taigi „aiškiai regimas“);
vida „išvaizda, figūra“; vydímas „pamatymas, paregėjimas“ (nuo vysti „pamatyti“); vydýs, výdis „vyzdys“
(Juodymė akies yra vydis A. Juškos žodynas); vôsti
(vôda, vôdo) „pamatyti“ (Tu išvydai, ir aš vydu paukštį
A. Juškos žodynas; Vydau užvydau mergų pulkelį gale
laukelio Daugėliškis, Ignalinos r.; Kad aš jojau par girelę, par šį žalią pušynėlį, nevydau nevydau po savim
takelio iš A. Juškos dainų rinkinio), į-vôsti „pamatyti“,
iš-vôsti „pamatyti“, bet ir „patirti“ bei „s u p r a s t i“,
iš-si-vôsti „s u s i g a l v o t i, ateiti į galvą“, taip pat
pa-vôsti, pri-vôsti, su-vôsti „pamatyti“ (Pavydau sviestą raugtinalė[je] Šatės, Skuodo r. ir pan.), už-vôsti „(iš
tolo) pamatyti“ ir „patirti“; vyzd¸ti, vyz¸ti „žiūrėti, būti
nukreipus į ką akis“, „matyti“ ir „žiūrint tirti, stebėti“,
taip pat „pri-žiūrėti“ ir „daryti tvarką, tvarkyti“ su kuo
įvairiausiais priešdėliais, tarp jų pa-vyzd¸ti „pažiūrėti, pažvelgti“, „pamatyti, išvysti; įžvelgti, manyti (ką
esant)“, taip pat „patirti, įsitikinti, s u p r a s t i tikrąją
padėtį“, „tapti aišku, paaiškėti“ (Teisybė pavyzdėjo ižg
dangaus Daukšos „Postilė“), pra-vyzdėti „praregėti“,
„išaiškėti“ ir t. t.; žinoma, vyzdýs, výzdis „akies lėliukė“,
taip pat „žvilgsnis“ ir kt.81 Kaip matyti, ir lietuvių kalboje šios šaknies žodžiai įgyja išplėstines „supratimo“ –
taigi suvokimo ne vien akimi, bet ir protu – reikšmes.
Iš priešdėlinių vedinių dar paminėtini pa-veidùs,
pa-veizdùs, pa-vidùs „panašus“, pa-vídalas „išvaizda,
forma; figūra“, „panašumas“, „vaiduoklis“, pa-vidulýs
„akies vyzdys“ ir kt.; tos pačios šaknies yra neigiamų
reikšmių žodžiai nuo-vydùs „pavydus, šykštus“, pavýdas, på-vydas (esmiškai negeras „nu-žiūrėjimas“),
81. LKŽ XVII: 832–834, 840; XVIII: 548–567, 568; XIX: 81, 84, 85,
742–474, 849–853; JšSD I: 277, Nr. 297.15; žr. Būga II: 463; FrLEW:
1214–1216, 1237 ir daug kur kitur. Įdomu, jog kaip senovės graikų
kilmės teorija buvo vienos šaknies su teatru, o lotynų filosofinė
spekuliacija ir spekuliatyvus mąstymas – su spektakliu, taip čia šiuo
atžvilgiu galima paminėti mūsų žodžius vaidinti „vaizduoti scenoje“
(esmiškai „daryti regima“), vaidinimas, vaidmuo ir kt.
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pa-vydùs, taip pat ùž-vyda, ùž-vydas „pavydas“, užvydùs „pavydus“ ir t. t., radęsi iš veiksmažodžio vyd¸ti
su atitinkamais priešdėliais: pa-vyd¸ti ir už-vyd¸ti82.
Dėl šių priešdėlinių vedinių poveikio veiksmažodis
vyd¸ti lietuvių kalboje irgi jau suprantamas tik reikšme „pavydėti“, tačiau remiantis išvardytais (ir gausybe neišvardytų) tos pačios šaknies lietuviškų žodžių ir
tiksliais atitikmenimis giminiškose kalbose, kaip latvių
vīdēt ir slavų *vidýti, nesunku rekonstruoti jo pirminę
reikšmę „žiūrėti, stebėti, matyti, regėti“ ar pan. Ši pirminė, pamatinė veiksmažodžio reikšmė šiaip jau nėra
pernelyg „nunykusi“ ir, pasitaikius progai, nesunkiai
atgyja, kaip antai Vlado Braziūno eilėraščio „Slinktis“
eilutėje: didžiosios jėgos, naktų šviesoje jas vydėjau83.
Pažymėtina, kad čia turimas omeny veikiau dvasinis
regėjimas nei paprasčiausias juslinis patyrimas.
Iš pavyzdžių, paryškinančių pirminę šaknies reikšmę, paminėtini ir su neiginiu ne- sudaryti žodžiai,
kaip nevôdoti „n e ž i ū r ė t i namų“: Jis nevydoja
namų, namie tik perguli (Liškiava, Varėnos r.); taip pat
nìvydis, sulig Antano Juškos apibrėžimu: Kurs niekados tave nematė, neišvydo, tas nevydis; tos pat kilmės
(su priesaga -onas, kaip žiūr-onas ir kt.) ir nìvidonas
ar, įprasčiau kirčiuojant, nevidõnas „nenaudėlis, piktadarys, nedorėlis“: O tu nevidonai, tai tu ir pirtį
ažudegei! (Sudeikiai, Utenos r.); O tu nevidone, kiek
tu man iškados padarei! (Skirsnemunė, Jurbarko r.);
Atsitraukie, šėtone, svieto tu nevidone! (iš V. Kalvaičio
surinktų dainų)84. Krikščioniškasis „šėtonas“ čia atsiranda neatsitiktinai, nes ir lietuvių tradicijoje nevidonu
kitąsyk pavadinamas velnias; antai žinomoje sakmėje,
medžiotojui nušovus velnią, Perkūnas sako: Dėkui tau,
vaikeli, ką tu tą mano nevidoną užmušei85; arba štai kitame sakmės variante (su ilgąja -y- šaknyje!): Tai dėkui
tau, kad tu mano nevydoną nušovei86. Įsidėmėtinas iš
J. Ryterio (1929 m.), A. Kuršaičio (1968–1973 m.) žodynų težinomas, bet šiaip jau visai taisyklingas vidonas „draugas“87. Atitinkamos perkeltinės, dvasinės bei
dorinės, reikšmės čia remiasi būtent asmens sugebėjimu (vidonas) ar nesugebėjimu (nevidonas, nevydonas)
dvasiškai „regėti“, t. y. vydėti.
Panašios darybos, tik su papildomu priešdėliu, yra
latvių nenovīdīgs „pavydus, priešiškas“, nenovīdība „pavydas, priešiškumas“ (lietuviškai būtų *ne-nuo-vydus,
82.
83.
84.
85.
86.
87.

LKŽ VIII: 972; IX: 677, 680, 686–690; XVII: 757–758; XIX: 82–83.
Braziūnas 1999: 48.
LKŽ VIII: 756.
BsLPĮ IV: 176, Nr. 87.
Balys 1935: 296.
LKŽ XIX: 86.
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*ne-nuo-vydyba, kaip kad yra ne-nuo-tuoka „kas nenutuokia, nenuovoka“, ne-nuo-voka „kas negudrus, žioplas,
neturi nuovokos, kvaiša, pusgalvis“, ne-nuo-vokus88, būtent ne-iš-manėlis, esmiškai tas pats ne-vidonas).
Pažymėtina, kad šios šaknies vediniai su neiginiu ir
kitose ide. kalbose ne tik plačiai žinomi, bet ir atitinkamai terminologizuoti (ide. *É-Ùid-). Iš ryškiausių pavyzdžių paminėtini lotynų in-videre „kreivai, nepalankiai žiūrėti“, „pavydėti“, taip pat 1 in-videns „pavydus;
pavyduolis“ ir pirminę tiesioginę neiginio prasmę tebemenantis 2 in-videns „nematantis, neregintis“89. Taip
pat senovės indų (su neiginiu a- iš nykstamojo balsių
kaitos laipsnio ide. *É-) ãvidvān „nežinantis“ (esmiškai nìvidonas), pavyzdžiui, „Rigvedoje“ V.30.3: védad
ãvidvā¹ ch°Ëãvac ca vidvôn „tesužino nìvidonas ir
teišgirsta vidõnas“; „Taitiryja upanišadoje“ II.6.1: uta
avidvān amuÇ lokam pretya kaścana gacchatī u, āho
vidvān amuÇ lokam pretya, kaścit samaśnutā u „Ar
nevidonas į aną pasaulį miręs nukeliauja? Ar gal vidonas aną pasaulį miręs pasiekia?“90 Taip pat sanskrito
būdvardis a-vidya- „neišprusęs, neišmanantis“, daiktavardis a-vidyā „(dvasinis) neišmanymas, tamsumas“,
hinduizme ir budizme suvokiamas kaip visokeriopo
blogio šaltinis, dvasinio nušvitimo ir išsivadavimo
priešybė91 (lietuviškai būtų *nevidžiâ, *nevydžiâ ar
*nevidė, *nevydė). Pavyzdžiui, „Katha upanišadoje“
I.2.4: „Plačiai išsiskiria, į priešingas puses veda keliai,
žinomi kaip neišmanymas ir išmintis (avidyā yā ca vidyeti j¹ātā)“92, pažodžiui „kaip nevydžia ir vydžia“,
„kaip vydė ir nevydė žinomi“. Rusų kalboje atitinkamai sudaryti невежда „nemokša, neprusėlis, neišmanėlis, tamsuolis“, невежа „storžievis, stačiokas“,
невежество „nemokšiškumas, neišprusimas, tamsumas“, lenkų niewiedza „t. p.“ (sl. *ne-výdíā)93, taip pat
не-на-висть „neapykanta“ ir kt. Iškalbingi rusų priežodžiai: Невежа и Бога гневит „Nevydonas ir Dievą
(už)rūstina“; Не дорого ничто, дорого вежество
„Nebrangu niekas, brangi vydžia“94. Paminėtinas XII a.
Naugarde paliudytas vardas Не-видъ, V. Ivanovo sugretintas su senovės graikų mirusiųjų šalies pavadinimu ir jos valdovo Hado vardu, gr. ‘ÃidhV, suprantamu kaip „neregimasis“ arba/ir „neregintysis“, iš ide.
88. LKŽ VIII: 658.
89. LoLKŽ: 450.
90. PU: 547–548; plg. Upanišados 2013: 127.
91. Žr. Monier-Williams 1899: 108 ir daug kur kitur.
92.	Upanišados 2013: 78, 243; žr. PU: 609. Lytis vidyeti sudaryta iš vidyā
+ iti.
93. Фасмер III: 54, žr. I: 285 ir kt..
94. ДлПРН: 563.

*É-Ùid-95. Tokia Hado vardo samprata tradicinė, jau
Sokrato paliudijimu, „daugelis supranta taip, kad šiuo
vardu pavadinama ‘neregimybė’ (àidŸV)“96. Lietuviškas
atitikmuo skambėtų būtent Nìvydis ar gal *Nìvydas.
Darinių su neiginiais reikšmės savo ruožtu papildomai paryškina itin teigiamą tradicinį „regėjimo“ vertinimą, pasireiškiantį atitinkamai teigiamomis mitinėmis
ir dvasinėmis prasmėmis. Jo aktualumą Lietuvoje rodo
gausūs šios šaknies asmenvardžiai: Vãida, Vãidas, Vidã,
Vôda, Vídė, Vídas, Vôdas, taip pat senųjų sudurtinių vardų dėmenys, tiek pirmieji, tokie kaip Vãid-mantas, Vídmantas, Vôd-mantas ir kt., tiek antrieji, tokie kaip Aµvydas, A»-vydas, Ma¹t-vydas, Vís-vydas ir kt.97 Junginiai
su šaknimi mant-, kaip Ma¹t-vydas, Vôd-mantas ir kt.
kaip tik žymi žmogų esant „mintimis vydintį“, t. y. „protu regintį“, ir mena aptartą dvasinį „regėjimą protu“.
Tokią „dvasinio regėjimo“ sampratą pabrėžia ir būdingi šios šaknies išminčiaus, žynio, žiniuonio, burtininko pavadinimai įvairiose ide. kalbose. Rusų kalboje,
be minėtojo ведьма „ragana“, dar paminėtinas ведôн
„žynys, raganius, burtininkas“. Anglų kalboje tos pačios šaknies yra wizard „burtininkas, kerėtojas“, iš wise
„išmintingas“98, taigi pirmine prasme „išminčius“.
Šios šaknies žodžiu vaēdƒmna „žinantysis, išminčius“
Avestoje save vadino pranašas Zarathuštra.99 Ta pačia
šaknimi Būga aiškino ir legendinio prūsų pirmojo karaliaus Videvučio vardą, šaltiniuose Widewuto ir pan.,
kuris tad irgi būtų reiškęs „žinantįjį“.100 Tos pat šaknies
yra ne tik minėtieji regėjimą bei žinojimą reiškiantys
prūsų kalbos žodžiai, bet ir religinės reikšmės veiksmažodis waidleimai „žyniaujame, buriame“, taip pat
prūsų ir lietuvių vaidila „žynys“101. Gal paminėtini ir
M. Akelaičio vartotas vidas „skelbėjas, pranašautojas“,
ir Augusto Leskyno (August Leskien), K. Būgos paliudytas vyzdýs ar výzdis reikšme „žynys, aiškiaregis,
pranašautojas“102. Vertas dėmesio sudurtinis žodis
vôdraga ar vídraga, vôdragė „ragana“103, kuriame ša95. Иванов 1994: 133; žr. FrGEW I: 33–34; Klein 2003: 329;
Eliade 1974: 143–144 ir kt.; kitokius aiškinimus žr. Platonas 1996a:
258–259.
96. Platonas 1996a: 108, 109.
97. LVKŽ: 52, 60, 227, 255, 275, 313–315, 325–327, 338; dar žr.
Zinkevičius 2008: pagal rodyklę.
98.	Klein 2003: 830.
99. Бойс 1988: 27.
100. Būga I: 188.
101. Būga II: 139; MžPKEŽ: 926–927 ir kt. Įdomios šiuo atžvilgiu Adomo
Mickevičiaus „Vaidilos dainos“ eilutės iš V. Mykolaičio-Putino
versto „Konrado Valenrodo“: „Kai maras gresia Lietuvą niokoti, /
Va i d i l o s v y z d ž i a i geba jį nuspėti“ (Mickevičius 1987: 148),
taigi „nu-matyti“.
102. LKŽ XIX: 81, 852.
103. LKŽ XIX: 86.
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knis vyd-/vid- sujungta su aptartąja raganos šaknimi,
taip, matyt, siekiant sustiprinti abiejų bendrą reikšmę.
Negalima čia nepaminėti ir mūsų mąstytojo Vilhelmo
Storostos Vydūno. Buvusi Vydūno draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė pažymi: „Pasak Vydūno biografo A. Merkelio, Storostų pavardė pirmą kartą užrašyta
1642 metų dokumentuose. Juos tyręs žmogus Vydūnui
teigė, jog tai buvęs ne vardas, o valdininko pažymėjimas, vėliau įsitvirtinęs kaip pavardė. Vydūnas iš padavimų atsekęs, jog jo šeimos pavardė galėjusi būti Vydas
ar Vydius (Vydžius), kas reikštų palankumą, draugiškumą. Profesorius V. Falkenhanas rašė, jog iš motinos
Vydūnas girdėjęs, kad jų šeima yra paskutiniųjų lietuvių
žynių (krivių) giminės tiesioginiai palikuonys. Tad pavardė Vydas ar Vydius galėjo atkeliauti ir iš Vydūno motinos pasakojimų“; šiaip ar taip, „Lietuvos šviesuomenė
Vydūno vardą dažniausiai traktavo kaip vedinį iš žodžio
vydėti ‘regėti’, kas pažymi giliausius būties slėpinius regintį mąstytoją. A. Jakštas 1928 m. rašė: ‘Žodis Vydūnas
reiškia toli į ateitį žvelgiantį žmogų bei pranašą’“, o vėliau dar pats mąstytojas paaiškinęs, R. Palijanskaitės žodžiais, „kad Vydūnas tereiškiąs nevydono priešybę.“104
Vardas Vyd-¿nas išties gali būti kuo sklandžiausiai sudarytas iš vardo Vôdas su priesaga -ūnas105 arba
su ta pačia priesaga ir tiesiog iš veiksmažodžio vydėti šaknies (dėl darybos plg. priešdėlinį pa-vyd¾nas
„pavyduolis“106), pirmine prasme tad jis reikštų „regėtoją“. Pažymėtina, jog minėtasis rusų ведôн „žynys,
raganius, burtininkas“ Baltarusijoje vadintas ir lytimi
вiдун107, o šis sutapimas gali būti laikomas bendro senų
laikų paveldo patvirtinimu.
Pats Vydūnas veikalo „Sąmonė“ pratarmėje prisipažįsta: „Seniai man būdavo sakoma, kad aš reiškiąsis
dažniau iš r e g ė j i m o kaip iš protavimo“; ir toliau
dar apie šį savo veikalą priduria: „Mokslinti žmonės
pastebės, kad jame atsispindi visokių amžių žmonijos
mąstytojų išmanymai, prasidedant nuo senųjų indų,
egiptiečių, parsų, graikų ir vėlesnių tautų išminties
mylėtojų ir einant iki mūsų laikų. Minėtini ypačiai paskutinių šimtmečių vokiečių manytojai. Visi jie šviesino tuos r e g e s i u s, kurie man a u š o iš pat mažų
dienų.“108 Nes, Vydūno žodžiais: „Išmintis ne išguldo,
o r e g i“; ir apskritai: „Žmogaus esmė yra, taip sakant,

sąmoningumo a k i s“109; kitaip tariant, sąmonė „yra ta
a k i s, kuri visa pastebi, į visa žiūri“; intuicija yra „v i d a u s r e g ė j i m a s“ ir t. t.; be to, daugelio naujųjų
laikų mokslininkų (dabar patikslintume – pozityvistų)
„senovės žmonės su savo v i d i n i u r e g ė j i m u
buvo laikomi nesusipratėliais ir atsidavusiais prietarams. Kad patys buvo tikresni nesusipratėliai ir labai
prietaringi, to jie visai nenumanė“110. Šiaip ar taip:
„Tokių r e g ė j i m o ir v a i z d a v i m o galių kaip
senovėje žmonės šiandien nebeturi.“111
Nors kartais jos žmoguje tebesukyla. Apie lietuvių dvasios atgimimą Vydūnas rašė: „Sukilo ir patys
tautos gyvybės reiškėjai, būtent poetai ir vėliau menininkai – dailininkai. Vyriausiasis pirmųjų yra lyrikas
Maironis.“112
Sugrįžtant prie Maironio, savo ruožtu reikia darsyk prisiminti žodžiu nevidonas lietuvių vadintą šėtoną, velnią; atitinkamai sudarytą senovės graikų
„Velino“ Hado vardą ir kt. Turime ir atitinkamų sinonimo matyti šaknies žodžių – tai nìmačia, nìmačis,
nìmačius „velnias, nelabasis“: Ar tave nemačia prisėdo? (Skirsnemunė, Jurbarko r.); Nemačis tave čia atnešė! (Baisogala, Radviliškio r.); Kad tave nemačiai!
(Gelvonai, Širvintų r.); Ar nemačius tave čia neša?!
(Sasnava, Marijampolės r.); Tegu jį nemačius, koks
jis netikęs! (Geistarai, Vilkaviškio r.) ir t. t.; visai taip
pat sudarytas ir daugiskaitinis daiktavardis nìmačios
„nebūti daiktai“ (Jis visokių nemačių pripasakoja
Marijampolė; Kad jam visų nemačių ir reikia Alksnėnai,
Vilkaviškio r.) ir „užgaidai“ (Kai serg, tai i visokių nemačių pilnas Eržvilkas, Jurbarko r.); taip pat prieveiksmiai nemačiomís, nemačiõm, nemačia „niekam nematant, iš nemačių“ arba pats „nematydamas“113. Ir priešingai: mačiomís reiškia „matant“, matùs – kuris „gerų
akių, viską matantis, pastabus“114 ir t. t.
Taigi, kaip nevidono ar nevydūno priešybė yra vidonas ar vydūnas, taip nemačio ar nemačiaus priešybė turėtų būti *mačis, *mačys ar *mačius numanoma
atitinkama reikšme „regėtojas, žynys, išminčius“. O su
mažybine priesaga – *mačiulis.
Verta šiuo atžvilgiu paminėti Maironio bendražygės,
aušrininkės Stanislavos Medekšaitės-Paškevičienės
1912 m. išleistą istorinę apysaką „Gintautas, paskuti-

104. Palijanskaitė 2010: 23, 24.
105. LVKŽ: 327.
106. LKŽ IX: 690.
107. Никифоровский 1897: 282, Nr. 2189 (užrašyta rusiškai видун);
ПЭЗ II/2: 188, Nr. 1119 (sakinyje: Ну, цi вiдзiш, вiдун? „Na, ar
vydi, vydūne?“).
108. Vydūnas 1990: 363, 364; žr. aukščiau apie „regėjimų“ sąsają su
„aušra“.

109. Vydūnas 1990: 73, 398.
110. Vydūnas 1992: 252, 37, 396.
111. Vydūnas 1990: 382.
112. Vydūnas 1990: 197.
113. LKŽ VIII: 647. Nìmačius „velnias, nelabasis“ yra patekęs ir į
rytų slavų kalbas kaip нéмач, užfiksuotas net Pinsko apylinkėse
(Zinkevičius 1987: 65).
114. LKŽ VII: 723, 926.
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nis krivė“, kurioje krivio Gintauto padėjėjas pavadintas
vardu Mačiulis; baigdamas tarnystę ir pagal seną paprotį susideginti ruošdamasis Gintautas savo įpėdiniu
paskiria Mačiulį, „kurio žodžiai gaivinę ištvermę tais
laikais, kai kryžeivis mus mindžiojęs“, o jo „smagios
dainelės kėlusios dvasią, maloniai primindamos mums
gražią mūsų praeitį“; negana to, senasis krivis nuo laužo kreipiasi į Mačiulį: „O tu, Mačiuli, sūnau mano, gaivink žmones daina, kurstyk ugnį krūtinėse, o tos šventosios ugnies Lietuvos širdy neįstengs užgesinti jokia
priešininko ranka“115. Taigi ž y n y s, vardu Mačiulis,
jau turi istoriją, bent jau literatūrinę.
Paplitusi, sena lietuvių pavardė Mačiùlis, kaip ir
Måčius, Mačis, Mačýs ir kt. (tarp jų ir Mači¿nas su ta
pačia priesaga kaip Vydūnas), šiaip jau, žinoma, kildinama iš krikšto vardo Matas, Mataušas, Motiejus.116 Ir
vis dėlto nevalia lengva ranka atmesti galimybės joje
esant „ištirpusį“ ar tik „pridengtą“ seną savą, substratinį matyti šaknies vardą.
Kaip niekam kitam jis išties tinka Jonui MačiuliuiMaironiui, kuris tad ne tik eilėmis, bet ir pačia pavarde pasirodo esąs tikras praamžės tradicijos „dausų
regėtojas“.
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Maironis – the bard of perennial
tradition. §47: the heavenly seer
Dainius RAZAUSKAS
The object of the article consists of the lyricism of the
Lithuanian poetic patriarch, Maironis, which has already
been discussed by the author, from different angles, in a
few previous articles of the author. The goal – to show its
deep ties with ancient Lithuanian and, even deeper, IndoEuropean tradition (poetics, folklore, mythology, religion).
This time, the concept of “poetic” or “spiritual vision” in
Maironis’ poetry, and also in ancient Lithuanian and some
other ancient mytho-poetic traditions, is discussed. By coincidence, which nevertheless is particularly meaningful,
the very surname of Maironis, Mačiulis, grammatically
could be (and historically really was) understood as a diminutive from mačius – “the one with good sight, he who
sees, seer”. The article discusses §47 of the unpublished
book Maironis – the bard of perennial tradition (Maironis –
praamžės tradicijos dainius) by the author.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
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Sauja žinių, arba Kaip senovės
lietuvis savimi matavo
Vykintas Vaitkevičius

Straipsnis skirtas žmogaus kūno dalims, kurios lyg
matematiniai dydžiai sudarė senovės lietuvio pločio, ilgio, aukščio ir ploto matų lentelę; kalbama ir apie tai,
kaip rankomis seikėjami biralai. Vienos bendros senovinių matų lentelės Lietuvoje neišliko, autorius siekia
ją atkurti remdamasis įvairiose vietovėse surinktais
Amelijos Lengvenaitės-Urbienės (1909–1997), Antano
Mažiulio (1914–2007) ir Didžiojo lietuvių kalbos žodyno duomenimis. Prieinama išvada, kad matuodamas
senovės lietuvis dažniausiai rėmėsi pirštais ir rankomis, pagrindinis jo matas – sprindis (22–24 cm atstumas nuo nykščio iki didžiojo piršto galo); trys sprindžiai sudarė uolektį, arba mastą (66–71 cm), o trys
uolektys – sieksnį (2,13 m). Straipsnis turi ir taikomąjį
pobūdį, nes atlikdamas nesudėtingus kasdienius matavimus kūnu – priglausdamas, paliesdamas, palygindamas daiktu – žmogus pažįsta save ir aplinką, kuria
tarpusavio ryšius.
Reikšminiai žodžiai: prigimtinė kultūra, matematika, matai, kūnas, sprindis.

1975 m. spalį viename iš daugelio etnografinių rinkinių Amelija Urbienė aprašė, kaip Viekšnių žemaitis
savimi matavo dydį, aukštį, plotį, storį ir gylį.1 Vienoje vietoje sutelkti priežodžiai, posakiai, palyginimai
ir prisiminimai atskleidžia reiškinio įvairovę ir liudija
žmogaus kūno svarbą daugeliu įvairių požiūrių, plg.:
Kriaučius kelnių ilgumą mieruoja nuo juoko kaulelio
lig kulkštinėlių (juoko kaulelis yra po žemutiniu kriauklu [= šonkauliu])2, Marė plona kaip vytė – per apjuostuvą dviem pirštais gali suimti3, Išsišukavo plaukus ir
perskleidė sklydį lig pat pakaušio vidurio4. Aprašas
1.
2.
3.
4.

LTR 4722/406.
LTR 4722/406-29.
LTR 4722/406-17.
LTR 4722/406-45.

paskatino šia tema domėtis ir ją giliau apmąstyti. Ilgainiui ėmė ryškėti kelias, kuris veda žmogaus ir gilesnio
kultūros pažinimo linkme. Einant šiuo keliu atsiranda
galimybė skleisti ir semtis prigimtinės lietuvių kultūros
išminties.
Gebėjimas skaičiuoti ir matuoti – žinijos dalis. Tai
patirtis, žinios ir žinojimas, kaip jas taikyti. 2014 m.
Vilniaus knygų mugėje, kalbant apie vieną iš Romo
Kauniečio parengtų laisvės kovotojų prisiminimų
tomų – daugiau kaip 600 puslapių apimties leidinį – jis
ne kartą buvo palygintas su plyta. Šiuolaikinis žmogus,
taip pat ir autorius, mugėje rėmėsi delno storumo knygos panašumu į lygią, plokščią, sunkią plytą...
Senovės lietuvis ilgį, plotį, aukštį, taip pat gylį,
apimtį, kiekį, atstumą ir plotą matavo savaip, rėmėsi
kitokia matematika, naudojo ypatingą liniuotę – kūną.
Patogumas akivaizdus, nes ji visada su savimi! Ši matematika gyvuoja savaime, ir tai dar labiau patraukia,
teikia nepaprasto žavesio.
Vienos bendros – aiškios, visuotinės – senovinių
dydžių arba matų lentelės iki mūsų dienų neišliko, tačiau lietuvių prigimtinėje kultūroje matai gerai žinomi.
Tyrinėtojų, plačiau rašiusių apie sprindžius, uolektis,
sieksnius ir daugelį kitų matų, darbuose labiau juntamas pasididžiavimas, kad neraštingieji gebėjo matuoti
ir skaičiuoti, negu paties matų reiškinio tyrimas, jų kilmės aiškinimas ir tarpusavio ryšių paieška. Tema neišmatuojamai plati, jos kontūrus lietuvių išeivių leistoje
enciklopedijoje nubrėžė tautotyrininku save vadinęs
Antanas Mažiulis.5 Šis straipsnis – duomenų apžiūra ir
pirmasis bandymas kalbėti apie kūno dalių, prilygintų
matams, visumą. Prigimtinės kultūros tyrinėtojo akyse ji visapusiškai reikšminga – anatominiu, kalbiniu,
socialiniu, kultūriniu, mitologiniu ir kitais atžvilgiais.

5. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai, Lietuvių enciklopedija. M–
Mauragis. Boston, Mass., 1959, t. 17, p. 487–491.
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Kūno dalys – matai
Senovės lietuviai daiktų dydį dažnai matuodavo vieno kurio piršto – smiliaus, didžiojo, bevardžio arba mažojo – pločiu, plg.: Tiek tepalijo, kad žemės nė per pirštą nepermerkė6. Mėgta matuoti dviejų (apie 3,4 cm)7,
trijų (apie 5,6 cm) arba keturių suglaustų pirštų pločiu
(7,5 cm): Cebules nereik giliai diegti, užtenka per du
pirštus į žemę įkišti, arba Taukų ant pilvo per tris pirštus
užsiaugino, arba Guzikų nereik tankiai susiūti, per keturis pirštus vieną nuo kito8. Be mažiausios abejonės, šiuose matavimuose pirštais svarbiausias – apie 2,2–2,4 cm
pločio nykštys, plg.: Nykščiais nykščiavo, kumščiais
kumščiavo (Šimonys)9. Kartais jis buvo lyginamas ir su
plačiai pasaulyje paplitusiu 2,54 cm dydžio coliu (angl.
inch): Colis matuojamas nykščio platumu (Kruonis)10.
Delnas panašus į keturių suglaustų pirštų plotį, tik
šiek tiek platesnis (apie 8,2 cm), juo matuojant nykštys
nebuvo skaičiuojamas.11 Dviejų rankų delnų plotis kartais buvo sumuojamas: Nunerk nertinį per dvi delnas ir
galėsi pradėti pažastę laidyti12.
Plaštaka, arba plaštakas, reiškia delno ir prie jo priglausto nykščio plotį (apie 10,5 cm pločio), plg.: Atarėžė drobės juostą sulig plaštaka (Kupiškis)13, Suarė
dirvą negiliai – tik per plaštaką14. Plaštaka visuotinai
buvo matuojami, kartu ir vertinami lašiniai, plg.: Lašiniai per plaštaką15, arba Jei nori, pjauk kiaulę, ale
lašiniai da nebus nei plaštakiniai (Tauragė)16.
Iš esmės tokio pat dydžio kaip delnas buvo ir
gniaužto matas. Skirtumas tas, kad delnu matuojama
pridėjus arba prilietus, o gniaužtu – siekiant nustatyti
ilgį suėmus daiktą, plg.: Avižos tik per gniaužtą, o jau
plaukėja (Subačius)17, Gero kūlėjo buožė spragilo devynių gniáužtų ilgumo turi būti (Liškiava)18, Trumpa
lapės uodegaitė, tiktai per du gniaužtu (Joniškis)19.
Kitas matas iš eilės – sprindis. Sprindžiu matuotas ir
plotis, ir ilgis, tačiau jo apibrėžimas Didžiajame lietu6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LTR 4722/406-17.
Tokiais atvejais nurodomas straipsnio autoriaus kūno matmuo.
LTR 4722/406-17.
LKŽe: kumščiuoti.
LTR 3378/380.
Plg.: Tik per delną, nykštės neskaitant – LTR 4722/406-16.
LTR 4722/406-16.
LKŽe: plaštaka.
LTR 4722/406-15.
Ten pat.
LKŽe: plaštakinis.
LKŽe: gniaužtas.
Ten pat.
Ten pat.
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1. Sprindžio nuo didžiojo piršto iki nykščio dalijimas į
dalis: a) nagas, b) krumplys, c) klupčiukas, d) klumbukas.
V. T. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2015 m.

vių kalbos žodyne (atstumas tarp nykščio ir kurio kito
piršto, išskėstų į šalis)20 rodo, kad sprindžio dydis skyrėsi. A. Mažiulis teigia, kad paprastasis sprindis buvo
matuojamas smiliumi, o siektinis – didžiuoju pirštu.21
Viekšniuose sprindžio matas apie 22 cm dydžio – nuo
nykštės galo ligi didžiojo piršto galo ir norėdami kokio
nors daikto storį nusakyti, sakė: lašiniai per sprindį,
miežiai (miežių varpos) sprindininkės. Parsinešiau ilgą
lentą, bus koks 12 sprindžių22, plg.: Keturis sprindžius
išsprindžiavau (Plateliai)23, Pasprindžiavau audeklą ir
žinau, kiek metrų (Luokė)24.
Sprindis dar buvo dalijamas į mažesnes dalis, prilygstančias pirštų dalių ilgiui. Matu galėjo virsti bet
kuris atstumas nuo didžiojo piršto galo iki pirmojo, antrojo ir trečiojo krumplio (nario)25 arba jų tarpusavio
atstumai: Kiekvienas savo sprindžiu atsimieravo savo
kojai naginės ilgį – sprindis ir dar didžiojo piršto ilgumas nuo piršto galo per pirmąjį narelį ir per antrąjį
narelį ligi krumplio26, plg.: Sprindys, krumplys ir da
truputys (Molėtai)27.
Apie 2,3–2,5 cm didžiojo piršto dalis nuo galo iki pirmojo krumplio primena nykštį, kuriuo matuojamas plotis. Atstumas nuo didžiojo piršto galo iki antrojo krumLKŽe: sprindis.
Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
LTR 4722/406-3.
LKŽe: sprindžiuoti.
Ten pat.
Pirštuose yra treji nariai [= krumpliai]: pirmieji, vidutinieji ir didieji
(Alsėdžiai) – LKŽe: narys.
26. LTR 4722/406-3.
27. LKŽe: krumplys.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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plio – apie 5,5 cm, jis dar vadintas klumbuku: Jo gi pečių
platumas! Trys sprindžiai ir klumbukas (Miežiškiai)28.
Apie 3 cm matas nuo pirmojo krumplio iki antrojo turi
klupčiuko pavadinimą: Kad nori, atsikirpk audimo per
devynis klupčiukus (Girkalnis) (1 pav.).29
Patiems mažiausiems daiktams išmatuoti buvo
naudojamas apie 1–1,2 cm nago, arba nagos30, ir nago
juodumo, arba juodymo, matas: Neturiu nė sulig nagos
juodymu (Betygala), Negausi nei per nago juodymą!
(Tauragė)31. Pastarasis – apie 0,5–1 mm juodas panagės
ruoželis, kurio plotis panašus į plauko storį. Palyginant
su nago juodumu ir plauku iki šiol mėgstama pabrėžti
padėties sudėtingumą ir matuoti kitaip neišmatuojamą
akimirką – akies mirksnį, plg.: Per nago juodymą tetrūko, kad būtum nukritęs ir užsimušęs (Skriaudžiai)32
ir Per plauką gyvas beišliko iš tų muštynių (Užventis)33.
Uolektis – tai 66–71 cm ilgio matas, lygus atstumui
nuo didžiojo piršto galo ligi alkūnės34, juo buvo matuojamas gylis, aukštis, ilgis: Duobę buvau jau par pusantro uolekčio iškasęs (Barstyčiai)35, Žemė ant uolekties aukščiau vandens (Rodūnė)36, Marškiniam reikia
šešių uolekčių drobės (Žirmūnai). Reikšmingi A. Mažiulio duomenys apie tai, kad maždaug 0,31–0,33 cm
atstumas nuo alkūnės linkio iki riešo vadintas alkūne,
uolektimi – virvutės ilgis nuo tarpnykščio aplink alkūnę.37 Simonas Daukantas šį uolekties matą dar vadino mastu38 ir tai patvirtina vėlesni Didžiojo lietuvių
kalbos žodyno duomenys: Šešiasdešimti šeši centimetrai – mastas (Plateliai)39, plg. Marti davė dovenų šešis
mastus kaspinų (Kartena)40, Devyni mastai be kaklo –
toks aukštas vyras (Telšiai)41.
Dėmesį atkreipia faktas, kad uolektis prilygsta galvos apimčiai nuo pakaušio iki smakro: Nuog pakaušio
ir an barzdos ir galai sueido iš vienos pusės ir iš kitos,
28. LKŽe: klumbukas.
29. LKŽe: klupčiukas. Įdomu, kad krumpliu dažnai vadintas mažo ūgio
žmogus arba neūžauga, plg.: Mažutė kaip krumpliukas (Ramygala) –
LKŽe: krumplys.
30. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
31. LKŽe: juodymas.
32. Ten pat.
33. LKŽe: plaukas.
34. LTR 4722/406-2. Beje, su alkūne siejama ir žodžio uolektis kilmė,
žr.: Fraenkel, Ernst Eduard Samuel. Litauisches etymologisches
Wörterbuch. Heidelberg, 1962, Bd. 1, s. 8.
35. LKŽe: uolektis.
36. Ten pat.
37. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
38. Daukantas, Simonas. Raštai. Tekstą paruošė B. Vanagienė. Vilnius,
1976, t. 1, p. 586.
39. LKŽe: šešiasdešimti.
40. LKŽe: mastas.
41. Ten pat. Beje, masto ir mosto reikšmės sutampa (žr. LKŽe: mostas).

tai ir uolektis (Rodūnė)42, tas pats dydis dar vadinamas
mažiuku mastu: Siūlu apjuosdavo per viršugalvį galvą
ir siūlo galus suvesdavo po barzdos. Siūlą ištiesus gautas ilgis – mažiuko masto ilgis43.
Audinius matuojant, jais prekiaujant, taip pat buvo
naudojamas didysis mastas – rankon imtas siūlo galas
su rodomuoju pirštu ir nykščiu, ranką ištiesus siūlas
trauktas iki krūtinės vidurio, kurį žymi krūtinės duobutė.44 Šis apie 90 cm dydžio matas kitaip buvo vadinamas ranka: Dvie[jų] rankų ir užteks – kiek te jai sijonui reikia (Tauragnai)45, pusiausieksniu, arba krūtine:
lazdos ilgis nuo krūtinkaulio vagos iki ištiestos rankos
sulenkto nykščio, arba virvutės ilgis aplinkui krūtinę46.
Remiantis A. Urbiene, ištiesus abi rankas į šalis,
matuojant nuo vienos iki kitos rankos pirštų (siūlas, audinys ar kitas matuojamas daiktas suimamas pirštais)
susidaro apie 1,85 m sieksnis ilgiui matuoti47, kitaip
dar vadinamas skersiniu sieksniu48. Atsistojus, pakėlus
ranką, apie 2,4 m atstumas iki pirštų galų – tai sieksnis
aukščiui matuoti, arba kryžiavas sieksnis, plg.: Mūsų
namų durys žemos, nė sieksnio nebus49, arba Jau lig
puskelės palipau, nu jau koks sieksnis bėra lig to korio (Alsėdžiai)50. Sieksniais taip pat buvo matuojamas
gylis, tam tikras tūris, plotas ir kita: Yra ravai – penki sieksniai gilumo (Meškuičiai)51, Mes sieksnį malkų
šiandiej sukūrensma (Obeliai)52, Užteks tos žemės mun
pora síeksnių (Grūšlaukė)53.
Sieksnis – tai didžiausias kūnu matuojamo ilgio matas. Dalijant jį į mažesnes dalis: kelį, šlaunį (iki tarpkojo), iki juosmens, peties ir viršugalvio54 buvo matuojamas aukštis arba ūgis, plg.: Kailiniai sulig keliais55,
Šįmet rugiai sulig krūtine užaugo56, Sūnus jau man ligi
pečių užaugo57.
Apie plotą, matuojamą kūnu, duomenų labai mažai.
Remiantis A. Mažiuliu, sėdimas – tai sėdint, pritraukus
42. LKŽe: uolektis.
43. Vitauskas, Adomas. Senovės prekyba, matai ir saikai Padubysio
valsčiuje, Gimtasai kraštas, 1939, Nr. 1, p. 513.
44. Ten pat; plg. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
45. LKŽe: ranka.
46. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
47. LTR 4722/406-11.
48. LTR 3378/380.
49. LTR 4722/406-11.
50. LKŽe: sieksnis.
51. Ten pat.
52. Ten pat.
53. Ten pat.
54. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
55. LTR 4722/406-25.
56. LTR 4722/406-30.
57. LTR 4722/406-20.
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2. Pirštais skaičiuoja Kazimieras Jurgilas, einantis 99-uosius
metus, kilęs iš Barsukynės k. Skaudvilės parapijoje, dabar
gyvenantis Šidagių k., Skaudvilės seniūn., Tauragės r. 2015 m.

3. Giminystės kelius pirštais skaičiuoja Stanislava Lubytė-Mažeikienė,
59 m., kilusi iš Sauserių k., Kūlupėnų seniūn., Kretingos r., dabar gyvenanti
Kūlupėnuose. 2013 m. V. Vaitkevičiaus nuotraukos.

kojas užimtas plotas58; dešimt sėdimųjų sudarė suolą59.
Guolio matas – aukštielninko gulinčio žmogaus užimamas plotas, o guolio sieksnis – kiek jis rankomis
išsiekia į šalis.60 Skriediniu vadintas vietoje stovinčio
žmogaus pirštų galais apsibrėžtas plotas.61
Senovės lietuvio matų lentelę išplečia seikėjimas
pirštais ir rankomis: žiupsnelis – tiek, kiek žmogus
suima nykščiu ir smiliumi: Kad kastinys būtų skanesnis, į aną reik įdėti žiupsnelį sutrintų karčiųjų pipirų62;
žiupsnis – tiek, kiek suimama nykščiu, smiliumi ir didžiuoju pirštu: Užbarstė žiupsnį krapų ant bulbių63;
geras žiupsnis – tiek, kiek suimama visais penkiais rankos pirštų galais: Putra suvisam be druskos, įdėk gerą
žiupsnį – ir bus gerai64.
Sauja, Viekšniuose – saugė, yra tai, kas paimta į
delną, sulenkus visus pirštus: Nepagailėk saugės apynių ir alus bus skanesnis, arba Įdėjau saugę druskos ir
prasūdžiau viralą65. Rieškutės – kiek telpa į suglaustus
ir pusiau suvožtus dviejų rankų delnus, jų pirštus užlenkus, plg.: Man kavalierius davė cukerkų ne saugę,
ale tris rieškutes66; Siekas būtų kaupinesnis, jeigu kelių
rieškučių nepasigailėtum67.

Glėbys, kitaip – klėbys, kiek galima suimti abiem
rankom apkabinant ir suėmus priglausti prie krūtinės,
plg.: Pati mano tokia stora, kad į klėbį nesuimsi68; Su
klėbiu groba, pro pažastis išsmunka (kas daug nori,
mažai gauna) (Šatės)69. Glėbiu matuojama ir tai, kiek
galima suimti ant vienos rankos padėjus, o kita apkabinus, plg.: Atnešė medžių klėbį ir virbų klėbį70.
Be to, plaštakos gniaužtu buvo matuojama, kiek ko
telpa į delną sugniaužus pirštus, Tavo plaukai puiki:
kožna pyna po gniaužtą. Prie pat kaklo nė į gniaužtą nesuimsi, tokia stora71, kumščiu – akmenų dydis:
Kumstės didumo akmeniu per galvą sudevė72, o ranka – medžių ir kuolų storis: Sukalinėjo mietus rankos
storumo73.
Šioje vietoje prisimintini visuotinai žinomi nesudėtingi skaičiavimo (paprastai sudėties) veiksmai, lenkiant rankų pirštus. Su nuostaba ir pasigėrėjimu pastaraisiais metais stebėjau dviejų rankų pirštais vaikus ir
vaikaičius skaičiuojančius vyriausios kartos pašnekovus Gervėčiuose, Naisiuose, Skaudvilėje (2 pav.). Jei
skaičius didesnis nei penki, tai pirmos rankos pirštai
buvo laikomi sugniaužti kumštyje, toliau lenkiami kitos rankos pirštai. Remiantis kalbininkų išvadomis, šis
paprotys senas, siekia priešistorinius laikus.74 Palygini-

58. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
59. Venanto Mačiekaus žodžiu perduoti duomenys (2015 m. vasario
11 d., Vilniuje).
60. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 490.
61. Ten pat.
62. LTR 4722/406-6.
63. LTR 4722/406-5.
64. LTR 4722/406-7.
65. LTR 4722/406-4.
66. LTR 4722/406-9.
67. Ten pat.
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

LTR 4722/406-10.
LKŽe: klėbys.
LTR 4722/406-10.
LTR 4722/406-8.
LTR 4722/406-19.
LTR 4722/406-14.
Plg. Encyclopedia of Indo-European Culture. Ed. J. P. Mallory and
D. Q. Adams. London and Chicago, 1997, p. 398, 401.
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mui – mėnesių dienų skaičius lig šiol dažnai skaičiuojamas pagal
narius (krumplius).75
Detalių tyrimų laukia giminystės, kitaip vadinamos keliais,
skaičiavimas glaudžiant pirštų ir rankų narelius:
– Žiūrėkite, moterėlės, – jis sudūrė vienos rankos pirštų galus su antros rankos pirštų galais, – va, tai tėvas ir motina. Jie
giminės, bet ne keliai. Toliau jis sulenkė pirštus taip, kad vienos
rankos pirštų nariai susiglaudė su kitos rankos pirštų nariais:
– Va, tai broliai, pirmi keliai. Vėl sulenkė taip, kad antri nariai susiglaustų.
– Va, tai brolių vaikai – antri keliai.
Dar yra ir treti keliai; toliau jau iš giminystės išeina.76 (3 pav.)

