Mildutė ŽILINSKAITĖ. Gyvybės paukštis; 1992.
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KŪRYBA

Piešinio burtuose
Mildutė Žilinskaitė gimė 1983 m. Kaune.
Mokosi Kauno Eigulių vidurinės mokyklos
penktoje klasėje. Piešia nuo dvejų metų, raižo nuo
ketverių (raižymą techniškai atlieka mama).
1987-1991 metais kartu su mama dainavo
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus folkloriniame
ansamblyje „Sauluva“.
1991 m., kai Kauno paveikslų galerijoje
surengė pirmą savo kalėdinę grafikos darbų
parodą, aštuonerių metų Mildą Žilinskaitę priėmė
j Tautodailininkų sąjungą (toks pirmas Lietuvoje
atvejis).
1992 m. kalėdiniai raižiniai eksponuoti
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje.
1993 m. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejuje surengta Užgavėnių piešinių ir raižinių
paroda. Tais pačiais metais ten pat - pavasarinė
velykinių darbų paroda.
Jaunoji menininkė turi kelis šimtus piešinių,
apie šimtą raižinių.
Mildutė:
- Kai aš buvau visai maža, piešdavau, kas
galvon ateidavo, ką pamatydavau: tėtj, mamą,
sesę (nors jos dar neturėjau), šunį, katę, žirafą...
Kai nupiešiau pirmą kalėdinį atviruką ant
linoleumo, man buvo ketveri metai. Mama jj išraižė
ir atspausdino. Man šis piešinys labai patiko. Nuo
to laiko pradėjau piešti šventinius piešinius ant
linoleumo.
Prakartėlė; 1991 m.
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Sveiki sulaukę šv. Kalėdų; 1993m.
Prakartėlė; 1993m.
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Kalėdoms dažniausiai piešiu
prakartėlę, piemenis, Tris Karalius.
Piešdama dažnai įsivaizduoju viską,
ką piešiu, tartum pasaką ar istoriją.
Jei piešiu Tris Karalius, aš
įsivaizduoju, kad jie eina aplankyti
tik gimusio Dievulio ir niekaip
neranda kelio. Staiga jie pamato
švytinčią ir spindinčią žvaigždę. Ji
parodo kelią karaliams. Dar dažniau
aš tiesiog kalbuosi su nupieštais
žmonėmis ar daiktais. Kartais taip
įsijaučiu, kad pradedu net garsiai
kalbėtis. Gimusį kūdikėlį Jėzų
įsivaizduoju įvyniotą į sudriskusią
skarą, bet iš vidaus spindintį kaip
žvaigždė.
Nors
dažniausiai angelus
ir Sauluvas piešiu
geltonais plaukais,
Mariją
visada
papuošiu juodais
juodais plaukais.
Piemenėlius piešiu
prie laužo, apsika
binusius gyvulėlį ar
besimeldžiančius.

Užgavėnių kaukės; 1992m.

Plėšdama
Užgavėnių pieši
nius, dažnai pasi
baisėju - jie tokie
siaubingi ir tik kai
kurie juokingi. Ta
čiau juos piešti yra
jdomu ir lengva,
nes iškrypus kokiai
ausiai ar padarius
didelę akį, nereikia
visko perpiešinėti juk tai kaukės: ra
ganos, velniai, gil
tinė, arkliai, ožkos...
Be to, atspau
dus raižinius, vaiz
das pasikeičia.
Man labai patinka
piešti arklio, ožkos
ir vyro su žmona
kaukes. Jas plėš
dama,
dažnai
juokiuosi, tiesiog
krykštauju. Plėš
dama giltinę, pati
save gąsdinu: „Dar
ateis ir kirs su tuo
ilgu dalgiu, verčiau
jį patrumpinti...“

D

Velykų paukštis; 1991m.

- Piešinius Velykoms piešiu jau rimčiau ir
romantiškiau. Čia pagalvoju apie kiekvieną brūkšnelį,
taškelį. Velykoms piešiu kiaušinius, paukščius. Kartais,
rodos, pakylu su tais paukščiais į padangę ir skraidau,
skraidau, skraidau... Kol mano mintis nutraukia įėjusi į
kambarį sesė ar kitas žmogus.
- Per Jonines dailinu angelus, Sauluvas, gyvybės
medžius. Gyvybės medį dažniausiai vaizduoju išaugusį
viršum ąsočio. Medžio šaknyse raitosi gyvatės, velniai,
ant šakų gyvena žmonės, auga medžiai, viršūnėje gieda
angelai, čiulba paukščiai. Sauluva - tai mergina su
sparnais, primenanti saulę, džiaugsmą, juoką, laimę.
Šiemet pirmą kartą pabandžiau piešti šv. Jurgį, ir
pavyko. Bent man atrodo, kad pavyko.

Sauluva - angelas; 1993m.
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Kęstučio ŽITKAUS nuotraukos.

Šv. Jurgis; 1993m.

Iliustracijos autorinei knygai „Žemaičių Dievai“: „Žemaičių
karalius“ ir „Angelas pasiuntinys ALGIS“; 1993m.

Mano piešiniai negali gyventi be saulės. Man rodos,
kad saulė šildo ne tik žmones, bet ir mano piešinius.
Jie be saulės ir mėnulio tarsi gyventi negali. Saulę ir
mėnulį aš įsivaizduoju kaip mamą ir tėtį, o žvaigždes kaip mus: didesnė žvaigždė - tai aš, mažesnė - sesė.
Todėl nėra mano piešinio, kuriame nebūtų šių
ornamentų.
Visuose piešiniuose yra dar štai toks C"\J)
ornamentas. Jis vaizduoja žaltį. Ką jis reiškia, pati
nežinau. Kodėl kiekviename piešinyje piešiu žaltį?
Galbūt todėl, kad senovėje jį garbino, o man labai
patinka senovė, aš netgi norėčiau joje gyventi.
- Paskutiniai mano piešiniai - tai sakmių
ir mitų apie žemaičių dievus iliustracijos. Piešti
buvo įdomu, nes turėjau didelį tikslą: rašau
knygutę apie savo mažąją sesę Rasą. Šiai
knygutei iliustracijas piešia pati Rasa.
Kaunas, 1993 lapkritis
Parengė Danutė SKERSYTĖ
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POŽIŪRIAI
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Arvydas ŠLIOGERIS: KLASIKINĖS TRADICIJOS MIRTIS
>fX lX amžiaus pabaigoje Europoje ir Amerikoje fotmavosi nauja kultūrinio ir civilizacinio vyksmo problematika. Į ją
Lietuva ne tik pavėlavo įsijungti, bet ir, galima sakyt, niekada savo pačios kultūros gelmėmis jos nepajuto“, —teigia
Vytautas Kavolis „Metmenyse“ (1993 m. Nr. 64) ir kviečia aptarti „gelmines, t.y. ne organizaciniais būdais, o individų
galvosenoje spręstinas kultūros raidos problemas“, klausia, kurios jų tampa arba netolimoje ateityje taps svarbiausiotnis,
taip pat prašo įvertinti, „aršioje problemų laiko skalėje Lietuva dabar sinchronizuojasi su Vakarų Europa ir Amerika, t.y.
ar sprendžia ir spręs tas pačias reikšmių kaitos ir dvasinio krutėjimo istorijoje problemas. “Atsakydamas į šiuos klausimus,
filosofas Arvydas Šliogeris kalba apie klasikinės tradicijos mirtį ir mūsų ryšio su mirusia tradicija būdus. Kadangi „Metmenys“
Lietuvoje pasiekia nedaugelį, o aptariamos problemos - esminės, tad, autoriui leidus, siūlome susipažinti su jo išvadomis
apie kultūrinę Lietuvos ir Vakarų situaciją.

Nelengva įsiterpti į Metmenų siūlomą polilogą, atsiremiant
į pateiktą klausimą, kuris yra labai platus ir reikalauja globalinio
žvilgsnio, aprėpiančio du sunkiai apžvelgiamus ir sunkiai
išskleidžiamus matmenis: kultūrinį laiką, apimantį ištisą
šimtmetį, ir kultūrinę erdvę, apimančią visą Vakarų pasaulį, o
veikiau visą dabarties civilizaciją plius nedidelį apendiksą,
vadinamą Lietuva.
Pakankamai akivaizdu, kad pastarųjų dviejų šimtmečių
sandūroje Europoje ir Amerikoje formavosi nauja kultūrinio
vyksmo problematika ir gal net naujo tipo civilizacijos
problematika, tačiau akivaizdu ir tai, kad ši problematika pati
buvo nulemta lemtingo lūžio, atskyrusio dabartį nuo praeities.
Vakaruose šį lūžį įtvirtino ir įsimbolino Pirmasis pasaulinis karas,
o teoriškai jį apmąstė daugelis filosofų ir menininkų, pradedant
Baudelaire’u ir Tocqueville’iu ir baigiant Nietzsche ir
Spengleriu, jeigu paminėsime tik keletą pačių ryškiausių vardų.
Šie žmonės išgyveno, išmąstė ir kaip galėdami nusakė keistą
fenomeną, kurį paprasčiausiai nors ir nelabai tiksliai galima
išreikšti Hamleto žodžiais: nutrūko laikų grandinė, kas ją suriš.
Šių mąstytojų teorines sielovartas brutalia praktika pavertė
didžiojo karo mašina, į dulkes sutiynusi ne tik milijonų žmonių
kūnus, bet kartu sudaužiusi tuos per krikščionybės
tūkstantmečius statytus ir pastatytus (atrodytų amžinybei) „gero
europiečio“ individualaus ir bendruomeninio gyveninio
pamatus, ant kurių rymojo visa klasikinė Europos kultūra. Tam
tikra prasme amžių sandūroje ir ypač tarpukario metu žlugo
krikščioniškoji kultūra kaip vientisas, gyvastingas ir pilnatviškas
„prafenomenas“. „Prarastoji karta“ (pavadinkime ją pirmaisiais
postmodemistais) rado tik tradicinės kultūros šukes arba
dekoracijas. Žinoma, tai, kas vadinama kultūra, klasikine
kultūra, krikščioniškąja kultūra, visiškai nenunyko, tačiau ji vis
labiau virto dekoratyvine, vis labiau gyvavo tik praeities sąskaita,
vis labiau gyveno iš procentų, vis labiau tapo parazitiniu dariniu.
Kas gi atsitiko? Ką reiškė tas įvykis, kurį Nietzsche pavadino
Dievo mirtimi, Spengleris Vakarų saulėlydžiu, Ortega y Gassetas
- masių sukilimu ir pan.? Atsakymų į šį tragišką klausimą būta
labai daug, o kartais man dingojasi, kad pagrindinė ir
aistringiausią mūsų amžiaus mąstytojų (tiksliau: mąstančių
žmonių) pastanga, tapusi net savotišku kūrybingumo šaltiniu,
ir buvo nukreipta į šį klausimą: kas atsitiko, kodėl nutrūko
grandis, praeitį siejusi su dabartimi? Nedrįstu šiame trumpame
atsakyme narplioti šio monumentalaus klausimo, juolab ryžtis
ieškoti kelių, vedančių prie lemtingojo „kodėl?“. Apsiribosiu
keletu pastabų, kurios bus beveik trivialios.
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Pradėsiu nuo, atrodytų, nereikšmingo, tačiau man labai
įstrigusio Vyt.Kavolio straipsnio, atspausdinto tuose pačiuose
Metmenyse kažkur apie 1970-uosius metus, pavadinimo:
„Neaiškusis žmogus ir istorijos dviprasmybė.“ Nebeprisimenu
straipsnio turinio ir po ranka neturiu to Metmenų sąsiuvinio,
tačiau man pakaks ir pavadinimo, ir ypač pirmosios jo dalies.
Vyt. Kavolis sako: atsirado „neaiškusis žmogus“, ir istorija tapo
dviprasmiška. Ką tai reiškia? Mano interpretacija būtų tokia:
neaiškusis žmogus - tai žmogus, iškritęs iš tradicijos, arba į ją
net neįėjęs. Toks žmogus ženklina akimirką, kai tradicija tampa
nebegyva, kai ji miršta, tampa lavonine, muziejumi, t.y. ji virsta
tik praeitimi, tarsi kokiu nematomu peiliu atpjauta nuo dabarties
ir ateities. O žmogus tampa aiškus sau tik įsišaknydamas į gyvąją
tradiciją, nes tradicija kiekvienam individui duoda sielos, dvasios
ir gyvenimo formas. Jei tradicija miršta, tos formos išskysta,
suyra, ir individas pasijunta plevenąs tuštumoje, t.y. neaiškume.
Visas įvykių eiles (pvz. kūrybos judesį) jis pradeda tarsi nuo
nulio, iš pradžios, kuri irgi yra tuščia ir neaiški, nes joje
nebesama individo sielą formuojančių, iš tradicijos ateinančių
„gemalinių logų“. Kas lieka tokiam į neaiškumą nublokštam,
keistoje nesvarumo būklėje ir ontologinėje vienatvėje
plevenančiam individui, ypač jei jis vienaip ar kitaip, tačiau visais
atvejais rimtai „žiūri“ į kultūrą, ar net aktyviai dalyvauja jos
vyksme kaip menininkas, mokslininkas ar filosofas? Jam lieka
tradicijos lavonas - milžiniškas per tūkstantmečius sukauptos
tradicijos ,medžiagos“ masyvas. Bet kadangi tai tik lavonas, o
ne paties individo egzistencinė savastis, ne jo paties kūnas ir
kraujas, lieka trys ryšio su mirusia tradicija būdai.
Pirmasis: radikalus tradicijos atmetimas, revoliucinis maištas
prieš praeitį arba paprasčiausia tradicijos užmarštis. Šiame
santykyje atsiranda naujasis barbaras, kurį Ortega pavadino
„masės žmogumi“, o Nietzsche dar radikaliau - „paskutiniuoju
žmogumi“. Iš šio maišto prieš mirusią tradiciją atsiranda du
ryškiausi, visiems gerai žinomi mūsų šimtmečio fenomenai:
bolševizmas ir fašizmas. Žinoma, atsiranda ir tūkstančiai kitų,
ne tokių brutalių, smulkesnių maišto prieš mirusią tradiciją
būdų, pradedant „metafizikos kritika“ ir siurrealizmu, baigiant
hipiais, bitlais ir Silvestro Stalonės „filosofija“. Naujasis
barbaras, vienas iš neaiškiojo žmogaus tipų, žinoma, sukuria
tai, kas irgi (iš inercijos ar dėl ideologinių mitų poveikio)
vadinama kultūra. Kas tai yra, mums gerai žinoma. Tai
vadinamoji masinė kultūra, dabar jau tapusi kasdienybe,
globaline ir tironiška. Masinė kultūra irgi naudojasi tradicinėmis
kultūros formomis, tačiau tik formomis be substancinio turinio.