Apžingsniavo, apsprindžiavo...
Matuodamas ilgį, plotį, aukštį, gylį, apimtį, kiekį, skaičiuodamas vaikus ir gimines senovės lietuvis vis rėmėsi pirštais ir
rankomis. Iš pirmo žvilgsnio išimtį tarp pirštų, plaštakos, rankų
sudaro pėda: Burokų daigus reik padiegti per pėdą vieną nuo
kito, arba Kumet šešuolėkčio ilgums keturios pėdos – tumet yra
pati dienos dvylikta77 ir žingsnis: Trijų žingsnių ilgumo kopūstų
ežė, arba Per žingsnį stovėjo nuo manęs78.
Žingsnio vietą senovės lietuvio matų lentelėje nustatyti sunku, jo dydis santykinis, plg.: Jeigu karties šešėlis vienas žingsnis,
tai jau dvylikė (Panemunis, Rokiškio r.)79, arba Ans skaičiuo[ja]
žingsniais, kiek ans tolumo nuejęs (Ylakiai)80. Žingsnis kartais
tiesiog vadintas „neapribotu ilgio matu“ (Kruonis)81. Dėmesį
prikausto faktas, kad lietuvių kalboje žingsniavimas dažnai dar
vadinamas sprindžiavimu: Sprindi sprindi – ir ūžia [žąsys] rugiuos (Kupiškis)82; Jis išlipo, tokiais sprindžiukais i nusprindžiavo (Jurbarkas)83; Apžingsniavo, apsprindžiavo tas mūsų bulbes
(Laukuva)84 ir sprindžiavimas kojomis nuo sprindžiavimo pirštais iš esmės skiriasi tik žingsnio dydžiu (4 pav.). Palyginimui –
mastuoti taip pat reiškia eiti, žingsniuoti.85
Trobesiams ir atstumams matuoti, anot Adomo Vitausko, buvo
remiamasi 9 pėdų dydžio sieksniu: Matuodavo sieksnį basomis
kojomis, dedant vienos kojos kulną prie kitos kojos didžiojo piršto86. Nesunku apskaičiuoti, kad šis pėdos matas taip pat lygus
75. LKŽe: narys.
76.	Katkus, Mikalojus. Raštai. Paruošė A. Žirgulys. Vilnius, 1965, p. 174.
77. LTR 4722/406-21.
78. LTR 4722/406-51.
79. LKŽe: žingsnis.
80. Ten pat.
81. LTR 3378/380.
82. LKŽe: sprindi.
83. Ten pat.
84. LKŽe: sprindžiuoti.
85. LKŽe: mastuoti.
86. Vitauskas, Adomas. Senovės prekyba, matai ir saikai..., p. 513.

4a–e. Sprindžiavimas – žingsniavimas iš arti.
V. T. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2015 m.
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sprindžiui! (2,13 m / 9 = 23,6 cm). Šią netikėtą, tačiau
svarbią išvadą sutvirtina S. Daukanto žodžiai – 3 pėdos, kitaip kurpės, arba 36 nykščiai, prilygo uolekčiai,
arba mastui87; pėdos (kurpės) ilgis – 23,6 cm – ir čia
prilygsta sprindžiui! Palyginimui – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pėda buvo 32,5 cm88, o ikimetrinėse Vakarų šalių skaičiavimo sistemose – 30,48 cm dydžio89. Būdinga, ir šioje vietoje primintina, kad naginių
ilgį buvo įprasta matuoti ne kojos pėda, o rankos sprindžiu, plg.: Man naginės užtenka tik per mano sprindį ir
klumbuką (Sidabravas)90.
Pateikti duomenys apie matavimus kūno dalimis
rodo, kad senovės lietuvio matų lentelės pagrindas buvo
ne pėda, kaip ikimetrinių Vakarų šalių sistemų, o sprindis, plg.: Nei aršinų, nei metrų seniaus nereikdavo: būdavo, apsprindžiavai su sprindžiu, ir žinai kiek (Jūžintai)91.
Teiginys sulygintinas su S. Daukanto duomenimis:
Duomenys apie mažuosius senovės lietuvio matus
skiriasi: S. Daukanto nykštys yra santykinai mažesnis,
12 tokių nykščių sudaro pėdą, arba kurpę, kurios dydis
prilygsta sprindžiui. Šis faktas S. Daukanto aprašytus
senovės lietuvio matus suartina su Vakarų šalyse plačiai žinomu nykščiu (angl. inch) ir pėda (angl. foot),
kurių ištakos glūdi Romos kultūroje. Remiantis XIX a.
pabaigos–XX a. šaltiniais, nykštys, plaštaka ir gniauž-

tas, taip pat nago juodymas, nagas ir krumplys yra saviti senovės lietuvio matai. Tačiau visi – ir S. Daukanto
raštuose, ir kituose šaltiniuose pateikti duomenys apie
mažuosius matus atveda prie 22–24 cm dydžio sprindžio. Uolektis, arba mastas, ir sieksnis didesnių abejonių nekelia.
Dėmesį atkreipia faktas, kad paprastais žodžiais ir
paprastu būdu tridalį senovės lietuvio matų branduolį
sprindis–uolektis (mastas)–sieksnis nusako... grėblys.
Mįslėse jis vaizduojamas taip: Tartila sieksnis, tartilienė mastas, tartiliukai po sprindžiuką išsiplėtę
laksto (Ats.: grėblys; Šakyna)92, arba Tėvas sieknis,
motina mastelė, vaikai sprindžiuliukai (Ats.: grėblys;
Šiauliai)93, plg.: Tartylos sieksnis, tartylienės mastas,
tartylukai po sprinduką (Ats.: akėčios; Girkalnis)94.
Peršasi mintis, ir tokios galimybės negalima atmesti, kad mįslės buvo vienas pagrindinių prigimtosios
kultūros matematikos mokymo būdų, plg.: Sprindis
dieduko, uolektis barzdos (Ats.: kuodelis; Seirijai)95,
Tėvas sieksninykas, moma sprindinykė, ė vaikeliai rituleliai (Ats.: virkščia, ankštis ir žirniai; Paringys)96, arba
Per sprindį, per gniaužtą visom bobom tinka (Ats.: kultuvė; Kalvarija)97.
Be to, XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje senieji matavimo būdai – atstumų matavimas pėdomis,

Pločio (kairėje) ir ilgio (dešinėje) matai, remiantis A. Urbienės,
A. Mažiulio ir Didžiojo lietuvių kalbos žodyno duomenimis
NYKŠTYS (2,2–2,4 cm)
5 NYKŠČIAI = PLAŠTAKA
(matuojama priglaudžiant),
arba GNIAUŽTAS (matuojama
apimant) (11–12 cm)
2 PLAŠTAKOS, arba
GNIAUŽTAI = SPRINDIS
(22–24 cm)

NAGO JUODYMAS
NAGAS (1–1,2 cm)
2 NAGAI = KRUMPLYS
(2,3–2,5 cm)
10 KRUMPLIŲ =
SPRINDIS (22–24 cm)

Matai, remiantis S. Daukanto
duomenimis
NYKŠTYS (1,96 cm)
12 NYKŠČIŲ =
PĖDA / SPRINDIS
(23,6 cm)

3 SPRINDŽIAI = UOLEKTIS, arba MASTAS (0,66–0,71 m)
3 UOLEKTYS, arba MASTAI = SIEKSNIS (2,13 m)

87. Daukantas, Simonas. Raštai..., p. 586.
88. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Sudarė ir
parengė Algirdas Baliulis ir Edmundas Meilus. Vilnius, 2001, p. 837.
89. Mažiulis, Antanas. Matai ir saikai... p. 488.
90. LKŽe: klumbukas.
91. LKŽe: sprindžiuoti.
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97.

LKŽe: tartila.
LKŽe: mastas.
LKŽe: tartila.
LKŽe: sprindis.
LKŽe: sprindininkas.
LKŽe: sprindis.
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lazdos ilgio matavimas gniaužtais ir kai kurie kiti virto piemenų varžybomis arba jaunuomenės rungtimis.
Kartais matavimas, ketinimas ir veiksmas, kūrė nekasdienę nuotaiką, prilygo apeigai. Prigimtinės kultūros
matematika neretai atsidurdavo burtų lauke, tam tikru
būdu lėmė ir pranašavo, plg.: Užgniaužtuok lazdą: katro
viršus, to bus ir buta [= trobesys, namas] (Notėnai)98,
Gniaužtais gniaužtokime lazdą, kas jos arklius ganyti
(A. Juškos žodynas)99.

Apibendrinimas ir išvados
Pavieniui ir tarpusavyje suderinti pirštų, plaštakų,
rankų ir kitų kūno dalių dydžiai sudarė senovės lietuvio
matų lentelę. Ji rodo, kad matų pobūdis buvo gerai juntamas, tiksliai suvokiami aukščio, pločio, ilgio matavimai. Antai priglaudus nykštį buvo matuojamas plotis, o
nago juodymas ir nagas – tai mažiausi ilgio matai.
Kūno dalims prilygintais matais buvo matuojami
augantys javai, statomi trobesiai, verpiami siūlai, siuvama avalynė ir daugelis kitų dalykų – iš esmės v i s k a s, ką reikėjo ir ką rūpėjo pamatuoti. Kartu su priglaudimu, palietimu, palyginimu aplinka, daiktai buvo
pažįstami ir jaukinami. Matavimo būdus lėmė daiktai,
kurie buvo matuojami. Tačiau galima sakyti ir antraip –
daiktas pats ieškojo sau tinkamiausio mato. Todėl lašinių storis visuotinai buvo matuojamas plaštaka arba
sprindžiu, avižų aukštis, spragilo buožė – gniaužtu.
Senieji matai pasižymi tuo, kad neretai jais buvo
matuojami keli matmenys, pvz., gniaužtas žinomas
kaip ilgio (matuojant grėblio kotą) ir storio (matuojant
kasą) matas; masto matas – rankos dalis nuo pirštų galų
iki alkūnės – prilygsta virvute per pakaušį iki smakro
(barzdos) apjuostai galvai ir panašiai.
Faktas ir iš pirmo žvilgsnio prigimtinės kultūros
matematiką menkinanti aplinkybė, kad žmonių kūno
dalys yra skirtingo dydžio ir vienodų matų nustatymas
be papildomų priemonių bei įrankių yra neįmanomas,
patvirtina, jog toji matematika yra nepaprastai savita,
asmeninė.
Ilgą laiką (iki valstybių susikūrimo, pastangų vienyti ir plėtoti ūkį) nebuvo galimybės ir reikalo šiuos
matus vienodinti, paversti standartinių matų lentele
(tarptautiniu mastu metrinė sistema imta plėtoti tik nuo
1795 m.).
98. LKŽe: gniaužtas.
99. Ten pat.

Pirkėjas ir pardavėjas, tarpusavyje besiderantys
asmenys susitardavo, kurio iš jų matu prekės arba
mainomi dalykai bus matuojami. Tai reiškia, senieji
matai, prisilaikant bendrosios jų lentelės, buvo taikomi iš esmės kaip santykiniai dydžiai. Pavyzdžiui,
nedidelio žmogaus uolektis (mastas) buvo mažesnis,
todėl už jį reikėjo mokėti mažiau arba matuoti daugiau, papildomai.
Nepaprastas prigimtosios kultūros matematikos
bruožas – ilgio, pločio matų perkėlimas į laiko skaičiavimo erdvę. Joje, kaip ir galima tikėtis, labai dažnas
sprindis, plg.: Tos vasaros mažai tėr – tiktai sprindis
(Girdžiai)100, Vasaros diena – žingsnis, žiemos – sprindžiukas (Šeduva)101 ir panašiai.
Lyginant su kūno dalimis – senoviniais matais –
šiuolaikinis žmogus augo, stambėjo, tačiau sutrumpėjo
jo rankos, atrodo, sumažėjo ir pirštai, ir plaštakos. Iki
XX a. vidurio ir antrosios pusės vyresniosios kartos
kraštotyrininkai, kai kurie tyrėjai dar rėmėsi vienu kitu
senovės lietuvio kūno matu, pavyzdžiui, ąžuolų apimtį
matavo glėbiu (apkabinimu), kuris prilygsta skersiniui
sieksniui (5 pav.), o pilkapių vainikų akmenis – kumščiais. Daryti ką nors iš akies – matuoti nuotolį, dydį ar
tūrį – reiškė pasitikėjimą, labiausiai branginamą ir siekiamą patirtį. Tačiau ilgainiui lietuviai nustojo žingsniuoti, kitaip sakant – sprindžiuoti, ir stabtelėjo. Senieji
matai pavirto absoliutiniais aukščiais, jų erdvę užėmė
liniuotės ir šiuolaikinė palydovinė įranga. Namų šeimininkės virtuvė yra erdvė, kurioje iki šių dienų dažnai
druska, kiti prieskoniai ir pagardai yra seikėjami pirštais ir rankomis.
Pabaigoje dar kartą pabrėžtina, kad senovės lietuvio matavimai, kai jis juos darė, remdamasis savo kūno
matais ir skaičiuoklėmis, buvo daugiau nei paprasti
algebros ar geometrijos veiksmai. Jie prilygo gebėjimui pažinti ir suvokti aplinką, sąmoningais veiksmais
ją kurti, tvarkyti. Kartu buvo apmąstoma tai, kaip
aplinka – gyvenamas ir negyvenamas pasaulis, kaip
visi gyvi ir negyvi jam priklausantys daiktai prilygsta
kūnui, pirštams, rankoms, liemeniui, koks jų santykis,
tarpusavio dermė.
Straipsnis parengtas septintajame Prigimtinės kultūros seminare „Žinios, žinojimas ir žinija“ (2014 m. birželio 27 d., Rumšiškės) skaityto pranešimo „Sauja žinių, arba Kaip senovės lietuvis savimi matavo“ pagrindu.

100. LKŽe: sprindis.
101. Ten pat.
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5. VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros darbuotojai glėbiais matuoja Čiobiškio ąžuolą (Širvintų r.).
R. Tamošaičio nuotrauka. 2014 m.
Santrumpos
LKŽe – Lietuvių kalbos žodyno (t. I–XX, 1941–2002) elektroninio
varianto 1 leid. (2005). Prieiga per internetą: www.lkz.lt. [Žiūrėta
2014 m. kovo 3 d.]
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos
institute.

Handful of knowledge on how ancient
Lithuanian measured themselves
Vykintas VAITKEVIČIUS
The article is dedicated to parts of the human body,
which, like mathematical measurements, made up the ancient Lithuanian table of width, length, height and area
units of measurement. The unified ancient measurement table no longer exists in Lithuania, thus the author attempts to
restore it based on data collected by Amelija LengvenaitėUrbienė (1909–1997) and Antanas Mažiulis (1914–2007)
in the Great Lithuanian Dictionary.
In measuring the ancient Lithuanians most often used
their fingers and hands. The short measurements: under-nail (0.5–1 mm nail growth), fingernail (1–1.2 cm),
knuckle (2.3–2.5 cm; another unit of measurement close to
it – 2.2–2.4 cm thumb). Ten knuckles amount to one span
(22–24 cm, the distance from a person’s thumb to the end
of the middle finger) and it was the basis of the Lithuanian
units of measurement. Three spans amount to one uolektis or mąstas (66–71 cm), while three uolektis – sieksnis
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(2.13 m). It should be noted that riddles were one of the key
ways of teaching mathematics in indigenous culture.
Using the measurements that are compared to body
parts, many things were measured – wheat, homes that
were being built, spinning yarn, and many other things – in
essence, everything that needed to be measured. Units of
measurement were impacted by the things being measured.
However, it can be said in another way – a thing usually
looks for its own suitable unit of measurement.
A person’s body parts are all of different sizes, thus
measuring of different units must be established using additional means and tools. For a long time (until states were
established and attempts were made to unite and expand the
economy) there was no reason to standardise these “personal” mathematics. The metric system was developed at
an international level only from 1795. The seller and buyer
would agree beforehand, in which unit of measurement the
goods or traded items would be measured. This means that
the old units of measurement were used as ratios.
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda
e. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
Gauta 2015-05-08, įteikta spaudai 2015-06-25
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Ar etninė žinija yra mokslas?
Kas yra etninė žinija, kuo ji grindžiama, ar ji gali
prilygti mokslui, ar mokslas viską geba paaiškinti?
Šie ir daugelis kitų klausimų buvo keliami Prigimtinės kultūros seminaro „Žinios, žinojimas ir žinija“
apskrito stalo diskusijoje.1 Mintimis dalijosi tradicinės
medicinos žinovas Almantas BAGDONAVIČIUS, istorikas, archeologas Vykintas VAITKEVIČIUS ir filosofas Algis MICKŪNAS. Diskusiją vedė lietuvių mitologijos tyrinėtoja Daiva VAITKEVIČIENĖ.
Daiva Vaitkevičienė : Mūsų diskusijos pavadinimas „Ar žinija yra mokslas?“ Šis klausimas kyla
visiems, kurie domėdamiesi prigimtine kultūra ar ją tyrinėdami susiduria su etninės žinijos terminu ir bando
suvokti jo reikšmę bei vartoseną. Diskusijoje pakviesti
dalyvauti trys pašnekovai. Pirmasis – docentas Almantas Bagdonavičius, žinomas ir kaip gydytojas praktikas homeopatas, ir kaip teoretikas, medicinos istorijos
žinovas, ir kaip pedagogas. Jis pateiks savo požiūrį į
šiuolaikinę ir į tradicinę etnomediciną, paaiškins, kas
šias sistemas sieja ir kas skiria. Antrasis kalbės archeologas, prigimtinės kultūros tyrinėtojas profesorius
Vykintas Vaitkevičius, galintis nemažai pasakyti apie
žinijos raišką mūsų kultūroje iš praktinės lauko tyrimų
patirties. Trečiasis pašnekovas – profesorius Algis Mickūnas, fenomenologas, kultūrologas, jo paprašysime
atskleisti žinijos ir mokslo skirties filosofinį pamatą.
Norėčiau pradėti nuo trumpo žinijos termino pristatymo. Tai etnologinis terminas. Nors Lietuvių kalbos
žodynas pateikia tik dvi labai bendras reikšmes – „žinių, mokslo visuma“ arba tiesiog „mokslas“, tačiau šis
žodis taip pat taikomas tam tikriems etnologijos reiškiniams apibrėžti. Žinijos terminą vartoja Lietuvos
etnologai – profesorė Irena Merkienė, Žilvytis Šaknys.
Vis dėlto oficialaus šio termino apibrėžimo kol kas neturime. Žilvytis Šaknys siūlo remtis Lietuvos istorijos
instituto etnologų sudarytu terminologiniu medžiu, paskelbtu Lituanistikos paveldo informacinėje svetainėje
„Aruodai“ (www.aruodai.lt), kurioje yra teminė etnologijos sritis, pavadinta „Gamta ir žmogus“. Ši sritis
1. 7-asis Prigimtinės kultūros seminaras „Žinios, žinojimas ir žinija“
vyko Rumšiškėse, 2014 m. birželio 27–30 d.

apima tokius terminus kaip liaudies meteorologija ir
astronomija, liaudies fizika ir chemija, liaudies geografija, liaudies botanika, liaudies zoologija, liaudies anatomija ir fiziologija, liaudies psichologija; tai skirtingos sritys, kurių dauguma susijusios su gamtos stebėjimais – botanika, zoologija, anatomija, meteorologija.
Tik „liaudies psichologija“ jau peržengia šio „gamtos
žinių“ lauko ribas. Neabejodami galėtume sakyti, kad
visos šios tyrimo sritys priklauso ir kultūrai, nes tai –
tradicinės žinios, perduodamos iš kartos į kartą. Tačiau
greta „gamtos pažinimo“ žinija taip pat siūlyčiau laikyti dainavimą (kaip mokėjimą dainuoti), pasakojimą
(kaip sakmių ir pasakojimų atsiminimą ir perteikimo
būdą), vaizduotę (pavyzdžiui, pomirtinio pasaulio tradicinis įsivaizdavimas) ir daugelį kitų kultūros reiškinių. Žinija gali tapti bet kas, kas susiję su bendresniu ar
specifiniu žinojimu.
Iš etnologijos mokslo atsigręžę į folkloristiką aptinkame terminą „liaudies tikėjimai“. Tautosakininkų
požiūriu tikėjimas – tai trumpas, dažnai vieno sakinio
apimties tekstas, suteikiantis apibrėžtą žinią apie mitinę pasaulio sandarą („Kai velnias eina vandeniu – neklimpsta, kai akmeniu – įmina pėdas“) arba pateikiantis
normatyvinę žinią, t. y. patarimą ar liepimą elgtis tam
tikru būdu arba, priešingai, draudimą ką nors daryti
(„Kad laumės nejodinėtų gyvulių, reikia šarką nušaut ir
už kojų pakart tvarte“, „Iškepus duoną, negalima krosnies palikti tuščios, reikia nors porą malkų įdėti, kad
duonos nestigtų“). Žinios dažnai pateikiamos kaip skaitomi ženklai, pavyzdžiui, „Jeigu girgžda medis – jame
kenčia vėlė“, „Jeigu saulė leidžiasi raudona – ryt bus
vėjuota“ ir t. t. Tai tam tikri pasaulio reiškinių išaiškinimai, atskleidžiantys, kad regimas reiškinys slepia nematomą prasmę, kuri išryškėja žinant tam tikrą mitinį
kodą. Nors folkloristai tai vadina tikėjimais, o etnologai – žinija, kalbama apie tą patį dalyką, nesvarbu, ar jį
apibrėžiame tikėjimo ar žinojimo kategorijomis. Tačiau
įsidėmėtina, kad folkloro tyrinėtojai tikėjimus supranta
plačiau ir juos vertina kaip kultūros reiškinį, tuo tarpu
etnologai apsiriboja „moksliškesniu“ gamtos pažinimu.
Pabandykime pasvarstyti, ar žiniją galime laikyti „liaudišku“ mokslo atitikmeniu. Atskaitos tašku
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Diskusijos dalyviai Prigimtinės kultūros seminare Rumšiškėse. 2014 m.

gali tapti fiziko ir etnologo Igno Končiaus „Žemaičių
šnekose“2 aprašyti žemaitiški orų spėjimai. I. Končius
sakosi užrašęs šešis šimtus skirtingų orų stebėjimų,
tiksliau sakant, šešis šimtus požymių, pagal kuriuos
galima nustatyti, koks bus artimiausias oras, ir prognozuoti visų metų orų kaitą. Anot Končiaus, ūkininkui
oro spėjimas turi nepaprastai didelę praktinę vertę, nes
nuo jo žinojimo priklauso sėjos, šienapjūtės, javapjūtės
ir daugelio kitų darbų sėkmė: Žemės ūkio kraštui rūpi
oras ir darbą pradedant, ir dirbant, ir darbą baigiant.
Ne save mano saugoti, bet darbo vaisius. Sėti prieš lytų
geriau. Pjauti – po lytaus. Šieną pjauti lyjant geriau –
minkštesnė žolė. Bet nupjovus turi nustoti lyti (p. 306).
Svarbu ne tik kokia bus rytojaus diena, bet ir orų kaita
tą pačią dieną: kaip bus iš ryto, prieš pietus, per pietus,
po pietų ir t. t. Jeigu pjauni šieną, geriausia pjauti su
drėgme, bet vos nupjovus turi būti sausa – tai labai subtilūs skirtumai, bet jie esminiai norint, kad ūkinė veikla
būtų sėkminga.
Orų ženklai labai įvairūs, o nustatyti būsimą orą
galima tik naudojantis jais kompleksiškai – sulyginant
skirtingus ženklus ir nustatant koreliuojančius požymius. Tai gana sudėtingas procesas, kuriam reikalinga
kasdienė praktika ir patirtis. Štai kaip, anot Končiaus,
prasideda diena Žemaitijoje:
2. Ignas Končius. Žemaičių šnekos, 1-2 kn. Londonas:

„Nidos“ knygų leidykla, 1961. Toliau cituojant nurodomi
tik šio leidimo puslapiai.
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Tik akis iš miego prakasęs, žemaitis visų pirma dairosi aplink, kame kokios šviesos danguje, kaip teka saulė, ar nepasikeitė vėjas. Kaip elgiasi naminiai paukščiai, gyvuliai; ką daro sodybos nuolatiniai svečiai –
žvirbliai, špokai, gandrai. Kokiais balsais laukiniai
paukšteliai traukia savo dainą ir ar traukia. Žemaitis
žiūri, klausosi, stebi. Kolei jis pats nueina iki klėties, kamarų, kur guli darbininkai, kad juos pažadintų, jis jau
žino, koks bus oras. Šią dieną jau jis numato, ką dirbti,
kokių darbų imtis, prie kokių darbų „oras“ prileis. Retai teapsirinka. Jis iš vieno spėja, kitu reiškiniu tikrina,
su trečiuoju gretina, dar su kitu derina. Ir jei trys keturios žymės viena linkme spėja, ir jis yra tikras (p. 316).
Tad kokios tos žymės?
Štai žemaitis rengiasi į kelionę, važiuoja į turgų.
Stebi, kas vyksta:
Sako: išvažiuodamas taip kietai užmazgiau visus
kinkimų mazgus, o bevažiuojant mazgas po mazgo ėmė
leistis. Išvažiuojant, jau kitą kartą, tas vaikas, va, man
vos užknarpliojo mazgus, o parvažiavus nebegali beatmegzti – taip užbrinkę.
Jau aš visuomet parnešęs dalgį sausai nušluostau,
kad man nerūdėtų, gi, žiūriu, aprūdėjęs vos įžiūrimomis rūdelėmis.
Ne visuomet į kiemą varteliai tegirgžda, ir į žardieną vartai tik prieš gerą orą tegirgžda darinėjami. Bet,
Jonai, atidaryk ir uždaryk daržinės galines duris ir pasiklausyk, ar girgžda.

Ar etninė žinija yra mokslas?

Trobos galo langinyčios cypčioja prieš šaltį, o gerosios trobos langinyčios – prieš atdrėkį. Va, gandras
atsisuko ant pastauninko pusės – vėjo linkmės kitimas.
Varnėnai šį vakarą anksti parlėkė gulti. Žvirbliai šįvakar anksti nusčiuvo. Taip anksti pradėjo šikšnosparnis
lakioti. Tetervinas taip ilgai šį vakarą ulbėjo. Apytamsiai jau buvo, o bitės vis dar lėkė į aulį. Kvepiantieji
tabokai šįvakar anksčiau kaip paprastai pakvipo. Jau
tamsu, o lelijos dar nesusičiaupusios. Matei, kaip krakės saulėlydžiu iš vandens šokinėja. O tų varlių kvarkimas. Ir pyplys joms nepasiduoda. Girgždėlė dobiluose, atrodo, jog čia pat kieme griežia. Vakare taip aiškiai buvo girdėti Plungės būgnai mišparams (11 km).
Šniokščia Uščios malūno tvenkinio vanduo – taip aiškiai girdėti. Gi, va, vakar vakare, kai jaunoji Jonavičienė ėmė barti-vaksyti savo uošvį, atrodė, kad čia pat, už
tvoros. Ne prieš gerą Medingėnų būgnai girdėti.
Žiūrėk, kaip skruzdėlės neša iškėlusios šapelius,
skubėdamos. Tų juodųjų vabaliukų, ant vandens skraidančių, šiandien visai nesimatė.
Pilna priemenė dūmų – šiandien kaminas netraukia.
Visą kelią iš Plungės važiuojant, kaip tik netoli koks
kiemas, vis dūmais atsiduoda.
Pakilo šaltinio vanduo. Nuslūgo šaltinio vanduo.
Nuseko šulinyje vanduo. Varlės papamatyje kurkia –
jos gerai nujaučia orą (p. 314).
Sąrašą galima tęsti ir tęsti... I. Končius daug kalba
apie įsižiūrėjimą į paukščių ir gyvūnų elgesį, medžių
išvaizdą. Tai ypač svarbu, kai prognozuojami visų metų
orai. Pavyzdžiui, reikia stebėti, kaip elgiasi rudenį laukiniai žvėreliai, paukščiai: kada ir kaip išlekia gandrai, žąsys, parlekia gervės, gulbės; kokios jų virtinės,
ar pastovios tvarkos virtinės, kaip aukštai lekia. Kaip
pasiruošė žiemai medžiai, ypač pumpurai kokie, kaip
byra lapai ir kada. Kurie medžiai pirmieji ėmė ruoštis
žiemai. Kokia eile medžiai toje ruošoje išsirikiavo. Labai stebi ąžuolą – ir patį medį, ir jo šakas, ir jo atžalas.
Nepamiršta beržo, apušės, alksnio, kadugio (ypač žiūri
į uogas), eglės metūgės, kankorėžiai, jei kurį metą jų
yra. Kaip ežys kinį krauna, kaip voverys rūpinasi maistu, kaip daug lapų velka į urvą obšrai... (p. 310).
Ir taip toliau, ir taip toliau... Pasaulis yra sudėtingas
ir siunčia labai daug ženklų, kuriuos stebėti nelengva.
Anot Končiaus, žmogus tai daro natūraliai, ir ne tik dėl
to, kad jam praktiškai rūpi, bet dėl to, kad jam labai
patinka tai daryti – jis seka gamtą, yra gamtoje ir jam
tai natūralu: Jis turi mėgti – pažinti iki smulkmenų savo
aplinkos ir gyvąją, ir negyvąją gamtą, turi būti didelis

gamtininkas, mintytojas, galvočius, prašmatnus žmogus (p. 310). Ignas Končius teigia, visa tai būtų nesuvokiama, jeigu žemaičiui nepatiktų tai daryti, jeigu jis nemylėtų gamtos ir jeigu jam nebūtų svarbu, kas kokius
lizdus krauna, kada medžiai lapus meta, kada pumpurai
sprogsta: Reik nepaprastai mėgti mylėti gamtą, kad nė
akimirkai nepaliktum gamtos reiškinių nestebėjęs, juos
rišęs, mezgęs, sako, ant piršto vyniojęs, derinęs, tikrinęs (p. 311). Končius pabrėžia, kad tai sykiu ir mokslas: Čia jau nebe vien stebėjimas – reiškinių rinkimas,
bet ir tų reiškinių derinimas – išvadų darymas – juk tai
tikras mokslo darbas. Kartais net nemokėdamas rašyti,
tik pasirašąs, neskaitydamas knygų, tik šventadieniais
mišių maldas, litaniją prie Mergelės Šventosios tepaskaitąs, kalnus mokslinių išvadų ima tau pasakoti, tai ir
ausys linksta (p. 311).
Taigi ar tokia žinija yra mokslas? Galbūt mažiau
negu mokslas arba, priešingai, daugiau negu mokslas?
Mokslas turi daug tikslesnių, metodiškai sukauptų,
eksperimentais patvirtintų duomenų, leidžiančių prognozuoti, stebėti, matyti debesų judėjimą, atlikti stebėjimus iš kosmoso. Vis dėlto tos prognozės ne visada
pildosi... Tai kas yra žinija – mokslas ar ne mokslas?
Almantas Bagdonavičius: Na, iš tikrųjų
klausimas labai sudėtingas.Tyrinėdamas etnomediciną,
žiūrėdamas į tūkstančius įvairių receptūrų, labai dažnai
stebėdavausi – iš kur tie deriniai? Kaip jie susiprato?
Vartojant medikų terminologiją, mane stebino klinikinis jų kūrėjų mąstymas. Labai dažnai iš pradžių nesuprasdavau – kam vieno ar kito komponento reikia? Pavyzdžiui, traumoms, kraujuojančioms žaizdoms gydyti
visada buvo naudojamas voratinklis. Be kraujažolės,
be kokios arnikos, dar kelių žolių, visada minimas ir
voratinklis. Praeina mėnuo, antras – na, kam tas voratinklis reikalingas? Kol atsiminiau fiziologiją, antrojo
medicinos kurso paskaitas...
Daiva Vaitkevičienė : Iš tikrųjų, sakote,

etnomedicina yra mokslas...

Algis Mickūnas: Ne menas?
Almantas Bagdonavičius: Ir ne menas.

Tai yra daugybės mokslų samplaika. Gal todėl mes
tokie konservatyvūs. Medikai – patys konservatyviausi, juos sunku kuo nors įtikinti, ką nors jiems įrodyti – visada jie turi daug išankstinių nuostatų. Manau,
kad humanitarams daug lengviau pasiūlyti savo tiesą...
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Gydytojas homeopatas
Almantas Bagdonavičius
ir filosofas Algis
Mickūnas

Bet grįžkime prie voratinklio. Tiesiog atsiminiau, kas
vyksta, kai žaizda kraujuoja. Pasirodo, žaizdoje pradeda susidaryti organizme sintezuojamo baltymo – fibrino – siūlų tinklas. Kai kraujas teka, tie fibrino tinklo
siūlai brinksta, traukiasi, tarpai tarp jų mažėja, juose
užstringa forminiai kraujo elementai ir susidaro krešulys. Na, o kas yra voro tinklas? Pasirodo, jis taip pat iš
analogiško baltymo – fibroino, tai irgi tinklas, iš esmės
analogiška cheminė medžiaga. Tiktai jos man nereikės
nuplėšti kaip ant žaizdos dedamo tvarsčio arba marlės, nes žaizda gali vėl pradėti kraujuoti, ir dar skauda.
Voratinklio tinklas puikiausiai rezorbuojasi, ištirpsta.
Voro seilėse yra daug dezinfekuojančių medžiagų. Kai
kuriose receptūrose sakoma, kad reikia imti seną, labiausiai apdulkėjusį voratinklį, gal iš kokio tvarto nugriebtą. Kodėl būtinai apdulkėjusį – negaliu pasakyti.
Gal tai dirgiklis? Jeigu mes būtume tik sterilioje aplinkoje, mūsų imuninė sistema turbūt užmigtų ir niekada
neatsibustų. Turbūt todėl šiuo metu civilizuota žmonija
kenčia ne nuo ligų sukėlėjų, o nuo to sterilumo, – mes
tiesiog silpstame.
Kai tai supratau, mane apėmė euforija – iš tikrųjų
jie neturėjo nei chemijos, nei biochemijos žinių, nei
mikroskopo, bet iš kažkur viską žinojo. Duosiu ir kitą
pavyzdį – apie medicinines taures. Jos buvo skirstomos
į sausąsias ir kruvinąsias. Sausosios taurės – tai mūsų
įprastos. O kruvinosios taurės buvo statomos tose vietose, kur sausosios taurės palikdavo ryškiausias žymes.
Įsivaizduojate po taurės paraudusią vietą? Ten atsiranda ir iškilimas. Tą odos vietą subadydavo arba supjaustydavo skustuvu ir vėl statydavo taurę – kad nutrauktų
kraują. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsa-
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kymu turbūt prieš kokius dvidešimt metų taurės buvo
visiškai išguitos iš medicinos įstaigų kaip absoliučiai
nevertingas dalykas. O jas statydavo dažniausiai dėl
kvėpavimo sistemos ligų, kai sunkesnis bronchitas,
plaučių uždegimas, nors iš tiesų jomis galima daug ką
gydyti.
Kodėl žmogus gali mirti nuo plaučių uždegimo?
Nes yra kažkoks ligos sukėlėjas – virusas ar bakterija.
Bet nuo paties sukėlėjo buvimo organizme nemirštama.
Žmogus gali mirti nuo jo išskiriamų toksinų, tų toksinių
ardomojo poveikio plaučių audiniui – nuo mikroorganizmo išskiriamų toksinų plaučių audinys tiesiog ỹra.
O kas vyksta, kai naudodami taures išorėje sukuriame
vakuumą ir kažką traukiame? Tarpląsteliniai skysčiai,
intoksikuota limfa, kraujas ima judėti į išorę, į poodį.
Vadinasi, iš esmės šiuo veiksmu plaučių audinys saugomas nuo kenksmingo toksinių medžiagų poveikio.
Jeigu statysi tik sausąsias taures, tai į poodį ištraukti
skysčiai vėliau šalinsis per inkstus. Jeigu pasirenkamas
radikalesnis būdas – kruvinosios taurės, net ir inkstų
neapkrausime, toksinai bus šalinami tiesiai iš žaizdos.
Kaip rašoma šaltiniuose, iš pradžių tekės labai tamsus,
na, infekuotas, intoksikuotas kraujas.Vadinasi, nuodai
išeis, karštis kris, ir situacija gana greitai pagerės. Dar
įsivaizduokime, koks vaizdas lieka po taurių – paraudę
iškilimai odoje. Ir atsiminkime dilgėlinės bėrimus odoje – labai panašu į vaizdą nuėmus taures. Tik dilgėlinės
dėmės netaisyklingos formos – tiesiog organizmas po
kontakto su kažkokiu dirgikliu, provokatoriumi, medikų vadinamu alergenu, reaguoja – deponuoja toksinus į
poodį, taip apsaugodamas gyvybiškai svarbius organus
nuo kenksmingo toksinų poveikio. Užuot padėjusi or-
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ganizmui drenuoti tai, ką jis tiesiog išstumia į poodį kaip
saugiausią vietą organizme, įprasta medicina ima tai slopinti – siūlo teplioti tepalais, gerti antialerginius vaistus.
Kaip homeopatas ir kaip visi natūropatai, galiu pasakyti, kad organizmas, kovodamas su liga, stengiasi
visus toksinus laikyti kuo toliau nuo gyvybiškai svarbiausių organų – sienas reikia saugoti kaip savo valstybės. Anksčiau žmonės tai puikiai suprato. Jeigu atsiranda bėrimų, įprasta medicina sako, kad tai yra odos
problema, ją ir gydo, tepa visokiais tepalais – nuo natūralių iki hormoninių. O iš tiesų ką galima diagnozuoti?
Beveik visada tokiais atvejais galima fiksuoti kepenų
detoksikuojančių funkcijų silpnumą: o juk viską, ką
mes suvalgome, ką išgeriame, ką įkvepiame, ką ant
odos užtepame, turi nukenksminti arba detoksikuoti
kepenys. Jeigu šie procesai vyksta nors kiek silpniau,
limfoje, kraujyje ima kauptis toksinai, ir organizmas,
reaguodamas į tas sankaupas, ima jas šalinti per odą –
atsiranda įvairių bėrimų. Mūsų dermatologai slopina
toksinų eliminavimą per odą, užuot veikę priežastines
grandis – t. y. aktyvinę kepenų veiklą, šalinę tuos toksinus, drenavę juos iš limfos, iš kraujo. Aš, kaip homeopatas, elgiuosi būtent taip, kinų medicinoje, Ajurvedoje
siūloma tas pats, logika ta pati.
Mūsų liaudies medicina nesiliauja manęs stebinusi – tyrinėjant pirminius šaltinius LLTI rankraštyne,
Istorijos institute, Vilniaus universiteto rankraštyne,
muziejų fonduose... galima rasti pilna tokių pasakymų: duoti dirvinės našlaitės, kad greičiau išbertų, kad
ant plaučių nekristų... Siūloma ne slopinti bėrimus, o
stengtis natūraliai juos skatinti, t. y. skatinti toksinų
šalinimą. Ir jeigu mes panagrinėtume Elenos [turima
omenyje žolininkė Elena Targavičienė iš Poškonių k.,
Šalčininkų r. – red.] receptūras, skirtas kvėpavimo sistemai, pamatytume tarp ingredientų ne tik atsikosėjimą
skatinančių, bet ir organizmą valančių, kepenis veikiančių, tulžies nutekėjimą gerinančių ir diurezę skatinančių žolių – visko būtų... Tai teisingas klinikinis
mąstymas.
Man atrodo, dabar turime tiek daug lėtinių ligų todėl, kad mūsų įprasta medicina nuolatos siekia slopinti.
Teka iš nosies – lašink, užslopink, beria – tepk, viduriuoji – sustabdyk, ir ne kitaip. O ne bandyk nudrenuoti
kitais būdais, galbūt net per tą pačią sistemą, – gal taip
greičiau pasveiktum.
Štai dar vienas klinikinio mąstymo šedevras: sako,
sąnarių ligas gydėmės gruntažole. Paimame, uždedame tą gruntažolę, po kelių minučių susidaro pūslė,
antro laipsnio nudegimas. Ta pūslė pilna serozinio

skysčio – tarpląstelinis skystis išeina į išorę, į poodį.
Tiesiog aplink sąnarį vyksta drenavimas, nes sąnario
aplinkoje būna susikaupę daug toksinų. O mūsų įprastoje medicinoje sąnarys būtų tepamas dar toksiškesniais tepalais.
Kai išmanai ir įprastą mediciną, ir kitas, gali jas
palyginti. Štai „Delfyje“ buvo straipsniukas apie urino terapiją. Ten vieno medicinos profesoriaus klausia:
ką jūs galite apie tai pasakyti? Jis sako: tai kvailystė,
nes organizmas su šlapimu šalina toksinus ir jeigu juos
grąžinsi atgal, tai vėl jį nuodysi. Bet vakcina yra lygiai tas pats – tai ligų sukėlėjas, kuris suleidžiamas į
kraują. Na, jie būna negyvi, nukenksminti, bet su endotoksinais. Principas tas pats – organizmui duoti signalą. Ir homeopatijoje, izopatijoje grąžinama to paties
audinio – tulžies, kepenų ar kokio audinio – tai skatina
sveiko analogiško audinio organizme gijimą. Taip pat
ir su auhemo terapija – mes paimame kraujo ir vėl suleidžiame jį atgal... Tai liaudies medicina mokslas ar ne
mokslas? Aišku, kad ne mokslas. Bet tos žinios, supratimas iš tikrųjų stebina. Ir, kaip jūs minėjote, svarbūs
įvairiausi parametrai kaip lakmuso popierėliai. Jų pilna
visur: žmogus stebi, kaip žvirbliai skraido, kur uodai...
Liaudies medicinoje taip pat reaguojama į daugybę
parametrų. Įprastoje oficialiojoje medicinoje reikia
diagnozės – jeigu diagnozės nežinai, tai jau, žmogau,
viskas. O čia gali diagnozės ir nežinoti, bet simptomai
tau kalba apie tai, kaip organizmas ginasi. Tie simptomai – tai vizualinė mūsų organizmo gynybos išraiška.
Šiuo atžvilgiu aš matau daugybę pranašumų... Gal šiek
tiek vėliau sudėsime taškus?
Daiva Vaitkevičienė : Vykintai, gal galėtum

pratęsti pokalbį?

Vykintas Vaitkevičius: Turbūt nustebsite, bet

pradėsiu pokalbį panašiai kaip Almantas – archeologija
yra ne mokslas.
Algis Mickūnas: Tai taip pat yra menas?
Vykintas Vaitkevičius: Tai jau senokai yra

verslas. Apie archeologiją kaip mokslą kalbėti nelengva, tai įsisenėjusio ginčo su istorikais dalykas. Archeologijos, nepaisant daugelio pastangų, nėra naujajame
Lietuvos mokslo krypčių sąraše.
Klausydamasis Almanto prisiminiau istoriją apie
tai, kaip Algirdas Girininkas – šiuo metu profesorius,
vienas žymiausių Lietuvos archeologų, prieš atrasda-

43

Prigimtinės kultūros seminaras	

Kai muzikos instrumentai derinami naudojantis prietaisu – tai iš esmės mokslinė prieiga, kai jie derinami iš
klausos – tai žinija. Nesakau, kad šie požiūriai visiškai
vienas kitą paneigia, tikriausiai galima elgtis ir vienaip,
ir kitaip. Juk dažnai suderinama iš klausos, o paskui dar
pasitikrinama. Manau, kai mes liaujamės pasikliauti
savimi, savo kūnu, klausa, skoniu – prasideda mokslas.
Daiva Vyčinienė: Trumpai įsiterpsiu. Pavyzdžiui, dainavimo tradicijoje, kolektyvinio dainavimo
tradicijoje, ta žinija irgi formuojama kolektyviai ir
išsaugoma, pasitelkus tam tikrą terminologiją, partijų
pasiskirstymą, – žodžiu, egzistuoja visa sistema, kuri,
mano manymu, yra sukurta ir perduodama atskirų
žmonių kaip kolektyvinė, gerai apmąstyta, ilgalaikė,
per amžius nusistovėjusi patirtis.
Archeologas Vykintas Vaitkevičius

mas Kretuono ekspedicijoje gyvatės motyvais išpuoštus kaulinius radinius pats... buvo įgeltas gyvatės. Tai
nutiko jam einant per pievą, nejučia. Pasakojimas apie
tai užrašytas kelis kartus, pastaraisiais metais net paskelbtas Tautosakos darbuose3. Iš A. Girininko lūpų
pasakojimą užrašiau ir aš, ir tąsyk aiškiai pajutau, kad
šis įvykis – gyvatės įkandimas, mirties slenkstis – buvo
labai reikšmingas. Jis pakeitė daugeliu atvejų apgalvotą ir logišką tyrinėtojo požiūrį į archeologiją, jos
tikslus. Tai svarbu dėl kelių priežasčių. Pirma, tam tikromis aplinkybėmis tyrėjas supranta, koks trapus jo
mokslinis aparatas prieš žolininkės žinias, vėliau ir užkalbėtojos galią. O Vilniuje daktarai vien nustatė, kad
gyvatės nuodai yra aptraukti apvalkalu, svetimkūnis
ant kulno – savotiškas Achilo kulnas, kurį reikia saugoti, jokiu būdu nepradurti.
Noriu pabrėžti, kad žinija yra nepaprastai asmeniška, tuo požiūriu, matyt, reikėtų sakyti – subjektyvi.
Mokslas yra kolektyvinis ir siekia objektyvumo. Bet
brėždamas žiniją ir mokslą skiriančią ribą būčiau linkęs
manyti, kad žinija baigiasi ten ir tada, kai imamės tam
tikrų instrumentų, tam tikrų pagalbinių priemonių. Kol
matuojame sprindžiais, elgiamės taip, kaip žinome. Tai
žinija. Kai paimame metrą, ruletę – mes elgiamės kaip
mokslininkai. Manau, taip yra visose srityse: kai reikia diagnozuoti ligą ar ištirti odos struktūrą, imamas
mikroskopas. Tada prasideda mokslas. Kai karštis matuojamas pridėjus delną ar žvelgiant į akis – tai žinija.
3.

„Iš magiškosios švenčioniškių prisiminimų versmės“. Parengė Bronė
Stundžienė. Iš: Tautosakos darbai. 2011, t. XLII, p. 42–43.
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Algis Mickūnas: Vokiškai mokslas: Wissens-

chaft – žinojimas, kuris yra sukurtas. Mokslas neauga
ant medžių, jo neparagausi. Jis smarkiai skiriasi nuo
mūsų tiesioginės patirties arba tradicijos. Norėdamas
ką nors išsiaiškinti, mokslas turi turėti teoriją, arba hipotezę, kuri sako: jeigu turime tokius duomenis, tai
rezultatai arba pasekmės bus tokios. Kuo dar skiriasi mokslas? Metodologija – matematinė logika homogenizuoja. Jei tu pasakei, kad skauda, gausi vaistų. Dabartinė medicina, kiek suprantu, jau žino, kad
medicina yra ir menas. Kodėl? Nes jau žinome – visi
vaistai, ypač modernūs, kenkia. Skiriami tie, kurie padaro mažiausiai žalos. Taigi mokslas viską paaiškina
homogenizuodamas. Viskas turi būti supaprastinama,
kad galėtum išmatuoti. Bet esama daug nepamatuojamų dalykų ir pačioje matematikoje. Aš galiu apeiti
aplink stalą – nuo vaikystės žinau, kaip tai padaryti,
bet joks genijus negalės apeiti du plius du yra keturi
iš kitos pusės. Ar sutinkate? Todėl žinija yra kitokio
pobūdžio.
Dabar leisiuosi į truputį pavojingą sritį – žinija yra
sinestetinė. Mes turime jusles: matome, girdime, –
mokslai taip skirsto, – paliečiame, užuodžiame, paragaujame. Tai skirtingos juslės, bet sinestetika reiškia,
kad jos visos veikia integraliai. Jei jos veikia integraliai, tuomet kiekviena juslinė sistema keičiasi į kitą per
reikšmę. Žinija yra mūsų aplinkoje. Mes suprantame
ne priežastis, ne medžiaginį priežastingumą, bet ką tie
gyvūnėliai ar paukščiai reiškia. Gal audrą, gal lietų ar
sausrą. Tie gyvūnėliai turi akis ir ausis, bet jie veikia
sinestetiškai. Jie „žino“ – integraliai – savo aplinką.
Jie supranta tą aplinką, lyg ji būtų juos persmelkusi.
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Kai mes susiduriame su gyvūnais, pavyzdžiui, gyvatės
įkandimu, klausiame – ką tai reiškia? Reiškia – „blogai“, reiškia – „sveikata“, reiškia – „pavojus“.
Štai geras pavyzdys (nežinau, jis mokslinis ar ne):
gal esate girdėję apie Heleną Keler (Helen Keller)? Tai
buvo akla kurčnebylė mergaitė, ir atrodė, kad ji nieko
nesupranta. Bet turėjo mokytoją, kuri mėgino parodyti
jai pasaulį per pojūčius, pirštu rašydama jai ant delno
liečiamų daiktų pavadinimus. Ir po kurio laiko ta mergaitė staiga nusivedė mokytoją prie vandens čiaupo ir
ėmė jai į delną rašyti. Ji suprato, ką tai reiškia, – tie
brūkšneliai delne reiškia štai šitą vandenį... Staiga visos jos juslės, kurios tarsi neveikė, kaip per stebuklą
atgijo, ji suvokė, kad pasaulis suprantamas per reikšmes. Reikšmės nėra priežastys, bet jos nurodo: vienas daiktas nurodo kitą. Taip buvo įveikta riba. Jeigu
skaitytumėte Keler kūrybą, pamatytumėte, kad ji yra
vaizdingesnė negu žmonių, turinčių puikias ausis, akis
ir kalbą. Tai yra sinestetinė patirtis. Mokslai, atleiskit,
reikalauja daugiausia vizualinės patirties. Nors ir sakome, kad mes girdime, bet matuojame viena po kitos
einančias garso bangas – taip, lyg jas matytume. Ir vis
dėlto esame daugiau negu vizualinės būtybės – mes
veikiame sinestetiškai. Mes girdime per mūsų kojas,
tiesa? Kai Helena Keler kalbėjo (ji išmoko kalbėti),
publika jai plojo. Mokytoja parodė: tau ploja, o jinai
atsakė: aš girdžiu per kojas.
Skirtumas tarp mokslo ir žinijos yra toks: žinija
platesnė negu mokslas – mokslui pakanka keleto duomenų, viskas supaprastinama iki vadinamųjų duomenų – vienas eksperimentas viską įrodo. Bet tas eksperimentas mūsų gyvenime nieko nereiškia – na, surado
tą „dieviškąją dalelę“, ir kas iš to? Ar tai pakeitė mūsų
gyvenimą? Ar mes praradome savo substanciją?
Daiva Vaitkevičienė : Iš to, kas pasakyta, iš-

aiškėjo trys labai svarbūs bruožai. Visų pirma, kad žinija – tai ženklų, o ne priežasčių skaitymas. Almantas
Bagdonavičius pasakė, kad liaudies medicina gali sėkmingai gydyti, nežinodama diagnozės, bet skaitydama
simptomus, o simptomai yra ne kas kita, kaip ženklai.
Algis Mickūnas: Vadinasi, jie reiškia.
Daiva Vaitkevičienė : Kitas svarbus dalykas –
žinijai svarbus yra kūnas: kūno metmenys, jausenos, juslės, o ne instrumentai. Tai nėra instrumentinis priėjimas.
Ir trečias svarbus dalykas – žinios yra integruojamos, jos
susipina tarpusavyje, jos yra sinestetinės, tai visas kom-

pleksas reiškinių, neišdalytų į atskiras sritis. Man atrodo,
kad visi šie trys dalykai verti diskusijų.
Almantas Bagdonavičius: Iš tikrųjų mūsų

juslės – skonio jutimas ir supratimas, temperatūrų skyrimas – yra labai svarbios. Pavyzdžiui, įsipylę arbatos,
galime labai greitai nustatyti, kiek mumyse yra ugnies.
Daiva Vaitkevičienė savo knygoje „Ugnies metaforos“
rašė, kad keturi pirmapradžiai elementai mūsų, lietuvių, pasaulėjautoje yra ugnis, vanduo, žemė ir vėjas
arba oras. Kam mums Graikija, Kinija?
Taigi užpilkite arbatą verdančiu vandeniu ir pasižiūrėkite, kas kada ją pradės gerti – vienas po pusės
minutės, kitas – po dviejų minučių, o trečias galės ją
gerti nenusiplikęs tik po kokių septynių minučių. Iš
karto aišku, kiek mumyse yra to pirmapradžio elemento – ugnies.
Ir vaistų, žolių parinkimui skonis yra lemiamas
veiksnys. Lietuvių etnomedicinos žinios, mano nuostabai, tiksliai sutapo su Ajurveda. Joje sakoma, kad
aštrus, rūgštus ir sūrus šildo, kaitina, saldus, kartus sutraukia, gaižus šaldo. Iš tikrųjų, kai perskaičiau Daivos
knygą, pagalvojau: ar medicinoje tai rasiu? Visi atopiniai dermatitai – tai „lekiančioji ugnis“, o dabartinis
neurodermitas – „saldžioji votis“ (kai niežulys toks,
kad kasantis saldu darosi...). Kai sergi gelta – tai klasikinis karštas kepenų procesas, nudegimas arba uždegimas, netgi sakoma – „uždegimas“, „deguma“ – negalima aštraus, rūgštaus, sūraus valgyti. Sakysim, šutinti
pieną – sakoma, saldus pienas...
Didžiosios pasaulio medicinos, kurių jau nekvestionuojame – kinų, arabų arba, sakysim, indų medicina – tai ne mokslai, o medicininės sistemos. Tai, ką
lietuviškoje medžiagoje rankioju tiktai po kruopelę –
taip pat yra didelės sistemos fragmentai. Mane tai ir
nustebino, ir nudžiugino, nes pradėjęs tyrinėjimą, iš
liaudies medicinos daug nesitikėjau. Priešingai – maniau, kad tie tūkstančiai receptūrų inkstams, kepenims,
plaučiams gydyti – tai chaosas, be jokios sistemos. O
pasirodė, kad yra trys pagrindiniai gydymo priemonių
parinkimo principai – tai gydymas priešingu, gydymas
panašiu ir gydymas tapačiu. O, tarkim, Rytų medicinoje yra tiktai gydymas priešingu, ir nieko kito. Ir tais
trim būdais labai kūrybingai improvizuojama. Kitąkart
žiūriu, atrodo, kad beveik pažodžiui cituojamas Egipto
Eberso papirusas! Kaip, neturint jokių priemonių, prie
to prieita? Kokias keliais? Tai iš tikrųjų paslaptis... Jeigu duos Dievas laiko ir sveikatos, tai viską po truputį
išdėliosiu...
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eurų, kad parodytų tą dalelę. Hipotezė sakė: yra sąlygos, bus ir rezultatas. Bet anksčiau, nei priežastis yra
nuoroda, yra reikšmė. Reikšmės turi akiratį. Priežastys neturi akiračio. Jeigu mes nemokėsime skaityti, ką
šitos dalelės reiškia mūsų akiratyje – mes negalėsime
ir prognozuoti. Nes dar nėra rezultato... Aš tik žiūriu į
sąlygą – daugiau nieko nėra, bet jau prognozuoju, kas
bus, kaip aš sakau, – ką tai reiškia. Be reikšmės mes
neturime pasaulio.

Mitologijos tyrinėtoja Daiva Vaitkevičienė

Algis Mickūnas: Gal tai kitas sinestetinės pa-

tirties klodas? Mes gyvename gamtoje, arba gyvūnai
gyvena gamtoje, ir jie negyvena vien šiuo momentu.
Jų patirtis yra lyg akiratis – tai, kas bus, kas dar tik
ateina, jau priklauso jų dabarties patirčiai. Kai tarakonas bėga ar kregždės pažeme skrenda, tame akiratyje
jau pasirodo ir besikaupiančių debesų slėgis... Ir laikas
suvokiamas visai kitaip. Mokslai reikalauja: štai – sąlyga, štai – rezultatas. Kaip Pjeras Simonas Laplasas
(Pierre-Simon Laplace) sakė, suskaičiuokime visas
daleles visame kosmose šiuo momentu ir visiems laikams žinosime, kaip neklystamai prognozuoti ateities
įvykius. Tačiau prisiminkime čia Edvardo Nortono Lorenco (Edward Norton Lorenz) „drugelio efektą“ ir jau
sparnuota tapusią frazę: „drugelio sparnų plazdenimas
Brazilijoje gali sukelti tornadą Teksase.“
Daiva Vaitkevičienė : Labai norėtųsi vystyti
priežastingumo temą ir pamąstyti apie priežastis, ženklus ir reikšmes. Vis dėlto tam tikras priežastingumas
yra suvokiamas ir žinijoje, tiesa?
Algis Mickūnas: Gal ir taip. Aš buvau inžinie-

rius, už tai kadaise gaudavau algą, paskui tapau profesoriumi ir nebereikėjo dirbti... Priežastingumo neturėtume suprasti kaip: „turiu sąlygą ir dabar apskaičiuoju“. Ką apskaičiuoji? Akiratį? Vadinasi, tos sąlygos,
dar prieš atsirandant apčiuopiamiems rezultatams, jau
praneša, kas akiratyje pasirodys. Štai Higso bozonas –
dieviškoji dalelė. Ji jau buvo akiratyje, buvo numatyta,
kad kada nors Europa investuos penkiolika milijardų
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Daiva Vaitkevičienė : O kaip kuriamos reikšmės ir ženklų išaiškinimai? Štai sapnai suprantami kaip
turintys kolektyvines reikšmes: pasiskaitai sapnininką
ir priderini jame pateiktą reikšmę prie savo sapno. Bet
yra ir asmeninės reikšmės, kai žmogus mato, kad jam ta
reikšmė netinka ir pats sukuria naują ženklo aiškinimą.
Ar pasikartojantys sapnai ir juos lydintys pasikartojantys įvykiai leidžia sukurti tam tikrą ženklų sistemą?
Algis Mickūnas: Tai labai sistemiška. Neturė-

tume galvoti, kad mūsų žinija yra subjektyvi, o mokslai
yra objektyvūs. Mokslai objektyvūs, kai pasirenka išmatuojamus, pasveriamus dalykus. O visa kita mokslui tarsi nepriklauso. Mes, pagal mokslą, negalėtume
praeiti pro duris – yra šviesos bangos, kaži kas darosi,
mes tų durų net nematome. Kartą kalbėjausi su mokslininku, fiziku Kaziu Almenu. Jis sako: „Sakai, ten
medis – jokio medžio nėra, yra šviesos bangos.“ Sakau, tai eik kiaurai, bet susigurinsi nosį, ar ne? Na, bet
kraujas jam būtų kitokio ilgio šviesos bangos... Sakau,
toks išaiškinimas tik supaprastina dalykus, kurių net
nematome. O tai, ką matome, sako jis, yra subjektyvu.
O kaip pasaulyje, kuriame mes gyvename, visa tai yra
duota? Aš negaliu pereiti kiaurai stalą. Pirmas patirties
klodas yra kinestetinis: mes vaikštome aplinkui, vaikai
juda apčiuopom – norint pamatyti kitą stalo pusę, reikia jį apeiti. Tai jisai sako: „Jūs, filosofai, kalbate taip
abstrakčiai!“ Tai aš nubrėžiau tokią liniją – sakau, mes
kalbame konkrečiai. Tai, ką matai, yra tikrovė.
Daiva Vaitkevičienė : Prieš keletą dienų teko
girdėti radijo paskaitos fragmentą. Ten kalbėjęs fizikas
pasakė tokį dalyką: astronomija nėra mokslas, nes jo
negalima patikrinti eksperimentais. Mokslas yra tai, ką
patikriname eksperimentais...
Algis Mickūnas: Yra! Man astronomija labai
patinka. Aš gyvenu kosminėje sąmonėje. Pažiūrėkite,
kaip suprantamas laikas. Mes dabar laukiame kažkokių

Ar etninė žinija yra mokslas?

šviesos bangų, kurios kada nors mus pasieks. O astronomai sako: tos bangelės, kurios ateina, yra jau iš praeities.
Daiva Vaitkevičienė : Negalime sakyti, kad

ta sistema plokščia, kad yra tik ženklai ir yra atsakymai. Sakysim, išgąsčio gydymas. Išgąstis yra sutrikimas, kai žmogus patenka į tam tikrą psichinę būklę, kai
jį kas nors staigiai išgąsdina. Yra daug simptomų – Almantas Bagdonavičius galėtų juos visus išvardyti – bet
aš noriu pasakyti kitą dalyką. Ką daro užkalbėtojas, kai
pas jį ateina toks ligonis? Jis pirmiausia nustato, kad
tai yra išgąstis, o tuomet nustato, kieno išgąstis. Jeigu
žmogus pats nežino, atliekamos tam tikros procedūros,
pavyzdžiui, į vandenį leidžiamas kiaušinis ir žiūrima
konfigūracija. Arba pilamas vaškas į vandenį. Vadinasi,
tam tikras priežastingumas yra, bet jis ribotas, siekiama
išsiaiškinti ne patį pagrindą, bet tiek, kiek vis dėlto reikia žinoti sėkmingam gydymui.
Algis Mickūnas: Teorija yra uždara, moksli-

nė. O žinija yra atvira – čia daugiau kūrybos.

Julija Ladygienė: Ar nėra taip, kad tas pirminis instrumentas, kurio neturi mokslininkai (nors iš
tiesų turi) – yra mūsų kūnas. Kuo skiriasi žinija nuo
mokslo? Tuo, kad pasitikima šiuo pirminiu instrumentu. Mes matome, kad kregždės skraido žemai, ir aš pasitikiu kregždės skridimu – ji žino, kad bus lietaus. O
kai nebepasitikime tuo pirminiu instrumentu – griebiamės mokslo, ieškome priežastingumo: muselės dėl slėgio nusileido, todėl kregždės ir skraido žemai. Mokslininkai tai turi įrodyti teoriniame lygmenyje.
Almantas Bagdonavičius: Pasakėte tiesą,

nes mūsų organizmas turi būti kelrodė žvaigždė. Įprastoje medicinoje mes nepasitikime savo organizmu, ir
viską darome atvirkščiai: jis kelia temperatūrą – mes
mažiname ir t. t. O, pavyzdžiui, homeopatija stengiasi
vaistais sukelti ligą, kuo panašesnę į natūralią. Liga –
tai gynybinių reakcijų visuma, taip organizmas ginasi.
Tad ne slopinti ją reikia, o pasitikėti organizmu ir tiesiog jam padėti – sukelti kuo panašesnę gynybinę reakciją į natūraliąją. Manau, šiuolaikinės medicinos krizė
ir kilo, kai nustojome pasitikėti savo organizmu kaip
save reguliuojančia sistema.
Elona Ilgiuvienė: Aš vis galvoju apie subjektyvumą ir objektyvumą. Yra psichologinių tyrimų,
kad moksle labai dažnai atrandama tai, kas norima atrasti. Atsiriboti nuo savo prielaidų beveik neįmanoma.

Filosofas Algis Mickūnas.
Manto Lapeikos nuotraukos. 2014 m.

Algis Mickūnas: Vienas iš pagrindų mokslui

yra intuicija. Pavyzdžiui, Albertas Einšteinas. Kai jis
parašė savo pirmą formulę, jam mokslininkai iš karto
sako: tu nori išspręsti Maikelsono–Morlio (Michelson–
Morley) šviesos eksperimentą? Jisai klausia: koks tai
eksperimentas? Niekad apie jį negirdėjau. Tai, sako,
kodėl pasiūlei šią formulę? O jis: man Izaoko Niutono formulė buvo labai gremėzdiška, negraži – aš norėjau estetiškos formulės. Veikia intuicija – šita formulė
Einšteinui pasirodė grakštesnė.
Parengė Saulė Matulevičienė

Is ethnic knowledge a science?
During a round table discussion, Almantas BAGDO
NAVIČIUS, knowledgeable in medicine and a homeopathic doctor, Vykintas VAITKEVIČIUS, a historian,
archaeologist, Algis MICKŪNAS, a philosopher, Daiva
VAITKEVIEČIENĖ, researcher of mythology all consider
what connects and what separates ethnic knowledge (traditional knowledge) and science; whether ethnic knowledge can be considered a "folk" form of science. Conclusions are made that knowledge is the reading of symbols,
not reasons, that knowledge requires the body: the body's
outline, emotions, senses, rather than instruments. Ethnic
knowledge is based on synesthetic experience. Other distinctions: knowledge is personal, subjective, while science
is collective, seeking objectivity (when it studies measurable, weighable things). Scientific theory is closed while
knowledge is open - here there is more creativity, with a
basis in personal experience and intuition.
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Etnografinių regionų metų sukaktys
Filomena KAVOLIUTĖ

Simboliška, kad Etnografinių regionų metai sutampa
su valstybės laisvės sukakties metais, kai 25-metė
nepriklausomybės karta pradeda auginti antrąją laisvės
kartą. 2015-ieji – tai ir juodo jubiliejaus metai, nes prieš
penkis dešimtmečius, 1965 m., sovietmečio metais
buvo išsakytas „pionieriškas“ sumanymas pertvarkyti
Lietuvos kraštovaizdį. Sumanymas, turėjęs ambicingą
tikslą – pakelti respublikos žemės ūkį į aukštesnį lygį,
išvesti į pirmaujančiųjų Sovietų Sąjungoje gretas, deja,
naikinamai paveikė tradicines kaimų bendruomenes,
šimtametį kultūrinį krašto paveldą, papročius, tradicijas. Pirmame po okupacijos Lietuvių kultūros kongrese
profesorius Česlovas Kudaba apie tai kalbėjo: „Dabar
akivaizdu, jog kultūrinio kraštovaizdžio ir jo tradicinės
sanklodos naikinimas buvo tyčinis, iš esmės maskuojantis visai kitus, o būtent, politinius tikslus. Tikslų tikslas – greičiau sukurti naują tarybinių žmonių bendriją.
Bendriją be tautiškumo, užmiršusią viską iš savo istorinio kelio“ (Kudaba 1991:38–42). Todėl Etnografinių
regionų metai – gera paskata apsidairyti, kas dar išlikę,
išsaugota, atkurta, o kas – tebenyksta arba tebėra naikinama. Kartu tai ir pareiga prisiminti lemtingus sprendimus, nes praeities žinojimas stiprina ateities kartų
savastį.
Straipsnyje apžvelgiami XX a. septintojo–aštuntojo
dešimtmečio įvykiai, pakeitę Lietuvos kraštovaizdį ir
kaimiškąją visuomenės dalį, darę neigiamą poveikį kultūros paveldui.

Specialūs pageidavimai –
tarytum slapti protokolai
1966 m. pradėta masinė kaimiškųjų vietovių melioracija ir vienkiemių nukėlimas buvo antrasis radikalus
Lietuvos kaimo pertvarkymas sovietmečiu, įvykdytas
po 1947–1949 m. kolektyvizacijos. Nors abu veiksmus
skiria keliolikos metų laiko tarpas ir skirtingos priešistorės, jie turėjo bendrą tikslą, nes kolūkinių gyvenviečių
formavimas ir vienkiemių nukėlimas Lietuvoje buvo
akcentuojamas nuo pat kolektyvizacijos pradžios. Jau
1948 m. kolektyvinių ūkių organizavimo nutarimuose
Lietuvos Komunistų (bolševikų) partijos Centro Komitetas ir Ministrų Taryba nurodė:
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„4. Siekiant pagerinti ūkyje kolektyvinių ūkių veiklą
ir kultūrinį kolektyvinių ūkių valstiečių aptarnavimą,
laikyti būtina neatidėliojant pradėti steigti kolektyvinių
ūkių gyvenvietes. Kolektyvinių ūkių valstiečių susirinkimuose nustatyti vietas gyvenvietėms, atsižvelgiant į
teisingą ūkinių, kultūrinių-buitinių ir kitų visuomeninių
trobesių išdėstymą, į turimos tinkamos žemės kiekį
(...).
5. Nustatyti kolektyviniams ūkiams ir kolektyvinių
ūkių valstiečiams, persikeliantiems į gyvenvietes, šias
lengvatas: (...).
6. Įpareigoti Lietuvos TSR Miškų ūkio ministeriją
išskirti Žemės ūkio ministerijai per pirmąjį 1948 m. pusmetį kolektyviniams ūkiams ir kolektyvinių ūkių valstiečiams, persikeliantiems iš viensėdijų į gyvenvietes (...),
miško medžiagos. (...)“ (Dėl kolektyvinių 1948:56).
1952 m. LKP(b) VII suvažiavime LKP(b) CK pirmasis
sekretorius Antanas Sniečkus pabrėžė: „Vienkiemių sistema – tai rezultatas carizmo ir buržuazijos politikos,
sukuriant kaime sau atramą buožių asmenyje“ (Sniečkus 1952). Vėliau apie vienkiemių nukėlimą kalbėta dažname LKP(b) CK plenume ir suvažiavime, nes 1953 m.
TSKP CK rugsėjo plenumas Maskvoje buvo skirtas vienkiemių likvidavimo ir gyvenviečių kūrimo Pabaltijyje
klausimui (О мерах 1953:83).
1965 m. TSKP CK kovo plenume Maskvoje naujai išrinktas TSKP CK pirmasis sekretorius Leonidas
Brežnevas pristatė neatidėliotinas TSRS žemės ūkio
tolesnio vystymo priemones. Be kitų, nurodyta skirti
reikiamą dėmesį ir kuo greičiau įveikti Sovietų Sąjungos
nejuodžemio zonos žemės ūkio atsilikimą. Pranešta,
kad šioje zonoje, į kurią pateko ir Pabaltijo respublikos, bus vystomas aukšto intensyvumo žemės ūkis.
Pabrėžta, kad rūgščių dirvų kalkinimo ir melioracijos
darbus, pradedant nuo einamųjų metų, valstybė imasi
atlikti savo sąskaita. Kitą dieną plenume kalbėjo Latvijos KP CK pirmasis sekretorius Arvydas Pelšė, kuris
akcentavo, kad intensyvinti žemės ūkį Latvijoje trukdo
vienkiemiai. Paskutinę dieną pasisakė Lietuvos KP CK
pirmasis sekretorius A. Sniečkus: „Sausinamos žemės
būtų panaudojamos daug pilniau, jeigu planine tvarka
atliekant sausinimo darbus vienu metu iš tų plotų būtų
perkeliami vienkiemiai į gyvenvietes. Tai labai svarbu
mūsų sąlygomis. Pas mus dabar 100 ha žemės yra 6–7

Atmintis

Namo... Iš ciklo ,,Vienkiemių likimas“. 1975–1985 m. Stasio Padalevičiaus nuotrauka.
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Ateityje išaiškės, kas lėmė tokią griežtą
abiejų respublikų vadovų laikyseną vienkiemių
atžvilgiu. Gal tai dėl to, kad Lietuvai ir Latvijai
vis dar vadovavo tie patys partijos veteranai,
kolektyvizacija įveikę „buržuazijos pasipriešinimą, laimėję klasių kovą“, tuo metu net
Maskvoje keitėsi Sovietų Sąjungai vadovavę
asmenys – Josifas Stalinas, Nikita Chruščiovas, Leonidas Brežnevas.
Į minėtus 1965 m. kovo plenume išsakytus
Latvijos ir Lietuvos pageidavimus buvo atsižvelgta. 1966 m. sausio 4 d. TSRS Ministrų
Taryba priėmė nutarimą skirti lėšų Lietuvos,
Latvijos ir Estijos gyventojų perkėlimo iš vienkiemių į gyvenvietes išlaidoms padengti (О
мероприятиях 1966:11–12), o gegužės mėnesį
vykęs TSKP CK plenumas įspėjo Pabaltijo
respublikas nekartoti ankstesnių klaidų formuojant mažus, 30–40 ha dydžio sausinamus
sklypus ir pabrėžė, kad naujai projektuojami
melioraciniai sklypai turi būti ne mažesni kaip
200 ha (КПСС ЦК 1966).

Lyg antroji tremtis

Iš ciklo ,,Vienkiemių likimas“. 1975–1985 m. Stasio Padalevičiaus nuotrauka.

vienkiemiai. Tai trukdo tinkamam žemės ūkio vedimui. Vienkieminis apgyvendinimas, žemės sklypų smulkiakontūriškumas
apsunkina kolūkinės gamybos vystymą. Tai pats didžiausias
kliuvinys tolesnio žemės ūkio pakilimo kelyje, jo rentabilumo
padidinime. Mes iškėlėme pasiūlymą apie vienkiemių nukėlimą
iš melioruojamų žemių. Prašytume šį klausimą spręsti teigiamai
ir tai, suprantama, turėtų milžinišką reikšmę. Ir apskritai vienkiemių nukeldinimo uždavinį mums vertėtų spręsti aktyviau, o tai
iki šiol visi kalbėjo, bet labai mažai darė. Skaičiavimai rodo, kad
priemonės, išleistos nukeliant vienkiemių statinius iš sausinamų
plotų greitai atsiperka gaunamų papildomų pajamų sąskaita.
Atsiranda galimybė gerokai sumažinti kaimo gyventojų supriešinimą, pagerinti jų kultūrinį buitinį aptarnavimą“ (Снечкус
1965:221–222).
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Sovietmečio pradžioje Lietuvoje iš viso
buvo apie 385 tūkstančiai vienkiemių (Barzdžiukas 196:136). 1967 m. sausio 1 d. duomenimis, daugiausia – 7552 – jų buvo Kapsuko r.,
7108 – Šakių r., 6958 – Panevėžio r. ir pan.
(Duomenys 1967–1978). Vienkiemių žalą socia
listiniam kaimui išsamiai yra nusakęs Bronius
Grabauskas: jie „pasidarė gamybos, techninės pažangos stabdys, socialistinio progreso
kaime barjeras, kultūrinio-masinio ir politinio
auklėjamojo darbo kaime kliūtis. (...) Gamybiniu požiūriu vienkiemiai trukdė naudoti
galingą žemės ūkio techniką, organizuoti sėjomainas, didinti laukus. (...) Socialiniu požiūriu
vienkiemiai trukdė (ir trukdo) kelti kaimo
gyventojų kultūrinį-buitinį lygį. Juk į vienkiemius labai sunku ir brangu nutiesti vandentiekį
bei atvesti karštą vandenį, įrengti kanalizaciją,
aprūpinti gamtinėmis dujomis, telefonais ir
kitais komunaliniais patogumais. Tiesa, respublikos vienkiemiai buvo elektrifikuoti, bet tai
sudarė didžiulių sunkumų ir pareikalavo labai
daug pastangų. (...) Politinio-auklėjamojo
darbo požiūriu vienkiemiai trukdė organizuoti
paskaitas, aukštu lygiu pažymėti tarybines
šventes, jubiliejus, organizuoti susitikimus
su žmonėmis, gamybinius ir negamybinius
susirinkimus. Pagaliau jie padėjo palaikyti tarp
valstiečių individualistines nuotaikas, buvo lyg
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ir barjeras kolektyvizmui ugdyti“ (Grabauskas
1983:87–88).
Netgi pradėjus žmonėms mokėti už vienkiemių nukėlimą, į gyvenvietes keltasi vangiai.
1969 m. Lietuvos TSR Ministrų Taryba priėmė
nutarimą Vilkaviškio rajoną (26 kolūkiai, 3
tarybiniai ūkiai) paskelbti eksperimentiniu ir
įpareigojo jo vadovybę iki 1979 m. visus vienkiemius perkelti į gyvenvietes (Lietuvos TSR
1969:117–119; Butkevičius 1980:56). Tačiau
tempai buvo lėtesni. Iki 1977 m. visoje Lietuvoje vienkiemių nukėlimą užbaigė tik 27 ūkiai:
1971 m. – Vilkaviškio r. Šeimenos kol.;
1972 m. – Kapsuko r. Želsvelės kol. ir Kauno r.
Darbo raudonosios vėliavos ordino S. Nėries
kol.; 1973 m. – Kėdainių r. A. Sniečkaus kol.
ir Akmenės r. Kivylių kol.; 1974 m. – Akmenės r. I. Černiachovskio ir Tarybinės vagos
kol., Ukmergės r. Darbo raudonosios vėliavos
ordino Leonpolio paukštininkystės tarybinis
ūkis, Vilkaviškio r. Rausvės kol. ir Keturvalakių kol., Panevėžio r. Tiesos kol.; 1975 m. –
Joniškio r. Pergalės kol., Šiaulių r. Pirmyn kol.
Kėdainių r. Rytų aušros kol., Kapsuko r., Šešupės kol., Akmenės r. Žemaitės kol.; 1976 m. –
Radviliškio r. Baisogalos eksperimentinis ūkis
ir Darbo raudonosios vėliavos ordino Draugo
kol., Akmenės r. Jučių kol. ir Dabikinės t. ū.,
Vilkaviškio r. Rumokų eksperimentinis ū.,
M. Kalinino kol. ir Jaunosios gvardijos kol. Pastarajame „buvo palikta Pr. Slavėno sodyba,
kaip prisiminimas tų dienų, kada žmonės
buržuazijos valdymo metais gyveno vienkiemiuose, atsitvėrę tvoromis, akylai saugodami
savo žemės rėželį“ (Navarackienė 1977:12).
1977 m. vienkiemių nukėlimą užbaigė Šilutės r.
TSKP XXV suvažiavimo Juknaičių t. ū., Panevėžio r. Ėriškių kol., Vilkaviškio r. J. Janonio kol. ir
Akmenės r. S. Daukanto kolūkis (Lietuvos TSR
vienkiemių, 1976).
Visus vienkiemius į gyvenvietes perkėlę
ūkiai būdavo įrašomi į 1971 m. įsteigtą Respublikinę garbės knygą ir apdovanojami piniginėmis premijomis (Butkevičius 1980:21).
Melioracijos metu vykdytas vienkiemių
nukėlimas turėjo tapti baigiamąja kolektyvizacijos stadija, užbaigiančia kaime didelių
socialistinio tipo bendruomenių sukūrimą
vietoj buvusių tradicinių mažų. Šių darbų
sparta nemažai priklausė ir nuo vadovaujančias pareigas užimančių pareigūnų – rajonų,
ūkių partijos sekretorių, vykdomųjų komitetų,
kolūkių pirmininkų, tarybinių ūkių direktorių –
jų politinio-idėjinio pareigingumo, kultūrinio
išprusimo, asmeninių ambicijų.

Pavyzdžiui, Šakių r. per 1967–1970 m. buvo nukelti tik 354
vienkiemiai, tačiau 1971–1975 m. 1006 vienkiemius nukėlęs
rajonas atsidūrė tarp pirmaujančių respublikoje; daugiau tą
penkmetį nukelta tik Vilkaviškio r. – 1796, Raseinių r. – 1190, Kapsuko r. – 1155, Kauno r. – 1151 ir Kėdainių r. – 1033 vienkiemiai
(Duomenys 1967–1978). Šakių r. tokia pažanga pasiekta Lenino
parodomojo (nuo 1961 m.) kolūkio pirmininko Kosto Gliko dėka
(Jasinskas 1985:638); gyventojų skaičius Lukšių miestelyje – to
kolūkio centrinėje gyvenvietėje – per 1970–1979 m. išaugo nuo
738 iki 1638 gyventojų (Lukšiai 1986:664).
Išeiti iš savo namų (gyvenimų, sodybų, sodžių) žmonės nenorėjo. Apklausos septyniuose rajonuose 1978–1979 m. rodė, kad
net įpusėjus melioracijai apie 70–80 % gyventojų vis dar nenorėjo
išsikelti, ir tik intensyviai melioruojamuose rajonuose žmonės

Iš ciklo ,,Vienkiemių likimas“. 1975–1985 m. Stasio Padalevičiaus nuotrauka.
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buvo labiau susitaikę su artėjančia lemtimi – Šiaulių
ir Kėdainių r. nenorintys išsikelti sudarė atitinkamai
62,7 % ir 63,7 % apklaustųjų (Grabauskas 1983: 1). Ne
kitaip, matyt, buvo ir XVI a., per Valakų reformą, kai
valstiečiai buvo keliami į baudžiavinius gatvinius kaimus. Pradžioje, tebesant gyvoms tremčių žaizdoms, į
kolūkines gyvenvietes keltasi klusniau, bet vėliau žmonės darėsi laisvesni ir labiau rinkosi, kur gyventi. 1974–
1982 m. tirtuose rajonuose gyventojų skaičius vienkiemiuose sumažėjo 121 tūkst., o kolūkinėse gyvenvietėse
jų padaugėjo tik 42,5 tūkst. (Duomenys 1967–1978).
Pavyzdžiui, 1984 m. Šakių r. iš 82 nukeltų vienkiemių į
kolūkines gyvenvietes persikėlė tik 15 šeimų, kiti išėjo
gyventi į miestus (Respublikinės 1986).
Iškėlus kaimo bendruomenę būdavo panaikinamas
ir jos gyvenamosios vietovės vardas, jai suteikiant gretimo dar liekančio kaimo vardą. Įsakymus apie kaimų
ir viensėdžių išbraukimą iš apskaitinių duomenų, apie
teritorijų sujungimą skelbdavo LTSR Aukščiausios
Tarybos Prezidiumas įsakais, pavyzdžiui: „Kretingos r.
Žalgirio apyl. Medės Krikštų k. ir Mikoliškių k. sujungti
į Mikoliškių k. (LTSR 1976:368); Rokiškio raj. Obelių
apyl. Glaudoniškio vs., Linartiškio vs., Sengailiškio vs.,
Stramyliškio vs., Svobiškio I k. ir Svobiškio II k. apjungti
į Svobiškio kaimą. (LTSR 1976:372); Radviliškio r. Baisogalos apyl. išbraukti: Barsukinės, Dakniškio, Gegužinės,
Kliūčių, Kutiškio, Mickiškio, Pagojelių, Pinciukiškio,
Ranktinėlių, Salvos, Simtiškio, Stanciškių, Užpelkių,
Užsienio, Vidugirdaičių, Vytiškio viensėdžius, Girmiesčio, Palaužės (Stanciškių) kaimus (LTSR 1976:382);
Švenčionių r. Švenčionėlių apyl. išbraukti: Andrijavo,
Aukštagirio, Avižieniškės, Bliakiškės, Burbiškės, Černelesės, Darinės I, Gavaitiškės, Juodeniškio, Katriniškės,
Lipniškės I ir II, Lukiškės, Mažų Mielionių, Milos, Ožinės,
Rudaškos, Slabodkos, Svilos, Šiliškės, Tunkiškės, Žilėniškės viensėdžius, Bartašiškės, Šventelės, Trijų Pušų
kaimus“ (LTSR 1976:384). Per du melioracijos dešimt
mečius (1966–1989 m.) Lietuvoje sunaikinta 5600
kaimų ir viensėdžių, 22 % iš 1959 m. buvusių 25 143, dar
4799 (19 %) atsidūrė ant išnykimo ribos – 1989 m. juose
buvo likę gyventi mažiau kaip po 5 žmones (Visasąjunginio 1959; Kaimo 1989); 2004 m. duomenimis, 4200 tų
vietovių jau buvo be gyventojų (Daugirdas 2013:53).
Kaimų pavadinimų naikinimo vajus vargu ar turėjo
ką bendra su ekonominiais tikslais, didesnio ekonominio efekto siekiu. Labiau tikėtina, kad jis susijęs su
politiniais-ideologiniais siekiais išbraukti kaimų pavadinimus ne tik iš oficialaus valstybės gyvenimo, bet kuo
greičiau ištrinti juos ir iš gyventojų atminties, nutraukti
bet kokius ryšius su ten gyvenusių šeimų, giminių istorine praeitimi ir taip silpninti kultūrinį tautos imunitetą.
Gal kada ir paaiškės, kas buvo tas / tie įstatymo rengėjai, inicijavę krašto atminties naikinimą; laimei, jis vyko
daug lėčiau nei anapus Nemuno, Karaliaučiaus srityje,
kur buvo naikinami senieji Prūsos vietovardžiai.
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Daugelyje ūkių sodybvietėse nebuvo leidžiama
palikti atminimui net medžio – šie sprendimai priklausė
nuo kolūkių pirmininkų, rajonų kompartijos sekretorių
valios. Tai gerai atsispindi žemėlapiuose ir kraštovaizdyje: vienuose laukuose medžių nepamatysi, o gretimuose jau kito kolūkio laukuose jie palikti. Daug kur
buvo suarti net senkapiai.
„Tai buvo senas kaimas [Nociūnų, Pakruojo r. – aut.],
nes jame augo virš 10 šimtamečių ąžuolų ir kitų medžių,
kurių dabar, numelioravus ir padarius dirbamus laukus,
neliko nei vieno“ (Mockūnas, J.). „Dar neseniai dirbamus laukus [aplink Vadžgirį Jurbarko r. – aut.] puošė
pavieniai reliktiniai ąžuolai, kuriuos, jau nebe pirmą
šimtmetį skaičiuojančius, sovietiniai melioratoriai
pajėgė įveikti tik sprogstamosios medžiagos pagalba“
(Stoškus 2006: 13). „Sodybų medžius reikalauta panaikinti visus, o ten buvo koplytėlė. Tai darbų vykdytojas pakvietė kunigą, sukvietė kaimo žmones, atlaikė
mišias, koplytėlę iškėlė ir medį sunaikino“, – pasakota
Šakių rajone (Kavoliutė 2013:395–426).
1974 m. LKP CK ir MT priėmė nutarimą, numatantį
gyventojus iš vienkiemių į gyvenvietes perkelti iki
1990 m. (Tiesa 1974), tačiau per 1967–1980 m. laikotarpį nukelta tik 35 % iškeltinų vienkiemių – 77 400 iš
numatytų 223 200. Labiausiai stengtasi Akmenės ir
Vilkaviškio r., kur iki 1980 m. nukelta atitinkamai 63,7 %
ir 56,5 % vienkiemių. Lėčiausiai vienkiemius naikino rajonai, turėję mažiausiai sausintinų žemių: „Kai kuriuose
rajonuose nenukeltų vienkiemių skaičius dar siekia
80 %. Tai Trakų (nukelta 18 %), Molėtų (15,9 %), Lazdijų
(17,6 %) rajonai. Taigi vienkiemių perkėlimo problemos
dar negalima laikyti išspręsta“, – 1983 m. rašė B. Grabauskas ir nurodė sulėtėjusias gyventojų perkėlimo
priežastis: baigiama melioracija, daugelio gyventojų
nenoras keltis į gyvenvietes, statybinių medžiagų trūkumas (Grabauskas 1983:90–93).

Atstatyti negalima naikinti
Sunku patikėti, kad anuometiniai įstatymai veikia
ir dabar. Po valstybingumo atkūrimo paveldėtojams
sugrąžinus sovietmečiu nusavintą žemę ji sugrąžinta
ir iš registrų išbrauktuose kaimuose bei viensėdžiuose,
todėl atrodė, kad jie vėl bus prikelti gyvenimui. Tačiau
sunaikintų kaimų ir viensėdžių pavadinimai į kasdienį
vartojimą nesugrįžo, nes restitucijos įstatymas vietovardžiams kažkodėl negaliojo (nors logika to ir reikalautų). Nuosavybę grąžinant buvo nustatytos kaimų
ir viensėdžių senosios (vadinamosios sąlyginės) ribos,
bet jų istoriniai vardai nebuvo įteisinti. Pritrūko supratimo, kompetencijos ir politinės valios atkurti tai, kas
buvo sunaikinta.
Vėliau, pradėjus vykdyti kaimų ir viensėdžių nuolatinių ribų nustatymo darbus, istorinių vardų susigrąži-
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nimas / įteisinimas vyko ir tebevyksta itin vangiai. Tik
retais atvejais, jei atkakliems šakniniams (vietiniams)
gyventojams yra pavykę įregistruoti paveldėtuosius
žemės sklypus tikraisiais istoriniais pavadinimais,
galima tuos vardus įteisinti. Pavyzdžiui, Pakruojo r.
savivaldybės gyventojų pageidavimu numatyta atkurti
dešimties kaimų ir viensėdžių pavadinimus – Marijampolio k., Žiurkių k., Naujapamūšio k., Baltplonėnų k. ir
Putrelių k., Pamūšio k. ir Rymiškio, Norkūniškio, Reibiniškio, Valakėlių viensėdžius (Pakruojo 2014). Tačiau
dažniau remiamasi sovietine praktika ir nustatant gyvenamųjų vietovių nuolatines ribas iš registro išbraukiami
nauji kaimai.