Šioje srityje kultūra virsta tik pramoga, tik dekoracija, tik kiču
ir fiziologiniu dirgikliu, žodžiu, vartojimo ir suvartojimo objektu.
Bacho choralai prilyginami prezervatyvui, Dievas - bifšteksui
Antrasis: pamaldi pastanga išsaugoti tradiciją kaip „istorinį
palikimą" ar „istorinę atmintį", mumifikuoti tradicijos lavonus,
restauruoti praeities formas, išsaugoti jų „autentiškumą" nieko
nekeičiant ir bet kuria kaina stengiantis įdarbinti praeities
kristalus tokius, kokie jie buvo „iš tikrųjų". Šitaip tradicija
numarinama dar patikimiau, nes ji virsta stabu, muziejumi ar
panoptikumu. Vietoje Gyvojo Dievo - vaškinė lėlė, vietoj
aistringo dialpgo - nuolankus mirusių žodžių deklamavimas,
vietoje klasikos - klasicizmas, taigi ir vėl dekoracijos be
substancijos ir gyvasties, taigi ir vėl kičas, tik apgaubtas gražiais
jausmais ir apipintas skambiais, bet prasmę praradusiais
žodžiais. Bet svarbiausia tai, kad ir pamaldus santykis su
prarastąja tradicija jos neatgaivina, tik dar labiau įtvirtina
susvetimėjimą su ja. Mumifikuota tradicija jau nėra tradicija,
nes ji neįsismelkia į dabarties kūną ir kraują ir visada lieka
kažkur už kuriančiojo veiksmo ar kuriančios minties ribų kaip
tolimas spalvingas miražas, kuriuo žavimasi, kuris vartojamas,
tačiau kuriame ir dėl kurio nei gyvenama, nei mirštama. Ihi
kultūrinė nekrofilijos forma.
Trečiasis: aktyvi pastanga „įsisavinti“, „atgaivinti“, „suprasti“
prarastąją tradiciją, tačiau visa tai suvokiant ir įgyvendinant labai
intelektiškai ir labai siaurai racionalistiškai. Toks įsisavinimas
ir atgaivinimas įgyvendinamas kaip „tyrinėjimas“ pasitelkiant
gausybę įvairiausių metodų ir metodologijų. Šiam santykiui su
„prarastuoju laiku", be jokios abejonės, impulsą davė gamtos
mokslai, todėl ir pats santykis dažnai vadinamas (bent jau
vokiečių) „dvasios mokslais". Dabar tų dvasios mokslų,
išsiskaidžiusių į gausybę metodų ir metodologijų, tiek daug, kad
jų net išvardinti neįmanoma. Paminėsiu tik pačius
populiariausius. Thi modernioji hermeneutika, struktūralizmas,
žinojimo sociologija, semiotika, kultūrinė antropologija ir t.t.
Jei antrąjį gyvo individo santykį su negyva tradicija aš palyginau
su vaškinių figūrų muziejumi, tai trečiojo provaizdis būtų
prozektoriumas. Bet koks „tyrinėjimas" yra lavonėlių
pjaustymas metodo skalpeliu.
Pamatinė praeities mąstymo tyrinėjimo prielaida yra kaip
tik ta, kad tyrinėjimo objektas yra būtent „objektas", esantis už
ir anapus „subjekto", t.y. būtent kažkas negyva, sustingę,
sustabarėję. O jei net tyrinėjimo „objekte" dar ir esama kažkiek
gyvybės, tyrinėtojo skalpelis, „objektą“ supjaustantis į gabalus,
jį sunaikina kaip organišką ir neskaidomą vienį ir taip atima
paskutinius gyvasties likučius. Praeities kultūros kristalų
tyrinėjimas yra pats efektyviausias tradicijos naikinimas. Kuo
giliau ir kuo plačiau tyrinėjama, tuo labiau tradicija virsta tik
praeitimi, tik prarastuoju laiku, tuo labiau ji niokojama. Čia
kaip ir gamtos moksluose: kuo intensyviau tyrinėjama gamta,
tuo labiau ji niokojama, tuo labiau ji nutolsta nuo žmogaus. Ir
jei matematinė-eksperimentinė gamtotyra atvedė mus prie
ekologinės katastrofos ribos, tai agresyvi „dvasios mokslų"
plėtotė jau pastatė mus ant kultūrinės katastrofos slenksčio.
Thip griaudami, mumifikuodami ar tyrinėdami tai, ką galima
pavadinti tradicija tik metaforiškai, dabar, atrodo, ją visiškai
pribaigėme. Neaiškusis žmogus tapo dar neaiškesnis, istorija
tapo jau ne dviprasmiška, o šimtaprasmiška, ir taip, džiūgau
dami ir liūdėdami, atsidūrėme postmodernizmo Nekropolyje,
kur vadinamosios kultūros kraštovaizdis primena milžinišką
šiukšlyną ar didžiulį miestą, ant kurio nukrito keletas
branduolinių bombų. Apskritai aš nežinau, iš kur atsirado tas
dabar toks populiarus žodelis „postmodernizmas" ir ką jis turėtų
reikšti Mano galva - tai kultūrinio chaoso sinonimas ar net