Pavyzdžiui, 2014 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Ukmergės rajono savivaldybės prašymu jos teritorijoje panaikino 40 kaimų ir viensėdžių, jų teritorijas
priskirdama kitiems kaimams: „Deltuvos seniūnijos
Nazariškių ir Rokų kaimus, o jų teritorijas – atitinkamai 121,60 hektaro ir 13,10 hektaro priskirti Deltuvos
seniūnijos Liepelių kaimo teritorijai; Pabaisko seniūnijos Vytinės viensėdį, o jo teritoriją – 9,20 hektaro
priskirti Pivonijos seniūnijos Žeimių kaimo teritorijai;
Marašuvkos kaimą, o jo teritoriją – 60,40 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Reniūnų kaimo teritorijai (22,40
hektaro), Manteikių kaimo teritorijai (24,40 hektaro),
Pamanteikių kaimo teritorijai (3,50 hektaro) ir Tarakų
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kaimo teritorijai (10,10 hektaro); Šambališkių kaimą, o
jo teritoriją – 46,60 hektaro priskirti Taujėnų seniūnijos
Palėnio kaimo teritorijai (24,70 hektaro) ir Naujasodžio
kaimo teritorijai (21,90 hektaro). Želvos seniūnijos
Parėksnės viensėdį, o jo teritoriją – 68,20 hektaro priskirti Želvos seniūnijos Gursčių kaimo teritorijai (15,10
hektaro), Pašilės II viensėdžio teritorijai (10,70 hektaro)
ir Rėksnių viensėdžio teritorijai (42,40 hektaro)“ ir pan.
(Lietuvos 2014).
Prielaidas tokiai veiklai, tolesniam kaimų ir viensėdžių pavadinimų naikinimui teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl administracinių vienetų
ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų
tvarkymo nuostatos (Lietuvos 1996). 3 sk. 21 punktas:
„Vientisas žemės sklypas nedalomas dviem ar daugiau
gyvenamųjų vietovių. Gyvenamųjų vietovių teritorijų
ribos negali kirsti statinių, kurie suformuoti kaip vienas
atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius
statinius (...), žemės sklypų ribų, išskyrus žemės sklypus, suformuotus geležinkeliams, (...).“ Punkto pakeitimai: Nr. 1186, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 117-5020
(2009-10-01); 23 punktas: „Gyvenamoji vietovė, kurios
visa teritorija priskiriama kitų gyvenamųjų vietovių teritorijoms, panaikinama.“
Nutarimas numato, kad iniciatyvos teisę siūlyti
nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms turi tų gyvenamųjų
vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys,
savivaldybės institucijos (Lietuvos 1996:25 punktas).
Skirtumas tarp dabartinių ir priešmelioracinių kaimų
yra tas, kad daug žemės savininkų, dabartinių tų kaimų
bendruomenių narių, dėl anuomet vykdyto prievartinio
nukeldinimo gyvena kitose vietovėse, o 9800 Lietuvos
kaimų ir viensėdžių vietovėse dabar iš viso nėra gyventojų, todėl nėra kam rūpintis jų pavadinimų atkūrimu.
Yra tik ekonominis interesas vienu pavadinimu susieti
keliuose kaimuose, viensėdžiuose nusipirktas žemes.

Kai nežinai, tai ir neskauda
Sunaikintų vienkiemių nebeprikelsim, nors pavieniai
užsispyrėliai – tarsi disidentai ar donkichotai – grįžta
į gimtąsias vietas, tėvų tėviškes ir ten kuria gyvenimą
iš naujo. Tam reikia fizinių jėgų, todėl dažniau su
užmarštimi kovojama leidžiant knygas apie numarintus
kaimus ir žmonių likimus. Gimtinės, krašto kultūros
istorijos mokymasis vis dar nėra madingas, sovietiniam
režimui jis buvo neparankus, todėl nenuostabu, kad
sunkiai suprantama, jog ir dabartinės, posovietinės,
gyvenamosios vietovės – kaimai, viensėdžiai – yra bendruomenės su jų teritorijomis, o ne vien kompaktiškos
gyvenvietės. Nepastebima (o gal nenorima matyti),
kaip skaudžiai tos bendruomenės yra išdraskytos, kad
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tarp jų narių yra suardyti bendruomeniniai ryšiai ir prireiks daug laiko, svarbiausia – visų valstybės institucijų
noro, palaikymo ir paskatinimo toms bendruomenėms
atsigauti.
Pamiršus tradicijas nesusimąstoma, kad valdininkus erzinęs ir tebeerzinantis gyvenamųjų vietovių
smulkumas, nulemtas gyvenimo miškų zonoje, yra
prigimtinė krašto ypatybė, kurioje ir slypi tautos savastis. Iki 1965 m. gyvenome mažomis (1–9, 10–15 ūkių) ir
vidutinio dydžio (16–25, 26–39 ūkių) bendruomenėmis.
Didelių (40–50 ūkių) bendruomenių buvo mažai, kaimų
su 50–60 ūkių – reta, su 60–75 ūkių – itin reta (Lietuvos
1925). Pačios mažiausiosios (1–9 ūkių) bendruomenės
prieškario valsčiuose daug kur sudarė apie 60 % (kartais
daugiau nei 70 %), o ir vidutinio dydžio kaimų valsčiuose
jų buvo 30–50 %, itin retai – 20–30 %. Didžiųjų kaimų
surašymai rodo, kad žmonės juose save suvokė kaip
priklausančius mažesnėms bendruomenėms, nei buvo
apmatuoti ir surašomi. Pavyzdžiui, 73 ūkių Rotinėnų
kaimas (Žemaičių Kalvarijos valsčius) buvo nurodytas ir
kaip Dirmeikių, Mičių kaimas, o 70 ūkių Šarnelės kaimas
dar užrašytas kaip Bajorų, Barolėnų, Užkardžio kaimas.
30 ūkių Varnaičių kaimas (Plungės valsčius) nurodytas ir
kaip Skruzdynių, Šilsodos kaimas (Lietuvos 1925). Arba
Grikštų kaimas Kartenos apylinkėje – XIX šimtmetyje jis
buvo gatvinis, 1923 m. užrašytas kaip Kalnogrikštų kaimas, o 1959 m. jau pavadintas Kalno–Krikštų ir Medės–
Krikštų kaimais. Taigi kuo ilgiau vienoje vietovėje gyvenama, tuo į smukesnes bendruomenes skaidomasi.
Užmirštama gyvenamųjų vietovių vardų prasmė ir
kultūrinė paveldinė vertė. Kaimų, viensėdžių (buvusių
dvarų, palivarkų, bajorkaimių) pavadinimai – tai tarsi
senųjų bendruomenių kodai, nusakantys jų būdą, amatus, įkūrėjų pavardes, gyvenamąją aplinką ar įvykius,
dabartį jungiantys su istorine praeitimi. Kaimų vardais
užrašyta visa krašto istorija. Ko gero, dėl šios priežasties sovietmečiu jie ir buvo naikinami, siekiant, kad
visuomenė lengviau pamirštų tautinę kultūrą ir pereitų
prie socialistinės.
Daugelis kaimų, viensėdžių vardų yra susiję su vietovių gamtine aplinka. Jos pajautimas, gebėjimas su ja
sugyventi yra taip pat kultūros dalis. Gamtininkui bene
didžiausią įspūdį daro tie kaimų, viensėdžių vardai,
kurie perteikia ypatingą ankstesnių kartų pastabumą
aplinkai. Kartais vardas yra stulbinamai tikslus, atveriantis tokius subtilius vietovės gamtovaizdžio bruožus, kuriuos gãli pastebėti tik puikiai gamtinę aplinką
jaučiantys, su ja sutapę žmonės. Kad tai suprastume,
turime gerai pažinti konkrečias vietas. Pavyzdžiui, Pandėlio apylinkių Raikėnai. Kaimo paviršius ten švelniai
banguotas, lyg būtų suraikytas milžiniškomis arimų riekėmis. Tokį jį galima išvysti nuo Pagurių kaimo kalvos ar
kitų aukštumėlių, taip jis atrodo ir žemėlapyje. Sintautų
apylinkės Ežeriūkų pavadinimas išties stebina senųjų
gyventojų pastabumu. Jeigu ne vardas, joks prašalaitis
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nepagalvotų, kad tokios lygumos galėjo
patvinti. Tai pačiai kategorijai skirtini Raižių, Raižiavos kaimai Alytaus rajone, nes
šios vietovės pavadinimai atkreipia dėmesį
į ypatingą kalvyno briaunos išraižymą.
Arba Salaperaugio, Sangrūdos vardai! Jų
tikslumas stulbina. Su lengviau pastebimomis apylinkių ypatybėmis siejasi Ardiškių k.
(Raižių ap. Alytaus r.; Viduklės ap.), Ardaičių k. (Šiaulėnų ap. Radviliškio r.), Trepų k.
(Skaudvilės ap.), Trepėnų ir Trepėnėlių k.
(Viduklės ap.), Triapkalnio kaimas (Veiviržėnų ap.). Visi jie įsikūrę laiptuotose vietovėse, pakopomis išskalautuose aukštumų
šlaituose, nuo kurių vis iš kito aukščio atsiveria aplinkinės erdvės arba upės išgraužto
slėnio terasose – Ardiškių k. (Kernavės
ap.). Dar kitokia aukštumų šlaitų ypatybė
įamžinta Nuotekų (Ukmergės ap.), Latakų
(Viduklės ap.) kaimų vardais.
Kitų gyvenamųjų vietovių vardai atskleidžia kultūrinį kraštovaizdį, jo elementus, o
per juos – bendruomenių ryšį su aplinka.
Apie 170 kaimų ir viensėdžių vardų susiję
su medžių, augusių šalia agrariniame kraštovaizdyje pavadinimais: liepų (66), ąžuolų
(52, 4 slaviškos formos), eglių (33), obelų
(30), uosių (11), drebulių (4), skroblų (1),
bet daugiausia – beržų (80). Kartais akcentuojami išskirtiniai medžiai: Antratriberžio,
Blindžiakupsčio, Trijų Pušų, Grūšlaukio,
Didmedžio, Kiementmedžio, Užuomedžio,
Labatmedžio, Kvietkapušio, Obelų Rago
kaimai, Švaraus Beržyno valsčius. 58 gyvenamosios vietovės vardus yra gavusios nuo
girių. Jie rodo išskirtinai pagarbų senųjų
kartų požiūrį į girias (ar jų likučius), meilę
joms, nes 44 vardai – malonybiniai ir tik
13 – santūrių: Giraitėlių, Giraičių, Giraitės,
Giraitiškių, Girelės, Girelių, Giralės, Giralių
ir Girės, Girėnų, Gire(a)lkos, Giratiškių,
Eglių Girios. Tiek pat vardų (58), susijusių
su mišku, bet vos trys iš jų mažybiniai –
Miškelio vk. ir Miškinėlių kaimai. Iš kur šis
skirtumas? Kas pasikeitė? Miškai, girios ar
žmonės, o gal ir vieni, ir kiti? O kiek dar
vardų, kilusių iš paukščių, gyvulių, žvėrių,
žuvų ir gyvių (vabalų, vorų, skruzdžių, svirplių, varmų, varlių, šliužų, vėžių, gyvačių)
pavadinimų. Ką jie nusako? Taikliai pastebėtą bendruomenių būdą ar jų gyvenamąsias vietoves?
Prieš metus iš Ukmergės savivaldybės,
be kitų gyvenamųjų vietovių, buvo išbrauktas ir Vytinės viensėdis Pabaisko apylinkėje.

Su vyčių – žygūnų, žinią nešančių raitelių, – vardu susijusių pavadinimų Lietuvoje buvo / yra ir daugiau: Vytinėlės (ten pat, Pabaisko
ap.), Vytinės (Širvintų r.), Vytinių (Kaltinėnų ap.), Vyčių (Panevėžio,
Akmenės, Kelmės, Pagėgių r.), Vyčiaus (Kauno r.), Vytiškio (Šeduvos
ap.), Vytiškių (Molėtų r.), Vytėnų (Kretingalės, Pušaloto, Surviliškio
ap., Rokiškio r.) (Lietuvos TSR 1959). Išbrauktasis Vytinės viensėdis
buvo visai netoli Sargelių (apie 4 km), įsikūrusių Šventosios paslėnyje (Kavoliutė 2014) – juos skiria tiktai Nenartų kaimas. Sargeliai,
ko gero, ten yra nuo ankstyvųjų viduramžių, nes nuo upės šlaito
gerai matyti kitas krantas ir už 6 km esanti Ukmergė. Pastebėję
kokį judėjimą, sargai galėjo pasiųsti signalą piliai ir Vytinei. Galima
manyti, kad tai buvo viena iš gynybinės sistemos grandžių, skirtų
saugoti valstybę. Žinoma, kad kryžiuočiai, iš Kauno palei Nerį trauk-
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kunigaikščio dvaro, kitų tarnybų žmonėmis. O
iš kokių laikų išlikę Šventai, Šventininkai, Šventragių, Šventupių, Šventežerių, Šventakalnio,
Šventvalkio arba Aitvariškių, Kaukų, Kaukaragių,
Kaukakalnių ir Kaukalnių, Kaukiškių, Kaukinės,
Kauknorų kaimai ir viensėdžiai? Visų nesuminėsiu.
Gaila, kad toji kultūrinė senųjų vietovardžių
vertė pamiršta. UNESCO Nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos konvencija yra numačiusi galimybę sudaryti nematerialaus kultūros paveldo,
kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą
(UNESCO 2003). Sunaikintų, naikinamų kaimų,
viensėdžių vardai laukia tokios apsaugos. Šiuos
istorinės-kultūrinės informacijos nešėjus verta
sugrąžinti į kasdienę vartoseną, senųjų vietovardžių pavadinimus suteikiant plynėmis paverstiems laukams ar miškų dalims. O jeigu kas į tas
vietas sugrįžtų gyventi, jos vėl taptų gyvenamosiomis vietovėmis. Tereikia tik supratimo ir noro.
„Praradimai per 50 metų tokie dideli ir ypatingi,
kad šiandieną dar reikia tiriamųjų darbų, kad
pajėgtume nuostolius įvertinti“, – Nepriklausomybės pradžioje sakė Kovo 11-osios akto
signataras prof. Č. Kudaba (Kudaba 1991:38–42).
Istorinių pavadinimų restitucijos neįvykdymas,
juos ginančio įstatymo nebuvimas tik patvirtina,
kokie dideli ir skaudūs tie praradimai. Krašto kultūros istorijos yra tiek, kiek jos žinome, kiek žino
kiekvienas tautos ir visuomenės narys. Etnografinių regionų metai – tai ir raginimas atsigręžti į
namus, į prasmingus senųjų kaimų ir viensėdžių
pavadinimus.
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Anniversaries of the year
of ethnographic regions
Filomena KAVOLIUTĖ
Five decades ago, in 1965, it was decided to transform Lithuania’s landscape. In 1966, mass melioration
of rural areas and moving of homesteads began – this
was the second period of radical reorganisation of
Lithuania’s countryside in the Soviet era, after the
mass collectivisation in 1947–1949. At the beginning
of the Soviet era, in Lithuania there were around 385
thousand rural homesteads. Plans to move people
from homesteads to settlements were moved to
1990, but during the period of intensive meliorisation
(1967–1980), only 35 per cent of homesteads were
moved – 77,400 out of the planned 223,200.
This project had the ambitious goal of lifting the
republic’s agriculture to a higher level, to be the
leaders in the Soviet Union, but at the same time, to
change the livelihood of the rural part of the population, form new, socialist-type communities. In truth,
this way the traditional village communities were
destroyed, the centuries-old cultural heritage of the
land, customs, traditions.
The destruction of the traditional territorial communities – villages, homesteads – was related also to
the disappearance of place names, which belong to
the intangible cultural heritage. The names of residential areas are encoded with the cultural memory
of our land, and their protection is not a priority even
today.
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Vienkiemių likimas
Melioracijos vajų ir Lietuvos vienkiemių istoriją
primenantį kraštovaizdžio specialistės Filomenos
KAVOLIUTĖS straipsnį iliustravo skaudžios ir iškalbingos Stasio PADALEVIČIAUS fotografijos. Šio fotografo
dėka turime įspūdingą 8–9-ojo dešimtmečio tikrovės
liudijimą, vaizdinį dokumentą, atskleidžiantį kur kas
daugiau nei nuogi faktai ir skaičiai.
Taip jau susiklostė, kad 1940 m. Kėdainių rajone
miškų apsuptame Milžiemių vienkiemyje gimęs
S. Padalevičius 1965-aisiais Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Po
trejų metų, atitarnautų plačiojoje tėvynėje (šios specia
lybės absolventai gaudavo paskyrimus visoje Tarybų
Sąjungoje), sugrįžęs į Lietuvą dirbo Kauno melioracijos
statybos valdyboje meistru, darbų vykdytoju, vėliau
net 20 metų – Kėdainių melioracijos statybos valdyboje
ruožo viršininku, buvo atsakingas už tiesioginę darbų
kontrolę, finansavimą.
Anksti susižavėjęs fotografija (pirmasis fotoaparatas įgytas paauglystėje už paties užsidirbtus pinigus,
pirmosios fotografijos ryškintos sodyboje be elektros,
pasišviečiant žvake, vėliau – žiebtuvėliu), nuo 1975 m.
S. Padalevičius dalyvauja fotografijos parodose, tampa
1969 m. įkurtos Lietuvos fotografijos meno draugijos
Kauno skyriaus nariu, o nuo 1989 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu (apie 10 metų kiekvieną ketvirtadienį važiuodavau į Kauno skyrių, prisimena fotografas),
2005 m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas.
Kauno skyriuje darbuojasi bendraamžiai Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas, kiek vėliau
bendraminčiais tampa fotografai Virgilijus Šonta,
Romualdas Požerskis.
Per daugiau nei du dešimtmečius, prabėgusius nuolatos bendraujant tiek su melioratoriais, tiek su naikinamų
vienkiemių gyventojais, ir vieni, ir kiti įamžinti dideliuose,
išsamiuose fotografijų cikluose, „Vienkiemių likimas“,
„Sodai“, „Melioratorių vasara“.
Jau nuo 1975 metų viskas buvo susiję su vienkiemiais,
su melioracija, prisimena fotografas, ten teko suktis kiekvieną dieną. Intensyvioji melioracija prasidėjo nuo 1970
metų, o apie 1980 metus įsivindavo iki beprotybės. Vyko
melioracija ir iki 1970 metų, bet tuomet pagrindiniai darbai buvo griovių kasimas, sausinimas... Vis dėlto melioracija labai stipriai perlenkė lazdą – visus durpynėlius, visas
paukščių peryklas – viską nuvarė, nei ten naudos, nei ką,
labai skaudėdavo...
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Paprašytas daugiau papasakoti apie savo fotografijų
herojus, neslepia, kad su daugeliu jų bendravo ne vienus metus – žmonės nebekreipdavo į mane dėmesio. Ne
kartą lankėsi vienkiemiuose, kurie netrukus bus sunaikinti, kartais atvirai, o kartais ir paslapčiomis fotografavo skaudžiausias akimirkas – kai savo rankomis buvo
kertami sodai ar šeimininkų akivaizdoje buldozeriais
verčiami pastatai. Vėliau vis sugrįždavo į jau ištuštėjusias
sodybvietes: Aš fotografavau, kaip žmonės naikino savo
vienkiemius ir kaip jie jautėsi. Kol kelis kartus savo akimis
nepamatai, kol nepajunti – sunku tai ir suprasti. Per 15–20
metų taip ir susidėstė ciklas – vienkiemių likimas.
Gręžiantis į praeitį ir mėginant suprasti, kiek vienkiemius naikinant patirta prievartos, o kiek būta laisvo
apsisprendimo, šioje srityje visą gyvenimą dirbęs fotografas liudija, kad tai iki šiol objektyviai neaprašyta ir
neištirta. Vienur naikino vienkiemius priverstiniu būdu –
dėl kultūrinių pievų, ganyklų, kurių buvo begalės, nes
reikėjo maitinti visą Tarybų Sąjungą, o laukai per maži...
Kitur žmonės patys ėjo prašyti, kad jų vienkiemius
nukeltų, nes už juos neblogai mokėjo – komisija nustatydavo sodybos ir visos aplinkos – medžių, krūmų –
kainą ir duodavo paskyrą įsigyti statybinių medžiagų,
kurių užtekdavo gyvenvietėje nameliui pasistatyti. Jei
nesistatydavo namo – atiduodavo pinigais. Daugumą
mano pažįstamų – iš kelių dešimčių, su kuriais bendravau, – taigi vaikai prispaudė, jie norėjo statytis kooperatinius butus, prisimena fotografas. Vaikai ragindavo
keltis į kaimus. Ten nupirkdavo pigiai namuką, – apkala,
apdažo, dar dujų balioną nuperka ir plytelę, elektrą jau
turi, dar ir televizorių... Vis dėlto persikėlę žmonės nesijautė laimingi – jie jautėsi truputėlį užsienyje... Sugrūdo
juos į gyvenvietę vienus šalia kitų – nei vištų paleisi, nei
nieko – tuoj kaimynai pradėjo pyktis.
Buvo ir trečia grupė: Na, jeigu Antanas keliasi, klausyk, Jonai, ar tu čia liksi vienas, nesikelsi? Nenori jis iš tos
sodybos keltis, bet buvo ir lietuviškas kaimynų įtakos
sindromas...
Vis dėlto kai kurios nuošalesnės sodybos prie kokio
upelio ar pamiškėse išliko: jei žmogus sakė – aš čia
gyvensiu, prievartos netaikė, bet juos varžė – duodavo
ganyklą, arus už kokių trijų kilometrų, užardavo kelius,
o prie pat sodybos kultūrinėse pievose kolūkio karvės
ganydavosi, šonais į tvorą trindavosi...
Buvo nugriauti ir Stasio Padalevičiaus vaikystės
namai, bet, kaip jis prisimena, kraustėsi kone kiekviena
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Iš pradžių buvo tokia direktyva – sodą turi išpjauti pats. Kai patys pjovė sodą, man buvo patys skausmingiausi dalykai. Porą nuotraukų
turiu, nenorėjau išsiplėsti. Pasirinkau vieną tokį lietuvį tipažą – tai tvirtas be galo, tvirtos moralės žmogus, ir tikrai norėjo nusikelti...
Klaiki situacija – stovėjo jis, stovėjo prie tos obels ir niekaip negalėjo ryžtis. Namas jau nugriautas, tik kluonas stovi.... O kai pradėjo
medį pjauti – ašaros tekėjo... Vėliau ir buldozeriai žydinčias obelis vertė.
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jo giminės karta: Mano seneliai ir mano prosenelis – jau
tris kartus kėlėsi. Buvo gyvenvietės ir pavienės sodybos,
paskui, Smetonos laikais, už dalyvavimą Šaulių sąjungoje,
savanoriams dalijo žemę. Tada daugelis išsikėlė į vienkiemius – tiko, netiko – krūmynai, miškai... Žmonės jau ten
įsikūrė, pasistatė gandralizdžius, gandrai prinešė vaikų,
vaikai pradėjo skristi į miestus – į Vilnių, į Kauną, o tėvai
liko vieni – be kelių, be elektros, be telefono – be nieko...
Vis dėlto žmogus buvo suaugęs su savo gimtąja
vieta... Tą tragediją aš ir mačiau, todėl mano nuotraukos negražios... Susėsdavom su žmonėm, kurie manimi
pasitikėdavo, atvirai pasišnekėdavom. Sakydavo, šitokia
santvarka su šitokiomis nesąmonėmis negali išsilaikyti...

Nepaisant vienkiemių fotografijose jautriai užfiksuotos nė kiek nepagražintos tikrovės, nevilties ir
skausmo, įrašyto žmonių veiduose, tiesiog apokaliptinių dar su žeme nesulygintų sodybviečių vaizdų, dalis
šių fotografijų jau sovietmečiu buvo eksponuojamos
parodose. Tiesa, tik šalia kito, ne mažiau įdomaus
fotografinio ir antropologinio „tyrimo“ vaizdų – išraiškingų melioratorių portretų ir jų kasdienio gyvenimo
akimirkų.
Iš pradžių rodžiau neutralias fotografijas, bet Sigizmundas Šimkus (1969–1983 m. LKP CK kultūros skyriaus
vedėjas – S. M.) mūsų su Romualdu Rakausku parodą
uždarė per vieną naktį – dėl Rakausko virš kelių nuogybės,

Kol kelis kartus savo akimis nepamatai, kol nepajunti – sunku tai ir suprasti...
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o mano – kad negali būti Lietuvoje tokie vargšai žmonės...
Paskui atvažiavo atstovai iš Maskvos Liaudies ūkio pasiekimų parodos, pamatė mano bukletą, dalį nuotraukų ir
davė nurodymą – 1985 m. TSKP suvažiavimo garbei Melioracijos paviljone suorganizuoti parodą. Pinigų davė tik 100
rublių ir viešbutį, už visa kita turėjau pats mokėti. Tai aš
visas nuotraukas, kurių neleisdavo eksponuoti, ten sudėjau. Į parodos atidarymą susirinko gal pusė Kremliaus...
Buvo didelė paroda, neatgavau jos, bet neuždarė. Buvo
pateikta: štai kaip žmonės gyveno, o dabar jau vyksta
klestėjimas, buvusi buržuazinė praeitis ir naujos perspektyvos... Tada atsivėrė man durys, pradėjo mano nuotraukas eksponuoti užsienyje, prasidėjo ir apdovanojimai...

Vėliau daugiau nei 10 personalinių S. Padalevičiaus
darbų parodų buvo surengta Lietuvoje, fotografijos
eksponuotos ir užsienyje – ne tik Maskvoje, bet ir
Indijoje, Taivane... Gyvenimui keičiantis sukurtas fotografijų ciklas „Atgimstanti Lietuva“, o dar po poros
dešimtmečių – naujausias ciklas – „Runkeliai ir E...plius
svarstyklės“. Skaudžiai ironiški spalvoti natiurmortai
su savam darže užsiaugintais „herojais“ – runkeliais,
iliustruojantys šių dienų politikų citatas: Man įstrigo
žodis runkeliai iš garbingo žmogaus lūpų. Jei sakoma iš
televizijos ekranų, vadinasi, sakoma konkrečiai man –
vieną kartą, kitą kartą... Tada aš darže dvejus metus
auginau runkelius ir rašiausi visų partijų, visų visuomeni-

Jos namai buvo apie 100 metrų nuo Vilniaus–Klaipėdos autostrados, ir jos vienkiemį nuvertė per prievartą. Močiutė užsispyrė ir
nevažiavo, nes jos anūkę, išbėgusią į autostradą, užmušė mašina... Ji visą vasarą pragyveno spintoje, o dukra netoliese pasistatė
pašiūrytę... Apie 1982–1986 m.
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Ši moteris pas vaikus į miestą nevažiavo, pas kaimynus kažkur kambarėlį gavo, tai ateidavo prie savo krosnies ir blynus kepdavo...
Tik vėliau krosnį su žeme sulygino...

nių veikėjų citatas... Pirmoji citata buvo: „Remiantis Konstitucijos dvasia, nutarta tas ir tas...“ Tai
jau kita tema, bet į Marijampolėje, Kėdainiuose
ir Panevėžyje eksponuotą parodą, sako, žmonės
autobusais važiavo...
Dabar Stasys Padalevičiaus kuria medžio,
akmens skulptūras, kurios, kaip ir fotografijų herojai,
turi savo istorijas. O šeimos archyve saugoma apie
40 000 negatyvų.
Parengė Saulė Matulevičienė
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Fate of the homesteads
In this unique collection of photographs by Stasys
PADALEVIČIUS (b. 1940) – photos of homesteads destroyed during the melioration in the 1970s-1980s. This
artist became a direct witness and chronicler of the
events, for more than 20 years he worked himself in the
Kėdainiai melioration constructions management as a
head and was responsible for the control and financing
of the work. For several years he communicated with the
people of the homesteads and those who were doing the
melioration. He claimed that even though many people
gave in to the government's pressure to move to the settlements, they were tempted by the offered money and
left their homes as if on their own accord, but in reality
this decision was particularly difficult. Photographs reflect the dramatic farewells of the old generation with
their homes, trees, life.

Atmintis

Paprastai lietuviai nepalikdavo šventų paveikslų, juos išsiveždavo arba sudegindavo, o čia – po namus jau pelės, barsukai laksto, ir
šventas paveikslas guli...
Iš ciklo „Vienkiemių likimas“. 1975-1985 m. Stasio Padalevičiaus nuotraukos.
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Nusidavimai su Algirdu Patacku
Ši publikacija nėra dar vienas nekrologas per se. Šių
metų balandžio 3 d. amžinybėn iškeliavęs Kovo 11-osios
akto signataras Algirdas Patackas viešumoje paminėti
spėtas jau nesyk, taip pat ir mūsų žurnale1. Ir tebeminimas – ką tik pasirodė glaustas, bet gilus Vytauto
Ališausko parašytas In memoriam2. Darosi sunku ką ir
bepridurti. Nebent tai, kad Algirdas Patackas jau tapo
Lietuvos atminties vieta.
Pradėkime nuo šios publikacijos atsiradimo prielaidų. Gegužės 2 d. Kaune, K. Donelaičio gatvės ir
Vytauto prospekto sankirtoje besiglaudžiančiame ir
tūlam kauniečiui puikiai pažįstamame žaliame namelyje3, pasidalyti dar gyvais atsiminimais apie Algirdą
Patacką draugėn susirinko dvi šeimos – a. a. Povilo
Butkevičiaus4 (1923–1985) ir a. a. Liudo Dambrausko5
(1921–2003) artimieji. Šeimų galvomis įvardyti būtent
šiuodu asmenis skatina itin sena jųdviejų pažintis, siekianti dar Lietuvos išlaisvinimo tarybos6 laikus. Algirdas
1. Gintaras Songaila. Algirdas Patackas – nuo pogrindžio iki Nepriklausomybės. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2, p. 46–49.
2. Naujasis Židinys–Aidai, 2015, Nr. 3, p. 54–55.
3. Šį, tikrovėje ne tokį jau „mažą žalią namelį“ viename savo eilėraščių („Baladė apie mergaitę Jonę“) mini ir buvęs dažnas jo svečias
Algis Rudamina, geriau žinomas kaip Algirdas Patackas: Aisà:
eilėraščiai apie meilę ir liūdesį. Kaunas: [A. Patackas], 2011, p. 32.
4. Jis Algirdo Patacko ne viena proga įvardytas Mokytoju, arba
guru. Daugiau apie ne itin žinomą, nors žymų P. Butkevičių žr.:
Gydytojas: atsiminimai apie Povilą Butkevičių, laiškai, dienoraščiai.
Sudarė Vanda Ibianska. Kaunas: Leidykla „Caritas“, 1996, 77 p.
Keistas sutapimas: P. Butkevičius žuvo 1985 m. balandžio 4 d.,
Didįjį ketvirtadienį, A. Patackas iškeliavo lygiai po 30 metų Didįjį
penktadienį (palaidoti tą pačią dieną). Pokalbyje dalyvavo: našlė
Ona Butkevičienė-Ginkutė ir penki iš jos dvylikos vaikaičių: Elena,
Vytautas, Gediminas, Sigita ir Mindaugas Jurkai.
5. Liudo Dambrausko pristatyti turbūt nereikia. Pokalbyje dalyvavo:
našlė Aldona Dambrauskienė-Kairiūkštytė, sūnus Saulius Dambrauskas su žmona Jolanta, Sauliaus sūnus Eimantas su žmona
Dalia ir sūnumis Jonu ir Daumantu, Sauliaus dukros: Jonė, Gabrielė, Elena, Goda ir Milda. Saulius Dambrauskas (g. 1962), kurio
namuose pokalbis ir vyko – Kauno advokatas, žymus žmogaus
teisių gynėjas.
6. 1944 m. Kaune įsteigtos Lietuvos išlaisvinimo tarybos (LIT) veikla
truko vos metus: 1945 m. suimti ir nuteisti visi grupės lyderiai.
Liudas Dambrauskas nuteistas sušaudyti, tačiau vėliau bausmė
pakeista į 10 m. lagerio. Povilas Butkevičius nuteistas 10 m. lagerio
ir 5 m. tremties. Kalėję skirtingose vietose, abudu į Lietuvą grįžo
tais pačiais 1955 m. Daugiau apie LIT vykdytą politinį pasipriešinimą ir jo ryšius su kariniu partizaniniu pasipriešinimu žr. vieno
iš steigėjų ir vadovų atsiminimus: Mindaugas Bloznelis. Lietuvos
išlaisvinimo taryba: medžiaga veiklos studijai. Vilnius: Mintis, 1997,
296 p.
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Patackas šių šeimų akiratyje buvojo taip pat ilgai – veik
keturias dešimtis metų, o glūdės, be abejonės, dar
ilgiau. Vykusiame pokalbyje liejosi daug atsiminimų.
Užteko juose rimties, bet nestokota ir gardaus juoko –
neišvengiamo, kur vyrauja meilė. Nes Algirdas Patackas, nors ir mėgo ekstremalų šaltį, buvo be galo šiltas
žmogus.
Dar šis tas apie šios publikacijos radimąsi. Algirdas
Patackas buvo tiesus žmogus, tą puikiai žinome. Tačiau
vaikų, kuriuos Jis be galo mylėjo, akyse dėdė Algis buvo
įdėm išdaigininkas, sakytum, mitinis triksteris, jų pačių
žodžiais tariant – „šiek tiek mistinis“. Leisdami sau šią
mitinę mintį tęsti, galėtume (į)tarti, kad Algirdas Patackas įkūnijo abu vadinamojo Pagrindinio mito7 pradus:
tiek tiesų šviesų, juokų nepažįstantį moralų griausmavaldį, tiek kreivą šleivą, eibes su vaikais krečiantį
velniūkštį8. Žinant, kad nuolatinės šių pradų kovõs, ir
sudarančios Pagrindinio mito esmę, būdinga pasekmė
yra vandens pasiliejimas, prisimintinà ir žodžio lieti
svarba Algirdui Patackui („Esmė turi persilieti“). Tokios
simbolikos atodairoje abiem šiems pradams ir skirta ši
publikacija, pritinkančiai gulanti „Atminties“ rubrikon.
Beliko aptarti šios atminties, tuo ir publikacijos pobūdį.
Pasakojimuose apie Algirdą Patacką regimos įdomios paralelės su tautosaka. Nežymios, bet pakankamos, kad atkreiptų dėmesį. Pirma – tikrinant kai kuriuos
faktus, pastebimi jų variantai. Kai kurie pasakojimai
suvis panašūs į laisvai atpasakojamus žodinės tradicijos
vaizdinius. Tradicija vietinė, plačiau nežinoma, bet vis
dėlto... Antra – vietomis įžvelgiamos ir pasakų tyrėjų
vadinamosios kontaminacijos. Toks pateikiamų pasakojimų pobūdis savaime prašėsi „žanrinio“ įvardijimo.
Tebus šie nusidavimai dar keliais mylinčiųjų rankos
potėpiais a. a. (dėdės) Algio paveikslui – papildančiais
ir paveikesniais gal kiek.
7. Amžina lietuvių Perkūno kova su velniu, pavyzdžiui, yra vienas šio
mito variantų. Pagrindinio (ru. основной) ne kaip ‘svarbiausio’, o
kaip ‘pamatinio’, t. y. ne paliudyto kokiu nors vienu variantu, o
remiantis gausia lyginamąja medžiaga rekonstruoto ir suformuluoto. Pagrindinis mitas – indoeuropietiškojo Mito par excellence
metmenys. Išsamiau žr. Algirdo Patacko didžiai gerbtus: Иванов
Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских
древностей. Москва: Наука, 1974.
8. Užbėgdami už akių pateikiame į nusidavimus nepatekusį, bet simptomišką pokalbyje dalyvavusios Godos (g. 2003) sapną, sapnuotą
naktį prieš pokalbį: į svečius lyg niekur nieko atėjęs dėdė Algis,
paklaustas kaipgi taip, juk miręs, tarė: „Aš gi tik pajuokavau.“

Atmintis

Dėdė Algis su Povilo Butkevičiaus vaikaičiais. Šiam žuvus Algirdas Patackas tarsi jautė pareigą atstoti jiems senelį. 10-ųjų
P. Butkevičiaus žūties metinių minėjimas. Kaunas, 1995 m. Eugenijaus Bartulio nuotrauka.

§1. Dėdė Algis nuo mažens baisiai mėgo skaityti.
Skaitydavo net naktį: su žibintuvėliu, slapčia nuo tėvų.
Sykį atostogavo su jais Palangoje, kur buvo apsistoję
tokiame bute laikraščiais išklijuotomis sienomis – ir tuos
visus perskaitė. Jau suaugęs, būdavo, klausia kurio nors:
„Ką dabar skaitai?“, ir jei tuo metu neskaitai nieko, tai
gėda. Pasakojo Vytautas Jurkus, Jonė Dambrauskaitė.
§2. Algis labai mėgo tokį žaidimą: pasakai jam eilutę
iš bet kokios poezijos knygos, o jis atspėja, kurio tai
poeto. Vienąsyk neatspėjęs mėgino ginčyti, kad iš
esmės čia yra tas pat, nes šitas poetas yra beveik tas
pats, kaip anas poetas. Bet atmintį vis dėlto labai gerą
turėjo ir laikė didele vertybe išmanyti tokius štai dalykus. Pasakojo Saulius Dambrauskas.
§3. Kartą Algis, tuomet dar pačiame jėgų žydėjime,
susiginčijo Žaliakalnio funikulieriuje su kažkokiais girtuokliais. Kadangi buvo nešinas savo mažamete Eglute,
kliovėsi nerašyta taisykle, kad prie vaiko trenkti nevalia,
o jam vis dėlto trenkė – tiesiai į veidą, net nosį sulaužė.
Tai jis, visas kruvinas, atbėgo apačion pas Dambrauskus,
paliko saugoti Eglutę, o tada jau vienas nulėkė atgal,
kokį keletą užpuolikų sulaikė ir pats pristatė į miliciją.
Šioji tačiau buvo kiek sutrikusi, mat nebuvo pratusi prie
tokių pristatymų. Pasakojo Saulius Dambrauskas.

§4. Sykį Algis – buvo, atrodo, 1985 m. – kartu su
Algirdu Saudargu, dėl savo „Volgos“ vadinto Stalčiumi,
Pelesoje pas Kruopienę skaldė malkas. Algirdas P.
skaldė rimtai išsijuosęs, o Algirdas S. – paskaldo, sustoja,
truputį pagalvoja ir sako: „Na, vis tiek bus Nepriklausomybė. Tai kas bus ministras pirmininkas? Na, kas gali
būti ministru pirmininku? Žinoma, kad Algirdas... Pa...“
Ir jau Patackas vejasi tą su kirviu, suprask: „Ne, negali
būti.“ Saudargas toliau: „Na, ministre pirmininke, man
tada kokį... švietimo... užsienio reikalų portfeliuką...“
Taip ir išsipranašavo, dviem kadencijoms. Tik Algirdas
Patackas ministru pirmininku netapo. Minties tos neprileisdavo. Pasakojo Ona Butkevičienė, Vytautas Jurkus.
§5. Bičiuliams Algio darbas melioracijoje buvo puikiai
pažįstamas. Kas tik nėra važiavę jam padėti – bent po
kartą ar du griovius šienavę visi. Algis sakydavo taip:
„Važiuokim pasimaudyt. Na, ir truputį pašienaut.“ Po
dalgį tada, ir važiuoja. O kur maudytis, tai jis jau visada
šventai atrasdavo, kad ir griovy kokiame. Pasakojo Saulius Dambrauskas.
§6. Vienu metu Algis mėgo eiti prie Kauno marių.
Nuėjęs perplaukdavo marias skersai ir parplaukdavo.
Mat buvo geras plaukikas, kol kartą ant jo užplaukė
motorinė valtis: šonkaulius kelis sulaužė ir nuplaukė,
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Dėdė Algis su Dambrauskų šeimyna. Ištrauka iš pokalbio, nepatekusi į nusidavimus (pasakoja Saulius Dambrauskas): „Atvažiavo
vieną savaitgalį pas mus Algis, sako „važiuojam į Palangą pasimaudyt jūroje“. Buvo vasario mėnuo. Ir išvažiavome visi, nors
maudėmės tai tik mudu. Buvo nuostabi diena, atsimenu, – gan šilta ir saulėta, net medžiai garavo. Sėdėjome parke prie Gintaro
muziejaus, šalia Kristaus statulos. Algis deginosi.“ Palanga, 1999 m. Nuotrauka iš Dambrauskų asmeninio archyvo.

likimo valiai paliko, o Algis pats parsikapstė. Pasakojo
Saulius Dambrauskas.
§7. Dar prieš Algiui tampant Seimo nariu, buvo
toks nusidavimas. Važiavo Dambrauskai automobiliu
ir pamatė Utenos gatve einantį Algį. Jie jam pypsinti,
o jis sau eina kaip ėjęs, nė galvos nepasuka: nuduoda,
kad nemato. „Va, eini ir nematai“, – sako jam. „Yra
tie, kurie važinėja, ir yra tie, kurie vaikšto“, – atsakė
rimčiausiai. Tiesa, kiek vėliau važinėjančiu tapo ir pats,
o pajudėti mėgo iš karto antru bėgiu, kaip su gaziku.
Pasakojo Saulius Dambrauskas, Vytautas Jurkus.

mėgindavo mažinti tarpininkai, eidavo su juo derėtis,
bet įtampai nemąžtant, būta ir pravaikštų. Šiaip tai visi
žinojo Algio ūmų reagavimą, todėl buvo sakoma – „Jei
kas, tai nuo Patacko gausi į nosį“. Pasakojo Vytautas
Jurkus, Saulius Dambrauskas.
§10. Dėdė Algis mokėjo susišnekėti su visokiais
žmonėmis. Prieš kokį pusmetį, vykdamas į knygos
„Litua“ pristatymą, pirmą kartą užsuko į savo tėvoniją
Karužuose, šalia Rudaminos gyvenvietės. Netoliese
traktoriais dirbo tokie žmonės, gan primityvūs – jų ko
paklausi, o jie ten šneka visokias nesąmones. Tačiau
dėdę Algį tuoj pradėjo gerbti. Pasakojo Vytautas Jurkus.

§8. Vienoje kelionėje bevairuodamas Algis iškėlė
teoriją, kaip reikia važiuoti ilgą kelią patamsyje:
„prisiklijuoji“ prie mašinos (geriausia sunkvežimio),
matai raudoną žiburėlį ir važiuoji ramiai paskui. Nors
ir užmigo tąsyk prie vairo, išvažiavo į priešingą eismo
juostą, pažadintas teorijos neatsisakė. Pasakojo Saulius
Dambrauskas, Jonė Dambrauskaitė.