iškultūrintos sąmonės įvardijimas. „Postmodemioji" sąmonė tai būtent sąmonė, prikimšta gausybės prarastosios tradicijos
faktų ir simbolių, išsibarsčiusių, fragmentiškų, patekusių į ją iš
įvairiausių epochų, šalių ir kontinentų.
Bet svarbiausia tai, kad tie faktai ir simboliai tos sąmonės
savininkui nebeturi jokios egzistencinės prasmės, jie nelemia
nei jo gyvosios mąstysenos, nei gyvosios elgsenos. Jie atlieka
tik informacinę funkciją. Tbdėl dabartinę kultūrinę savimonę
geriau atstovauja ne žmogus, o kompiuteris. Kultūrą darantis
individas dabar tampa tik priedu prie kompiuterio. To individo
sąmonė daro tą patį, ką ir kompiuteris, tik tūkstančius kartų
prasčiau ir lėčiau. Štai kodėl tokią sąmonę aš pavadinau
iškultūrinta. Priešingu atveju turėtume pripažinti, kad ir
kompiuteris yra labai kultūringas sutvėrimas. Galbūt aš naivus,
tačiau aš manau, kad individo sąmonė įsikultūrina ne per
informacijos kaupimą, o būtent įsišaknydama į tradiciją. Jei
tradicija miršta, nebelieka ir kultūros substancine šio žodžio
prasme. Lieka tik kultūrizmas kaip praeities ir dabarties
kultūrinių lavonėlių vartojimas.
Thi šitaip aš įsivaizduoju tai, kas įvyko Europoje ir Amerikoje
per pastarąjį šimtmetį, ir būtent šitoks „kultūrinis ir civilizacinis“
vyksmas nulėmė ne išorėje, o kaip tik „individų galvosenoje“
pulsuojančią problematiką.
O dabar keletas žodžių apie Lietuvos situaciją šiame didžiojo
kultūrinio lūžio laike. Vyt. Kavolis visiškai teisus, tardamas, kad
Lietuva pavėlavo įsijungti į modernizacijos, t.y. klasikinės
tradicijos nyksmo procesą, Vakaruose prasidėjusį dar XIX a.
pirmoje pusėje. Nesu kompetentingas nagrinėti šio vėlavimo
istorinių priežasčių ir aplinkybių, o be to, šiame kontekste tai
nėra labai svarbu. Aišku viena: jei bent sąlygiškai orientuojamės
į europinį nūdienos pasaulio modelį, Lietuva (kaip ir kitos Rytų
Europos šalys) jau keletą šimtmečių „vejasi“ Vakarų Europą ir
niekaip negali jos pasivyti. Šiaip ar taip, būtent Vakarų Europa
mums diktavo ir diktuoja ekonominio, politinio ir intelektualinio
gyvenimo idealus. Mes visada kelyje į Europą. Ir tiesiogine, ir
perkeltine prasme. Thd ir klasikinės tradicijos lūžis Lietuvoje
prasidėjo gerokai vėliau negu Vakarų Europoje ar Amerikoje.
Mūsuose jis, be to, įgavo savotišką ir Vakarų standartų
požiūriu kiek netikėtą pavidalą. Vakaruose perėjimas nuo
klasikinės tradicijos į postmodernistinį išsibarstymą vyko lėtai,
palaipsniui, gana nuosekliai, galėtume pasakyti, evoliuciniu
būdu. Iki buvo natūralus procesas, juolab, kad jį lėmė vidinės
priežastys. Klasikinės tradicijos erozija Vakaruose prasideda
kartu su Švietimo amžiumi. Modernizacijos pradžią simbo
lizuoja tokios figūros kaip Dekartas ir Galilėjus, o jo pabaigą,
tarkim, Nietzsche. Taigi keletas šimtmečių lėto ir palyginti
neskausmingo klasikinės kultūros išsisklaidymo ir tik po to žingsnis į postmodernistinį chaosą.
Lietuva iš esmės neturėjo nei Švietimo amžiaus, nei
modernizmo epochos. Švietimas ir modernizmas, žinoma,
palytėjo ir Lietuvą, tačiau tai buvo tik periferiniai reiškiniai,
elitinės inkrustacijos, neįsismelkusios į masinę sąmonę ir
bendruomeninį gyvenimą. Masinė modernizacija prasidėjo tik
tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau ir tuo metu vyravo
galingos agrarinės (tradicinės) kultūros formuojami mąstymo
ir elgsenos stereotipai. Į Lietuvą ėmė plūsti „naujos" idėjos,
tačiau būdinga tai, jog griaunamoji tų idėjų galia buvo
neutralizuojama švietėjiško optimizmo ir katalikiško
racionalizmo. Aišku, kad Lietuvos intelektualai skaitė ir
Baudelaire’ą, ir Nietzschę, ir Spenglerį, ir Heideggerį, tačiau
apokaliptinė jausena, persmelkianti šių ir kitų Vakarų Europos
„saulėlydžio" mąstytojų mintis, kažkur dingdavo, ir skaitydamas,
tarkim, Jakšto, Šalkauskio, Maceinos, Herbačiausko ar
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Maironio tekstus matai, jog tie žmonės savo mentalitetu
priklauso Kanto ir Herderio epochai, atmieštai katalikišku ar
baironišku romantizmu. Žinoma, į to meto Lietuvą pradėjo
skverbtis ir modernioji techninė civilizacija, griaunanti tradicinę
agrarinę gyvenseną ir tradicinį, taip pat kaimo suformuotą,
optimistinį mentalitetą. Thčiau didelio pavojaus šiame vyksme
tarpukario Lietuvos intelektualai neįžvelgė ir jokių apokaliptinių
ženklų nepastebėjo. „Dievo mirtis“ ar „Europos saulėlydis“
Šalkauskiui, Putinui, Brazdžioniui ar Baltrušaičiui buvo tik
teoriškai „įdomūs“, bet egzistenciškai neutralūs dalykai, na,
kažkas panašaus į baisią pasaką, atkeliavusią iš tolimų šalių.
Todėl, mano galva, lemtingasis lūžis, kurį pavadinau
klasikinės tradicijos mirtimi, prasideda tik sovietinėje Lietuvoje,
tačiau ir vėl labai savotiškai. Kadangi bolševikinė okupacija
brutaliai nutraukė natūralią Lietuvos gyvenimo ir intelektualinės
kultūros raidą, iškiliausieji krašto kultūrininkai buvo priversti
emigruoti arba visiškai nutilti ir pasitraukti iš aktyvaus
intelektualinio gyvenimo, Lietuvos kultūrai daug ką teko pradėti
tarsi vėl iš pradžių. Į kultūrinę viešumą (antrąkart per vieną ir
tą patį šimtmetį) išeina „pirmoji karta nuo žagrės“, t.y. dar
nesugriauto ir nemodernizuoto kaimo vaikai, kurių mąstyseną
ir jauseną formavo beveik natūralus ūkis, Vakarų Europoje
pradėjęs nykti kažkur Liuterio laikais ir galutinai sunykęs (kaip
kultūrą lemiantis fenomenas) ankstyvojo romantizmo epochoje.
Suprantama, kad „žagrės vaikai“ visa savo siela ir visu
buvimu buvo prisirišę prie tradicinio, agrarinio gyvenimo būdo,
prie tradicinių dvasinių orientyrų ir prie to meto Vakaruose
atgyvenusių klasikinių ar pusiau klasikinių mąstysenos klišių.
Klasikinė tradicija dar buvo gyva ir Lietuvos gyvenime, ir
individų galvosenoje. Tačiau maždaug nuo septintojo
dešimtmečio prasideda pati brutaliausia viso Lietuvos gyvenimo
„modernizacija“, sąmoningai vykdoma bolševikinio režimo. Per
dešimtmetį buvo visiškai sunaikintas tradicinis kaimas, atsirado
didmiesčiai, buvo sukurta milžiniška Lietuvos mastus
pranokstanti pramonė. Žodžiu, į Lietuvą, tarsi uraganas, atūžė
monstriškų mastų technologinė (t.y. iš esmės vakarietiška, nors
ir karikatūriška) civilizacija - medžiaginis, daiktiškas
moderniojo mentaliteto pagrindas. Senoji Lietuva buvo
sunaikinta.
Ihčiau kartu - štai tas didysis paradoksas - Lietuvos
kultūra geležine uždanga buvo atskirta nuo moderniųjų Vakarų
mentaliteto formų. Žinoma, jos kažkiek įsismelkė į mūsų
kultūrinį gyvenimą, tačiau tik fragmentiškai ir epizodiškai, todėl
labai giliai nepalytėjo individų galvosenos. Septintojo ir net
aštuntojo dešimtmečio intelektualas dvasiškai vis dar gyveno
XIX a. Europoje, taigi mąstė ir jautė tradiciškai, taigi nė iš tolo
dar neišgyveno Dievo mirties, nei Vakarų saulėlydžio.
Skausmingiausia žaizda, kurią bolševikinė „modernizacija“ įrėžė
į „žagrės“ sielas, buvo kančia dėl griūvančio kaimo, taigi ir dėl
griūvančių tradicinio gyvenimo ir tradicinės mąstysenos formų.
Daug lėmė ir vidinis pasipriešinimas rusifikacijai, nes buvo
jaučiama nuolatinė nutautinimo ir nutautėjimo grėsmė.
Vienintelė atspara prieš šią grėsmę vėlgi buvo tradicinės
gyvenimo formos ir tradicinė mąstysena.
Modernizuodami medžiaginį Lietuvos gyvenimą, bolševikai
stūmė Lietuvos intelektualus ir visą kultūrą į konservatizmą,
taigi palaikė (ir net sąmoningai skatino) tradicinį mentalitetą.
T\io metu Vakarų Europoje ir Amerikoje jau pilnai įsigalėjęs
postmodernizmas Lietuvos kultūrai tebuvo tik periferinė
puošmena, daiktais madingas ir patrauklus (uždrausto vaisiaus
kompleksas), tačiau giliausių sielos kampelių nepalytėjęs
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reiškinys. Kaimas, Dievas, gamta, visumą apimanti galvosena,
humanistinių idealų magija —štai kas ir toliau lėmė svarbiausius
Lietuvos kultūrininko orientyrus. Tie patys orientyrai vyravo ir
aukštojoje kultūroje, nors kiek ir paskaninti kontrabandiniais
postmoderniojo Vakarų Europos intelekto prieskoniais.
Paskutinis lūžis Lietuvoje, kaip ir anksčiau staigus ir
skausmingas, įvyko visai neseniai, devintajame dešimtmetyje,
ir simboliškai buvo įtvirtintas nepriklausomybės atstatymo aktu.
Štai tik nuo to meto į Lietuvą visu pločiu ir gyliu įsiveržia
postmodemioji Vakarų kultūra ir civilizacija. Sovietų imperijos
subyrėjimas Lietuvos kultūrai ir individo galvosenai reiškia tą
patį, ką Vakarų Europai reiškė Pirmasis pasaulinis karas.
Simboliška, kad kaip tik šiuo metu Lietuvoje atsirado ir pradėjo
keliauti po viešumą „prarastosios kartos“ terminas. Nežinau
kaip su ta prarastąja karta, bet esu linkęs manyti, kad tik dabar
bent jau dalis Lietuvos kultūrininkų pasijuto išmesti iš ramaus
tradicijos prieglobsčio į postmodernistinį chaosą. „Vakarų
saulėlydis“ į Lietuvą atkeliavo tik dabar, kartu su Sąjūdžio
mitingais, „kompiuterlandais“ ir „privatizacija“.
Thigi tiesiogiai atsakydamas į Vyt. Kavolio klausimą, galiu
tarti, kad „problemų laiko skalėje“ Lietuva dabar išties pradeda
sinchronizuotis su Vakarų Europa ir Amerika, žinoma, daug
kur irgi karikatūriškai. Prasidėjo visuotinis, pačias mūsų sielos
gelmes siekiantis „dvasios krutėjimas“, kurio tiesioginis ir,
manau, gana skausmingas padarinys bus, ar jau yra, galutinė
tradicinės mąstysenos destrukcija.
Nesiryžtu spręsti, ar tai gerai, ar blogai. Bet prisipažinsiu,
kad didelio entuziazmo nejaučiu ir pirmiausia todėl, kad (vėl
tiesiogiai atsakydamas į Vyt. Kavolio klausimą) ne visada
suprantu, kokias tokias rimtas „kultūros raidos problemas“
sprendžia dabartinis, pats moderniausias Vakarų intelektualas.
Žinau, kad nori nenori mums teks mokytis iš Vakarų
ekonomikos ir politikos, ir, jei būsime gabūs mokiniai (deja,
kol kas to nematyti), mums bus dosniai atlyginta. Ihčiau kol
kas nežinau, ko mums mokytis iš postmoderniosios Vakarų
kultūros, išskyrus, žinoma, kultūros gamybos ir vartojimo
technikos, t.y. įvairiausių mano minėtų metodų ir metodologijų.
Thigi būsime priversti sinchronizuotis su Amerika ir Vakarų
Europa technikos plačiąja prasme (įskaitant ir kultūros
techniką) srityje, tačiau laukti iš postmoderniųjų Vakarų impulsų
dvasiniam atsinaujinimui, naujam esmingam kūrybiniam
proveržiui vargu ar turime pagrindo. Juk technika labai efektyvi
tik medžiaginių dalykų srityje, bet visai bergždžia ten, kur
prasideda „individo galvosenos“, t.y. dvasios valdos. Technika
neatgaivins nei tikėjimo, nei vilties, nei meilės. Technika
nesusaistys postmodernistinio atomo su nykstančia didžiąja
Vakarų dvasios tradicija. Technika gali generuoti naujas
reikšmes ir padėti atkasti dar nežinomas prarastosios tradicijos
reikšmes, bet jokia technika nekuria substancinių prasmių ar
(vienaskaitoje) substancinės prasmės, duodančios formą,
vientisumą ir aiškumą tiek individo, tiek bendruomenės
egzistencijai.
Štai kodėl, mano galva, mūsų, Europos paribio žmonių,
santykis su dabartine (pabrėžiu: dabartine) Vakarų Europos ir
Amerikos kultūra - labai dviprasmiškas. Toji kultūra ir traukia,
ir atstumia: odi et amo situacija. Ji traukia savo paviršiumi, bet
atstumia savo gelme. Ihčiau niekur nedingsi, laimei ar nelaimei
Lietuvos likimas dabar jau tiesiogiai ir (tikėkimės) visiems
laikams susietas su Vakarų kultūros ir civilizacijos likimu. Ir jei
mums bus leista, ir jei mes pajėgsime, manau, prisiimsime kad
ir mikroskopinę Vakarų likimo naštos dalelę. Mums bus žymiai
sunkiau. O Vakarams, deja, nė kiek ne lengviau.