§11. Algis turėjo neeilinių svajonių. Pavyzdžiui:
norėjo pasistatyti burinį laivą. Turėjo, sakoma, net brėžinius. Andai jau ir buvo pasidirbinęs laivelį – plaukiojo
su sūnumi, taip pat Algiu, po Kuršių marias. Sakė, kad
visus lenkdavo. Svajojo dar apie žirgus, tačiau ir šią
svajonę perleido jaunesnei kartai9. Bet štai atvažiuoja,

§9. Dėdė Algis Seime turėjo savą politiką. Jeigu
matydavo, kad kuris nors seimūnų piktavališkai kenkia
priimant labai svarbius valstybei nutarimus arba jei
įžeisdavo nepadoriai kaip nors, duodavo įspėjimą. Po
trijų įspėjimų kviesdavo garbės dvikovon – buvo joms
numatęs ir specialią vietą, kur vaizdo kameros nemato.
Nors pasiruošti leisdavo gal mėnesį. Susidariusią įtampą

9. „Ten [Marvelės žirgyne – I. Š.] bedirbant pasitaikė proga nusipirkti
balną – alga buvo mizeriška, vos užteko, bet kaip paskutinis asilas
iš tų pačių susitaupiau balnui... (Tas balnas su visom kamanom ilgą
laiką kabojo garbingiausioj vietoj mano kambary ant sienos. Kai
supratau, kad žirgo aš jau neturėsiu – padovanojau jį Dambrauskų
Elenytei, kuri irgi dėl žirgų ėjo iš proto...)“. Algirdas Patackas. Iš
„gatvinio“ sąjūdiečio atsiminimų. Literatūra ir menas, 2013 m.
gegužės 31 d., Nr. 3429.
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Dėdė Algis išsiveža Jonę garbės ratui nuo šaligatvio stebint šių eilučių autoriui su mažąja Goda ant rankų. I. Š. žiūri į fotoaparatą,
Goda – į dėdės Algio motociklą – kas kam rūpi. Joninės. Kaunas, 2005 m. Nuotraukos iš Dambrauskų asmeninio archyvo.

būdavo, ir tikrina: „Žinai, kodėl atsirado balnakilpės?“
Ir kitą kartą turi jam atsakyti. Pasakojo Saulius Dambrauskas, Elena Dambrauskaitė, Vytautas Jurkus.
§12. Dėdė Algis labai mylėjo lietuvių kalbą. Kai laikraštyje buvo paskelbtas pirmojo Nacionalinio diktanto
tekstas („Tėviškė“ pagal Antaną Biliūną), susodino
visus prie stalo kartu su juo rašyti. Net Sigutė, tuomet
pirmokė ar antrokė, ir ta bent kas antrą žodį rašė. Pasitikrinus klaidas, paaiškėjo geriausieji: dėdė Algis, padaręs dvi klaidas, ir Eimantas – vieną. Dėdė kuo ilgiausiai
tikrino Eimanto darbą, bet galiausiai turėjo pripažinti,
jog... nusivylė Biliūnu. Pasakojo Elena Jurkutė.
§13. Dėdė Algis mėgo sakyti, kad visi yra lietuvių
kilmės. Pavyzdžiui – Jurgis Krūmas (Džordžas Bušas).
Arba Dviperdys (Žeraras Depardjė). Tualetas taipgi: kai
į Lietuvą užėjo Napoleonas, prancūzai vis girdėdavo,
kad lietuviai eina į tūlą vietą, galop pradėjo patys tarti,
kaip nugirdę. Taip pat dėdė Algis sakydavo, kad visos
kalbos iš esmės yra lietuvių, tik sugadintos. Vienos du,
kitos tris kartus ir t. t. Seime dėl tokio kalbos nusimanymo su Algiu net nenorėta pyktis, nes bijota, kad išaiškins pavardės kilmę. Pasakojo Saulius Dambrauskas,
Jonė Dambrauskaitė, Vytautas Jurkus.
§14. Dėdė Algis važiuodavo švęsti Rasų į Punską –
palaikydavo tenykščius lietuvius. Ten sakė: „čia yra
Lietuvos kraštas, todėl čia reikia kalbėti lietuviškai“. Ir
kur beeidavo, į parduotuvę, ar į kavinę, visur kalbėdavo

lietuviškai. Jam atsako lenkiškai, o jis jokiu būdu. Taip
ir susišnekėdavo. Kartą, sėdint prie laužo, dėdė tarė:
„Paklausykite, kaip jie vis dėlto gražiai, švariai lietuviškai šneka.“ Pasakojo Elena Jurkutė.
§15. Dėdė Algis labai gerbė dviračius. Atsikratyti kad
ir senu kledaru jo akivaizdoje būdavo nevalia. Paprašytas detalės, mėgdavo brukti kokį dviratį. Sakydavo:
„Pasidaryk iš dviejų vieną.“ Turėjo sau pasidirbęs ir dvigubą dviratį. Pasakojo Saulius Dambrauskas, Vytautas
Jurkus.
§16. Dėdė Algis vaikams nusiduodavo truputį mistinis. Paskambindavo, būna, naktį kažkas į duris, toks
tamsiai apsirengęs įeina, tai vaikai tuoj po stalu. Pasakojo Vytautas Jurkus, Elena Jurkutė.
§17. Dėdė Algis mėgo pavežioti „savus“ motociklu.
Apveža tokį vaiką ratu aplink kvartalą, o čia jau kitų
vaikų prisirinkę: „Pavežkit, dėde, pavežkit.“ – „Svetimų
nevežioju“, – sakydavo, „savus“ taip ganėdino. Pasakojo Vytautas Jurkus.
§18. Dėdė Algis mėgo sekti vaikams siaubo pasakas,
tik tėvams jų klausyti neleisdavo. Ateina, būdavo, į svečius, ir eina prigulti. Vaikai pãskui, ir prasideda pasaka.
Pavyzdžiui, apie mirusią moterį su šviežia kavos
dėme. Snūduriuodamas dėdė darydavo vėjo intarpus.
Daugmaž: „Vū-ū-ū...“ Pasakojo Elena Dambrauskaitė,
Gabrielė Dambrauskaitė, Elena Jurkutė.
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§19. Dėdė Algis mėgo šposus. Kartą, tėvų tada
namie nebuvo, atėjo pas vaikus ir atsinešė nesaldžių
kukurūzų. Jiems juos bevalgant turbūt buvo matyti,
kad nepernelyg džiaugiasi, nes dėdė sako: „Mėgstate saldžius? Gerai, pasidarykime.“ Ir nurodė, ką jam
atnešti: puodelį vandens, cukraus. Tada staigiai įsipylė
vandens į burną ir pradėjo ant tų kukurūzų purkšti, o
nupurškęs apibarstė cukrumi. Paprašė tik tėveliams
nesakyti. Ragavo visi. Pasakojo Gabrielė Dambrauskaitė.
§20. Dėdė Algis labai gerbė moteris. Jei su vyrais ar
vaikais, atrodė, gali ką nori, lyg nuo grandinės nutrūkęs, tai moterims dažniausiai sakydavo „Jūs“, šiokį
tokį patosą palaikydavo. Nemėgo tik kai moterys jo
idėjas žlugdydavo. Jei skambindavo vaikams pakviesti
ten kur, o atsiliepdavo mama ar, neduokdie, močiutė,
sakydavo, kad jau tuoj tvarka bus, „ant cenzūros pataikiau“, „sunkiąja artilerija“ vadindavo. Kita vertus, jei
tris kartus iš eilės atsisakydavo patys vaikai, vadinosi,
jau tuoj skambės vestuvių varpai. „Ar skamba ten girdžiu kažkas?“ – tuomet paskambinęs klausdavo. Pasakojo Eimantas Dambrauskas, Jolanta Dambrauskienė
(mama), Ona Butkevičienė (močiutė).
§21. Dėdė Algis mėgo staigmenas. Įbėga staiga
vieną sykį ir sako, kad jam būtinai reikia gitaros. Buvo
tuomet parašęs Jonei gimtadienio proga eilėraštį, tik
deklamuoti norėjo su muzika. Akordų tačiau nenurodęs, liepęs „groti bet ką“. O muzikinės klausos Algis iš
tiesų ir neturėjo, labiau propagavo plėštines karo dainas. Mat joms klausa nebūtina, tereikia garsiai plėšti.
Pasakojo Saulius Dambrauskas, Jolanta Dambrauskienė,
Eimantas Dambrauskas.
§22. Vienu metu dėdė Algis dirbo Dariaus ir Girėno
stadione naktiniu sargu. Organizuodavo tokius naktinius turnyrus: atėjus nakčiai uždega arenoje šviesas ir
žaidžia, būdavo, futbolą. Pasakojo Saulius Dambrauskas, Jolanta Dambrauskienė.
§23. Dėdė Algis turėjo savą nuomonę apie krepšinio sirgalius. Sakydavo: garsiausiai šaukę „Žalgiris!“ ar
„Lietuva!“, greičiausiai būdavo pagaunami ir užverbuojami. Kartą šia tema šitaip tarė: „Vytautai, suprask, – čia
yra tik saldumynas. O saldumynų reikia kuo mažiau.“
Pasakojo Vytautas Jurkus.
§24. Dėdė Algis žaidė ypatingą krepšinį10. Dėl turėtų
savų taisyklių dar nepratusių su juo žaisti vaikų dažnai
buvo kaltinamas sukčiavimu. Taip pat mėgo rengti
krepšinio turnyrus Velykų ir Kalėdų išvakarėse. Močiu10. „Kauniečiui krepšinis yra modus vivendi, gatvės santykių dalis, bet
jokiu būdu ne „antroji religija“ – šitokiai banalybei ištarti kauniečio liežuvis neapsiverstų.“ Iš „Kauniečio konstitucijos“: Algirdas
Patackas. Pastogės Lietuva: Pogrindžio, Sąjūdžio ir Laisvės kronika.
Vilnius: Aidai, 2011, p. 322.
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tės net pykdavo: kaip čia dabar taip supratimo neturėti, – kas vedasi vaikus švenčių išvakarėse, kai ruoštis
reikia? Tėvai tačiau šventai išleisdavo, suvis įkalbinėdavo. Močiutes mokė: „Tai yra toks stilius.“ Pasakojo
Saulius Dambrauskas, Vytautas Jurkus.
§25. Sportuoti dėdė Algis kviesdavo vos blogas
oras. Jei lauke –20 °C, būtinai lauk skambučio. Ir apskritai – jeigu lauke šalta ir lyja, juo geriau kruša, tikimybė
sulaukti dėdės Algio, dažniausiai su dviračiu, smarkiai
išaugdavo. Pasakojo Vytautas Jurkus, Jolanta Dambrauskienė.
§26. Dėdė Algis mokėjo vaikus įtikinti. Jei tėvai,
būdavo, kviečia prie telefono ragelio, o vaikai choru:
„Ne, negaliu, man pamokos ruošti!“, tai vos tik paima
ragelį, jau, žiū, ir šypsosi – nori. Perduoda ragelį kitam –
ir tas jau kartu. Po pernykščiais lapais vargiai kuris
pasislėpdavo. O apgauti dėdei Algiui nebuvo sunku.
Paskambina Sigutei ir sako: „Bet juk Viltė11 važiuoja“, o
Viltei tą patį: „Juk Sigutė sakė – važiuoja“. Ir tiek. Pasakojo Saulius Dambrauskas, Sigita Jurkutė.
Klausėsi ir atsiklausęs nudavė Ignas ŠLAJUS

Happenings with Algirdas Patackas
This article, although dedicated to commemorate
a person, is not an obituary per se. The well-known
Algirdas Patackas (1943–2015), signer of the Act of
Independence, has already received quite many In
memoriam words since his passing away in early April.
This article is a glimpse at a conversation between
two families that he was especially close to. One is
that of Povilas Butkevičius (1923–1985), whom the deceased regarded as his teacher, even a guru. Another
family is that of Liudas Dambrauskas (1921–2003).
Both men were important figures in Lithuania’s struggle for Independence. The meeting of their relatives
took place in Kaunas, May 2nd of this year.
One could find it a rather unusual glimpse, as it
turns out that Algirdas Patackas was not only a straightforward and upright person, as he is widely perceived,
but at the same time an extremely playful human being, almost like a mythological trickster, especially with
his beloved children to whom he was simply “Uncle Algis”. Live stories, for the sake of genre called happenings, is what this article is really all about.

11. Viltė – mylimiausia Algirdo Patacko vaikaitė, kaip tik jos nuotrauka
tapo paskutinės Jo knygos „Litua“ viršeliu. „Prieš visus kagėbistus
galiu atsilaikyti, tik ne prieš Viltę“, anot Mindaugo Jurkaus, dėdė
Algis sakydavo.
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Vidinė žinojimo šviesa:
istorinė meditacija apie gnosticizmą
Vilisas BARNSTOUNAS
Gnosticizmas „Liaudies kultūroje“ jau nėra naujiena.1 Vis dėlto šis gilus dvasinis reiškinys Lietuvoje tebėra nepelnytai primirštas. Įdomus jis lietuviui galėtų būti mažiausiai dėl dviejų priežasčių.
Pirma, dėl jausminės dirvos, kurioje iškilo, dėl tos pamatinės nuotaikos, kurią atliepia ir į kurią atsiliepia. Tai nusivylimas bet kokiomis įprasto gyvenimo pastangomis, nebepakeliamas nuovargis nuo
bet kokių išorinių „iššūkių“, „uždavinių“ ar tik „pagundų“, kurios vien suvedžioja, išsekina ir palieka
tuščiomis rankomis bei tuščia širdimi. Ir kartu begalinės vidinės erdvės viltis – tarsi neaprėpiamas
žvaigždėtas dangus, naktį niekam nežinant užsilipus ant stogo. Gnosticizmas į tokią nuotaiką siūlo
pažvelgti kaip į išorinį postūmį ir vidinę trauką ryžtingam posūkiui – posūkiui į pažinimą, tiek savęs
pažinimą, tiek pažinimą apskritai. Plačiausia prasme, tai tas pats sprendimas, prie kurio žmogų
nuo neatmenamų amžių spaudžia evoliucija ir kuris tą evoliuciją, tiesą sakant, ir varo. Žmogus nuo
gyvulio juk tuo ir skiriasi, kad, užuot be galo sukęsis įpročių karuselėje, imasi pažinti ir galvoti...
Antroji priežastis, dėl ko gnosticizmas lietuviui gali būti įdomus, yra ta, kad jis yra suėmęs savin ir
itin dvasiškai perinterpretavęs kai kuriuos senųjų tradicijų mitus, kurių atšvaitų nesunkiai galėtume
aptikti ir mūsų mitinėje tradicijoje. O tai reiškia, kad ir joje slypi ne menkesnės dvasinių interpretacijų, savotiškos „mitinės teologijos“ galimybės, tik reikia išmokti pažvelgti į savo tradiciją atitinkamu žvilgsniu, iškelti jai atitinkamą klausimą. Gnosticizmas to savaip mus ir gali pamokyti.
Užtat šįsyk siūlome bent jau trumpą gnosticizmo istorijos ir pažiūrų apžvalgą (tiksliau, jos
ištrauką, apimančią ištakas ir seniausius laikus), kurią atliko Vilisas Barnstounas (Willis Barnstone),
„Gnostinės biblijos“ – svarbiausių įvairių laikų ir kraštų gnostinių tekstų rinkinio – vienas iš sudarytojų. Beje, rinkinio pratarmėje sudarytojai prisipažįsta: „Per visą šią knygą mes vengėme nereikalingos didžiosios raidės žodyje dievas ir kitų įasmenintų dvasinių galių bei aionų pavadinimuose.
Mes suprantame, kad žodis dievas gali būti pavartotas kaip dievybės vardas, vis dėlto dažniausiai
jis vartojamas kaip bendrinis terminas dievybei įvardyti, ir net kai sąvoka ‘dievas’ pasirodo besanti
vardas, ji vis tiek nepraranda dievybę žyminčio bendrinio termino prigimties“.2 Panašių sumetimų
vedamas autorius mažąja raide rašo ir žodį bažnyčia, turėdamas omenyje krikščionių Bažnyčią.
Neketindamas čionai su autoriumi ginčytis nei jį pagal save taisyti, vertėjas elgėsi atitinkamai.
Tikroji gnosticizmo kilmė nežinoma, o gal nė nebesužinoma. Ji nežinoma ne todėl, kad gnosticizmas būtų
atsiradęs iš niekur ir iš nieko. Mes maždaug žinome,
kur ir kada antikos laikais pasirodė ši dualistinė pasaulėžiūra apie šviesos, dvasios dievą ir tamsos, materijos
dievą, žinome ir tikėtinų šaltinių pavadinimus. Tačiau
teiginiai, tiek senųjų, tiek šiuolaikinių autorių, apie jų
santykį su šiuo plačiai paplitusiu ir gyvybingu mokymu
didžiai prieštaringi. Pasakojimai apie daugumą pasau-

lio dvasinių judėjimų – daoizmą, hinduizmą, budizmą,
zoroastrizmą, judaizmą – išskysta tarp galimybių ir
pasiekia mus veikiau kaip legendos nei kaip istorija.
Netgi pakankamai gerai dokumentuota ankstyvoji
krikščionybė, kilusi iš dviejų pagrindinių žydų tekstų –
Senojo ir Naujojo Testamento – skendi Naujojo Testamento, savo šerdinio šaltinio, legendose, kurios veikiau pridengia nei atskleidžia istorinę tikrovę. Ir mūsų
atveju žodis kol kas priklauso pačiam gnosticizmui. O

1. [Jonas, Hans. Gnostinė „Giesmė apie perlą“. Iš: Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 38–44 ir Jonas, Hans. Gnosticizmas, egzistencializmas ir
nihilizmas. Iš: Liaudies kultūra, 2008, Nr. 1, p. 33–42. – Laužtiniuose skliaustuose – pastabos vertėjo.]
2. [Meyer, M. Gnosticism, Gnostics, and the Gnostic Bible. Iš: The Gnostic Bible, edited by Willis Barnstone and Marvin Meyer. Boston &
London: Shambhala, 2003, p. 1, išn. 1.]
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jo šalininkai kalba apie žydiškąjį, krikščioniškąjį, zoroastrietiškąjį, budistinį, platoniškąjį, Aleksandrijos neoplatoniškąjį ir Egipto hermetiškąjį paveldą.
Taigi ar gnosticizmo pirmtakas tik vienas, ar jų
daug? Nors daug kas palaiko daugelio šaltinių pusę,
įvairios gnostinės minties apraiškos Artimuosiuose
Rytuose ir Aleksandrijoje turi gana daug bendro, kad
keltų mintį apie vienovę, pranokstančią sektas, kalbas ir šalis. Dualistus gnostikus nuo senovės graikų ir
romėnų teologijų, judaizmo ir beiškylančios krikščionybės skiria dvi pamatinės idėjos: 1) prielaida apie dvi
dievybes, ieškančias kelio į mūsų širdis: vieną – dvasios
ir amžinosios šviesos, kitą – tamsos ir laikinojo kūno;
ir 2) transcendentinis šviesos pradas, pasiekiamas dar
šiame gyvenime nušvitus Žinojimui ir žmogaus vienatvę atveriantis dieviškumui.
Gnosticizme išsivadavimas, nušvitus Žinojimui, gali
būti pasiektas dabar, ne tik kaip atpildas po mirties,
kaip krikščionybėje. Krikščioniškasis išsigelbėjimas –
žmogaus neregimas, nepaliudijamas, nepatiriamas –
liečia išimtinai pomirtinį gyvenimą. Jo neapčiuopiama
prigimtis davė pagrindą atsirasti gerai organizuotai
dvasininkijai, kuri teigia žinanti, kaip pasiekti išsigelbėjimą sekant Raštu, kurį tik ji viena sugebanti teisingai
interpretuoti. Tuo tarpu gnostikas gali eiti vienas, be
jokių dvasininkų, ir pasiekti savo tikslą dabar pat. Šia
prasme įtaigios Platono ir neoplatonikų metaforos bei
alegorijos, nusakančios tiesioginį mistinį išvadavimą,
regis, ir bus tas bendras vardiklis, kuris jungia visas kuo
įvairiausias gnosticizmo apraiškas.
Gnōsis, t. y. „žinojimas“, užtat ir yra visų tų tarpusavy
besivaržančių kuo įvairiausios kilmės sektų, vadinančių
save gnostikais, siekinys. Sokratui Platono lūpomis
pareiškus „pažink save“3, jau gimė vienas iš gnosticizmo
principų. Dar anksčiau žydų Biblijoje Ieva pasirinko
Pažinimo medžio vaisių, ir nuo tol žydų, krikščionių ir
musulmonų religijų šeimoje yra laikoma ydinga, svetima,
eretiška, kaip ir moteris apskritai. Tarp gnostikų, priešingai, ji yra pagirta už savo drąsą, nes vietoj nekaltybės
(nežinojimo) pasirinko žinojimą ir taip metė iššūkį žemę
ir žmones sukūrusiam dievui, kuris žinojimą saugo kaip
savo vieno nuosavybę. Tad Ieva – šviesos herojė, prometėjiškoji išvaduotoja iš tironiškos dievo valdžios. Tiek
Pradžios knygos, tiek vėlesniuose gnostiniuose mituose
(apie pasaulio kilmę, apie tikrąją jo valdytojų prigimtį ir
kt.) Ieva laikoma mitine gnosticizmo motina.
Tiek Mesopotamijoje, tiek palei visą Viduržemio jūrą
nuo Aleksandrijos iki Romos laikotarpiu maždaug nuo
200 m. pr. Kr. ligi 200 m. po Kr. pastebimas didelis dvasinių judėjimų pakilimas, iš kurių kiekvienas ieškojo savo
atsakymų į būties klausimus. Tai laikotarpis tarp Senojo
ir Naujojo Testamento, kai atsirado daugiausia nekanoninių apokrifų bei pseudoapokrifų, esėjų Negyvosios
3. Šis priesakas, pasak Plutarcho, buvo išrėžtas ir ant Delfų orakulo
šventyklos.
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jūros ritiniai ir Egipto Hermetinis korpusas. Šiuo misterinių religijų laikotarpiu charizmatiniai mesijai, filosofai,
teologai bei mistikai sukūrė ir tuos išminties ištarų rinkinius, mokymus bei mitus, dažnai užrašytus ritiniuose,
kurie paskui buvo suklasifikuoti kaip gnostiniai raštai.
Tačiau XX amžių šie gnostiniai raštai pasiekė tik pavieniais fragmentais graikų, lotynų, sirų, koptų, senovės
persų ir net kinų kalbomis kartu su keliais didesniais
graikiškais ir siriškais kūriniais, iš kurių ypač paminėtini
Hermetinis korpusas, datuojamas antruoju ar trečiuoju
amžiumi ir apimantis pačiam Hermiui Trismegistui
priskiriamą „Poimandrą“, ir gnostinių psalmių knyga
„Saliamono giesmės“. Ištisoms kartoms tyrinėtojų ir
šiaip besidominčiųjų pagrindinis žinių apie gnosticizmą
šaltinis buvo ankstyvosios krikščionybės tėvų raštai,
kurie, nors ir teikia patikimų žinių apie gnostikų pažiūras, buvo parašyti jas su pasibjaurėjimu atmetant. Ir štai
1945 metais Egipto smėlynuose aptikta Naghamadžio
(Nag Hammadi) biblioteka – tikras lobis tekstų, IV a.
išverstų iš senosios graikų į koptų kalbą. Šie daugiau nei
penkiasdešimt tekstų (kartu su kai kuriais dokumentais)
ir sudaro klasikinio gnosticizmo „Bibliją“.
Iš šiuolaikinių mokslininkų, tarusių savo žodį apie
gnosticizmo kilmę, pirmiausia paminėtini: Bentlis
Leitonas (Bentley Layton), savo darbe „Gnostiniai
raštai“ (The Gnostic Scriptures) išmaniai aptinkantis
gnosticizmo šaknis pirmiausia klasikinėje setėnų4 filosofijoje, nors užsimenantis ir apie graikakalbes sinagogas ir ankstyvąją krikščionybę (pirmiausia plg. Simoną
Magą, „Darbai“ 8.9–12); iškilus žydų mistikos ir Kabalos tyrinėtojas Geršomas Šolemas (Gershom Sholem),
savajame „Žydų gnosticizme, Merkabos mistikoje ir
Talmudo tradicijoje“ (Jewish Gnosticism, Merkabah
Mysticism, and Talmudic Tradition) ieškantis žydiškųjų
gnostinių pažiūrų ištakų; jo bendralaikis Hansas Jonas
(Hans Jonas, pirmas ryškesnis gnosticizmo interpretatorius), teigiantis gnosticizmą ėmusis radikaliuosiuose
Samarijos rateliuose. Italų istorikas Džovanis Filoramo
(Giovanni Filoramo) pažymi, kad „daugelis tyrinėtojų
teigia žydišką gnosticizmo kilmę“ ir kad Naghamadžio
gnostiniai tekstai patvirtina žydų įtaką, tačiau žydiškos
kilmės prielaidai pagrįsti, jo nuomone, stinga dokumentų.5 Vis dėlto kai kurie dokumentai pagrindžia
žydiškosios kilmės prielaidą: Justino „Barucho knyga“,
„Slaptoji Jono knyga“ ir kai kurie Jono Evangelijos skyriai. „Barucho knyga“ yra būtent žydų gnostinis tekstas
(Baruchas – Elohimo angelas) su kai kuriais krikščioniškais ir pagoniškais personažais, kaip kad Mozė, Jėzus ir
Herkulis. Gali būti, kad „Baruchas“ savo seniausiu pavidalu buvo grynai žydų knyga, o dabar mūsų turimas
keistas veikalas – tai žydų krikščionių periodu kažkiek
4. [Pagal biblinį Setą, trečiąjį Adomo ir Ievos sūnų; ang. atitinkamai
Seth ir Sethians.]
5. Filoramo, Giovanni. A History of Gnosticism. Oxford: Blackwell,
1990, p. 145.
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sukrikščioninta jo versija. Ir pats bandymas sukrikščioninti tik iš dalies pavykęs, nes ekumeniniai redaktoriai,
tarp dievų įtraukdami Herkulį, tuo parodė pripažįstą ir
pagoniškuosius gnosticizmo šaltinius.
Kalbant apie ankstyvosios bažnyčios tėvų pažiūras
į gnosticizmo šaltinius, paminėtinas Irenėjas Lionietis,
savo darbe Adversus haereses („Prieš erezijas“) griežtai
pasisakęs tiek prieš Valentino Aleksandriečio sekėjus,
tiek, be kitų, ir prieš eretiką burtininką Simoną Magą.
Bažnyčios tėvai „Gnosio kilmę paprasčiausiai priskyrė
Šėtonui“.6 Gnostikai atsimokėjo tuo pačiu, Senojo ir
Naujojo Testamento dievą paversdami demiurgu –
arba, trumpai drūtai, Šėtonu.
Ne visa bažnyčios tėvų polemika prieš gnostikus pasižymėjo neišmanymu. Tėvai iš Aleksandrijos Klementas
(mir. 215?) ir Origenas (185?–254?) buvo gerai susipažinę
su gnosticizmu ir, siekdami atremti Valentino mokyklos
Biblijos interpretaciją, išrutuliojo savą hermeneutiką,
grindžiamą alegoriniu Šventojo Rašto skaitymu. Tertulijanas buvo vadinamas „krikščionių gnostiku“, nes buvo
kalbama jį atradus tikrąjį žinojimą, tuo tarpu gnostikų
skelbiamas žinojimas buvęs netikras. Klemento mokinys Origenas, produktyviausias teologas ligi Augustino,
sudarė Biblijos redakciją, vadinamą Heksapla, ir iškėlė
trejopą Rašto skaitymą: pažodinį, etinį ir alegorinį.
Mėgdžiodamas gnostikus, Rašte ieškojusius ezoterinių
prasmių, jis išplėtojo Biblijos egzegezę, kuri susilaukė
bažnyčios pritarimo. Origenas buvo linkęs į gnosticizmą
ir tuo, kad žinojimą vertino aukščiau už tikėjimą.
Tačiau labiausiai gnostikai krikščionis įsiutino ne
tuo, kad piešė tokį nesimpatišką tradicinio dievo kūrėjo
portretą ir buvo į valdžią kylančios krikščionybės konkurentai – ankstyvoji krikščionybė turėjo daug rimtų konkuruojančių sektų, keliančių jai nemažą grėsmę, – o tuo,
kad atmetė esminę dogmą Jėzų turėjus dvi prigimtis:
žmogiškąją ir dieviškąją. Ortodoksui Kristus buvo kartu
žmogus ir dievas, o po kančios ant kryžiaus jis prisikėlė
ir, kaip dievo sūnus, nužengė į dangų. Tuo tarpu gnostikai neigė Kristų turėjus dvi prigimtis, žmogiškąją ir
dieviškąją, ir jo žmogiškąjį pavidalą telaikė būtent pavidalu – panašumu, regimybe. Tikrasis Jėzus jiems buvo
dangiškas ir negalėjo patirti žmogiškų kančių. Jie laikėsi
antrojo amžiaus doketinio tikėjimo, esą gyvendamas
žemėje Kristus tebuvo dieviškas fantomas, tik regimai
teturintis žmogaus kūną ir tik regimai miręs ant kryžiaus
(II a. doketizmas, nuo graikų dokein „atrodyti“, teigė
Kristaus dieviškumą ir pašiepė mintį Jėzų buvus kartu
žmogų ir dievą). O kadangi Jėzus Kristus nemirė žmogaus mirtimi nei jokia dievo mirtimi, vadinasi, nebūta
nei jokio prisikėlimo, nei nužengimo dangun. Panašiai
vien regimybė tebuvusi ir jo kančia, ir daryti stebuklai,
ir nuveikti darbai. „Pirmojoje Jokūbo Apokalipsėje“
6. Rudolph, Kurt. Gnosis: The Nature and History of Gnosticism. San
Francisco: Harper Collins, 1983, p. 275.

iš „Naghamadžio bibliotekos“ (kodeksas V.3.15–20)
išaukštintasis Kristus drąsina po nukryžiavimo gedintį
Jokūbą: „Aš esu tas, kuris manyje buvo. Niekuomet aš
nesu išgyvenęs jokios kančios.“ O iš tų, kurie manėsi
galį jį įskaudinti, – iš savo kankintojų – Jėzus juokiasi:
„Aš juokiaus iš jų neišmanymo“ („Antrasis didžiojo Seto
traktatas“, kodeksas VII.2.56 iš „Naghamadžio bibliotekos“). Dauguma gnostikų sektų neigė Jono Evangelijos
sakinio „tas žodis tapo kūnu“ (1.14) įprastą simbolinę
interpretaciją, pagal kurią, dievo žodis įsikūnijo Jėzuje,
kuris tuo pat metu buvo ir pats šventas žodis, ir žmogus. Šių dalykų neigimas bažnyčiai buvo anatema, tad
gnostikų ir doketistų byla buvo smulkiai išnagrinėta,
o jie patys už šią siaubingą ereziją Irenėjaus Lioniečio,
vyskupo Ignoto Antiochiečio ir Hipolito su Klementu
Aleksandriečiu pasmerkti.7 Paskui dar gnostikai buvo
pasmerkti Augustino, jaunystėje buvusio aršiu manichėju, todėl pažinusio gnosticizmą iš vidaus.
Bažnyčios tėvai buvo susirūpinę. Štai turime žemišką
žydų Izaijo knygos mesiją, evangelijose tapusį išgelbėtoju Jėzumi, kurį gnostikai pavertė dievybe, primenančia
angelą, nors tai nei žmogus, nei dievas. O dar aukščiau
už Jėzų stovi gnostikų šviesos dievas, kovojantis su savo
varžovu – nevidonu Biblijos dievu. Tamsybininko titulą
Biblijos dievas kūrėjas pelnė už tai, kad sukūrė vyrą
ir moterį, kuriuose tarsi kalėjime įkalino dieviškąsias
šviesos daleles, nupuolusias iš pleromos, t. y. pilnatvės
(aukščiausiojo prado gnostikų teogonijoje). Taip, Biblijos
dievas sukūrė ir šviesą, tačiau ši išorinė šviesa tėra laikina
iliuzija. Tikroji šviesa yra žmogaus dvasia. Gnostikas stengėsi pelnyti nušvitimą siekdamas vidinės šviesos. Pažinti
savyje šviesos dalelę ir šitaip, per žinojimą, ja tapti reiškė
ištirpti amžinybėje. Aišku, kad gnostikai – eretikai. Jie
manė patys galį tapti šviesa, arba dievu – kad ir kaip šį
dieviškąjį pradą pavadintume, – asmeniškai, neprašydami pagalbos iš įpykusios bažnyčios, kuriai jie užtat
reiškė blogį ir kuri juos už tai galiausiai išnaikino.

Žydiškasis dėmuo gnosticizmo
užuomazgoje
Viena iš įdomių gnosticizmo kilmės hipotezių yra
minėta žydiškoji, išsakyta Šolemo ir Granto. Grantas
teigė ankstyviausius gnostikus buvus I a. pr. m. erą
žydus, nesulaukusius žadėtojo mesijo atėjimo, todėl
7. Klausimas, ar Jėzus turėjo dvi prigimtis (žmogiškąją ir dieviškąją), ar
tik vieną (dieviškąją), ortodoksus krikščionis ir įvairias sektas skaldė
daugiau nei tūkstantmetį. Pavyzdžiui, VI a. Bizantijos imperatorius
Justinianas svyravo dėl monofizitų, irgi teigusių Jėzų buvus vien tik
dievą. Sektų, teigusių Jėzų buvus vien dieviškos prigimties, buvo
daugybė, pradedant ankstyvaisiais montanistais, gnostikais bei
doketistais ir baigiant X–XI a. Konstantinopolio, Bosnijos bogomilais
ir dar vėliau jų įpėdiniais katarais šiaurės Italijoje ir pietvakarių Prancūzijoje. [Bogomilai, manoma, yra padarę įtaką slavų tautosakai,
turinčiai nemažai paralelių, arba gretinių, ir su baltų tautosaka.]
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nusivylusius ir ėmusius gręžtis kitur bei į vidų. Įvairiose
Izraelio vietose vis pasirodydavo mesijiškų veikėjų,
tiesa, ne tokių radikalių kaip Jėzus (ar bent jau interpretuotojų sukurtasis Jėzus), užtat jų gyvenimai yra
paliudyti istorinių dokumentų, kurių Jėzaus gyvenimas, išskyrus evangelijas, neturi. Mišnoje ir Talmude
aptinkame daugybę religinių asmenų, veikusių anapus
pagrindinių žydų sektų. Maištingoji Galilėja pagimdė ne
tik Jėzų, bet ir vienalaikius su juo chasidų mesijus, tarp
kurių itin pagarsėję savo išgydymais bei stebuklais buvo
Honis ir Hanina. Tikėtina, kad ir pats Jėzus buvo chasidų
mesijas, kaip kad teigia Geza Vermes savo knygoje „Permainingi Jėzaus veidai“, ir visi šie charizmatikai, kaip ir
Jėzus, buvo ekscentrikai tradicinių religinių mokymų
atžvilgiu.8 Šiuo neramiu laikotarpiu, kai buvo karštai
ieškoma dvasinio nušvitimo pranašų, gnostikai padarė
savo įnašą – iškėlė asmeninio išsigelbėjimo viltį.
Šiaip jau reikia atminti, kad ne tik rabino Jėzaus, bet
ir viso judaizmo veidai yra permainingi ir gausūs. Jie kito
su kiekvienu nauju interpretuotoju, kurio interpretacijos irgi kito kiekvieno jo paties interpretuotojo akyse.
Tarp šių permainingų veidų, aprašytų Šolemo, Granto
bei kitų, buvo ir žydų gnostikai, kurie paliko mums
seniausią išlikusį gnostinį tekstą – „Barucho knygą“.

Vardas Eden žymi daug ką: sodą, žemę, Izraelį, tai Ievos
ir motinos žemės simbolis. Ir vėlesnėse spekuliacijose
nežinomasis dievas, pasireiškiantis įvairiais pavidalais,
turi tiek vyriškąjį, tiek moteriškąjį dėmenį ir yra vadinamas visų mūsų motina-tėvu, tai dievas, apimantis ir
moteriškąjį pradą arba apraišką. Moteriškoji apraiška
paprastai yra Sofija – išmintis. Dėl tam tikro sutrikimo
ir nedarnos pačiame dieve ji tampa atskirta nuo jo,
nupuola iš pleromos ir sukuria pasaulį. Atsižvelgdamas
į krikščioniškojo gnosticizmo žydiškąsias ištakas bei
glaudžias sąsajas tarp gnosticizmo ir ankstyvosios bei
vėlyvosios Kabalos, Grantas pastebi Justino judaizmą
esant „panašų į mistinį judaizmą, aptinkamą [viduramžių ispaniškajame] Zohare, kur Jahvė yra vadinamas
tėvu, o Elohim – motina“.10

Neviltis ir atsigręžimas į šviesą

Prieš pasigirstant svarbiausioms krikščioniškosioms
gnostinėms spekuliacijoms, jau buvo žinomos heterodoksinio judaizmo ir ankstyvųjų žydų krikščionių
gnostinės sistemos. Iš pastarųjų seniausiomis Irenėjas
paskelbė esant Simono Mago, Menanderio ir Saturnino doktrinas. Jie neigė Biblijos dievą sukūrus pasaulį,
šį darbą perduodami angelams. Justinui priskiriama
„Barucho knyga“, kurią težinome vien iš parafrazės
Hipolito „Visų erezijų atmetime“, atstovauja bene
seniausiai gnostinės minties vystymosi pakopai. Grantas vadina ją „kone grynai žydiško gnosio pavyzdžiu...
kuriame remiamasi trimis pradais: dviem vyriškaisiais
ir vienu moteriškuoju“.9 Ją sudaro stebėtinas tradicijų
mišinys, kuriame pirmasis iš minėtųjų vyriškųjų pradų
yra viso kosmoso tėvas Priapas, o žydų Elohimas – tik
šio pasaulio tėvas ir moteriškojo prado, vardu Edem
(Eden), meilužis. Elohimas Adomui įkvėpė dvasią, o
Edem pirmajam žmogui įkvėpė sielą. Baruchas (hebrajiškai „palaimintasis“) – tai kartu gyvybės medis ir
vyriausiasis angelas. O Naas („gyvatė“) – gėrio ir blogio
pažinimo medis ir kartu vyriausiasis angelas-motina.

Pasukti į gnosticizmą žydus neabejotinai privertė
pražūtingoji romėnų okupacija. Žlugus sukilimui Jeruzalėje (66–70 m.), žydų vargus dar labiau pagilino Antrosios Šventyklos sugriovimas (70 m.). Tai, kad dievas taip
ir nestojo jų ginti, palaužė paskutinę viltį sulaukti pagalbos iš išorės ir atvėrė kelią į gnosticizmą. Grantas šitaip
apibūdina žlugimo ir nevilties sukeltą krizę: „Kad ir kaip,
o gnostikams teko tapti eks-žydais, savosios religijos
išdavikais, nes jie nusigręžė nuo savo dievo Kūrėjo“.11
Kai Šventyklos ir Jeruzalės sugriovimas žydus visiškai
parbloškė ir pavertė tremtiniais, būsimieji žydai krikščionys, Evangelijų autoriai, šią istorijos negandą pavertė
bausme žydams už tai, kad jie nepripažino savo mesijo,
ir kartu atpildu bei viltimi tiems, kurie jį pripažino. Nors
tikrovėje žudomi ir varomi iš savo sunaikinto miesto
buvo tiek žydai, tiek žydai krikščionys. Būtent ši diaspora
ir tapo prielaida tiek gnosticizmui, tiek krikščionybei
paplisti. Krikščioniškajam judaizmui atsidūrus pagonių
pasaulyje, naujoji sekta netruko pataisyti šeštadienio,
apipjaustymo ir mitybos draudimų įstatymus taip, kad į
krikščionybę būtų galima atversti kuo daugiau žmonių.
Tuo pat metu persekiojimai ir negandos, patiriami tiek
žydų, tiek žydų krikščionių, daugelį privedė prie gnostinio sprendimo, pasireiškusio tikru gnosticizmo protrūkiu
visuose naujuosiuose krikščionių kraštuose.
Užuot sieję savo viltis su šventikais ir tradicinėmis
kulto vietomis, šie žydai heterodoksai pasirinko šviesos
ieškoti viduje. Gnostikui toji šviesa – tai dvasia, kurios
kontempliacija veda į dievo pažinimą ir įgalina atsiduoti
dievui savyje, o kai kam gal net tapti dievu savyje.12

8. Vermes, Géza. The Changing Faces o Jesus. New York: Compass
Viking, 2000. Gnostikams Jėzų įvairiais pavidalais – kaip mesiją,
angelą ar dievą – priėmus, toks doketinis Jėzus buvo suprantamas kaip grynai gnostinė figūra, o Jono ir Tomo evangelijos tapo
kertiniais gnostinio kanono tekstais.
9. Grant, Robert. Gnosticism and Earsly Christianity. New York: Columbia University Press, 1966, p. 19.

10. Ten pat, p. 23.
11. Ten pat, p. 26.
12. Daugiau apie gnosticizmą kaip į save nukreiptą religiją žr. Scholem, Gershom. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and
Talmudic Tradition. New York: Jewish Theological Seminary of
Amerika, 1960, p. 21 ir t.

Žydiškoji „Barucho knyga“
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Kūnas paliekamas sau, o iš žemiškojo laiko ištrūkstama
per vidinę šviesą. Pažinti šią šviesą, ar būtį, reiškia
ištrūkti iš laikinos kūniškumo nelaisvės šioje materialioje žemėje ir sugrįžti į šaltinį – į amžinosios šviesos
šventovę, iš kurios andai čia krito dvasios kibirkštis.
Pasaulio religijose siekis savo minties pastangomis
ištrūkti iš įprasto laiko ir materijos į nepaprastą dvasios
ir apreiškimo matmenį šiaip jau žinomas mistikos vardu.

Mistinio šuolio prigimtis
Mistika – tai reiškinys, įvairiausiais pavidalais aptinkamas tiek Rytuose, tiek Vakaruose, visuose žemynuose, ir kiekviena religinė sekta jį apibūdina savais terminais. Kartais jis yra atstovaujamas šamano arba praktikuojamas kaip asmeninė heterodoksija kurios nors
nusistovėjusios religijos paribiuose (Paracelsas, Teresė
Avilietė, Bėmė (Boehme)). Kartais jis slypi pačioje tikėjimo širdyje – tą galima pasakyti apie budizmą, gnosticizmą, senovės chasidus ir vėliau Kabalą. Mistinis įvykis
gali būti vadinamas nušvitimu arba visa ko liautimi –
nirvana, arba nušvitimu, pasiektu liovusis liautis. Persų
sufijai vadina tai paukščių sąskrydžiu, o japonų dzenbudistai – satori. Bandymai tai nusakyti pareikalauja
kuo įvairiausių metaforų, kaip antai Platono „keturi
suvokimo lygmenys“ arba Pseudo Dionisijo ir Kryžiaus
Jono „neigimo kelias“, arba Filono Aleksandriečio ir
vėlgi Kryžiaus Jono „kopėčių pakopos“. Atskiros pakopos gali reikšti tamsą, nušvitimą ir jungtį, neišvengiamai patiriamą užsimiršus ekstazėje. Įvairios pakopos
paprastai mena kosminį pakilimą nuo kūno jutimų per
sielą į šviesą ir žemiškosios sąmonės praradimą. Kylantysis miršta įprastam laikui ir iškeliauja į dvasios šaltinį.
Esminis klausimas – su kuo yra ta siekiamoji jungtis?
Su dievu? Su panteistiniu viskuo? Su budistų tuštuma?
Su plotiniškuoju Vieniu? Su gnostikų šviesos dalele?
Šios jungties prigimtis – migločiausias klausimas visoje
mistikoje. Du pamatiniai skirtingi jos tipai yra monistinis ir teistinis.
Jei visatos pradą, prie kurio veržiamasi pakilti, pavadinsime dievu, tai mistikas monistas siekia su dievu
sutapti ir visiškai jame ištirpti, o teistas mistikas – su
dievu bendrauti ir jam atsiduoti, neprarasdamas savo
asmens tapatybės. Monizme subjektas ir objektas
tampa vienu, mistikas susilieja su dievybe – antai šventoji Teresė kalba apie upėn įkritusį vandens lašą – ir
šitaip pasiekia vienį (enosis) bei dieviškumą (theosis).
Monizmas gali būti neoplatoniškas ir krikščioniškas.
Kryžiaus Jonas (Juan de la Cruz) siekia save panaikinti,
prarasti dievuje, tapti su dievu viena, išliekant vienintelei tapatybei – dievo. Krikščionys gnostikai savo mistinį
patyrimą paprastai apibūdina pagal monistinį pavyzdį,
kai nuo visiško pradinio nežinojimo (tamsos ir pasiklydimo agnosia, kuriai priešpriešinamas gnosis) einama

prie visiško nušvitimo ir galutinės jungties. Sutapimo su
dievu, išėjimo į šviesą ir virsmo šviesa vaizdiniai aptinkami ir Plotino darbuose, kuriam žmogus galiausiai
„tampa Vieniu“, ir visai panašiai pagoniškuose gnostiniuose raštuose, priskirtuose Hermiui Trismegistui. Čia
siela kyla per sąmonės lygmenų sferas. Hansas Jonas
aprašo kūne tebesančios sielos kelionę, kuri galų gale
„pasiekia Absoliutą kaip imanentišką, nors ir laikiną
būseną“. Šiuo atveju „objektyvios pakopos išverčiamos
į subjektyvius patyrimus, kurių kulminacija išgyvenama
kaip ekstazė, gnostinis mitas pavirsta (neoplatoniškąja
ir vienuoliškąja) mistika ir šiuo nauju pavidalu jis išlieka
dar ilgai išnykus pirminiams mitiniams vaizdiniams“.13
Kaip priešingą platoniškajam mistiniam susiliejimui
bei vieniui, Martinas Buberis savo knygoje „Aš ir Tu“
atmeta monistinę „aš ir dievas esame viena“ sampratą.
Teistui pati mintis, esą galima sutapti su dievybe, yra
gėdinga, neigianti nepriklausomą Kūrėjo būtį. Teistinė
mistika, būdinga Biblijai, žydų gnostikams, kabalistų
Zoharui ir daugumai renesanso ieškotojų, laikosi visiško
žmogaus ir dievybės atskyrimo. Kaip teigia Šolemas,
žydų mistikas „išlaiko tam tikrą atstumo jausmą tarp
Kūrėjo ir Jo kūrinio“.14 Šį asmens ir dievo dualizmą dažnai simbolizuoja merkaba – dieviškoji važiuoklė, kuri
pakyli sielą į dangų pas dievą, nušviestą dievo artumo,
tačiau neišnykusią dievuje ir juo netapusią. Pakilimas,
atsidavimas – taip, bet ne susiliejimas.
Dieviškosios važiuoklės įvaizdis remiasi Ezekielio
pranašyste (1.10) ir yra pamatinė žydų mistikos metafora. Negyvosios jūros ritiniuose piešiamas įspūdingas
paveikslas, kaip kerubinai laimina kylančią važiuoklę, gabenančią sielą dievo artuman. Tik skaitant šį
kerubinų ir merkabos aprašymą reikia turėti omeny,
kad kerubinai (angeliukai) žydų tradicijoje nė kiek
neprimena sentimentalių Rafaelio „Siksto Madonos“
nutukusių vaikiukų, o veikiau daugiaveidžius Pikaso
(Picasso) groteskus, nes pavyzdžiu imti Ezekielio pranašystės kerubinai ir serafimai, plasnojantys apie dievo
sostą, yra keturveidžiai ir ketursparniai: „Kerubinai
laimina važiuoklę virš dangaus skliauto, liaupsindami
ugninio skliauto didybę po šlovingojo sostu. Ir po jos
riedančiais ratais šventi angelai naršo pirmyn atgal –
švenčiausiųjų dvasių ugniniai pavidalai; ir aplink juos
srovena tarsi ugnies upokšniai, tarsi žėruojanti bronza,
daugybės tauriausių spalvų spindesys, neapsakomų
atspalvių didingas šokis“.15
13. Jonas, Hans. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God
and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 1963,
p. 165–166.
14. Scholem, Gershom. Major Trends in Jewish Mysticism. New York:
Schosken Books, 1954, p. 14. [Beje, knyga išleista lietuviškai:
Scholem, Gershom. Žydų mistika ir jos pagrindinės srovės. Vilnius:
Aidai, 2009.]
15. Vermes, Géza. The Dead Sea Scrolls. New York: Penquin Books,
1962, p. 212–213.
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Žydiškoji teistinė pakilimo tradicija remiasi bibliniais
šaltiniais – tiek žydų gnostikai ir viduramžių kabalistai,
tiek šiuolaikiniai interpretuotojai lankosi pas dievą taip,
kaip andai biblinis Enochas, nepraradęs savo asmens
nei sielos. XVI a. šią tradiciją tęsia ispanų mistikas
poetas Luisas de Leonas (Luis de León, 1527/8–1591).
Vienuolis augustinas iš Naujųjų krikščionių (converso),
kurio prosenelė Leonora de Vijanueva (Leonora de
Villanueva) 1512 m. buvo sudeginta ant laužo, Leonas
sielos pakilimui pas dievą perteikti pasirinko muzikines
ir dangiškas metaforas. Tačiau nėra jokio susiliejimo
su akinančia dievybės šviesa. Važiuoklei kirtus aukščiausios sferos ribas, siela, prieš užsimiršdama taikoje
ir ramybėje, vis dar girdi ir jaučia. O savo dieviškojo
Kūrėjo artume ji vėl atgauna žmogiškąsias savybes:
„Štai siela plūduriuoja
saldybės jūroje, paskui apsisuka
kelis ratus ir skęsta,
jokių triukšmų netrikdoma klausa, jausmais.
O palaimingas išnykime!
O nešanti gyvenimą mirtie! Saldus užsimiršime!“

Pakilimas į amžinybę gyvam tebesant
Savęs pažinimo patyrimams nusakyti gnostikai
išplėtojo savitą kalbą, pagrįstą tiek Aleksandrijos platonikų filosofiniu žodynu, tiek bibline, klasikine graikų ir
senovės Egipto mitologija. Remdamiesi šiais šaltiniais
jie sukūrė savitą kosmogoniją (vaizdinius apie pasaulio
sukūrimą) ir teogoniją (apie dievų sukūrimą), taip pat
savo fantastines simbolines legendas.
Gnostikų požiūriu, žmogų, nors įkalintą žemėje,
sudaro trys gyvybiniai dėmenys: materialus kūnas,
laikina siela ir amžina dvasia. Ribojamas šios psichofizinės trejybės, net tebebūdamas gyvas, jis yra laisvas
pakilti nuo kūno ir sielos į amžinąją dvasią, iš tamsos
į visiško nušvitimo laisvę. Šios įkvepiančios radikalios
idėjos atvėrė begalinių vidinių galimybių kelius. Nors
apskritai ne naujos, šios savitos gnostinės pažiūros vis
dėlto sukūrė naują, viliojančią alternatyvą normatyvinei religijai, bet kokias įžvalgas sukaustančiai į dogmą ir
biurokratiją dėl pasaulietinės valdžios, idant nuslopintų
netikėlius ir užgniaužtų kūrybišką vienatvę. Gnosticizmui įvairiais pavidalais plintant po visą senąjį pasaulį,
šis patrauklus žinojimo, šviesos ir dvasios sudievinimas
sudarė patį jo branduolį.
Apie mūsų eros pradžią gnosticizmas sukilo Artimuosiuose Rytuose, Egipte ir visoje europinėje Romos
imperijoje. Anuo neramiu diasporos, prislėgtumo, intensyvių spekuliacijų ir apsišaukėlių pranašų bei mesijų
laiku gnostikai pasirinko meditatyvų žvilgį. Jų dualizmas
reiškė įtampą ne tik tarp dviejų nesutaikomų dievų, bet
ir tarp išorinio kūno ir vidinės dvasios, ir šiedu žmogaus
dėmenys tapo visiškai išskirti. Dekartiškasis proto ir
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materijos skilimas nėra naujiena, bet gnostikų atvejis
ypatingas tuo, kad sąmonė jiems buvo viskas, o visa
kita – tik našta. Kūnas tėra materija. Jų nusigręžimas
nuo kūno – tai ne azijietiškas asketizmas ir ne puritoniškasis pasibjaurėjimas kūnu. Tiesiog sąmonė vienintelė
žmoguje gali atsigręžti į šviesą. Šia prasme matyti, kokie
artimi gnostikai yra plotiniškajam pasinėrimui į Visetą,
Saulę, Gėrį, kai visa kita tėra iliuzija. Gnosticizme, kurį
Plotinas šiaip jau išjuokė, viduje kylama į pilnatvę, siekiama bent vienu žvilgsniu patirti trokštamąją šviesos
pleromą. Išskyrus savitą žargoną ir metaforas, gnostikų
mistinis šuolis į neatidėliojamą išsigelbėjimą ir platonikų kelias į jį iš tikrųjų nedaug kuo skiriasi. Abu siūlo
išsigelbėjimą dabar pat, šiame gyvenime, priešingai nei
ortodoksinės abraomiškosios religijos, kurios vienokį
ar kitokį išsigelbėjimą pasilaiko kaip atpildą po mirties.
Kabalistai ir krikščionys mistikai, atsidurdami ant erezijos ribos, irgi kalba apie pakilimą pas dievą, atsidavimą
dievui arba pasinėrimą į dievą, savo kelionę jie irgi atliko
tebebūdami gyvi, nors, reikia numanyti, ji ir vyko anapus
laiko. Vis dėlto jų patyrimas nuo gnostikų iš esmės skyrėsi tuo, kad susitikimas ar susiliejimas su dievu nebuvo
suvokiamas kaip galutinis išsigelbėjimas, įmanomas tik
kaip atpildas po mirties, tuo tarpu gnostikai dabar pasiekia visišką galutinį išsigelbėjimą, kurio nebegali atšaukti
nė būsima mirtis. Nors tai ne visuomet pripažįstama,
gnostinis išsigelbėjimas čia ir dabar moralę padaro ne
tik antraeilę, bet, kaip ir Toros judaizme, nebeištaisomą,
be jokių pomirtinių vilčių. Tik Tora besiremiančiam žydui
atpildas už gerus darbus yra dievo artumas ir turtingas,
padorus, ilgas gyvenimas žemėje, o gnostikui – bent
trumpas dvasios atsiskyrimas nuo kūno, nuo žemės ir
sugrįžimas į savo šaltinį, sutapimas su tuo šviesos šaltiniu ir tuomet vėl sugrįžimas į žemę, į savo kūną ir sielą,
nuramintam šios savo tapatybės žinojimo.

Žydų, krikščionių ir gnostikų dievas
Judaizme dievas yra pagrindinė galybė, o Šėtonas
(pažodžiui „priešininkas“) – vos kelissyk tepaminėtas
dievo dvariškis (Job 1–2 ir Zch 3.1–2). Jis tėra dievo
prievaizdas tarp žmonių, ir tik 1 Kr 21.1 neaišku, ar jis
dievo priešininkas, ar žmonių. Net ir šiuo vieninteliu
tikėtinu blogio ir opozicijos atveju jis tėra palyginti
menkas neklaužada. Dieviškų galių atžvilgiu judaizmas
nėra dualistinis, ir Toros dievas tarp žydų dievybių, be
pirma bandžiusių konkuruoti kanaaniečių dievų, neturi
sau konkurento. Ko gero, dėl persų (zoroastrizmo) įtakos krikščionys išstūmė Šėtoną iš dangaus į požemius,
bet vis dėlto tesuteikė jam ribotas galias. Šėtonas ir
jo demonai gali sukelti kūno bei sielos negalavimų ir
nuolat vesti į pagundas, tačiau nelabajam Šėtonui toli
ligi dievo visagalybės. Jo pragaras – ne koks kitas didis
dangus, ne kosminės kūrybos, o tik bausmės vieta. Iš
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tiesų Šėtonas pats yra kalinys savo valdose, Apreiškimo
Jonui ugnyje arba Dantės ledynuose, ir toli gražu negali
lygiuotis su žydų ir krikščionių Visagaliu, kurio didybę
perteikia žydiškas biblinis jo vardas El Šadai „kalnų dievas“ arba „galybės dievas“.
Visiška priešingybė menkam žydų Šėtonui ir bent
jau bauginančiam vėlesnių krikščionių velniui yra gnostikų demiurgas, kuris yra ne kas kitas, kaip pats didysis
gerasis Biblijos dievas kūrėjas16, dabar demoniškai veikiantis pačioje pikčiausio blogio irštvoje. Bet nors savo
gerumą dievas kūrėjas praranda, jis išlieka visagalis, nes
tai juk jis sukūrė šį pasaulį. Jam ištarus žinomą „tebūnie
šviesa“ (iliuzijos šviesa), Ieva su Adomu pateko į žemės
spąstus, o dievas patapo jų sielų prievaizdu.
Šitaip sukeitus galių santykius, žydų krikščionių
dievo požymiai tapo padalyti tarp dviejų priešingų
dievų. Tai dvasios dievas, kurio požymiai yra šviesa ir
žinojimas, ir materijos dievas, kurio požymiai yra tamsa
ir nuodėmė. Įvairiuose tekstuose nuo Kinijos iki Vakarų
Europos Jahvė įgauna visokius bjaurius ir baisiai skambančius vardus, tokius kaip Jaldabaotas, Sakla ar Samaelis. Kaip ir nupuolęs Liuciferis, jis yra visokio blogio viršininkas ir valdytojas, kurio pagrindinis užsiėmimas – jo
kūriniai žemėje po šia vis besisukančia aplinkui saule.
Buvusį aukščiausiąjį dievą – šio pasaulio iliuzijos
kūrėją – pakeičia vidinis šviesos dievas, kurio valdos –
visur, kur tik esama sąmonės. Žemėje irgi nėra vien
gryna materija ir tamsa, į kurias reikia žiūrėti tik kaip
į kliūtį ir peržengti, – čia esama ir šviesos dalelių, kurių
reikia ieškoti ne bažnyčioje ar išoriniame danguje, o per
meditaciją. Vidinis šviesos dievas reiškia sugrįžimo viltį.
Akivaizdu, kad gnostikai judėjų krikščionių teologiją apvertė aukštyn kojomis. Jie turėjo drąsos Jahvę
padaryti tuščiagarbiu šios žemės ir joje įkalintų būtybių
kūrėju, o daugelyje savo raštų – netgi tiesiog velniu.
Šis visiškas apvertimas turi būti suprantamas gan painiame istoriniame kontekste. Gnostikai konkuravo su
krikščionimis ortodoksais, ir kiekviena iš sektų stengėsi
nuslėpti savo kilmę. Pirmieji krikščionys buvo žydai.
Kita vertus, atsispirdama nuo judaizmo, krikščionybė
žydus demonizavo. Evangelijoje pagal Joną 8.44 rabinas Jėzus žydams sako: „Jūsų tėvas – velnias“. Vystydamasi krikščionybė iš esmės dekonstravo judaizmą,
sumenkindama viską, pradedant Tora ir baigiant jos
„laikinu“ dievu. Nors kalbant apie „žydų nužudytus“
pranašus ir piktą bei kerštingą žydų dievą – kaip priešybę Naujojo Testamento dievui, teigiančiam meilę ir
pasigailėjimą, – žydai buvo pažeminti, jų dievas buvo
atmestas gana keistu būdu: neturėdami savojo Rašto,
ankstyvieji krikščionys žydai ir krikštyti pagonys I–II
amžiuje visiškai priklausė nuo žydų Biblijos kaip savo
vienintelės knygos – kaip knygos, kuri išpranašavo
16. Kai kuriuose reikšminguose gnostikų traktatuose, tiesa, pasaulį
ir žmogų sukuria ne biblinis dievas, o Sofija.

krikščionių mesijo atėjimą. Galiausiai tasai žemiškasis mesijas, vardu Jėzus Kristus (Ješua Mašiah), tapo
aukščiausiuoju dievu, tikruoju dievu, tiesiog pakeitusiu
žydų Biblijos dievą, dievu kaip tokiu. Nors Evangelijose
sakoma, kad Jėzus sėdi dievo sosto dešinėje, tikinčiųjų
vaizdiniuose ir ikonografijoje dievas ir išsigelbėjimas
suvokiami per patį Jėzų. Dievo trejybės samprata tarsi
pašalina šį liaudišką nesusipratimą, tačiau išlieka įsitikinimas, kad Jėzus yra ne tik viena iš dievo apraiškų, bet
visais praktiniais atžvilgiais būtent dievas kaip toks, į
kurį kreipiamasi maldoje.
Krikščionių dievas savo reikšmingumu tebuvo
priverstas pasidalyti su Jėzumi ir, mažesniu mastu,
šventąja dvasia, tuo tarpu gnostikų konkurencija su
senąja žydų Biblijos dievo tėvo religija buvo kur kas
radikalesnė. Jie dekonstravo tiek judaizmą, tiek krikščionybę ir pritaikė juos abu prie savo kosmogoninių
mitų. Kurdami savo pradininkų paveikslus krikščionys ir
gnostikai šį ritualinį tėvo nužudymą atliko labai skirtingai. Krikščionys demonizavo žydus, bet atleido nuo kaltės visus pirmuosius krikščionis, kurie irgi buvo žydai,
nepaisydami arba nutylėdami jų būtent žydišką religinę
tapatybę. O gnostikai, nors demonizavo pirmykštį žydų
dievą, daug mažiau dėmesio kreipė į pačius žydus,
kurie retai ir teminimi – nors kai minimi, tai paprastai
neigiamai. Klasikinis gnosticizmas Biblijos dievą kūrėją
laiko ne vien žydų dievu, bet apskritai tironu demiurgu,
suklaidinusiu ir krikščionis, kurie pasisavino ir perinterpretavo žydų Bibliją kaip savo krikščionišką Bibliją. Ir
kadangi krikščionys garbina šį biblinį dievą, tai jie, vadinasi, irgi paklūsta tamsos demonui. Vis dėlto suklaidintieji krikščionys turi išeitį: jie gali tapti tikrais krikščionimis, jei tik išsižadės, kaip kad krikščionys gnostikai,
Biblijos dievo ir atsigręš į neregimąjį visa ko tėvą.

Gnostikų Jėzus
Kokią vietą šiame revizionizme užima Jėzus? Gnostikams krikščionims Jėzus yra tarpininkas. Dažnai jis laikomas tikrojo neregimojo tėvo pasiuntiniu (arba angelu).
Ši padėtis padaro jį daugiau nei žmogų, bet mažiau nei
tikrąjį dievą. Paprastai jis suvokiamas monofizitų pavyzdžiu – kaip dvasia, o jo žemiškasis kūnas tesąs iliuzija.
Žmogaus kūno jis neturi, ir ant kryžiaus mirė tik regimai.
Savo aukščiausiame pasiuntinio vaidmeny jis suvokiamas kaip nemirtinga būtybė (aionas), pasiųsta į žemę
žmones mokyti kelio į šviesą ir išsigelbėjimą.
Nors patys gnostikai krikščionys, tarp jų vėliau ir
katarai, savo Jėzų laikė tikruoju Jėzumi, jis taip skyrėsi
nuo Romos ir Bizantijos krikščionių ortodoksų Jėzaus,
kad šie niekaip negalėjo jo tokio priimti. Mažų mažiausiai dėl dviejų dalykų negalėjo būti jokio kompromiso.
Pirma, krikščionybė jau buvo sutriuškinusi doketistų
Kristaus kaip fantomo sampratą bent keliolikos kitų

75

Skaitymai
ankstyvųjų sektų atvejais. Doketistai iš Evangelijų
Jėzaus atima žmogiškumą, kančią ir stebuklą. Jėzus
privalo būti kartu žmogus ir dievas, o ne vien žmogaus
pavidalu pasirodęs dievas. Antra, bet ne mažiau svarbu
yra tai, kad gnostikų Jėzus nėra taip keistai tuo pat
metu ir dievo sūnus ir, bent jau liaudies akimis, pats
dievas. Gnostikams Jėzus tėra viena iš neregimojo tėvo
dieviškų apraiškų, ir netgi ne pati aukščiausia pleromos
hierarchijoje. Graikų žodis angelos „angelas“ yra žydų
mal’ach „šauklys“ arba „pasiuntinys“ vertimas, anksčiau taikytas dievų pasiuntiniui Hermiui. Gnosticizme
Jėzus dažnai pavadinamas tik dievo angelu (pasiuntiniu), o tokia žema padėtis prieštarauja pamatinei
krikščionių doktrinai. Krikščionybėje, kaip sakyta, žydų
mesijas tapo dieviškuoju Kristumi, kuris maldoje bei
ikonose dažnai atstoja patį dievą. Todėl gnostiniam
Jėzui, kuris tik mulkina tikinčiuosius, laikančius jį kenčiančiu bei mirtingu žmogumi, bažnyčioje nėra vietos.

Gnostikai pagonys
Esama ir tokių klasikinių gnostikų, kurie nėra kilę iš
judaizmo nei krikščionybės. Tai gnostikai pagonys. Daugiausia Aleksandrijoje, jie neoplatonizmą bei vietinę
hermetinę misterijų religiją pritaikė prie naujojo mitinio
dualizmo, kuriame kūnas – tai tamsi laikina materija,
o sąmonė (nous) – sauliškos prigimties žinojimas.
Šis žinojimas gali padaryti mus vertesnius nei dievai,
nes kartą jį įgiję, mes jau nebesame tik mirtingi, bet
ir nemirtingi. Didžiuoju hermetiniu filosofu pagonys
laikė Hermį Trismegistą (Trissyk didį), kurio vaizdinys
susidarė iš senovės Egipto dievo Toto ir graikų Hermio.
Hermiui Trismegistui priskirtame įspūdingame literatūriniame traktate „Poimandras“ („Žmonių piemuo“) jis
savo patirto regėjimo forma pateikia griežtai dualistinį
kosmoso paveikslą. Kūrėjas čia – tai iš abilyčio visa
ko tėvo radęsis demiurgas. Kūrėjas sukuria žmones ir
įkalina juos materialioje žemėje. Tačiau abilytis pirmapradis asmuo (anthropos) nusileidžia žemėn ir susilieja
su kosmosu, šitaip suteikdamas jam dvasinį pažadą.
Jis neša savy šventosios šviesos kibirkštį. Savo ruožtu
sukurtasis žmogus savo gyvenime pasiekto pažinimo
dėka gali per šią vidinę šviesą pakilti nuo kūno ir susijungti su dievo šviesa.
Šiam kosminio sugrįžimo į šviesos pradą mitui
jau išblėsus, pati dvasinio pakilimo tebesant gyvam
technika dar ilgai gyvavo įvairiomis vėlesnės neoplatoniškosios bei krikščioniškosios mistikos atmainomis.
Be Plotino (205–240 m.) kilsmo į vidinę saulę, žymus
krikščioniškas pavyzdys būtų Pseudo Dionisijo (VI a.?)
pakilimas juoduoju spinduliu į tamsą virš šviesos.
Pirmasis – filosofas, antrasis – bažnyčios teologas,
kiekvienas savo patyrimui perteikti vartojo skirtingą
žodyną, tačiau pats šis ekstatinis bei mistinis kilsmas
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yra pažįstamas visiems – tiek gnostikams, tiek žydams,
tiek krikščionims, tiek musulmonams (ir daugumai kitų
pasaulio religijų, įskaitant bene visų žemynų šamanus).

Zoroastrizmas – gnosticizmo pirmtakas
Be visų šių skirtingų gnosticizmo šaltinių, Rytų gnosticizmui milžinišką įtaką padarė senovės Irano zoroastrizmas (mazdeizmas). Nors ankstyvųjų Sirijos ir Egipto
gnostikų jis nepalietė, III a. Mani ir jo įkvėptas manichėjizmas jau buvo giliai paveiktas zoroastrietiškojo pasaulėvaizdžio ir išsigelbėjimo sampratos. Zoroastriečių
gerosios dvasios ahurai, vadovaujami Ahuramazdos,
grumiasi su piktosiomis dvasiomis daevais, arba divais,
vadovaujamais Ahrimano, dėl žmogaus sielos likimo.
Žydai, ypač VI a. pr. Kr., būdami Babilono nelaisvėje
ir gyvendami tuose kraštuose, kur buvo praktikuojamas zoroastrizmas, irgi buvo paveikti šios dualistinės
religijos. Akivaizdus pavyzdys – esėjų šviesos sūnūs,
kovojantys su tamsos sūnumis. Iraniškasis dualizmas iš
pagrindų sutinka su gnostikų vaizdiniais, iškilusiais kaip
atitinkama priešpriešų sistema.

Gnostikai – pavojingi eretikai
Dauguma gnostikų laikė save nušvitusiais krikščionimis, bent jau pirmuoju savo raidos laikotarpiu. II m.
e. a. pabaigoje, krikščionybei tampant galinga savarankiška religija, gnosticizmas sparčiai plito dideliuose
Azijos, Afrikos ir Europos plotuose. Siekdami atversti
tradicinius krikščionis į savo pažiūras, gnostikų filosofai
išplėtojo alegorišką Evangelijų egzegezę, kuri turėjo
įrodyti, kad krikščionių Geroji naujiena iš tikrųjų teigia
gnostines tiesas. Būtent jie sukūrė pirmąją krikščionišką teologinę literatūrą, ir II a. savo raštais žymiai
pranoko ortodoksinę bažnyčią.17 Pamėgtas jų komentarų tekstas buvo Jono Evangelija, kurią jie laikė sava.
Pirmosiomis Evangelijos eilutėmis Jonas iš esmės kalba
apie vidinę šviesą ir nusako Jono Krikštytojo vaidmenį:
„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir
Žodis buvo Dievas [...] Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė
buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos
neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas.
Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi
per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti
apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną
žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį“ (Jn 1.1–9).
Jonas Krikštytojas pats nebuvo šviesa, šviesa buvo
Jėzus, o Jonas tebuvo žibintas, tą šviesą nešantis.
Taigi Jono vaidmuo apibrėžiamas kaip pranašiškas, bet
antraeilis, palyginti su dieviškuoju Jėzaus vaidmeniu.
17. Žr. Rudolph, Kurt. Gnosis: The Nature and History of Gnosticism, p. 25.
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Visa tai mena aršią konkurenciją tarp pirmųjų mesijo
sekėjų, iš kurių vieni sekė Jonu kaip žemiškuoju mesiju,
Izaijo pranašystę (7.34; 9.2–7; 42.1–4) primenančiu savo
pasirodymu, įelektrinusiu judaizmą, o kiti, dauguma –
Jėzumi kaip dieviškuoju mesiju. Esama duomenų, kad
su antruoju amžiumi Jonu sekusiųjų skaičius – nekalbant apie gnostikus, irgi juo sekusius, – buvo ėmęs
grėsmingai augti. Gnostikai mandėjai pabrėžtinai
pasirinko Joną Krikštytoją vietoj Jėzaus, kurį pavertė
vadinamuoju Nbu Kristumi – kerėtoju, menstruacijų
išskyromis tik suteršusiu krikštą ir pakrikštytuosius, o
apsišaukusiu tikruoju dievu.
Romos, Antiochijos ir Konstantinopolio aukštoji
dvasininkija buvo sunerimusi. Gnostikai, evangelijas
aiškindami savaip, į savo ereziją atvertinėjo ne tik naujokus, bet ir krikščionis, ir plito iš krašto į kraštą kaip
neužgesinama ugnis. Tie gnostikai kiekvieną šventą
tiesą išversdavo vis savaip, pradedant Ieva, į kurią žiūrėjo itin teigiamai, nes ji pasirinko pažinimą, ir baigiant
dievu kūrėju, kurį pažemino ligi pasipūtusio, savo įstatymais besišvaistančio nevidono, kosminėje hierarchijoje
užimančio žemiausią demono vietą. Iš visų tokių tik
regimai krikščioniškų gnostikų mokyklų itin kenksmingi
buvo intelektiniai bei mistiniai aleksandriečių Valentino,
Basilido ir setėnų mokymai, kurie, bent jau tarp 135 ir
450 m., buvo plačiai žinomi. Ankstyviesiems krikščionims, kurių tinklas pradžioje dar nebuvo centralizuotas,
tai buvo didelę grėsmę keliantys eretikai, todėl jie, kartu
su Mani ir jo sekėjais, krikščionių buvo įnirtingai plūsdami ir keikiami kaip jų ganytojiškos erdvės uzurpatoriai.
V a. pabaigoje dauguma heterodoksinių sektų jau buvo
nutildytos. Tiesa, šventojo Augustino (354–430 m.) laikais skaičių karas dėl Kristaus širdies dar tebevyko. Šio
laikmečio ženklas yra ir paties Augustino – gnostiko,
išvydusio krikščionybės šviesą, – protėjiškas atsivertimas. Nors paskui daug parašė prieš gnostikus, savo teologinės karjeros pradžioje jis buvo užsidegęs ir itin veiklus gnostikas, daug keliavęs po Italiją ir šiaurės Afriką,
mokęs ir skelbęs manichėjizmą. Veikalas „Prieš Faustą“,
kuriame jis išsižada savo mokytojo manichėjo Fausto,
tebėra vienas iš svarbiausių darbų greta Irenėjo, Hipolito, Origeno, Epifanijo ir Tertulijano, kuriuose gnostinė
erezija buvo apibrėžta ir atmesta.
Krikščionys, kuriems Dievas ir Jėzus Kristus, kartu
žmogus ir dievas, buvo tėvas ir sūnus, šiuos šviesos
žmones, vadinusius save krikščionimis, laikė pavojingais
veidmainiais. Gnostikai nepripažino nei Jėzaus žmogiškumo (tai buvusi tik regimybė), nei tėvo, sūnaus ir
šventosios dvasios trejybės, nei paties krikščionių dievo
nelaikė savo dievu. Gnosticizmas ne tik kėlė grėsmę
krikščionių valdžiai, bet neigė pačius krikščioniškosios
pasaulėžiūros pagrindus. Tradiciniai krikščionys tuomet
irgi išgyveno neramumų, netikrumo ir pavojų laikus. Dar
nebuvo rastas sutarimas nei su judaizmu, nei su juos persekiojusia Romos imperija. Nuo Romos ligi Kapadokijos

Anatolijoje (šiuolaikinė Turkija) krikščionys nuo romėnų
kardo slapstėsi olose ir požemiuose. Jie dar neturėjo
vieningos bažnyčios (nuo pat pradžių juos lydėjo vidinė
nesantaika, kaip kad nesantaiką reiškė ir pats jų atsiskyrimas nuo žydų) ir visaip stengėsi sutvirtinti savo
doktriną bei valdas. Negana to, nebuvo dar nė vieningai
priimto Šventojo Rašto. Ligi pat Nikėjos susirinkimo
325 m. nebuvo oficialiai atrinktos Naująjį Testamentą
turinčios sudaryti knygos.18 Ligi tol jiems kėlė tikrą galvos skausmą ir biblinė žydų istorija, kurią jie arba išvis
atmesdavo, arba interpretuodavo kaip savą.
Taigi kai gnostikai rašė savo gausius raštus su ekstravagantiška mitologija, dievą pavertusia apsimetėliu
pasaulio kūrėju, krikščionys dar tebeklaidžiojo po neišbrendamą apokrifų, laiškų bei apokalipsių labirintą,
nesutardami, ką gi įtraukti į būsimąjį kanoną. Žydai
kėlė mažesnę grėsmę, išskyrus tai, kad jų Bibliją reikėjo
taip perinterpretuoti, jog būtų galima ją paversti vien
tik krikščionių Biblija. Buvo nenormalu ir tikrai sunkiai
pakeliama, kad vienintelė visuotinai priimta krikščionių
knyga tuo pat metu buvo ir žydų Knyga, ar ji būtų skaitoma hebrajiškai, graikiškai, ar lotyniškai. Juoba kad
žydų Biblija jau seniai buvo nustatyta, o štai būsimojo
Naujojo Testamento tekstai (parašyti žydų krikščionių apie žydus ir žydams skirti) tebebuvo paskydę, ir
ligi galutinės krikščionių Biblijos, sudarytos iš Senojo
ir Naujojo Testamento, dar turėjo praeiti kone keturi
šimtmečiai.
Atsakydami į gausius iššūkius bažnyčiai, krikščionių
apologetai ryžtingai atmetė „šias pasibjaurėtinas velniškųjų eretikų rašliavas“. Ironiška tai, kad šitaip aršiai
keikdami, ereziologai tuo pat metu mėgdžiojo gnostikų filosofus ir kūrė saviškę krikščioniškąją egzegezę.
Gnostikai iš savo pusės atsidėję kritikavo ir dažnai
sutaršydavo krikščionių teologus, todėl, net kai buvo
nutildyti, išliko rimčiausi pastarųjų konkurentai ligi pat
iškylant islamui.
Versta iš: Barnstone, Willis. The Inner Light of Gnosis:
A Historical Meditation. Iš: The Gnostic Bible, edited by Willis
Barnstone and Marvin Meyer. Boston & London: Shambhala,
2003, p. 765–783.
Iš anglų kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS

18. Deividas Troubišas (David Trobish) „Pirmojoje Naujojo Testamento
redakcijoje“ teigia Naująjį Testamentą iš esmės jau buvus nustatytą ir perrašinėjamą apie II a. vidurį. Vis dėlto, nors pagrindinių
Evangelijų, Apaštalų darbų bei kai kurių laiškų tekstai ir galėjo
jau būti nusistovėję, ginčai, kokie kiti tekstai turi būti įtraukti,
tebetruko dar IV a.
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Arba Lietuva, arba
„lotyniško pagrindo“ asmenvardžiai
Dainius RAZAUSKAS
Taip išėjo, kad vieną po kitos perskaičiau dvi knygas,
apie kurias abi kilo noras šį tą pasakyti, gal net parašyti
recenzijas. Knygos labai skirtingos, skirtingo turinio,
žanro ir paskirties, bet abi geros ir vertingos (apie
nevykusias ir nevertingas knygas rašyti, mano galva,
išvis neverta).
Viena iš knygų – tai visiems etnologams puikiai žinomas XVII a. pabaigos veikalas apie Mažosios Lietuvos
gyventojų buitį ir papročius, pirmąsyk paskelbtas kartu
su ištisu lietuvišku vertimu: Teodoro Lepnerio Prūsų lietuvis, kurį parengė Vilija Gerulaitienė (Vilnius: Lietuvos
istorijos institutas, 2011, 258 p.). Leidinį sudaro Vilijos
Gerulaitienės „Pratarmė“ (lietuviškai ir vokiškai), jos
straipsnis „Teodoras Lepneris ir jo veikalas Prūsų lietuvis“, Irmos Šidiškienės straipsnis „Teodoro Lepnerio etnografija“, Teodoro Lepnerio veikalas originalo
(vokiečių) kalba ir jo lietuviškas vertimas. Moksliniu
požiūriu knyga parengta pavyzdingai, vertimą lydi aiškinamosios pastabos išnašose, pabaigoje dar pridėta
santrauka vokiškai ir asmenvardžių, vietovardžių bei
autoriaus pavartotų baltų kalbų žodžių rodyklės.
Antroji knyga – keturių šiuolaikinių Vilniaus universiteto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto religijotyrininkių parašytas pristatomojo (ne tiriamojo!)
pobūdžio albumas apie dabartinę religijų įvairovę
Lietuvoje su daugybe nuotraukų: Religijų įvairovė
Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės, sudarytoja
Milda Ališauskienė (Kaunas: VDU–Versus aureus, 2014,
176 p.). Knygą sudaro Mildos Ališauskienės „Pratarmė“
ir aštuoni jos, Eglės Aleknaitės, Aušros Pažėraitės ir
Rasos Pranckevičiūtės straipsniai, kuriuose trumpai
dalykiškai pristatomi septyni dabar gyvuojantys Lietuvoje religiniai judėjimai ir jų bendruomenės: Tarptautinė Krišnos Sąmonės bendrija, Anastasijos judėjimas,
neošamanizmas, budizmas (dzeno ir tibetietiškasis),
bahajų tikėjimas, kvakeriai ir „neopagonys“ (esmiškai
Romuvos bendruomenė, romuviai). Bene didesnę knygos dalį užima Monikos Požerskytės nuotraukos, nenusileidžiančios meninei fotografijai, iš bendruomenių
apeigų ir kasdienybės. Knyga labai korektiška, taktiška
ir gali eiti pavyzdžiu, su kokia laikysena mums dera
žvelgti į šiuolaikines religines bendruomenes Lietuvoje.
Bet pradėjęs apie knygų pristatymą galvoti rimčiau,
supratau, kad abi knygos turi vieną bendrą ydą, kuri,
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viena vertus, jas abi vienodai bjauroja, kaip šaukštas
to paties deguto skirtingo medaus statinėse, o antra
vertus, anaiptol nėra vien jų sudarytojų ir autorių kaltė.
Vadinasi, būtų nepagrįsta už šitą ydą kaltinti atskirai
vienos ir atskirai kitos knygos sudarytojus bei leidėjus.
Tad ir nusprendžiau šįsyk pakalbėti ne apie pačias knygas, o tik jų pavyzdžiu – apie tą bendrą ydą, kuri, be to,
yra būdinga ne tik joms dviem, o bene visai, su mažomis
išimtimis, nūnai Lietuvoje leidžiamai kultūrinei spaudai.
Ta yda – tai visiškai chaotiškas, visiškai į jokią sistemą
nebesueinantis asmenvardžių rašymas.
Abi kalbamos knygos šiuo atžvilgiu pasirodė itin
parankios, nes atskleidžia du visai skirtingus, beveik
nesusijusius kontekstus, kuriuose abiejuose asmenvardžių rašymas „originaliais lotyniško pagrindo rašmenimis“ yra tiesiog neįmanomas. Ne malonus ar nemalonus, pageidautinas ar nepageidautinas, o neįmanomas.
Kodėl – kaip tik ir ketinu atsakyti konkrečiais pavyzdžiais.
(Skaičius skliaustuose žymi atitinkamos knygos puslapį.)

***

Pirmoji knyga akivaizdžiai parodo, kaip „originalus“ asmenvardžių rašymas yra neįmanomas kalbant
apie istorinius lietuviškus kontekstus ir jų ištakas, t. y.
minint istoriniuose lietuviškuose kontekstuose gyvenusių ir veikusių asmenų vardus ir pavardes, kai tarp jų
etninio lietuviškumo, pilietinio lietuviškumo, empatinio
lietuviškumo, literatūrinio lietuviškumo (nelietuviško
asmenvardžio lietuviškai rašybai esant „įprastai“ ir
„visuotinai priimtai“) ir nelietuviškumo tiesiog nėra
ribos, o jų vardai ir pavardės „originaliai“ rašyti lotyniškai, lenkiškai, vokiškai ir kiekviena kalba skirtingai. Teodoro Lepnerio Prūsų lietuvis itin akivaizdžiai pristato
tokią padėtį XVII a. Mažojoje Lietuvoje.
Ir knygos viršelyje, antraštiniame puslapyje, ir toliau
ištisai autoriaus pavardė Teodoras Lepneris rašoma
lietuviškai, „adaptuotai“, nors vokiškoji vardo rašyba
yra Theodor Lepner (8 ir kt.). Taigi jos neadaptuojant,
rašant „originaliai“, būtų Theodoras Lepneris.
Vardai Frydrichas I, Frydrichas III (originalia rašyba Friedrich) (9, 12–13, 41, 147), Hohencolernų dinastijos pavadinimas, kurfiurstas Georgas Vilhelmas (9), toliau Matas Pretorijus (vokiškai Matthäus Prätorius, lotyniškai Matthaeus
Praetorius) rašomi lietuviškai – ir čia pat, tame pačiame
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puslapyje, nelietuviškai Erhardas Wagneris (Erhard
Wagner), Casparas Schützas (Caspar Schütz), Johannas
Arnoldas Brandas (Johann Arnold von Brand) (10).
Toliau (11) vėl: vardai Jonas Hurtelijus, Merkelis Švoba
rašomi lietuviškai, o Johannesas Heinrichas Rüdigeris ir
J. Reylanderis nelietuviškai.
Viename ir tame pačiame puslapyje (19, 20) vėl lietuviškai rašomas Matas Pretorijus ir nelietuviškai Erhardas
Wagneris.
Vėl tame pačiame ar gretimuose puslapiuose (21–
33) lietuviškai rašomi Adomas Olearijus (orig. Adam Olearius), Matas Pretorijus ir, kaip sakyta, Teodoras Lepneris – bet nelietuviškai Rund-Raußo, Aegidius Henningas,
K. Hennenbergeris, M. Waisselis, E. Wagneris.
T. Lepnerio veikalo vertime ir jį aiškinančiose išnašose lietuviškai rašoma: Johanas I, Rudolfas fon Habsburgas, Otokaras Pšemyslas (orig. Přemysl Otakar – čekų
raidė ř ne kiekvienam įkandama, tai tau ne „dviguba
vė“!), Mikalojus Jerošinas (vok. Nikolaus von Jeroschin),
Otas I (vok. Otto das Kind), Jonas XXII (lo. Joannes
XXII), Luderas fon Braunšveigas (vok. Luther von Braun
schweig) – bet nelietuviškai pusiau sulotynintos lyties
(taigi nei vokiškai, nei lotyniškai) Waisselijus, nors prieš
tai, kaip ką tik matėme, buvo Waisselis (152–153).
Lietuviškai rašomas Kristupas Hartknochas (vok.
Christophorus Hartknoch), bet nelietuviškai Casparas
Danckwerthas (156). Lietuviškai parašytas Simonas Starovolcijus, kurio asmenvardis lotyniškai rašytas Simon
Starovolscius, o lenkiškai – Szymon Starowolski (157).
Kaip matyti, „originalai“ čia, kaip ir dažnu kitu atveju, du.
Pusiau nelietuviškai parašytas Pierras Duvalis (pranc.
Pierre Duval), bet lietuviškai Jokūbas Lidicijus (lo.–vok.
Jacob Lydicius) (158). Vardas Kasparas parašytas lietuviškai, o pavardė Hennenbergeris – nelietuviškai (lietuviškai geminatos, t. y. sudvigubinti priebalsiai, nerašomi)
(174). Ir atvirkščiai: vardas Wilhelmas parašytas nelietuviškai, o pavardė Martinijus – sulietuvinta iš lo. Martinius
(ar neturėtų lietuviškai būti Marcinijus?) (229).
Žinoma, Pilypas Ruigys – lietuvis, bet kai tenka nurodyti jo parašytus ir išleistus veikalus, jis neišvengiamai
yra Philipp Ruhig (195), tad, prisilaikant „originalios“
rašybos, derėtų taip ir rašyti: Philippas Ruhigas. Nes,
kaip jau sakyta, tarp tautybės, kilmės ir savimonės nėra
ir negali būti griežtos ribos (tik prisiminkime lietuvį
Narutavičių ir jo brolį lenką Narutowiczių!).
Lietuviškai parašyti Jonas Dlugošas (le. Jan Długosz, lo.
Io(h)ann Dlugossius), Martynas Kromeris (le. Marcin Kromer, lo. Martinus Cromerus), Motiejus Strijkovskis (turi
būti Stryjkovskis arba Strikovijus, le. Maciej Stryjkowski,
lo. Matys Striicovius) – ir tame pačiame puslapyje (198)
pusiau lietuviškai, pusiau lotyniškai Severinas Goebelijus
(Severinus Goebelius), o netrukus dar vokiškai Göbelijus
(201). Iš to, kad asmenvardžiai pačių autorių rašyti dviem
ar net trim kalbomis skirtingai, jau turi būti aišku, kad
„originali rašyba“ išvis tėra ideologinis pramanas.