PERKŪNO IR VELNIO
NESANTAIKOS PRIEŽASTIS
Nijolė LAURINKIENĖ
Lietuvių sakmės vaizduoja Perkūną ir velnią kaip amžinus
priešus. Aiškinama, kad jų nesutarimo priežastis yra velnio
vagystė. Šis motyvas žinomas ne tik lietuvių tautosakoje. Jis
atsispindi daugelio mums artimų tautų mitologijose.Todėl
pirmiausia pravartu būtų apžvelgti, kaip išplėtota ši tema
kitose tradicijose.
Senovės indų mitologijoje Indro priešininkai Vritras ir
Valas laiko pagrobę žmogaus egzistencijai būtinas gėrybes:
vandenį bei gyvulius (Vritras užtvėrė upes, Valas paslėpė
uoloje karves. Žr. Rigvedą I 32, III 31).* Dėl šių gėrybių
kovoja dievas Indras ir, nugalėjęs demonus, atgauna jas išlaisvina galvijus, o upėms sugrąžina jų tėkmę.
Germanų mitologijoje taip pat figūruoja griaustinio dievo
priešininko vagystės motyvas. Vagystės objektas čia yra
griaustinio dievo Toro kūjis. Jį pavagia milžinas Triumas. At
gauti kūjį Torui padeda jo pagalbininkas Loki. Pirmiausia
Loki nukeliauja pas Triumą, kad įsitikintų, ar tikrai šis mil
žinas pavogė kūjį. Triumas prisipažįsta, kad iš tiesų jis pavogė
kūjį ir paslėpė giliai žemėje po aštuoniais sluoksniais (plg.
su lietuvių tikėjimais, kuriuose aiškinama, kad Perkūno kul
ka ar kirvelis įlenda devynis stuomenis ar septynis sieksnius
į žemę).2 Milžinas sutinka grąžinti kūjį tik tuo atveju, jei jam
atiduotų į žmonas deivę Freją. Dievai sumano apgaulę. Toras,
apsirengęs nuotakos rūbais, atvyksta į milžinų šalį. Svečiai
garbingai priimami, vaišinami. Triumas liepia atnešti kūjį ir
padeda jį tariamai nuotakai ant kelių, kad juo būtų pašven
tinta santuoka. Toras nudžiugęs griebia kūjį ir pirmiausia
nužudo Triumą, o po to sunaikina ir kitus milžinus.
Šis Toro kūjo vagystės siužetas yra detaliai išdėstytas „Se
nojoje Edoje“ (biymskvi&).3 Paralelių šiam germanų epui
randama estų pasakose. O.Looritsas yra parengęs studija
„Pasaka apie pavogtą griaustinio instrumentą pas estus.“^
Joje paskelbta 16 pasakos variantų. Vienas jų čia bus atpa
sakotas.
Velniai bijojo griaustinio todėl, kad audros žaibas juos
suplėšo į gabalus. Velniai sumanė iš Senojo Tėvo pavogti
griaudimo - muzikos instrumentą (muristemise pili). Kartą
Senasis Tėvas, pavargęs nuo griaudimo, ilsėjosi, pasidėjęs
pili po galva. Velnias nutykojo ir pavogė pili Senasis Tėvas
negalėjo nieko be pili daiyti. Jis įgijo žmogaus pavidalą ir
pradėjo žvejoti. T\io metu velnias kėlė vestuves ir išsiuntė
sūnų vestuvėms parūpinti žuvies. Sūnus, atėjęs prie vandens
telkinio, pamatė tinkle žuvis ir bandė jas pavogti, bet pats
pateko į tinklą. Kai Senasis Tėvas išvydo velnio sūnų tinkle,
nenorėjo jo paleisti. Velnio sūnus prašė: „Paleisk mane, aš
pakviesiu tave į vestuves.“ Senasis Tėvas išpildė velnio
prašymą ir pats vėliau iš tiesų atvyko į vestuves. Ten jis
paprašė pažiūrėti pili. Mat nė vienas velnias nemokėjo jo
pūsti. Kai Senasis Tėvas atgavopili, ėmė taip pūsti, kad visi
velniai, dalyvavę vestuvėse, buvo sudraskyti į gabalus.^
Germanų ir estų variantai kai kuo panašūs. Jų mituose

pagrobimo objektas yra ne vanduo ar gyvuliai, kaip senovės
indų mitologijoje, o griaustinio dievo atributas —nepaprastas
kūjis ar griaudimo instrumentas. Beje, kai kuriuose estu
pasakos variantuose pažymima, kad žemę kankina sausra,^
o pabaigoje pasakojama, kad lietus atgaivina išdžiūvusią
žemę7 Tik atgavus Senajam Tėvui griaudimo instrumentą,
iš dangaus pasipila lietaus lašai. Vadinasi, šis griaudimo
įrankis nulemia ne tik griausmą, bet ir lietų.
Lietuvių sakmės ir pasakos, kuriose atsispindi nagrinė
jama tema, lyginant su aptartais mitais, yra dvejopo pobūdžio.
Esama motyvų, kurie labiau primena senovės indų mitus, ir
esama tokių tekstų, kurie artimesni germanų ir estų mitams.
Lietuvių velnias kai kuriais požiūriais primena senovės in
dų Valą. Velnias, kaip ir Valas, glaudžiai susijęs su gyvuliais.
M. Gimbutienė mano, kad velnias yra galvijų (bei-požemio,
mirties, vaisingumo) dievas.® Velnio lyšį su gyvuliais įtikina
mai, pagrįsdamas daugybe tautosakos faktų, įrodė N.Vėlius.
Remdamasis pasakomis (AT 1000-1029) jis teigia, kad vel
niui priklauso ištisos gyvulių bandos. Kaip liudija sakmės, vel
nias yra sukūręs gyvulius ir pats gali įgyti gyvulio pavidalą.^
Lietuvių tautosakoje yra pasakų, kuriose ne tik atsiskleidžia
velnio ryšys su gyvuliais, bet ir velnio - gyvulių sąsaja su
Perkūnu. Tiesa, šiose pasakose nieko nekalbama apie vagystę.
Gyvuliai tarsi savaime priklauso velniui. Viena tokių pasakų
- apie batuotą katiną (AT 545 B). Vlvanovas ir VToporovas
jau buvo pastebėję šios pasakos baltarusiškuose tekstuose
griaustinio dievo priešininko - gyvatės ryšį su gyvuliais.*®
Lietuvių pasakoje (LMD1292 13[) kalbama apie tai, kad
katinas suranda šešis velnių dvarus, kuriuose buvo gyvulių.
Viename dvare buvo sukrauta trys kūgiai šiaudų. Katinas liepia
velniams sulįsti į tuos šiaudus, nes atvažiuos septyni perkūnai
ir juos nutrenks. Kitame pasakos variante (LTR 1100 /162/)
sakoma, kad lapė, atėjusi į tėvo dvarą, randa ten besiganančius
gyvulius. Piemenų klausia, kieno tie gyvuliai. Tie atsako:
„Liucipieriaus.“ Lapė prašo jų sakyti, kad gyvulių banda yra
ne Liucipieriaus, o Jono Lapausko. Kitaip svotija juos visus
iššaudys. Svotija pravažiuoja pro velnio gyvulius, o paskui pro
jo sodus. Galiausiai privažiuoja vartus, o čia mato - velnias
tupi medyje. Ėmė šaudyti į velnią, šis nusmigo į peklą. Tada į
dvarą įvažiavo karalius ir džiaugėsi
Pirmojoje pasakoje minimi velnių dvarai, kuriuose yra gy
vulių, ir pasakojama taip pat apie perkūnus, kurie atvažiuos ir
nutrenks velnius. Antrojoje pasakoje kalbama apie velniui pri
klausančius gyvulius. Tačiau apie Perkūną neužsimenama. Vel
nią nušauna „svotija“. Nors čia griaustinio dievas ir nefigūruoja,
dėmesio verta pasakoje atsiskleidžianti velnio sąsaja su gyvuliais.
Perkūnas minimas ir dar viename variante (LTR 1921IV).
Pasakojama apie tai, kad lapė randa piemenis, ganančius
daugybę kiaulių. Lapė prigrasina piemenis, kad sakytų - kiaulės
esančios pono Lapatinsko, nes kitaip juos trenksiąs Perkūnas.
Piemenys iš baimės taip ir pasakė vestuvininkams. Vėliau lapė
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sutiko karvių, avių, arklių bandas ir liepė sakyti, kad tai pono
Lapatinsko gyvuliai Pribėgusi gražų velnių dvarą, lapė išvarė iš
ten velnius, sakydama, kad atvažruojakunigai Visivelniai pabėgo,
tik vienas liko įsilipęs į ąžuolą. Lapė liepė šauti vestuvininkams j
ąžuolą. Nelikus dvare velnių, svečiai suėjo (dvarą.
Šioje pasakoje nepasakoma, kad gyvuliai priklauso velniui,
tačiau, kaip ir pirmajame nagrinėtame tekste, čia minimas
velnių dvaras ir Perkūnas. Anksčiau aptartuose variantuose
velnių dvaras siejamas su gyvuliais. Galima manyti, kad ir čia
gyvuliai veikiausiai priklausė velniui
Vienoje pasakoje minimi trigalvio pono galvijai:
„Važiuoja šliūban. Važiuoja su vaisku.
- Kieno šitie galvijai?
- Trigalvio pono.
- Sakyk, kad Ivono Palezovičiaus, bo jus užmuš.
- Kieno čia darbininkai?
Stovi ponas prie tilto.
- Lįsk stuobrin, atvažiuoja karalius su vaisku.
Trigalvis ponas įlindo stuobrin.
- Dabar šaukit visi tan stuobrin.“
(LTR 979/88/).
Trigalvis ponas šiame variante, be abejo, yra velnias. Tam tri
galviu!velniui priklauso gyvuliai. Kaip ir būdinga velniui, trigalvis
ponas lenda stuobrin, irjį tūnantį tame stuobryje, nušauna
Taigi iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad velniui priklauso
gyvuliai ir kad tą velnią persekioja Perkūnas. Tai asocijuojasi
su Vedų mitu apie galvijus slepiantį Valą, su kuriuo kovoja
griaustinio dievas Indras.
Perkūnas gali būti apvagiamas ir tikrąja žodžio prasme,
panašiai kaip germanų mitologijoje Toras. Velnias pavagia
iš Perkūno kokį nors įrankį - peilį kirvį, akmenį, pypkę.
Tiesa, dauguma tai vaizduojančių sakmių yra glaustos,
neišplėtoto siužeto. Kai kurios iš jų atrodo esančios gana
vėlyvos.
Dviejose sakmėse (LTR 763 /613, LTR 763 /59f) pasako
jama apie tai, kad kadaise Perkūnas gyveno danguje su
Dievu. Kartą Dievas susipyko su Perkūnu ir išmetė jį iš
dangaus. Perkūnas, palikdamas dangų, pasiėmė ežį, dviratį,
peilį ir kirvį (LTR 763 /61/) arba - kirvį, peilį ir dviratį (LTR
763 /59/). Velnias pavogė iš Perkūno peilį. Antroji sakmė
baigiama taip: „Už tai Perkūnas ant velnio labai supyko ir
dabar kur tik pamato velnią, tuojaus jis meta kirvį, bet kirvis
į velnią nepataiko ir užmuša žmogų ar gyvulį, prie kurio
velnias sėdėjo“ (LTR 763 /59/).
Archaiškais motyvais čia gali būti laikoma velnio vagystė
(pagrobimas iš Perkūno jo instrumento) bei antrosios
sakmės pabaiga - apie tai, kad Perkūnas, tik velnią pamatęs,
meta įjį kirvį. Šiaipjau Perkūno ištrėmimas iš dangaus, kaip
teisingai teigia J.Balys, primena legendą apie nupuolusius
angelus ir Liucipierių.“
Sakmėje apie Peiktiną ir jo brolį (LTR 763 /63/) pasako
jama, kaip jie, vienas vienoje upės pusėje, kitas - kitoje, kirto
malkas. Juodu turėjo tik vieną kirvį ir vienas kitam jį permes
davo per upę. Tai pamatęs velnias atbėgo ir pagriebė kirvį.
Pabaigoje daroma būdinga etiologinei sakmei išvada: „Užtat
Perkūnas ir dabar pyksta ant velnio“. Ši sakmė primena
padavimą apie vienas kitam mėtančius kirvį du milžinus
(KbPK 18). Padavimas yra autentiškesnis už sakmę, tai rodo