„Originaliai“ nelietuviškai rašoma Johannas Behmas, Johannas Funckas ir „pusiau originaliai“ Johannas
Hurtelijus (lo. Hurtelius) (201). Pusiau lietuviškai rašoma
Fridrichas Partatijus (202), nors kitais atvejais vokiškas
vardas Friedrich lietuviškai, kaip matėme, rašomas Frydrichas, o lotyniška pavardė Partatius visai lietuviškai
šiaip jau turėtų skambėti Partacijus.
Toliau vokiško vardo Friedrich lietuvišką ilgąją y
atitinkantis vokiškas rašymas ie visai nelietuvinamas ir
rašoma Friedrichas Kettleris, o tame pačiame puslapyje
asmenvardis vok. Georg Manzel, lo. Georgius Mancelius,
lietuviškai parašytas Georgijus Mancelijus – kodėl ne
pagal vokiškąjį „originalą“ Georgas Manzelis? Nes štai
Gerhardas Schröderis rašomas būtent taip (203).
Toliau, beje, vėl lietuviškai rašomas Frydrichas Pretorijus (vok. Friedrich Prätorius), nors tame pačiame puslapyje „pusiau originaliai“ Johannas Hurtelijus (208).
Viename ir tame pačiame puslapyje lietuviškai rašomas Martynas Liuteris (vok. Martin Luther), lotyniškai
[Coelestinus] Myslenta (vok. Cölestin Mislenta), pagal
vokiškąją rašybą Georgas von Polentzas (atkreipkime
dėmesį, kad prielinksnis vok. von pradžioje rašytas lietuviškai fon, pavyzdžiui, asmenvardyje Rudolfas fon Habsburgas), pusiau vokiškai Eberhardas Queisas (orig. Erhard
von Queis) ir pusiau vokiškai, pusiau lotyniškai, pusiau
lietuviškai Johannas Brismannas (lo. Ioannes Brismannus,
vok. Johann Briesmann) (212). Nesvarbu, kad nei vokiškai, nei lotyniškai, svarbu – „originaliai“!
Viename ir tame pačiame puslapyje dusyk skirtingai ir
vėlgi nei lotyniškai, nei vokiškai, nei lietuviškai Aegidijus
Löbelis ir Egidijus Löbelis, lietuviškai Pilypas Melanchtonas,
Georgijus Spalatinas, M. Liuteris ir pusiau vokiškai, pusiau
lotyniškai, užtat nelietuviškai Johannas Agricola (213).
Nelietuviškai rašoma Joachimas Mörlinas, Martinas
Chemnitzas (214), bet lietuviškai Lozorius Zengštokas
(Lazarus Sengstock arba Sengstak) (216) ir Abrahamas
Skultetas (Abraham Scultetus) (217).
Toliau ištisai lietuviškai Albrechtas Frydrichas Hohencolernas (Albrecht Friedrich von Preußen), Jonas Zigmantas
Brandenburgietis (Johann Sigismund von Brandenburg),
Lozorius Zengštokas, Georgas Vilhelmas (Georg Wilhelm),
Jurgis Osterbergeris, Adomas Franciskas, Egidijus Hunijus,
Jonas Rėza (Johann Rhesa) ir t. t., bet štai jau pusiau lietuviškai, pusiau vokiškai Jokūbas Herbrandtas (218–219).
Viename ir tame pačiame puslapyje lietuviškai
rašomi Frydrichas Pretorijus ir Martynas Liuteris, bet
lotyniškai Conradas Agricola, nors vokiškai tas pats
žmogus buvo vardu Konrad Bawr (220), taigi galėtų
būti ir Konradas.
Lietuviškai, žinoma, rašomas daugeliui humanitarų
lituanistų perdėm „žinomas“ tikras lenkas Jonas Lasickis (le. Jan Łasicki, lo. Joannes Lasicius), o štai „mažiau
žinomas“ (taigi „kažkoks“) Buxtorfijus (Johannes
Buxtorfius) – jau nelietuviškai (227–228). Tad kuriuo
atveju, pasakykite, žmogui parodoma didesnė pagarba?
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Antras „originalios“ rašybos visiško neįgalumo
kontekstas – kai kalbame apie ne vakariečių asmenvardžius, Vakaruose šiais laikais rašomus anaiptol ne
„originalia“ rašyba ir net ne lotyniškai, o, pavyzdžiui,
angliškai, vokiškai, prancūziškai, ispaniškai ar kitaip.
Tokiu atveju „originalios“ rašybos sistema tarsi reikalauja laikytis angliškosios, vokiškosios, prancūziškosios, ispaniškosios ir kt. rašybos, nors jos skiriasi ir jokiu
„originalumu“ nė nekvepia. Kvepia negražu pasakyti
kuo, kai ieškoma ne kaip teisingai ištarti ir parašyti lietuviškai, o tik į kieno didesnį užpakalį kuo giliau sulindus. Tai laikysena, į kurią mus per prievartą pastatė reikalavimas asmenvardžius rašyti „originaliais lotyniško
pagrindo rašmenimis“.
Knygoje Religijų įvairovė Lietuvoje nuoširdžiai mėginama šio reikalavimo laikytis, kartais, gal iš nevilties,
net gerokai persistengiant. Pavyzdžiui, rašoma James
A. Beckfordas, nors turėtų būti Jamesas (9). Taigi to
paties žmogaus vardas parašytas visai angliškai, o
pavardė čia pat – pagal asmenvardžių „originalaus“
rašymo taisykles, su lietuviška galūne.
Indiški dievavardžiai ir asmenvardžiai pradžioje
imami rašyti lietuviškai: Krišna, Ardžuna (13), nors štai
Višnu, kad ir su lietuviška š, rašomas Vakaruose priimta
kamieno lytimi, be galūnės, ir nelinksniuojamas (14).
Lietuviškai turėtų būti Višnus, Višnaus ir t. t. Ten pat vienas indiškas dievo epitetas Svayam Bhagavan parašytas
angliškai, su anglų raide y, žyminčia garsą, atitinkantį
lietuvių j, o vaišnavų mokyklų sampradajų pavadinimas ir
bhakti joga – su lietuviška j. Indų vardai rašomi lietuviškai
su vyriškosios giminės galūne: Abhajus Čaranas, Mohandasas Karamčandas (Mahantma) Gandis (beje, jei aspiratą h lietuviškai šiaip jau rašome, tai ar neturėtų būti
Gandhis, Gandhio, Gandhiui ir t. t.?) (15). O toliau – pusiau
lietuviškai, pusiau ne: Šri Šrimadas Bhaktisiddhantas
Sarasvatis Gosvamis (16). Kadangi lietuviškai geminatos
(sudvigubinti priebalsiai) nerašomi, turėtų būti Bhaktisidhantas, nors angliškai, žinoma, Bhaktisiddhant. Toliau
dar greta paminėti du indų klasikinių veikalų pavadinimai
Gytopanišada ir Bhagavadgita, iš kurių pirmojo pirmąjį
dėmenį ir antrojo antrąjį sudaro vienas ir tas pats žodis,
pagal sutartinę fonetinę transkripciją gīta, kur ī atitinka
lietuvišką ilgąją y, nors Vakaruose nemoksliniuose tekstuose ji neretai suprastinama į paprastą i.
Toliau tame pat puslapyje rašoma Johnas Lennonas,
George’as Harrisonas, Allenas Ginsbergas, bet Tony Scottas, o ne Tony’s Scottas.
Toliau rašoma Carlos Castaneda, ne Carlosas Castaneda (69), o kaip reikia tarti lotynų Amerikos indėnų kilmės žodžius Itzachilatlanas ir Chanupa, – suvis paslaptis,
nes raidė ch ispanų, portugalų, anglų ir lietuvių kalbose
žymi skirtingus garsus, o kai nežinai, kuria kalba žodis
parašytas, tai išvis neaišku, kaip jis turėtų skambėti ir
būti rašomas lietuviškai. Kaip ir junginys tz (70).
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Dano Olės Nydalo vardas parašytas aiškiai lietuviškai, bet ar tikrai jo pavardės raidė y yra lietuvių ilgoji
y, – neaišku, nes neaišku, ar pavardė tikrai parašyta lietuviškai. Šiaip jau skandinavų kalbose raidė y žymi visai
kitą garsą (skirtingą ir nuo anglų y) (100). Negana to,
toliau jau rašoma Olė Nydahlas (103).
Zenbudizmas rašomas angliškai, kur raidė z, perimta
dar iš antikinių lotyniškųjų graikų kalbos žodžių transkripcijų, atitinka lietuvių dz (kaip lotyniškai parašytame
Dzeuso varde Zeus). Todėl neaišku, ar japonas Daizets
Teitaras Suzuki yra kartais ne Daidzetsas (Daidzetas?)
Teitaras Sudzukis (101). Nors štai indas Buda Šakjamunis
čia pat parašytas visai lietuviškai (ne Buddha Shakyamunis ar Sakyamunis).
Dzeno mokykla, angliškai vadinama Kwan Um
School of Zen, įvardyta lietuviškų ir angliškų rašmenų
mišiniu Kvan Um Zen mokykla, nors lietuviškai turėtų
būti Kvan Um Dzeno mokykla, o korėjietis jos įkūrėjas
pavadintas vardu Seung Sahnas, kuriame neaišku, ar
antrojo vardo galūnė -as priklauso lietuvių kalbai, ar
korėjiečių? Jei lietuvių, tai, žinoma, turėtų būti Seungas
Sahnas. Bet ar kartais ne Seungas Zanas, – belieka tik
spėlioti, nes nėra jokios sistemos, pagal kurią rašmenys
atitiktų garsus kaip fonetinėje lietuvių rašyboje. Be
to, tai jo įšventinimo vardas, o šeimos, kilmės vardas
parašytas Dae Soen Sa Nimas. Tas pats klausimas: ar -as
čia yra lietuviška galūnė? Jei taip, kodėl ne Soenas? Be
to, kadangi lotynų kalboje ženklas ae žymėjo dvigarsį
ai, o ženklas oe – dvigarsį oi, tai gal prieš mus Dai Soinas? Kaip labiau pagerbtume rytietį dvasinį mokytoją,
ar daugiau mažiau taisyklingai ištardami ir lietuviškai
parašydami jo vardą, ar klupinėdami ant anaiptol neoriginalių „lotyniško pagrindo“ rašmenų? (102)
Taip pat neaišku, kaip iš tikrųjų turi būti tariamas
ir lietuviškai rašomas tibetietiškojo budizmo mokyklos pavadinimas ang. Kagju(pa) – ar ne kadžu(pa),
kagdžu(pa)? (102) Ir didžioji raidė lietuviškai rašant čia
nereikalinga. O podraug su Kagju ar kadžu mokyklos
pavadinimu – vieno iš jos mokytojų vardas Gjalva Karmapa (103). Ar jame parašyta j yra lietuviška ar angliška,
ir lietuviškai tad reikėtų tarti bei rašyti Gdžalva? Kaip
skaitytojui nuspręsti?
Toliau tvarkingai lietuviškai rašomas tibetietiškasis mokymo pavadinimas dzogčenas (ang. Dzogchen,
pradžios dz- šiuo atveju nebe iš lotynų z, o iš sutartinės fonetinės transkripcijos tib. rdzogs-chen), o jį
praktikuojančios bendruomenės pavadinimas, parašytas Dorželingas (iš ang. dorje, tib. rdo-je „perkūnas,
griaustinio dievo ginklas“ su angliška j), turėtų būti
Dordželingas. Čia pat šio mokymo instruktoriaus italo
Fabio Andrico vardas ir pavardė parašyti itališkai (tai
ne lietuviškas kilmininkas, o itališkas vardininkas),
taigi „originaliai“, o viso dvasinio judėjimo vadovo
tibetiečio Čiogjalo Namkhai Norbu – nei šiaip, nei taip,
nes pirmajame varde ir č, io (atitinka ö) ir j raidės –

Polemika
lietuviškos, o antrajame kh – angliška (lietuviškai ch).
Tas pat ir kito tibetiečio mokytojo Rigdzin Namkha[i?]
Gyatso Rinpočės varde su titulu, kuriame ne tik kh, bet
ir y – angliškos, o č – lietuviška. Be to, ar neturėtų būti
Rigdzinas? Kaip ir Rigdzin Gatsel Ling – ar ne Rigdzinas
Gatselis Lingas? (103)
Toliau paminėta 2005 m. Lietuvoje įkurta budistų
Tashi Gyephel Ling bendruomenė – Rusijoje veikiančio
„Mahajanos tradicijos išsaugojimo fondo“ padalinys.
Tačiau pavadinimas parašytas angliškai (suprask, „originalų originalo“ kalba). Lietuviškai ji turėtų vadintis Taši
Gjepel Lingo ar gal net Taši Gjepelio Lingo bendruomene
(tiksliai nuspręsti derėtų drauge su tibetiečių kalbos
žinovais). O jos vadovas, parašytas nei angliškai, nei lietuviškai – Kirti Tsenshab Rinpočė, matyt, turėtų būti Kirtis Cenšabas Rinpočė. Taip pat 2010 m. Vilniuje įsikūrusi
Chandrakirti bendruomenė, kurią atsirasti paskatino
į Lietuvą vėlgi per Rusiją atkeliavęs Geshe Jampa Tinley, – lietuviškai iš tikrųjų yra Čandrakirti bendruomenė,
įsikurti paskatinta Gešė Džampos Tinlio. Vadinasi, patys
mokymai iš Tibeto ar Indijos – per Rusiją, o jų vadovų
vardų „originali“ rašyba – per Angliją ar Ameriką? Simptomiškas „ėjimas į Vakarus“...
Panaši kalbinė padėtis tarp bahajų tikybos lietuvių.
Jos pradininkas Baha’allah (o pagal bahajišką rašybą,
pasirodo, kitaip – Baha’ullah; tad kokio gi „originalumo“ pirmoji lytis?) lietuviškai gal būtų Bahala (arba
Bahula). Tai jo įšventinimo vardas, o kilmėvardis angliškai – Mirza Husayn ‘Ali Nuri, tad lietuviškai turėtų būti
Mirza Huseinas Ali (Hali?) Nuris. Kaip suprasti mistinio
judėjimo pavadinimą Šeikhi – didelė mistika. Gal šeichi?
Kalbininkams vienąsyk dera nuspręsti taisyklingą lietuvišką pranašo Muhamedo vardo rašybą, bet ji vis tiek
tikrai nebus Muhammadas, kaip parašyta čia, nebent
būtų įteisintos geminatos (aš ne prieš, tik norisi sąmoningos sistemos). Ir musulmonų arabų Juozapas Jusufas tikrai negali būti Yusufas, nes tai ne „originalus“, o
angliškas jo vardo užrašymas. O kaip lietuviškai šiitų
Qajar monarchijos pavadinimas, vienas Dievas (arba
velniai) žino, – gal Kadžarų monarchija? Be to, islamas,
kaip ir visų kitų religijų pavadinimai, nieko neišskiriant,
lietuviškai rašomi mažąja raide, o angliškai, irgi nieko
neišskiriant, – visų didžiąja. Marazmu dvilkteli būtent
Lietuvoje, kai greta krikščionybės, budizmo ir kitų atsiranda Islamas.
Toliau – ištisa košė: poetė Qurrat al-‘Ayn; ne mula,
o kažkodėl Mulla Muhammad ‘Ali Barforuši (žinomas
kaip Qoddus); Mirza Yahya Nuri; Mulla Šaykh ‘Ali Turšizi;
valdovai Muhammadas Šahas, Nasir al-Din Šahas, ṢubḥAzalis, Šoghi Effendi Rabbani; galiausiai vietoj Baha’allah
atsiranda Bahā’ Allāh, kuris, pasirodo, mirė Bahjī (111–
114). Kas tai – vietovardis? O gal koks aukštas mistinis
mirties įvardijimas, kaip budistų „parinirvana“?

***

Ir taip toliau, ir taip be galo. Ir ne tik šiose dviejose, šiaip jau puikiose, knygose, bet visur. Ištisai. Nes
jokios „lotyniško pagrindo asmenvardžių originalaus
rašymo“ sistemos nėra. Ir būti negali. Nes tai nėra
sistema. Tai chaosas, įteisinantis, ir netgi priverstinai,
nemokėjimą lietuviškai rašyti. Dar blogiau: kadangi pasidaro „galima“ rašyti bet kaip, tik ne lietuviškai, beteisė
lieka vienintelė iš visų pasaulio „lotyniškojo pagrindo“
rašybų – lietuviškoji.
Jeigu nerašysime lietuviškai, jeigu atsisakysime savo
rašto, – vėl jį prarasime. Iš pateiktų pavyzdžių turėtų
būti daugiau nei akivaizdu, kad jokios kitos galimybės
iš tikrųjų nėra – tik arba rašyti lietuviškai, arba prarasti
savo raštą (o paskui ir kalbą, nes beraštės sakytinės
lietuvybės, lyg po žeme pasislėpusios nuo visų ideologinių vėjų kaip XIX a., nebėra).
Jau prieš kurį laiką dėl to yra perspėjęs, nuodugniai
visus argumentus už ir prieš aptaręs, galimus padarinius
numatęs vienas žymiausių mūsų kalbininkų profesorius
Vincas Urbutis knygoje Lietuvių kalbos išdavystė (antra
papildyta laida, Vilnius: Margi raštai, 2007). Jo žodžiais,
„baisiausia nelaimė, kokia tik kada nors buvo ištikusi
mūsų bendrinę kalbą per visą jos gyvavimo šimtmetį, –
niekaip nebestabdomas svetimo pavidalo, nepritaikytų
vartoti tikrinių skolinių tvanas“ (p. 122).
Tai ne vienokių ar kitokių politinių įsitikinimų reikalas. Tai viena iš dviejų: Lietuva arba ne.

Either Lithuania, or "Latin-based"
names
Dainius RAZAUSKAS
Based on two recently published books (the Lithuanian translation of the Preussische Litau by Theodor
Lepner, late 16th c., and Religijų įvairovė Lietuvoje:
portretai, kasdienybė ir šventės, prepared by Milda
Ališauskienė, Kaunas, 2014), which speak about entirely different cultural areas — one related to the
rudiments of the Lithuanian language, the other
with non-European origin spiritual traditions, which
reached Western Lithuania —the total collapse of the
system of writing names with “original characters”
is shown. For example, how should the Lithuanian
name Pilypas Ruigys be written, if in writing in German he would sign as Philipp Ruhig. And, on the other
hand, whatabout“original” spelling of an Arab, Indian, Chinese or Korean person’s name, if it is written
in English characters or, even worse, half in English,
half in Lithuanian, such as Yusufas, Čiogjalas Namkhai
Norbu, Kirti Tsenshab Rinpočė, etc.
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Apie galią gydyti ir galią kenkti
Rita Balkutė, Galia užburti (kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose). Vilnius: Ritos ratas, 2013, 703 p.
DVD Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą. Scenarijaus autorė Rita Balkutė, režisierius Juozas Javaitis.
Vilnius, LLKC, 2012.

Pasaulyje jau seniai kilęs susidomėjimas etnomedicina pamažu pasiekė ir Lietuvą – leidžiamos monografijos1, publikuojami šaltiniai2, tam tikri tradicinės medicinos aspektai tampa disertacijų tyrimų objektais3,
seminaruose ir konferencijose skaitomi pranešimai.
Tai patvirtina ir 2012 m. išleistas 88 minučių trukmės
DVD „Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą“ (scenarijaus autorė Rita Balkutė, režisierius Juozas Javaitis) ir
2013 m. pasirodžiusi Lietuvos liaudies kultūros centro
darbuotojos Ritos Balkutės parengta knyga „Galia
užburti (kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose)“.
Filmas „Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą“
pristato lietuvių liaudies medicinos tradicijas. Dvi filmo
dalys („Prašnekink žolę, akmenį, vandenį“ ir „Nuo
raganų, nuo piktų žmonių, nuo juodų akių“) kalba apie
du kardinaliai priešingus galios polius – galią gydyti ir
galią kenkti. Pirmojoje filmo dalyje per pateikėjų pasakojimus išryškinamos dvi linijos, tradicijos – prigimtinės
kultūros ir krikščioniškoji. Prigimtinei kultūrai ir jos žinijai atstovauja žolininkės ir užkalbėtojos. Filmo kūrėjų
kalbintos pateikėjos dalijasi savo asmenine patirtimi,
pasakoja, kaip išmoko ar buvo mokomos pažinti ir rinkti
vaistinius augalus, noriai dalijasi savo žiniomis, kartu
tarsi kviesdamos žiūrovą išbandyti viską ir pačiam.
1. Pvz., Ramūno Trimako Lietuvių liaudies medicina: etnografiniai
ir folkloristiniai aspektai. XIX a. pab. – XX a. pirmoji pusė, Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
2. Naujausios užkalbėjimų šaltinių publikacijos: Daivos Vaitkevičienės
parengta knyga Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės, Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, taip pat CD
Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: elektroninis sąvadas“ , Vilnius: LLTI,
2006. Kiek anksčiau išleistas DVD Liaudies magija: užkalbėjimai,
maldelės, pasakojimai XX a. pab.- XXI a. pr. Lietuvoje. Sudarė Rita
Balkutė, spec. redaktorė Marija Zavjalova. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004.
Svarbu prisiminti ir „Jono Basanavičiaus bibliotekos“ serijos
leidinį Juodoji knyga (surinko J. Basanavičius). Vilnius: LLTI, 2004.
Taip pat kitame šios serijos tome paskelbtą publikaciją „Medega
mūsų tautiškai vaistinykystai“. Iš: Įvairi tautosaka iš rinkinių (surinko Jonas Basanavičius),Vilnius: LLTI, 2002.
3. Pvz., LLTI Sakytinės tautosakos skyriaus doktorantų šiuo metu
rašomos disertacijos: Rolando Petkevičiaus „Psichinės sveikatos samprata tradicinėje lietuvių kultūroje“; Julijos Ladygienės
„Maginės komunikacijos parametrai lietuvių gydomuosiuose
užkalbėjimuose“.
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Pasakojama ne tik apie naudingąsias žolių ypatybes,
jų rinkimą, bet pateikiami ir receptai, kaip pasigaminti
tepalą nuo žvynelinės (psoriazės), gėrimą nuo plaučių
uždegimo (zapalenijos) ar antpilą iš džiovintų kaštonų
žievelių prostatos ligoms gydyti.
Nuo prigimtinės žinijos tradicijos pereinama prie
krikščioniškosios, gydymo galią priskiriančios šventiesiems paveikslams ar šventųjų skulptūrėlėms. Žolininkė
Irena Bitinienė pasakoja, kaip šv. Antanas ne tik ją, dar
visai mažytę, išgelbėjo nuo mirties, bet ir kaip ji išprašė
sveikatos savo mamai. Pirmoji filmo dalis atskleidžia,
kad „šiandieninėje Lietuvoje senieji pagoniški papročiai
yra glaudžiai susiję su krikščioniškais“, kad tikima tiek
užkalbėjimo, žolių, tiek ir maldos poveikiu.
Antrojoje filmo dalyje pristatoma kiek kita XIX a.
pab.–XX a. pr. sociumo pusė – pasakojama apie burtininkus ir raganas, kurie galėjo tiek pakenkti, tiek padėti
ištikus nelaimei. Pateikėjos pažeria tradicinių sakmių:
apie rupūžėmis pasivertusias ir pieną žįstančias raganas, apie specialų tepalą, leidusį raganoms skraidyti.
Daug dėmesio skiriama žymiai burtininkei Katrinai Freimanienei (Verkienei), gebėjusiai ne tik užkalbėti ir kitais
būdais gydyti ligonius, bet ir išgelbėti vargo ir nelaimių
prispaustus ar net velnio apsėstus žmones.
Be burtininkų ir raganų, pasakojama apie žmones
blogomis akimis. Pateikėjai dalijasi tradiciniais lietuvių
liaudies tikėjimais (seniau vadintais prietarais): blogas
akis įgyjantys atžindai (žmonės, kuriuos motina atjunkydavo ir vėl pradėdavo žindyti), jas iš prigimties turintys rudaakiai žmonės, arba, kaip pasakoja Elena Targavičienė iš Poškonių k. (Šalčininkų r.), nužiūrėti galima
tiesiog tam tikrą minutę, kai net ir blogų akių neturintis
žmogus gali pakenkti vaikui, gyvuliui. Vis dėlto tiek
intencionaliai, tiek netyčia nužiūrėtą žmogų ar gyvulį
galima pagydyti, o kad taip (vėl) nenutiktų – ir apsaugoti. Minėtoji E. Targavičienė filme demonstruoja, kaip
iš vyriškų kelnių juosmens, vaško, šv. Agotos duonos ir
gyvsidabrio paruošti apsaugą nuo nužiūrėjimo karvei.
Filmas „Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą“ itin
glaudžiai siejasi su R. Balkutės sudaryta knyga „Galia
užburti (kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose)“,
kurioje skelbiama ištisus tris dešimtmečius lauko
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tyrimų metu (surengtų daugiau nei 140 ekspedicijų!)
sukaupta unikali medžiaga. Tad ir leidinys išties solidžios apimties – net 703 puslapiai, kuriuose iš viso
paskelbti 882 tekstai iš daugiau nei 1200, užrašytų
knygos sudarytojos ar nedidelio pulkelio pagalbininkų,
maloniai leidusių paskelbti savo užrašytus tekstus.
Vadinasi, prieš akis turime XX a. pabaigos–XXI amžiaus
pradžios etninį žinojimą atspindinčius tekstus, daugelis
jų skelbiami pirmą kartą.
Tekstai preciziškai grupuojami pagal tematiką.
Svarbu paminėti, kad leidinio konsultante, padėjusia
atrinkti tekstus ir pasirinkti knygos struktūrą, tapo
puikiai lietuvių baltų ir slavų užkalbėjimų tradiciją išmananti Rusijos mokslų akademijos Slavistikos instituto
vyresnioji mokslo darbuotoja, filologijos mokslų daktarė Marija Zavjalova.
Knyga suskirstyta į septynis skyrius, trys iš jų (Burtininkai, Žmonės blogomis akimis ir Raganos) pradedami
išsamesniais apibendrinančiais autoriniais įvadais. Kiekviename skyriuje visų pirma kalbantis su pateikėjais
atskleidžiama, kaip maginiai veiksmai vertinami bendruomenėje, paskui pristatomi konkretūs poveikio būdai
ir objektai, kuriuos siekiama vienaip ar kitaip paveikti.
Galiausiai paaiškinama, kaip galima atitaisyti padarytą žalą
ir kokių priemonių turi būti imtasi, kad jos būtų išvengta.
Pirmame skyriuje, pavadintame „Burtininkai“, siekiama išryškinti skirtį tarp jų ir užkalbėtojų: „Burtininkas tai, sako, negeras žmogus būna, sako, su velniais
jau susirišęs, a užkalbėtojai – tai jie gi su Dievu, šventus žodžius sako“ (p. 26), pasakojama, kaip tampama
burtininkais, kaip jie įgyja juodąsias knygas, su kokiais
gyvūnais yra susiję ir t. t. Taip pat pristatoma, kokių
specialybių žmonės tautosakoje dažniausia laikomi
burtininkais (pvz., siuvėjai, muzikantai, medžiotojai...),

kokie buvo jų tarpusavio santykiai. Knygoje pateikiami
ir keli geriausiai žmonių atsimenamų burtininkų portretai, o skyrius baigiamas pokalbiais apie burtininko
mirtį, nes, kaip liudija tautosakos tekstai, iš šio pasaulio
čeraunykas iškeliauja sunkiai: „Tas Noreika labai sunkiai
mirė. Kai mirė, tai, vaikeli, jisai sklepe kankinosi [čia ir
toliau išskirta knygos autorės – A. S.]“ (p. 169).
Antrame skyriuje „Burtai“ pristatomos situacijos ir
objektai, kuriuos galima paveikti įvairiais burtais. Kitą
žmogų galima paveikti balsu, rankomis, užgerti (greit
nugirdyti), apžadėti, užburti vėją: „ligas ciej šeptūnai
palaidzia an vėjo“ (p. 181). Taip pat susargdinti galima
pasitelkus „užlaužimus“ (per narelius sulankstytus ir
susuktus javus), o bažnyčios varpinėje už virvės užkišus pinigą galima žmogų „užskambinti“: „jau un blogas
puses ažuzvanija“ (p. 178). Burtininkai galėjo užburti
įvairiausius objektus: pradedant druska, baigiant
šiukšlėmis. Čia pat skelbiami pasakojimai, kaip burtais
įgyti meilę arba pakenkti vestuvėms, nes jaunieji, kaip
ir jų palyda, per vestuves buvo lengvai pažeidžiami
bloga jiems linkinčių žmonių: „Nu, sako, ražį, šluotų
permeta per jaunuosius, ir tada jau nebūna gyvenimo,
baras“ (p. 272). Tai žinodami vestuvininkai stengdavosi
apsisaugoti nuo burtų: „Šermukšnio nuslaužia šakutį
ir kišeniun indeda, sako: jau jei šermukšnio turėsi, tai
neapčeravos“ (p. 285).
Skyriuje „Žmonės blogomis akimis“ atskirai aptariama, kas yra blogos akys ir kas tradicinėje kultūroje
žinoma apie jų turėtojus: kaip žmogus įgyja blogas akis,
kam jos gali pakenkti ir kaip reikia gydyti nužiūrėtus
žmones ar gyvūnus. Skelbiama ir kaip apsisaugoti nuo
blogų akių poveikio: „Tai panos, kurios būdavo gražios,
tai su savim visada nuo nužiūrėjimo nešiodavo česnako
skiltelę“ (p. 523).
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Ketvirtame ir penktame skyriuje aptariami žmonės
su lengva ir kieta ranka. Lengvą ranką galima įgauti
užglosčius kurmį iki smerties (p. 540). Tokios rankos
turėtojui viskas sekasi: „sodint gerai ar kam duodi va
ką, tai labai gerai, ba jau labai gera ranka“ (p. 540). O
štai kietos (dar vadinamos „sunkios“) rankos turėtojas lyginamas su blogų akių žmogumi. Tokiam žmogui
blogai auga daržovės (p. 541 p.), jo parduoti gyvuliai
pas kitą šeimininką neauga (p. 543), nuo jo ranka įpilto
gėrimo apsunkstama (p. 542).
Po lengvos ir sunkios rankos aptariami ir „Žmonės
blogu balsu“, tiesa, pateikiamas tik vienas tokio poveikio pavyzdys – kai kiaulė, išgirdusi kito žmogaus balsą,
ima elgtis taip pat, kaip nužiūrėta: „Nu, tai kaimynka
tadu buva. Va, atėja, parėkoja už durų i(r) kiaulai nepatika“ (p. 549).
Knyga baigiama skyriumi apie raganas, kuriame
atskleidžiama raganavimo samprata ir kontekstai. Pasitelkus vieną pavyzdį – pasakojimus apie Molėtų krašte
„raganavusią“ Pošiūnienę – paaiškėja, kad bene dažniausiai raganoms priskiriama veikla yra karvių pieno
atėmimas: „plaukia pienas pas ją, jinai traukia pas save“
(p. 559); „Tai taip išeina, kad iš visų surenka ana pienų“
(p. 562). Raganoms svarbi ir Šv. Jono naktis. Knygoje
išsamiai aprašoma, ką tuo metu raganos veikia: ne tik
atima pieną, bet ir užkeri. Čia pat aprašoma, kaip atitaisyti raganų padarytą žalą, patariama, kaip apsisaugoti
nuo jų kenkimo: „Tai užtat gi paima kokio tį dagilio, tį
ko ir un durų pakabina arba už klimkos, kad insidursi
i(r) nepraeisi, e teip tai gali pačeruit“ (p. 676). Raganų
mirtis, panašiai kaip ir burtininkų, nepaprasta. Knygoje
pateikiami tik du pasakojimai, bet jie iškalbingi: atidarius ragana laikytos moters karstą, pamatoma, kad ji
apgulta žalčių (p. 687), o per kitos moters, kuri, kaip
įtariama, atimdavo pieno riebumą, laidotuves neužsiveda automobiliai, leidžiant karstą į duobę įkrinta
duobkasiai, atsidaro karsto dangtis ir pasimato, jog
mirusioji – išsižiojusi (p. 688).
Knygoje skelbiami pasakojimai, tautosakos tekstai
rinkti visoje Lietuvoje, tad skaitytojui atsiveria plati
tikėjimų panorama, suteikiama galimybė lyginti skirtinguose regionuose užrašytą medžiagą, pastebėti, kas
tipiška, o kas savita. Svarbu ir tai, jog knygoje skelbiami
autentiški pateikėjo ir užrašinėtojo dialogai, juose daug
kontekstinės informacijos, kaip sakoma knygos įvade,
toks medžiagos publikavimas „atskleidžia pateikėjo
santykį su aptariamu objektu“ (p. 9).
Džiugina ir tai, kad knygos autorė žada išleisti dar
tris knygas – „Galia užkalbėti (užkalbėjimai, maginiai veiksmai)“, „Galia gydyti (gydymas augalais,
gyvūnais, mineralais)“ ir „Stebuklingi išgijimai“. Jau
galima numanyti, kad juose bus pateikta ne mažiau
įdomi ir unikali medžiaga. Vis dėlto norėtųsi išsakyti
ir keletą abejonių. Knyga „Galia užburti“ gali būti lai-
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koma vertingu mokslo šaltiniu – skelbiama medžiaga
smulkiai susisteminta, prie kiekvieno teksto nurodomi pateikėjo duomenys – vardas, pavardė, gimimo
metai ir vieta, pasakojimo užrašymo laikas ir vieta,
bei užrašytojas, taip pat įrašo ar teksto saugojimo
vieta – archyvo abriviatūra, pagaliau informatyvios
pateikėjų, užrašytojų, geografinių vietų rodyklės knygos pabaigoje. Vis dėlto kartais susidaro įspūdis, kad ji
orientuota į paprastą skaitytoją, ne specialistą. Jau pirmasis knygos sakinys: „Uždraustas vaisius visada yra
saldus“ (p. 8), tarsi nurodo, kad tai, ką knygoje atras
skaitytojas, yra kažkas nederama, pavojinga, galbūt
ir ne visai legalu. Taip užmetamas kabliukas, kuriama
intriga. Kviesdami į knygos pristatymą jo rengėjai taip
pat žadėjo, kad „kupiname paslapčių vakare dalyvaus
nepaprasti žmonės, atskleisiantys daugybę neįtikėtinų
istorijų. O kai kurios iš jų, galbūt, netgi įvyks...“4 Knygos paantraštė – kenkimo magija, taip pat gali klaidinti.
Tikriausiai ne vienas pamanys, kad tai magijos vadovėlis, kuriame skelbiami burtažodžiai, o ne pasakojimai
apie burtininkus ir raganas.
Dar daugiau klausimų kyla knygą bevartant. Jos pradžioje kai kurie tekstai atspausdinti baltomis raidėmis
juodame fone – žinoma, tai aliuzija į pasakojimus apie
čiornaknyžnykus ir jų turimą juodąją knygą, kitur paslapties nuojauta kuriama vandenženkliais, visų tekstų
fonas – ne baltas puslapis, o piešiniai, kuriuose įžiūrimas
šikšnosparnis ir jo griaučiai, paprastoji durnaropė (lot.
Datura stramonium), pasaga, voras, įvairūs ornamentai.
Taip pabrėžiamas tekstų (ir pačios knygos) ypatingumas
ir išskirtinumas, tačiau šis puslapių apipavidalinimas
labai apsunkina skaitymą, ne visada paprasta iš formų ir
linijų maišaties išskirti pasviru šriftu spausdinamą prasminį tekstą. Margame fone prastai atrodo ir fotografijos. O žodynėlis ir dalykinės rodyklės knygos pabaigoje
bemaž neįskaitomos dėl itin smulkaus šrifto. Skonio ir
saiko jausmo, deja, pristigo visam šios vertingos knygos
apipavidalinimui. Perteklinė pasirodė ir filmo „Lietuvių
tikėjimai ir žinios apie sveikatą“ pradžia, kai griaudžiant
griaustiniui iš tamsos išnyra žymių užkalbėtojų ir žolininkių (pvz., Michalinos Dvynelienės iš Žižmų k., Šalčininkų r.) portretai. Atsiranda dviprasmybė – atrodo, jog
būtent šios moterys ir yra (buvo) raganos, burtininkės,
nors tai nebūtinai tiesa.
Norėtųsi kvestionuoti ir prie filmo DVD pridėtoje
knygelėje randamą liaudies medicinos skirstymą į racio
naliuosius ir iracionaliuosius (arba maginius) gydymo
būdus (p. 6). Tokį skirstymą knygoje „Lietuvių liaudies
medicina: etnografiniai ir folkloristiniai aspektai. XIX a.
pab.–XX a. pirmoji pusė“ pateikia ir dr. Ramūnas Tri4. „R. Balkutė pristatys nepaprastą knygą apie tikrus burtus ir
magiją“ // http://alkas.lt/2014/01/28/r-balkute-pristatys-nepaprastaknyga-apie-tikrus-burtus-ir-magija/ [Žiūrėta 2015 m. gegužės 23 d.].

Knygos
makas. Bet toks tėra XXI a. tyrinėtojo požiūris: tai, kas
paaiškinama moksliškai (veikliosios augalinės ir gyvulinės kilmės vaistų medžiagos) yra racionalu, o tai, kas
nebetelpa į mūsų šiuolaikinio suvokimo rėmus (užkalbėjimai, smilkymai, miestavimai...), yra nurašomi kaip
iracionalūs dalykai. XIX a. pab.–XX a. pr. gyvenusiam
individui gydymasis rugiagėlių žiedų arbata atrodė toks
pat patikimas ir veiksmingas, kaip ir užkalbėjimas nuo
rėmens ėdimo – tiek vienas, tiek kitas gydymo būdas
turi savo logiką, kuri to meto žmogui buvo aiški (tik
mūsų laikus ji pasiekė netekusi kai kurių reikšminių jungčių). Negana to, neretai buvo gydoma kompleksiškai:
žolėmis, žodžiais ir kitokio pobūdžio veiksmais, siekiant
kuo didesnio poveikio, t. y. atsikratyti ligos ar kokios
kenkiančios mitinės būtybės poveikio. Todėl norisi skatinti žvelgti į liaudies mediciną kaip į visumą ir bandyti
atrasti, išryškinti vidinę jos logiką, užuot bandžius ją žūtbūt suskirstyti į kategorijas, kurios yra labai reliatyvios.5
Tyrėjus, dirbančius su liaudies medicina ir konkrečiai – su liaudies botanika, norisi skatinti atidžiau identifikuoti vaistinius augalus. Iš asmeninės ekspedicijų
patirties galiu pasakyti, kad domintis liaudies medicina
itin svarbu bendradarbiauti su botanikais, ekologais,
aplinkosaugininkais – visais, išmanančiais vietinę florą
ir fauną. Norėčiau suabejoti knygos „Galia užburti“
p. 418 pateikta uročnyko – nuo keresių (nužiūrėjimo)
gelbstinčio augalo – identifikacija. Po iliustracija parašyta, kad uročnyku vadinamas virgininis varpenis (lot.
Botrychium virginianum). Tačiau toje pat vietoje – Šalčininkų r. – per vieną ekspediciją Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio
ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis padėjo
kitaip identifikuoti uročnyku aplinkiniuose kaimuose
vadinamą augalą – pasak jo, tai trikampialapis tikrapapartis (lot. Gymnocarpium dryopteris (L.)). Į šio augalo
augavietę mus nuvedė filme kalbinta Poškonių kaimo
gyventoja žolininkė E. Targavičienė, o jo „tapatybę“ ne
sykį patvirtino kitų aplinkinių kaimų gyventojai.
Dar vienas aspektas, apie kurį jau užsiminiau, bet
norėčiau aptarti ir išsamiau, yra knygoje publikuojamos
fotografijos. Kalbinti pateikėją ir tuo pačiu metu bandyti jį nufotografuoti, žinoma, yra sudėtinga – fotoaparatas dažną pašnekovą ima blaškyti. Tačiau lauko tyrimuose labai svarbu padaryti reprezentatyvią pateikėjo
nuotrauką. R. Balkutės parengtoje knygoje yra išties
puikių kadrų (pvz., p. 359, 458 ar 598), tačiau yra ir
nekokybiškų pateikėjų nuotraukų (pvz., p. 566 ir 567).
Matyti, kad daugelis pateikėjų portretų – tai kadrai iš
vaizdo įrašų (pvz., p. 120, 236, 385), tačiau gal vertėjo
paieškoti kitų epizodų, kuriuose pateikėjas nekalba ar
mažiau gestikuliuoja ir pan. Žinoma, turint prieš akis ne

tik knygą, bet ir DVD (jį filmavo operatoriai profesionalai – Donatas Buklys ir Vytas Plitnikas), galima mėgautis
gyvais liudijimais, vaizdo įrašais, be kurių jau sunkiai
įsivaizduojama XXI a. etnologija.
Nepaisant šių pastabų, R. Balkutės parengta knyga
„Galia užburti“ ir filmas „Lietuvių tikėjimai ir žinios apie
sveikatą“ yra džiugus įvykis Lietuvos etnomedicinos
tyrinėjimų padangėje. Knyga vertinga dėl joje pateikiamos itin gausios, kruopščiai sutvarkytos ir įdomios
medžiagos, sukauptos iš esmės vieno žmogaus inicia
tyva. Galima tik pritarti Ritai Balkutei, kad „knygoje
pristatoma medžiaga vertinga, nes tai yra bandymas į
paslaptingą magijos pasaulį pažvelgti pačių pateikėjų
akimis ir būtent per juos atskleisti kenkimo magijos tradicijos ypatumus. Ši tradicija išliko gyva žmonių atmintyje ir kai kurios jos formos gyvuoja iki dabar.“ Tai gražiai patvirtina ir filmas, kuris skirtas ne tik lietuviams – jis
gali būti sėkmingai rodomas tradiciniais gydymo būdais
besidomintiems užsieniečiams (subtitrai anglų kalba),
norintiems susipažindinti su lietuvių liaudies medicinos
tekstais ir kontekstais – žiniomis apie sveikatą, vaistinių
augalų rinkimą, gydymą užkalbėjimais, magija arba išgydantį tikėjimą, pasikliovimą stebuklingomis šventųjų,
šventų vietų ir objektų galiomis.

Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ

The power to heal
and the power to harm
The focus is on two books: the first is ethnologist
Rita BALKUTĖ’s book The Power to Enchant (Harmful
Magic in Recordings From 1982–2012), (Galia užburti
(kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose), Vilnius: Ritos ratas, 2013, p. 703), which contains people’s stories about wizards, magic, people with the evil eye,
easy and strong hands, evil voice, and even witches.
All of these texts (882 in total) were collected during
140 field expeditions that took place over three decades. This was an attempt to glimpse the mysterious
world of magic through the eyes of those who practised it. The other publication is the hour and a half
long DVD Lithuanian Belief and Knowledge on Health,
the author of which was also R. BALKUTĖ and which
was directed by Juozas JAVAITIS (Lietuvių tikėjimai ir
žinios apie sveikatą, Vilnius: LLKC, 2012), which helps
introduce various Lithuanian folk medicine texts and
contexts – knowledge on health, gathering of medicinal herbs, healing through incantations, magic or
healing faith, trust in the power of magical saints, sacred places and objects.

5. „Toks gydymo būdų skyrimas yra sąlyginis, nes tradicinėse
kultūrose jie paprastai būna tarpusavyje glaudžiai susipynę“ –
R. Trimakas, Lietuvių liaudies medicina,.., p. 22.
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Elena Targavičienė iš Poškonių pasakoja
Eleną Targavičienę (g. 1929 m.) sutikau 2011 metų vasarą Dieveniškių apylinkėse, Poškonyse,
rinkdama etnomedicinos žinias. Nuo pirmojo susitikimo praėjo jau ketveri metai, į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvą sugulė nemažas pluoštas Elenos pasakojimų,
prisiminimų, pasakų, dainų; kartu ne sykį išvaikščiotas ant buvusių Poškonių kaimo rėžių užaugęs
miškas, Elenai rodant pažįstamus ir jos naudojamus vaistinguosius augalus, kartu kepta duona,
švęstos šventės. Elenos atvirumas ir svetingumas leidžia ne tik užrašyti, bet ir perimti jos žinias,
tai daryti skatina ir pati Elena, kuriai šiais metais sukako 86 metai. Ji užaugo Stanislavos Junevič,
atitekėjusios į Poškonis iš Liškūniškių, ir Bronislavo Butrimavičiaus šeimoje, tačiau tėvas mirė, kai
Elenai tebuvo šešeri, todėl jai neteko pradėti mokyklos trečiojo skyriaus, mergaitė išėjo tarnauti
į gretimus kaimus. Daug ko Elena išmoko iš vietinių kaimo žmonių, ypač iš kaimynystėje gyvenusios pribuvėjos, užkalbėtojos, žolininkės Anelės Vydeikienės – smalsi ir imli Elena įsidėmėjo ne
vieną jos parodytą augalą, sektą pasaką. Elenos žinija neapsiriboja augalų pažinimu ir įvairiausių
negalavimų gydymu tradiciniais būdais, ji puiki kulinarė (daug metų šeimininkavo vestuvėse),
žino, kaip tinkamai elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose. Tas žinojimas įgytas su gyvenimiška
patirtimi, pasikliaujant nuojauta ir sapnais.

Apie namus
Šituose namuose esu gimus, čia augau. Čia gimiau,
čia mirsiu. [...] Ir tėvai, ir seneliai, ir proseneliai gyveno.
Čia prosenelis ir namus statė, [...] gi baudžiavais laikais
statytas mūsų namas, dar dūminė pirkia. Dar nebuvo gi
pečių, nebuvo kaminų, dūminė pirkia gi dar. Va, langus
įstatėm – ketvirta eilė, kap aš jau gyvenu, tai langus
jau įstatėm. [...] Man iš to namo senelis pasakojo, bet
tas senelis dar neprisimena, jo motutė pasakojo. [...]
Jis mani va tep pakvietė, gal man buvo koki tep septyniolika metų, aštuoniolika, jis pakvietė: „Eikši, Elena,
pasėdėsim, pašnekėsim.“ Jis buvo dabarykščio mano
amžiaus: „Ar tu žinai, kieno tu pirkioj sėdi?“ Sakau:
„Savo tėvo.“ – „Ne, dar ne savo tėvo.“ – „O kieno gi?
Tėvas mano cia gi buvo.“ Sako: „Tavo namų, mano
močiutė pasakojo, kad statė tavo prosenelis Laurynas.
Tavo pirkia dar dūminė buvo.“ Jis man papasakojo,
kokie buvo mano seneliai, kokie proseneliai. [...] Aš
sąsiuvinin užsirašiau, kad visi vaikai žinotų, anūkai, proanūkai kad žinotų. Jis pasakė, kad prosenelis turėjo du
sūnus ir vieną dukrą, tai buvo du ąžuolai ir viena liepa
pasodinti. [...] In dukros liepą pasodino, in sūnus – ąžuolus. [...] Mano prosenelis turėjo 24 ha žemės, valaka
vadinosi. Ale buvo, sako, pas jį ta dukra, Marilka, labai
negraži. Nu ir neatsirado piršlių, bernų nebuvo. Nu ir
tas prosenelis pasakė: „Nu, jeigu kas mano Marilką
paims, pusę savo valako žemės atiduosiu.“ Tadu radosi
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Elena Targavičienė pakeliui į mišką žoliauti. 2013 m.
Ingos Butrimaitės nuotrauka.
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iš Stalgonių Vasiliauskas, primokas, kap mes vadinam,
užkurys. [...] Tas Vasiliauskas atėjo primčiuosna, tai pas
jį liko pusvalakis.
Iš Daivos Vaitkevičienės, Ingos Butrimaitės, Astos Skujytės,
Giedriaus Vaivilavičiaus ir Jonės Pivoraitės pokalbio su Elena
Targavičiene 2013 m. liepos 22 d.