10

jo užrašymų skaičius: užfiksuota 18 padavimo variantų, o
sakmės žinomas tik vienas variantas.
Kaip minėta, velnias gali pavogti iš Perkūno ir akmenį.
„Perkūnas turėjįs daug akmenų krūvoje ir velnias pavogįs vie
nų akmenį. ...Perkūnas sužinojįs, kad pavage ja vienų akmenį
ažpyka ir dabar muša, kur tik pamata“ (LTR 1032/143/). Tlirint
galvoje H.Reichelto iškeltą hipotezę apie tai, kad indo
europiečių tautos galėjo įsivaizduoti dangų kaip akmeninį (tą
visų pirma liudijančios Vedos ir Avesta), atrodytų pagrįsta, kad
velnias pavagia iš Perkūno vieną išjo aplinkos daiktų.^ Reikia
taip pat priminti įsivaizdavimą, kad griaudimas - tai akmenų
ritinimas žemyn (LTR 763 /15c/), kad Dievas su ratais bruku
važiuoja (LTR 1001 /483/), kad Šyvis danguje važiuoja su
akmenimis (LTR 1001 /485/). Tad akmeninio dangaus vaizdinį
(arba kad danguje yra akmenų) galėjo turėti ir lietuviai Vis
dėlto garantuoti, pasiremiant tik pavieniais variantais, kad
akmens pavogimo motyvas yra tikrai senas, būtų neatsargu.
Galima tik svarstyti apie tokią galimybę.
Tad lietuvių Perkūnas kai kuriais tautosakos tekstais,
kuriuose atsispindi velnio ryšys su gyvuliais, siejasi su senovės
indų mitologija Tačiau šalia šio motyvo yra ir kitas - artimesnis
germanų ir estų mitams, vaizduojantiems, kad iš griaustinio
dievo pavagiamas jo įrankis. Kuris motyvas senesnis, sunku
pasakyti Indoeuropiečių kilmės tautose žinomas ir vienas, ir
kitas. Kyla klausimas, ar indoeuropiečių mitologijoje vienu
metu egzistavo šie abu mitai Remiantis tuo, kad griaustinio
dievo instrumento vagystės motyvas paplitęs germanų epe ir
neaptinkamas Vedose, galima būtų manyti kad veikiausiai šis
motyvas atsirado kiek vėliau, jau skaidantis ar suskilus
indoeuropiečių prokalbei. Lietuvių tautosaka išsaugojo abu
mito varijavimo ar jo raidos etapus.
NUORODOS:
1. Rigveda.-M., 1989. - Rusų k.
2. Tautosakos darbai. - K, 1937. - T. 3. - P 182.
3. StarŠaja Edą. - M. - L., 1963. - Rusų k.
4. Loorits O. Das Mšrchen vom gestohlenem Donnerinstrument bei
den Esten //Sitzungsberichte der Gelehrten Estnisdien Gesellschaft,
1930 (Tbrtu). - 1932. - R 47-121.
5. Ten pat. - P. 77.
6. Tfen pat. - R 77,79,84.
7. Ten pat. - P 50.
8. Gimbutienė M. Velnio istorija // Metmenys. - 1970. - Nr. 20. - R
146.
9. Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. - V, 1987. - P
81-89.
10. Ivanov V.V, Toporov V.N. Issledovanija v oblasti slavianskich
drevnostej. - M., 1974. - R 38 -39. - Rusų k.
11. TbutOsakos darbai. - K , 1939. - T. 6. - P. 36.
12. Reichelt H. Der steineme Himmel //1ndogermanische Forschungen.
- 1913. - T. 32.
SANTRUMPOS:
AT - The Types of the Folktale. AGassification and Bibliography. Antti
Aarne’s Verzeichnis der Marchentypen (FFC No 3) // Translated
and enlarged by S.Thompson. // FF Communications (Helsinki),
1961. - N. 184.
KbPK - Kerbelytė B. Lietuvių liaudies padavimų katalogas. - V, 1973.
LMD - Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne.
' LTR - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos
rankraštynas.