Kaip nuo maro (tifo) pagyti
Tėvelis buvo trylika metų, kai mano diedai mirė,
tai aš nematiau. [...] Mamos senelį mačiau, mamos
tėvų jau mačiau, buvau porąkart pas jį nuėjus. Jis man
buvo nupirkęs tokius gražius karoliukus, [...] jau man
gal buvo aštuoni metai, kai jis man tuos karoliukus
atvežė. [...] Karoliukų ir skarų dar, skara buvo tokia
šilkinė balta, balta, vienspalvė, balta, su gėlėm. Tai jis
man skarų ir karoliukų. [...] Tėvas liko mano trylikos
metų. Abudu [tėvai] mirė iškart, buvo tokia liga, tifusas
kažkoksai buvo. Jie pernakt abudu kartu ir mirė, abudu
kartu ir laidojo. Tadu pernakt mūsų Poškoniuos moj
šeši ar penki žmonės iškart mirė per vieną naktį, tadu
baisi liga buvo. [...] Tėvas buvo pats vyriausias, trylika
metų. [...] Čia keturioliktais metais, regis. Tai sakau,
tėvų nebuvo. [...] Tiktai vat, sako, paskiau kažkas tai
patarė, kad reikia žirnius pamirkyt, kad paželtų žirniai,
balti žirniai, tadu tuos žirnius valgyt, [...], tadu nuo tos
ligos pasigydė žmonės. Tai šitų pasakojo, itep. [...]

Kaip šventa Marija žoleles nurodė
Nieko tokio nepasakojo apie senelį, tik pasakojo,
kap jis susirgo. Jis susirgo gal keturiasdešimt šeštais.
[...] Jam uždegimas buvo. Tai kas žinojo, kas ty buvo –
serga ir viskas, deguma. Nu tai kompresus deda, žolales
ten kokias verda jam. Ir jis jau nusilpo visiškai. Nusilpo,
jau moterys suvejo jau, suvejo, žiūri, kad jis jau miršta,
kadu žvakį uždegt jam jau. O jisai kap užmigo, tai miegojo miegojo, paskiau prabudo, prabudo ir sako ingi
žmonų savo: „Marilka, ty znaieš, što ja snil? Sapnavau,
sako, ajo ty kokia moteriškė, – pažiūrėjo, kad panaši in
Marijų, – in šventų Marijų panaši. Ir jinai jam pasakė:
„Sako man: „Žmogau, kad nori gyventi, va, prirink va
tokių žolalių ir išvirk, ir gerk, ir tu pasveiksi. Ir, sako, ana
man parodė, kokių žolalių. [...] Rahulkos tos. Va, sako,
ana man parodė.“ Tai, sako, tos bobos, jau [ėjo ieškot].
Sako, pasakė: „Ieškokit kur rugiai auga, po rugius jinai
auga.“ Tai, sako, bobos ty nubėgo, ieškodami tų, sako,
žolalių, kap anas insakė, pririnko žolalių, virė jam tų
žolales, anas užu savaitę laiko pasveiko, mano senelis.
Tai apie itą tik pasakojo, kaip sirgo Jokūbas ir jam, vat,
reiškia, susisapnavo, atseit, kaip šventoji Marija. Sako:

„Nu moteriškė kaip šventoji Marija“. Jis nesakė, kad
tiksliai šventa Marija. Sako: „Ai, tokia moteriškė, panaši
in šventų Marijų. Man pasakė pririnkt tokių žolių,
pagert, ir tu pasveiksi.“
Iš I. Butrimaitės pokalbio su E. Targavičiene 2013 m. spalio 24 d.

Kaip Liškūniškėse statė kryžius ir audė
rankšluostį nuo vaikščiojančios ligos
– Ar jūs girdėjot ką nors apie bradinį?
– Bradinį? Ne, tokio negirdėjau. O kas tas bradinys
buvo?
– Nu sakydavo, kad jeigu liga kokia, maras, tai verpdavo moterys. Negirdėjot tokio dalyko?
– Tai gal pas mus tep nešnekėjo. Gal kitep pas mus
šnekėjo. Bet kad ten nuo ligos, to verpdavo, reikėjo per
vakarų suverpt ir išaust ką nors, rankšluostį, ir pakabint
ant kryžių. Vyrai turėjo pastatyt tris kryžius. Va in to,
kur kryžkelėj, kaip eina keliai, kryžkelėj. Va in kryžkelio
turėjo pastatyt tris kryžius, o moterys turėjo suverpt,
išaust iki dvyliktos valandos, kad suspėtų dvyliktų
valandų pakabint ant, ant tų kryžių rankšluostis. Tai,
būdavo, bet ta liga, nu maras, vadino maras, o kap ty
kitep, tai nežinau. Kaip mes vadzinom. Ot.
– O tuos kryžius kurioj vietoj turėdavo statyt?
– Kur kryžkelėj. [...] Kaimas vienas, kaimas kitas – ir
kaimai tep va, trys kaimai buvo, o keliai eina, kap eina
kryžkelis, tai ant to kryžkeli [...] ir statė tuos kryžius. Ir
tadu kabino tuos rankšluosčius jau išaustus, ale reikėj
suverpt, reiškia, iki dvyliktos, kad ir pakabint. Dvyliktų
valandų kabino.
– Vieną rankšluostį?
– Vieną rankšluostį kabino, nors in vieno kryžio
kabino jau, kiek suspėjo, daugiau nesuspės, daugiau
nesuspės...
– O kiek moterų ausdavo?
– Nu tai viena ausdavo – vo ten gi stovai tai dėl vienos, o verpdavo tai ir kelios moterys verpdavo. Tik kad
siūlų greičiau, kad greičiau, o austi taigi viena ausdavo,
nes ten gi stovai vieni, dėl rankšluosčio.
– O kuriam kaime čia buvo pastatę taip?
– Liškūniškėj.
– Jums pasakojo ką nors apie tą statymą?
– Nu tai pasakojo – aš jau pati jau turėjau dvyliką
metų, tai pati jau prisimenu. Va čia karo metais statė,
keturiasdešimt antrais metais. Čia jau vokiečiai buvo
užėjį pas mus.
– O tai kas buvo, kad reikėjo statyt?
– Nu serga žmonės, tai ten susirgo, tai ten susirgo,
nu ir, sako, vaikščiau, vaikščiauna tokia liga jau, kad,
sako, kurian kaiman užeina, tai jau, reiškia, ten žmones
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jau numarina. Tai, reiškia, kad jinai neateitų į tą kaimą,
tai vat išaust reikėjo rankšluostį pernakt ir pakabint ant
kryžiaus, kryžius pastatyt, – reiškia, ją atbaidyt, tą ligą.
Ta, kurioj liga toj vaikščioj.
– O kas statė tuos kryžius?
– Nu tai kas statė, tai neprisimenu, kokie ten žmonės dar statė, ten iš to kaimo.
– Bet tuos kryžius irgi reikėjo greitai pastatyt?
– Nu kryžiai... Padaro patys gi, nu aptašyt gi reikia ir
paskiau suderint reikia, nu ir iškast, pastatyt. Nu galiu
pasakyt, kad, reiškia, dalyvavo ir vienas toks Junevičius
Jokūbas. Pranas. [...] Ten daugiausia visas kaimas Junevičių. Tai Junevičius Pranas, Junevičius Jokūbas, vot tokie.
[...] Ir pastatė tus kryžius. Jie dar jie ne per seniausiai ir
nukrito, tie kryžiai, dar ilgą laiką stovėjo. [...] Junevičių
Juzefa ručnykų audė. O tep moterys, kų verpė, tai ten
buvo ir Žukovskų, buvo ir Junevičių – ten moterų buvo,
daug tai ten, kurie verpė. O audė tai Junevič Juzefa.
– Iš kur jinai buvo?
– Iš tų pačių Liškūniškių. Ten tik dalyvavo Liškūniškės Jokūbiškėse. Du kaimai.
– O paskui ilgai tie rankšluosčiai kabėjo? [...]
– Ilgai, ilgai kabėjo. Ilgai. Paskiau kažkur tai jie... gal
supuvo, gal, gal vėjas išnešė. Ilgai, ilgai kabojo.
– Bet nesusirgo tame kaime niekas?
– Niekas nesirgo. Tai visi tep ir pagalvojo, kad, reiškia, atbaidė tą ligą.

– O kaip vadino tą rankšluostį?
– Rankšluostis – nu tai paprastai ten... Audė, tai trinytis vadinasi, trinyčių rankšluostis. Va te, kų greičiausia buvo galima padaryt ir išaust, – trinytis. [...]
– Kaip vadino, jeigu reikia išaust, kad liga neateitų?
– [...] kažkaip tai kap užkalbėtojas kokis, tai, atseit,
kap, kap užkalba. Kap cia gi, kada audžia, tai ten dar
meldėsi gi, poterius dar kalbėjo, kad ir verpė, ir audė, –
tai ir poterius kalbėjo, kad, reiškia, Dievas nedaleistų.
Ir Marijos prašė Šventos, ir Dievo prašė, reiškia, kad
nedaleistų tos ligos, kad jie stengėsi padaryt, kad
užtvert kelią tai ligai.
– Tai ta pati moteris, kuri audė, meldėsi ar kiti žmonės?
– Visos. Tos visos, kurios dalyvavo, visos. Visos turi
melstis.
– Ir tos, kurios verpia?
– Kurios verpė, kurie audė – visos jau meldėsi.
– Bet ten tos maldos specialios?..
– Ne, tokios, taip, kaip poteriuose: teip ir „Tėve
mūsų“, nuo pradžios iki galo, – va tokius poterius. Nu
tik žodžiais prašydavo, jau žodžiais savais prašydavo,
žodžiu: „Dieve Tėve, reiškia, nedaleisk tos ligos“, – va,
va teip. Baigdavo savais žodžiais. O tep poterius kalbėdavo, tep, kap ir katalikų maldos.
– Tai čia panašiai, sakot, kaip būna moterys kokios
užkalba?

Elenos Targavičienės namai ir prosenelio Lauryno sodintas ąžuolas Poškonių kaime. 2015 m. Tomo Jurgino nuotrauka.
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– Nu teip, panašiai, kaip kai kurios užkalba, būna.
Būna panašiai. Bet čia moteris, kų užkalba, tai ji turi jau
kažkokią tai maldą, poterius žino, kurioj atskirai... Betgi
ne visos gi pasakys, kurios kalba, užkalba. Ne visos gi
pasakys, kap jinai kalba. O čia paprastai, vat tep, atseit,
kad mes jau kalbam, tep kad jau prašom Dievą, kad,
reiškia, apgintų mus nuo tos baisios ligos, vat. Tai čia
jau paprastai, – tokios maldos buvo.
– O dar ką nors girdėjot apie tokį, kad kas nors kitas
būtų audęs?
– [...] Negirdėjom tep, kad jau austų tokių, dėl
tų ligų. Va tik cia vienas tokis atsitikimas buvo. Tais
metais, reiškia, kažkur tai, iš kažkur tai atėjo tokia jau
kalba, kad atseit eina ta baisi liga, o jos reikia eit baidyt.
Reikia, vat, suverpt linų siūlų, reiškia, vat, išaust rankšluostį, pastatyt tuos kryžius, – nu tai vat tiktai tokių,
prie mano, prie mano pometės, kap aš sakau.
– O kas taip patarė, kad taip reikia?
– Vo čia jau tai jau nebežinau, negaliu pasakyt, kas
patarė. [...] Aš čia tuose namuose jau gimus ir gyvenu,
o ten Liškūniškė yra septyni kilometrai nuo mūs, nu tai
kada aš jau nuėjau, tai ten jau man pasakojo, kad vat
audžia, kad pakabino, ir aš dar vaikščiojau žiūrėt tų kryžių ir rankšluosčio to, vaikščiojau žiūrėt. O teip kas ty,
kas ty patarė... [...] To neprisimenu, kap pasakojo.

Apie ažulaužimus
– O teko jums girdėti, kad būna tokie ažulaužimai
rugių, sako, rugiuose randa?
– [...] Apie rugiuose tai jau girdėjau ir mačiau jau,
kad rugiuose būna ažulaužimai. Ar ten specialiai buvo
padaryta, ar ten tiktai buvo pagąsdinta, bet man irgi
kaimynė parodė, sako: „Ateik, ateik, Elena, va, pažiūrėk, sako, va, čia, sako, užlaužys, va, va, jau, sako. Tep
rugių paima saują, tep užriša mazgą ir pakabina. Jau,
reiškia, varpai apačion turi būt, vat. Nu tai ant kokios
tai dirvos, kap suranda, tai jau to negalima pjaut, palikt
reikia. Nu tai tadu, kas jau pamato, tai vieni kitiem rodo:
va, kad kas tai, sako, jau padarė kažkų tai jau. Reiškia,
atseit, kaip užkalbėjo, užvaražino. Sako: vat kažkam
kad jau blogo palinkėjo. Nu tai tep jau pasakodavo, tai
čia jau ir mačiau, ir girdėjau apie šitą.
– O ką pasakodavo?
– Nu, sakydavo, kad, reiškia, nu ką nors jau žmogus
pagalvojo blogai, reiškia, vat užrišė. Bet nesakė gi,
kad ten kokius žodžius tarė, ar kų. Bet jau žmogus ką
nors jau pagalvojo tau blogą padaryt, tai, reiškia, jisai,
tas, kuris daro, tai žino, o kiti pašaliniai nežino. Reiškia, tų suriša mazgų tų iš rugių, va tep padaro tokių,
tokių mazgų ir palieka. Tai jau jeigu pjauna žmogus jau
tą, rugius, tai to jau nekliudo, nepjauna. Ba, reiškia,
nupjausi, tai jau tau bus blogai.

– O kas gali būt?
– Nu o kas, o kas žino, kas bus, kas bus blogai: ar tai
susirgs žmogus, ar tai ką nors tokio. Tai jau neaiškino,
kad, atseit, vat, ką žmogus padarys, tai jau tas ir tas tau
bus: ar tu numirsi, ar tu susirgsi. [...]. Ar aš susirgsiu, ar
aš numirsiu – vat, patys spėliojo žmonės, kas gali būt.
– O tai ką darydavo?
– Nu nieko, tai jau palikdavo, ir tep likdavo, kolei
net supūdavo tas šiaudas arba apardavo jau tų šiaudų.
Arba kap kurie tai degindavo. Vat, atsinėša, sudegina,
va, in daikto – kaip kas išmano.
– O tai kas taip mokėdavo padaryt?
– Nu kas juos žino, kas? Kai jau tas žmogus, moj,
kuris darė, tai tas ir mokėjo daryt, ir jį gal pamokė kas.
Gal tėvai, gal diedai, gal pradiedai kažkokie tai. O taip
taigi nežinai. Kap aš nesu darius. Kad aš mokėtau daryt,
tai pasakytau, kų reikia, vat: „Tep reikia padaryt ir tep,
tai bus tau ir tau.“ Gal kurie žmonės žino, gal kur kada
vaikščiosit per kaimus, gal kuris ir prispažins.

Kaip čeravoja vestuvėse
– O tas vyras – ką jisai dar mokėdavo padaryt?
– Jisai mokėdavo, ką nori padaryt, mokėdavo. Nu,
kad tau vot ką nors jau blogo būtų, vat. [...] Pas mus
jau kaime vestuvės buvo pas žmogų. Buvo vestuvės.
Ir kaimynystėj, vat, namas prie namo, čia buvo vestuvės prie šito namo, o ten jau visi žinojo, kad jis tokis
čerauninkas, tai jo į vestuves nepakvietė, vat, kad nors
ką nors nepadarytų dėl svečių. Bet vis tiek pasistengė
jisai, padarė. Kada važiavo į šliūbą, pakinkė arklius –
kadaise gi nebuvo tų mašinų, arkliai buvo – nu tai vat,
jis padarė taip, kad reikia išvažiuot, o visi arkliai pagulo
ir neskelia iš, iš žemės – a niekaip. Jie kaip, sako, ir
muša botagais, ir visa – neskelia tie arkliai. Tada vienas
iš tų visų žmonių sako: „Žinai kų, neprašei in veseilios,
eik dabar prašykis, kad, kad anas tau padėtų, bo, sako,
neišvažiuosim šliūban.“ Tai, sako, nuėjo pas tą žmogų,
ot, ir paprašė, sako: „Nu ką tu nori, sako, tai duosiu
tau, tik, sako, padaryk tep, kad aš galėtau, sako, jau
išvažiuot šliūbą paimt.“ Sako: „Nešk man litrą arielkos
ir kumpį cielų, tadu važiuosi.“ Ir ta moteriškė pasakojo, kurioj buvo svočia, tai toj moteriškė pasakoj. Tai,
sako, tadu nunešė jam litrų arielkos, nunešė tą cielą
kumpį, tadu, sako, jis atėjo prie to arklio, itep botagu
apie žemį – ne apie arklį, bet apie žemį tep, sako, apie
žemį metė tuo botagu, šiūpteri, tai, sako, visi arkliai tik
hopt ant kojų ir žvengt pradėjo. Vat. Nu tai vat, matot,
kaip žmonės moka, moka daryt. [...] Nu tai vat, sakau,
mokėj, kad blogai būt, vat užpyko, kad jo ant veseilios
nepaprašė, ir padarė. Turėjo tadu nešt kumpį ir šnapso
cielų litrų.
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Apie čerauninkų mirtį
[...]
– O sakydavo, kad jie sunkiai miršta?
– Sakydavo, kad sunkiai, sako, mirė, – apie šitą jau,
apie Lelkų tų, kų knygų, sakė, moteriškė surado. Tai,
reiškia, senelis kap mirė, tai [...] turėjo išardyt lubas prieš
jo lovų. Bo, sako, niekaip negalėjo numirt. Miršta miršta
ir vėl atsigauna, miršta miršta ir vėl atsigauna. Tai, sako,
turėjo lubas išardyt prieš jo lovų. Tadu, sako, tas žmogus
numirė. Tai čia vat šito Lelkos jau senelis ar prosenelis
net. Bet jų ten buvo visa giminė net, kurie, kurie mokėjo
daryt te visokius. Visokius burtus, visokius šposus.
– O kuom čia pamačina tas išardymas?
– Reiškia, vėlė negalėjo išeiti, teip jau, reiškia, buvo
vėlė ta jau nusikaltus prieš Dievą, negalėjo išeit per
lubas, reikėj jai kelią paduot.

Kaip vėlė pareina namo
– O sakydavo, kad vėlės kartais į namus pareina?
– Sakydavo. Sakydavo, kad kartais pareina vėlės į
namus. [...] Nu tai kažkas tai pamato, gal vienas žmogus iš šeimos, kurie pamato, kad, reiškia, kažkas atėjo.
Mano šita va, svočia, mano duktė už jo sūnaus ištekėjus, iš Grybiškių Gaidienė. Ne Gaidienė, atsiprašau, –
Kuklienė. Jos sesuo numirė, jinai gyveno Šalčininkuose,
jos sesuo numirė. Nu ir kaip tik per Kūčias, sesuo anksčiau mirė, bet per Kūčias jinai nuėjo vandenio pasemt
prie šulinio. [...] Nuėjo vandenio vakaro pasemt, prie
šulinio pasemt vandenio, sako: „Žiūriu, kad eina Onutė.
Tep gražiai apsirengus, su chalatėliu, balta skara, ir
eina. Aš, sako, tep pamisliju – taigi ana numirus! Sako,
kap išsigandau, vo tep, iškart, sako, man galvon tepteri:
ana gi numirus, kap ana dabar eina?! Išsigandau, sako,
viedrų palaidau, inšokau, sako, namo įlekiu: „Stasy,
sako, man susdavė Onutė, kad eina pas mus!“ Anas
sako: „Kur ta Onutė?“ – „Nu, eina pas mus“, – sako.
Tas išejo laukan, sako: „Tu ir viedrų gi išmetei.“ Sako:
„Aš išsigandau.“ Sako, jokios Onutės nėra, jokios Onutės. Nu, ir sako: „O man susdavė Onutė, kad eina pas
mus“, – sesuo jau eina pas mus. [...] Man tai neprisiajo,
nesusduodinėjo nieko.
– O kad dūšia dar prie namų kurį laiką būna, sako taip?
– Nu kap, reiškia, keturiasdešimt dienų, kaip itai
mėnuo jau išeina. Kap mėnuo, tada jau dūšia prie namų
vis būna, ateina. Bet gal jinai ir dažniau būna.
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Mirusiųjų patarimai
– Aš jums papasakosiu, o jūs gal nepatikėsit. Kad,
sakau, gal ir dažniau būna. Mano vyras mirė, aš likau
viena su vaikais, vyras mirė, jam buvo keturiasdešimt
keturi, penktų metų, kaip mirė. Ir vat, aš juos sapnuoju.
Sapnuoju, kad jis ateina. Vat ateina man ir sako, vat:
„Tyn aš ajau per pievą, žiūrėjau, kur tau karves ganyt,
kur tau šienaut. Vat ten, sako, paberk salietros.“ Vo tep
pasakys vieną naktį. Kiek praajo laiko, o sūnus mano,
kur yra dabar [...] jis miręs, jisai dabar, sūnus, sapnuoja.
Sūnus buvo apsižanijęs ir Voronovo rajone ten gyveno
pas žmoną. Jis dabar sūnus sapnuoja, kad ateina tėvas
pas jį ir sako: „Važiuok tu pas, sako, momų, padėk tu jai
kulc, sako, ana gi viena kulia, o ty, sako, kap jautis guli
namie.“ Sako: „Vienų naktį – eik ir eik, sako, iki dvyliktos miegu – po dvyliktų valandų, sako, mani žadina. Ir
vienų, ir kitų, trecių.“ Jisai dabar kaip tik ketvirtadienis,
jis atvažiuoja su motociklu pas mane. „O ku tu, sakau,
nedirbi, šiandien, sakau. Atvažiavai – darbo neturi?“ –
„Tėvas iš namų išvarė!“.Aš pagalvojau, kad jau, reiškia,
uošvis, kaip jis ten gyvena: „Tai tu ten, vaikeli, jam
sakei ką nors tokio ar padarei ką nors blogo, kad jis
tave išvarė?“ – „Ne, nieko.“ – „Tai kaip jisai galėjo tave
išvaryt?“ – „Mama, sako, aš tatų sapnavau, sako, kad
tu kuli miežius.“ Sakau: „Vaikeli, iškūliau, kap tik reikia
papelciot – dar tuos grūdus reikia pamušt su ta spragilu.“ Jis sako: „Mama, einam, aš tau padėsiu, ba, sako,
jis neduos man miegot.“ Tai vat, ar jūs patikėsit tuo?
Patikėkit, ba taip buvo. [...] Nu tai vat, įsivaizduok, kad
iš tikrųjų taip yra, taip ir būna. Tai reiškia kažkas tai yra
kažkur tai, kad, reiškia, matė. [...] Ar tik man? Bet ne tik
man. Vat ir daug kam. Čia Siaurimuose tokia Jenuškevičienė, moteriškė liko viena, jisai eiguliu dirbo ir miške
malkų – ne malkų, ty jie rąstus pjovė, ir kaip tik pušis
griuvo ir ažudaužė jį. Tai aš pirma pati in jos tep sakiau.
Jinai pasakojo, kad sako: „Va, susapnavau Jonų, pasakė
Jonas, kad in to lauko pasėk grikius, in to lauko pasėk
lubinus.“ Aš ir pati, ir ne tik aš, ir visi žmonės sako: „Nu
jau pati susgalvojo – kaip, taigi miręs žmogus, ir ateis,
ir tau papasakos!“ O kada aš sulaukiau pati... Man tep
pasakoja, tada tik aš patikėjau tai Veronikai, kad jinai
pasakoja. Tai aš visiem, dabar daug kam pasakoju, kad
tep, sakau, kad tep ir tep yra. Kažkas tai yra, nebežinau. Nebežinau, ar daugiau kam yra, ar tik man. Bet ir
tai Veronikai taip buvo, ta Veronika taip pasakojo. Tai
kažkas tai, sakau, aš ir dabar galvoju – kažkas tai yra,
kažkokia amžinybė. Kad ateina ir pasako. [...] Kažkas
tai, kažkas tai yra. O kiti žmonės sako, kad, vat: „Susapnuoju mamų, kad ateina mama, ar ty tėvų, tai reiškia,
kad, jeigu susapnavau, tai man jau kažkas tai bloga
būna.“ Taip pasakodavo, gal jūs kažkur tai klausinėjat,
teip sakydavo. Man niekada to nebūna, kad blogo.

Žmonės pasakoja

Elena kepa duoną į Dieveniškes atvyksiančiai Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei. 2014 m.

Elena moko kepti duoną: pirmas su jos pagalba iškeptas kepalas. 2015 m. I. Butrimaitės nuotraukos.
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Man praneša. Vat man kažko tai pasako. Ale bendrai tai
nepraneša, kad ty: „Saugokis ko, vat tau bus bloga“, to
nepranešė to nė karto, nesakysiu, kad to pranešė. Tik
vyras ateidavo: „Tai ten nušienauk, ten tą padaryk, ten
tą padaryk.“ Va taip, taip sakydavo.
Iš I. Butrimaitės pokalbio su E. Targavičiene 2013 m. sausio 24 d.

Kaip duoną kepa
– Duona kepa dvi valandas. Nu tai... dzvi valandos,
žiūrint, kaip jau kepalą padarysi, jeigu didesnį tokį maždaug, bet vis tiek turi dvi valandas kept.

Elena su savo iškepta rugine duona. 2013 m. I. Butrimaitės nuotrauka.
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– O kaip seniau pamatuodavo tas dvi valandas?
– Nematuodavo kadaise. Kadaise matuodavo, kai
pyragų sodindavo: tai, reiškia, tai aš iš kvietinių miltų
darau pyragą: tai, reiškia, išžeriu, sušluoju su šluota
ta pušine, kvajine, kap mes vadinam, itep paimi miltų
i pabarstai tų pečių. A, miltai dar užsidega, – reiškia
nekišk dar, ba pridegs pyragas. Jau papili – miltai būna
ilgai ilgai balti, paskum biškį pageltonuoja, – tadu jau
gali dėt pečiun, ir jau pyragas turi kept. O duonai tai
nežiūrim, duonai, reiškia, išžeriam išžeriam čystai su
žarijom, su pelenom kad nebūt, nu, duonų dedam jau
tep. Cia apačion dedam lapus kokius, a ty ąžuolinius, ar
tai klevinius lapus, ar tai iš kopūstų padžiovintus lapus.
Vo, kap dabar, žiemos metu, neturiu atsargoj tų lapų,
nu tai laikraštį padėjai, tadu ant laikraščio miltų pabarstei, rūpesnių tokių, nu ir ant tų miltų uždedi tą tešlą, ir
pečiun. Kai iškepa, tadu laikraštis atšoksta.
– O kaip suprasdavo, kad jau iškepę, kad jau gana?
– [...] Vis tiek gi apie dvi valandas skaičiuoja. In laikrodį glėsteri: „Aha, tą valandą sodinu, kad tą išimt reikia.“ A kada ištrauki, reiškia, ir nupūti tą, dulkes, reiškia,
nupūti, tadu šaltu vandeniu paleji, reiškia, nuplauni tą
viršų, nu ir žiūri: jeigu duona neiškepus bus, tai garai
eina tep va, šonan, linguoja, o jeigu iškepus, tai garai
tiesiai į viršų eina, tai reiškia, duona iškepus. Kadaise
taip sakydavo, kada laikrodžių ne visi turėdavo, tai
taip sakydavo. [...] O jeigu ilgiau jau palaikai pečiuj, ir
duona perkepa, tadu reikia ištraukt iš pečio, į pagalves
atbulai dėt. Padegė – atbulai, tadu neatstoja pluta. O
jeigu, vat, iš pečio ištraukei, ant suolo padedi, reiškia,
užšals ta duona, tadu pluta paskels va tep va – čia
tuščia bus. Ir kadu maišai duonų [...] ar išrūgų kokių,
ar su bulvėm, ten nugrūdi bulves ir košę padarai, išmaišai, – reikia, kad būtų ne per karšta, bo jeigu per karšta,
kadu iškepsi duonų, tai bus va tep apatinės plutos, tep
in dviejų pirštų, bus kap molis lygiai. Tokia va, nebus
ana puresnė, labai jau bus ana sugulus, toji. Tai tokia
zakalcas, mes vadinom zakalcas. Tai, sako, atvažiavo
jaunikis pas panelę jau į svotus – kadaise gi nebuvo
vien tik meilė, gi į svotus reikėjo važinėt. Atvažiavo, nu,
sako, čia papjaustė duonos jau ta jau mergaitė su savo
mama. O tas jaunikis paėmė duonų, sako: „Ale duona
graži, zakaliec na dviej palci [duona prie apatinės plutos
susmegus per du pirštus - I.B.] “, – jau tai gudiškai. Tai
toj mergaitė pasgirs, kad ana moka dar geriau: „Ai, čia
mama kepė, kap aš iškepu, tai būna ant delno.“ Tadu
tas jaunikis ir atsisakė tos mergaitės, kad: „Tu ne gaspadinė.“ O toj galvojo, kad pasgirs, taigi bus dar geriau.
Mama in dviejų pirštų, aš – un delno. [...] Tai va tep,
sakau, nemožna maišyt, kad būt karštas vanduo. Jeigu
in miltų karštą užplikini, ty bus kap plikyta duona. Tai
reikia, kad būt tik litnia tokia – šilta, ne karšta.
I. Butrimaitės pokalbis su E. Targavičiene 2013 m. sausio 24 d.

Žmonės pasakoja

Žolei reikia padėkavot, iškasus šaknį –
ką nors įdėti į duobelę
Aš kai skinu žolę, tai reikia padėkavot. Kaip aš darau
taip: išraunu su šaknim, man reikia šaknų, tai išraunu
su šaknim, aš nors duonos trupinėlį ton duobutėn
padedu. Nors duonos trupinėlį ton duobutėn padedu.
Nu, dėkavoju. Visą laiką dėkavoju – dėkavoju tai žolytei, dėkavoju Dievui, kad mačino man, kad ir žmonėm
padėtų. Va taip. Ar tai reikia taip, ar nereiki, čia mano
nuomonė, aš teip einu, aš teip darau. Reikia teip, sakau.
Kad aš jau pripratį, tai man atrodo, kad viska yra gyva,
kad Dievo duota, viska yra gyva, tik mes to negalim
žinot. Bet kažkokia tokia nuojauta yra. Aš ir medžio
lazdų va išpjaunu, prieinu ar tį prie lazdyno, ar tį prie
blindos, ir nu, sakau, „Oi, sakau, lazdynėli lazdynėli,
labai norėčiau lazdų išpjaut, ar tu man atleisi? Tu gi ne
viena stovi lazda, atleisk man, duok man. Aš išpjaunu:
„Dėkui!“ Va tep, išpjaunu, padekavoju ir einu.
– O būna taip, kad paprašot, ir jaučiat, kad negalit
pjaut?
– Ne, aš, būna, einu, einu, vaikštau vaikštau, prie
vieno krūmo prieinu, prie kito, kažkaip tai netraukia
manįs, ne, šito nepjausiu... Būna, ir dešimt krūmų
apeinu, ne, negaliu pjaut: cia per plonas, cia per jaunas,
cia per aukštas, o cia daug riešutų bus – nė! Einu dar
toliau, einu dar toliau, prieinu – būna toks platus platus
krūmas, ir daug daug tokių vat prastų, galima cia (rodo
lazdą – čia ne iš lazdyno, čia iš blindos). Ir tadu prieinu
ir jau prašau: „Prašau, aš labai labai norėčiau ir man
reikia nupjaut vieną lazdelę, atleisk savo dukrai (ar čia
sūnui), va, šneku tep, kad su žmogum, nežinau, girdi jie
ar negirdi, bet aš šneku tep, kap su žmogum.
– Ir taip garsiai šnekat?
– Aš ir garsiai šneku! Aš garsiai, aš miški visada garsiai šneku, prieinu prie miško, prieinu prie žolytės, aš
garsiai šneku, kap namuose.
– O ką žolytei sakot?
– Nu ką žolytei sakau? Nu, atėjau, sakau: „Žolyte,
man tu reikalinga, tavi Dievulis pasėjo, miškelis užaugino, aš galiu išrauti dėl vaistų? Ir kad Dievas duotų, kad
kam aš duosiu, kad tam padėtų!“ Nu va taip pašneku,
pašneku, ir einu tep.
– O paskui padėkavojat?
– Teip, teip, padekavoju. Aš visada – miškan einu –
pasisveikinu, iš miško – dekavoju už viską. Už viską, už
viską. I pabaigoj aš irgi sakau: „Miškeli, miškeli, ačiū tau
už viską, už tavo gėrybes, o gal aš kitais metais neateisiu, dovanok, gal aš klaidą padariau, miškeli, tu man
dovanok. Tu man dovanok! Va teip.
– O kaip pasisveikinat?
Pasisveikinu: „Miškeli, miškeli, sakau, pušelės, jūs
mano seselės! Visa žaluma, sakau, man miško kara-

Elena su savo surinktų žolelių arbatos maišu. 2014 m.
I. Butrimaitės nuotrauka.

lystė, ateinu aš pas jus.“ Vat tep ir sveikinuosi, sakau.
„Geros jums vasaros. Kad žiema būtų gera, kad šalčiai jūs nenuskriaustų, kad vėjai nenulaužtų.“ Va teip,
pašneku, pašneku, ir ainu toliau.
– Bet jums smagu, kai pašnekat?
– Man smagu!
Iš D. Vaitkevičienės, I. Butrimaitės ir A. Skujytės pokalbio su
E. Targavičiene 2013 m. rugpjūčio 28 d.
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Žmonės pasakoja

Elenos arbatos maišas

Elena kasa dzereviankas, 2013 m. I. Butrimaitės nuotrauka.

Radus pirmą baravyką reikia persižegnot
– [Radus pirmą baravyką] persižegnot reikia. Taip aš
padariau šiandien. Radau pirmą baravyką, persižegnojau, pabučiavau, sakau: „Tau, Dieve, ačiū, kad tu man
jį parodei.“ Ten grybiena liko, grybiena perduos žinią.
Kad aš padėkavojau, ir vėl seksis rasti.
– O kai antrą rasit – ką darysit?
– Prastai surinksiu, tiktai teip padėkavosiu miškeliui,
kurie užaugo prie beržo, prie pušies, prie kvajos, kaip
mes sakom, nu tai vot, pasakysiu: „Ačiū, tau, kvajaite,
kad tu baravyką išsaugojai man.“ O čia ne, čia šventas
daiktas. Kepsiu, visą šeimą pamaitinsiu.
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– Matot, kokios yra: bruknojų yra lapai. [O čia kas?]
O čia kokie lapai? Nepastebit? Rožės lapai. Čia va dobilų
raudonų, raudoni dobilai. Dar aš jų neišmaišius, aš
dedu, kai baigiasi tadu maišau jas. Čia gal aviečių lapai,
gal žemuogių lapai. Aš prirenku, prirenku cielų maišų.
Beržo lapai, vat, matot. Prirenku, padžiovinu jas pirma
pavėsy, paskui net in pečio džiovinu. Mano vaistažoliai.
Matot, visokių žiedelių, šiupščeniko. Ar žinot kas šiupščenikas? Vat, kur auga pas mus prie sienos, erškėtrožė.
Renku renku, paskui viską sudedu. Čia ne viskas, yra dar
jonažolių, liepžiedžių atskirai. [...] Tokia mano arbata.
Paskui viržius renku, sako, širdį stiprina. O čia pivonijos, kap vadinam, pivonijos. [...] Čia alyvos, yra baltos
ir mėlynos, paskinu. Gydo, ir alyvos gydo. Prie arbatos,
kap uždegimas, kad išprakaituotų žmogus. Sąnarius
patept, jei užpylus. [...] Pripilt alyvos su drusku, vat,
alyvos sluoksnį, druskos, ir uždaryt dangteliu slovikan,
tai žiemos metu atsinešt kambarin, atidaryt, tai tadu
alyvos kvepia in viso kambario. [...] Pamokė kaimynė
mūsų, močiutė tokia, dabarykščio mano amžiaus, tai
ana mus mokė. Radasta, rožė žydėjo, tai ana sako: „Aš
tuos mėginau taip daryt: pridėk, vaikeli, stiklainį, pridėk
ir druskos papilk [...] sako, pažiūrėsi žiemos metu, atidarysi – kokis kvapas! Pasidarys kambary kaip gegužis,
sako. [...]
– Kokias žoles atskirai laikot, nededat maišan?
– Atskirai tokias žoles, kurios neskanios, netinka
arbatai. Pelynas – gi nepadėsi kartu. Tokia miške auga,
nežinau, kaip lietuviškai vadinasi. Baltai žydi, paskui
raudonos uogytės – jas galima valgyt. Mes jas pravardžiavom katapauciai. [...] Padarysi arbatos – tai kartus.
[...] Sako, kad nervus stiprina, o kas ty žino, stiprina
ar ne. Rugiagėlės labai gerai nuo temperatūros. Kada
pamėginsit, gal kada kur prirausit rugiagėlių: jeigu temperatūra, peršalo žmogus, užvirk arbatos, puoduką
išgerk, tai išprakaituosi... Prakaitą labai varo. [...] Kai
pūslės uždegimas – užvirk, pagerk, ir tuokart atleidžia.
D. Vaitkevičienės, I. Butrimaitės, A. Skujytės, G. Vaivilavičiaus ir
J. Pivoraitės pokalbis su E. Targavičiene 2013 m. liepos 22 d.

Kada ką sėti
– Sėt vyrai maždaug žiūrėdavo pagal žiemą: vat,
sako, jeigu žiemos metu, reiškia, būna gruodžio mėnesį
šerkšnas in medžių, didelis šerkšnas būna, tai, sako,
kurią dieną – trečiadienis, ketvirtadienis – tai, sako, jau
tą dieną reikia sėt grikius, ba bus grikius labai, grūdų
daug bus, jau grikius sėt reik.

Žmonės pasakoja
O linus sėt reikia po Velykų penkta savaitė kap eina,
kada pradeda kadugės žydėt. Kada kadugės žydi, dulkės eina tokios, kap dulkės eina, kadugės žydi jau gali
sėt linus, ar tai bus penkta savaitė po Velykų ar septinta
savaitė po Velykų. Tai sėk linus jau tadu, tadu linus sėja.
Šitus tai žinau, šitus tai žinau.
O avižus tai stengiasi, jeigu sniegas nutirpsta, tai iki
Jurgio, iki Jurginės pasėt avižus jau tai stengiasi. Sako,
reikia avižus sėt jau prieš Jurgines tai bus geri avižai.
O žirnius, tai sako, žirnius geriau gegužės septintą–
aštuntą sėt, per Stanislavų žirnius sėk, tai tadu bus geri
žirniai – taip sakydavo.
– O kodėl?
– Nebežinau kodėl, gal žmonės išsipraktikavus jau.
Tep kap agurkus: sodink in Stanislavus, in Elenos, in
Zofijos, vat, sodink agurkus – tai irgi moj išsipraktikavus žmonės, kad dabar visi tep sodina. Sako: „Aš ankstyvesnių tai in Stanislavų pasodinau, pasėjau agurkų,
paskiau aš in Zofijų. Zofijos būna gegužės penkioliktą,
o dvidešimt antrą – Elenos, tai aš in Elenos. Tadu dar
yra gegužės dvidešimt devinta, Pachomas vadinasi.
Tai Pachomas: Pasėj na Pachom, ty budieš niesti agurki
mieškom [pasėk per šv Pachomą – agurkus neši maišais – I.B.]. Nu tai vat, tokiom dienom.
O dabar tai vat kopūstų daigai – būtinai prieš Jurgines turi pasėt. [...]
Cibules irgi, vat, sako, gerai cibules sodint gegužės
aštunto, ir stenkis, kad ieva dar nesužydėt. O jeigu ieva
sužydės, tai labai kirmės tas cibulios. [...]
Sako, kap bulves sodini per delčią, tai žolės mažiau
bus, o kap per pilnatį sodini – tai labai bulvių daug bus,
o kaip ty išeina, tai kažin. „Per pilnatį sodink, tai bus
labai pilnos vagos bulvių. O kap per delčią sodini, apie
bulves nešneka, tik bus žolės mažiau. [...]
O burokai – kada sodini, tada sodini.
I. Butrimaitės pokalbis su E. Targavičiene
2013 m. balandžio 23 d.

Apie babą Anelią
– Kas sekdavo pasakas?
– Senesni žmonės. Čia daugiausia ta basa Anelė, kur
basa vaikščiojo. Taip jinai mokėjo pasakų... Mes susirenkam pas ją ir ant pečiaus atsisėdam, jinai surenka
mus, kokie penki šeši vaikučiai iš kaimo. Ir ana labai,
labai mokėjo pasakot ir labai daug mokėjo pasakų. Ir
mes klausėm klausėm, klausėm klausėm. Ana buvo
tokia labai... tokia kažkokia tai meili moteriškė tokia.
Tai jinai, sakau, kai tik vakaras – jau nori pas ją pabėgt.
Klausi: „Mama, kų dar daryt, kų dar?“ – „Nu nieko, jau
zaras miegot eisim.“ – „Ne, tai einam mes dar pas babų
Anelių, pas babų Anelių.“

– O jinai lietuviškai pasakojo?
– Gudiškai. [...] Jinai daugiausia. Vat ir žolytės. Kap
einam miškan ar uogaut, ar itai būna javapjūtė, pjaunam
kų, tai ana ant tos ražienos, o pjaunam gretimais: „Va,
vaikeli, va gėlytė kokia, ar tu žinai nuo ko?“ – „Ne, sakau,
teta, nebežinau.“ – „Tai va, vaikeli, toj žolytė tai drebna,
tai nuo škrifulo vaikam.“ Kada išberia, tymai, škrifulas
vadinasi. Tai sako: „Va, vaikeli, tos žolalės miške, tai reikia vaikelį pamaudyt ir reikia biškutėlį jam duot pagert ir
praeis visa, praeis.“ Tai ana vat tokia buvo. Tai kraujažolė,
tai sako: „Va, vaikeli, jeigu pirštų insipjausi, tai patrink tą
žolelę, patrink, in pirštų insidėk, prispausk, ir nustos bėgti
kraujai. [...] Ir grybus jinai visokius pažino, kada miškan
eina, tai ir grybus jinai, vat, parodo, kokie grybai, kokie
galima valgyt, kokie negalima. Mes jų vadinom miško
karalium. Mūsų ta bobutė – miško karalius. [...] Tokia
moteriškė, tai vienintelė mūsų kaime tokia moteriškė.
Kurioj daug žinojo, daug pasakojo. Jinai buvo nepavydi –
vat jinai, ką pati žino, jinai tau papasakos ir parodys.
Iš I. Butrimaitės, Martyno Vingrio ir Vitos Džekčioriūtės
pokalbio su E. Targavičiene 2013 m. lapkričio 7 d.
Parengė Inga BUTRIMAITĖ

Žodynėlis
arielka – degtinė
cielas – visas
čerauninkas – burtininkas
čėravoja – buria
čystas – švarus
dabarykštis – dabartinis
deguma – karštis
moj – gal

pečius – krosnis
susdavinėjo – vaidenosi
šliūbas – bažnytinė santuoka
šnapsas – degtinė
užvaražino – užbūrė
veseilia – vestuvės
viedras – kibiras
zaras - netrukus

Elena Targavičienė from Poškonys
tells her story
Elena Targavičienė (b. 1929), living in in Poškonys
the region of Dieveniškės, is known as being a guardian of ethnic knowledge and a presenter of it. The
Lithuanian Literature and Folklore Institute’s Folklore
Archives contain many of Elena’s stories, memories,
tales and songs. Elena knows about medicinal plants,
the traditional ways to treat a variety of ailments, is
a great cook, knows how to behave in different life
situations. Her knowledge is based on life experience,
as well as relying on instincts and dreams. From childhood Elena was curious and learned a lot from the local people in rural areas, especially from the midwife
in her neighbourhood, Anelė Vydeikienė, who was
also a diviner, herbalist. Now that Elena is in her eighties, she willingly shares her knowledge with others.
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