PAPROČIAI

Kaip žmogus su žmogum susieidavo
GIMINYSTĘ jau nuo seno žmonės palaiko, ir tėvai ma
žiems, kai jau pradeda suprasti, papasakoja apie gimines
- katrie artimesni ir katrie tolimesni. Artimiausi giminės
yra tėvo ir motinos broliai, seserys. Antra giminė - brolių
bei seserų vaikai. Trečia eilė - tai brolėnų vaikai. O toliau
jau nebe kraujo giminystė, su nekurtais ir nebesigiminiuoja, ir j balius nebesikviečia. O dažnai vieni kitų nė nepa
žįsta. Tėvams savi vaikai - sūnūs ir dukterys; sūnų ir duk
terų vaikai jau vadinasi anūkai, anūkų vaikai - proanūkiai.
Tėvas ir motina, kai vaikus auginei, visus myli. Kai vaikai
užauga, o tėveli pasenėja ir dirbti nebegali, katrie vaikai
yra blogos valios, tai tėvų jau nė gimine nebelaiko. Yra
blogų ir tėvų: vienam daug paskiria, o kitam meižeti arba
nieko. Jeigu jis blogai gyvena, tai jo broliai, seserys ir
gimine nebelaiko, tokį brolį ar seserį visaiiš savo giminės
išskiria, jokių giminystės santykių neturi. Žinau atsitikimą,
keli tėvas sūnui prieš ženybeis aprašė ūkį. Tada tėvas buvo
taip paniekintas, ir jeigu kaimynai nebūtų šelpę, tas badu
būt numiręs.
Senelių, bobučių gyvenimas prie einūkų vargiai paken
čiamas. Tokiems žmonėms kerime gyvenant labeii sunku:
jokios švaros, miegoti tik ant pečiaus. O ant to pečiaus de
vynios galybės visokių skudurų: kojinių, autų, vyžų, ten
džiovindavo ir visokius nešvariausius daiktus. O rytą, kai
peikuria pečių (seniau gryčios buvo dūminės), tai jau liga
po ligos. O tų prūsokų! Ir kitokių gyvių užtektinai... Tie gyviai
-niekados neperskiriami senelių ir bobučių senatvės
draugeli. Taip buvo prieš penkiasdešimt metų. O ir dabar
netrūksta apleistų, giltinės ir savųjų užmirštų senelių...
Keli pasenėja, ne per geriausia savo giminėj ir kitų šei
mos narių padėtis. Dėdė ar tetulė, jeigu atliko prie brolvaikių,
tai jau kaip ir atskirti nuo žmonijos, ne tik nuo giminių ar
savųjų. Keti dirbti nebegali, tai vienkiemiuose belieka tiktai
galvijai geinyti. O kaip seniau, prieš Didįjį karą, kaimuose
ustovas ir piemenai senų piemenų nepriimdavo. Prie galvijų
tai deir šiaip taip, bet prie kiaulių, prie žąsų ir prie arklių nė
vienas draugėn nepriimdavo. Tai daug tokių senelių iš namų
išeidavo, kur pas kokius gryčelninkus prisiglausdavo. O
bobutės, katros mokėdavo verpti, taip pat kur pas kokį
vargšą gryčelninką prisiglaudusios ūkininkėms pakulas
verpdavo, po penkias kapeikas už svarą gaudavo. Na, dar
gastinčiaus (lauktuvių) duodavo - tai mėsos šmotelį, tai
duonos kampelį, tai miltų bliūdelį ir katra ką paerkavojus...
O kai vasarą nebeturi ko verpti, tai eina ūkininkėms daržų
ravėtų, plunksnų plėšytų, tai uogų parenka, turgun nuneša,
tai darbymetėj kas paprašo prie vaikų pabūti. O kai nebėr
ko dirbti, kol vėl pradeda duoti pakulas verpti, eina ir
pasikalendavoja duonelės .dėl šlapumos.* Ir patarlė tokia
yra: .Reikia duonos čėdyti dėl šlapumos.* O yra šeimos,
kurios ir labai gražiai sugyveno. Man labai gerai žinoma
viena šeima čia, Salamiesčio bažnytkaimyje: dvi seserys,
vienas brolis ženotas, turi sūnų ir dvi dukteris, o kitas neženotas. Viena sesuo buvo ištekėjusi. Vyras greit mirė, ir jinai

grįžo namo. Kita nebuvo ištekėjusi. Jie, tie abu broliai, žemę
dirba išvien, bet valgo skirtai (atskirai), tik ant vieno stalo.
Duoną kepa tam pačiam pečiuje, daržoves, bulves, viską
išvien valgo. Karves skirtai melžiąs, kiaules skirtai pjaunas,
o liuobia išvien. O kas grūdų lieka, tai pasidalija po rokundai:
vyresniojo brolio penki šeimos, o antrojo - trise. Tai ir dalijas,
ir taip maloniai gyvena - be barnių, be pavydėjimo vieni
kitiems (...) Šitie neženotieji brolis ir dvi sesers savo dalį
palikę brolio vaikams. Taigi pavyzdingas ir gražus jų
sugyvenimas. Bet daugiau yra blogai sugyvenančių.
Vyro su žmona sugyvenimas arba nesugyvenimas priguli
(priklauso) nuo gero ar blogo charakterio. Norint gerai
sugyventi, reikia labai didelės praktikos kasdieniam
gyvenime, darbuos, kalboj ir visokiam apsiėjime. Pavyzdžiui,
kalboj ginčas. Imkim vyrą. Kad ir geroj švelnioj kalboj, jeigu
matyt, kad vyras nenori nusileisti, jeigu jis pradėjo tą ginčą,
tai žmona turi pirma nutilti, kad ir jos teisybė būtų. Tada
ginčas greit pasibaigs, nebus tokio įsikarščiavimo, pykčio.
Panašiai ir vyras turi į žmoną žiūrėti. Jeigu matai, kad žmona
ginčijasi ir yra užsispyrus, tai nutilk. Na ir pasibaigs ilga kalba,
kaip žydo malda, ir bus išvengta pykčio. Paprastai
daugiausia pykčiai, bamys ir visokie nesusipratimai išeina
iš niekų. Kaip toj patarlėj: .Iš mažos kibirkštėlės -didžiausias
gaisras.* Taip vyras su žmona, gyvendami užsispyrimuos,
pradeda vienas kito neapkęsti, nebesusiklausyti. Pradeda
kas sau namų tvarką varyti, vienas nuo kito viską slėpti,
vaikus ant kits kito siundyti, kad tie neklausytų. Ima viens
nuo kito vaginėti. Ir iš to vaidai, muštynės, teismai ir
persiskyrimai. Kaimo moterys vyrams nuolaidesnės. Jos
daugiau nuo vyro vargo pakelia. Kaimo moterys kantresnės
ir daugiau nugali ašarom.
Prieš penkiasdešimt metų kaimietė buvo užkurinė. Kai
bernas eidavo užkuriais, tai žemės ant sau nepasirašydavo,
kaip kad darydavo prie Smetonos. O kai našlę su vaikais
vesdavo, tai užsirašydavo po dvidešimt penkis rublius
metams ir dar ko toj ūkėj gaspadoriaudamas priauklės gyvulių ir kitokio turto. Tai jeigu užaugę povaikiai jį išvarys,
jis turės teisę visa, ką prigyvens, išsivežti. O ką jis rado, to
neturi teisės išgubyti (pražudyti). Ir kiek metų pragyvens,
tai po tuos dvidešimt penkis rublius kaip algą povaikiai už
mokės. Ir jeigu užkuris randa labai prastą gyvenamą na
mą, tai jis kitoj vietoj pasistato naują, o tą nugriauna. Jeigu
jį povaikiai išvaro, tai, ką nugriovė, išsiveža. Taigi seniau,
kai užkuriais eidavo nepadarę gerų raštų, tai žmona ant
užkurio turėdavo didelę valią, užkuriui jos reikėdavo bijoti.
Todėl užkuris giedodavo .Kurs kentėjai*, o ne .Aleliuja*...
Mano motinos buvo keturi broliai ir trys seserys. Broliai
patys mokėjo viską pasidirbti: vienas turėjo kalvę ir kalviavo,
kitas buvo ūkiškų darbų meistras, o trečias - šioks toks
šiaučius (batsiuvys). Tai visiems trims broliams davė po pa
kinkytą arklį ir po karvę, kraičkubilį kraičių, o pinigų nė kiek.
Seniau, kas ką turėjo, tą ir davė. O kai nebuvo iš ko, ir
nedavė. Ir nesiprovodavo, nesiginčydavo, kaip šiais laikais.
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Tada ir giminystė būdavo geresnė, meilesnė. O dabar vi
siems vaikams sulygino lygias dalis, žemes išdraskė, pa
dalijo perpus, po ketvirtį valako arba po kelias tūkstantis.
Prasiskolino. Dėl dalių sulindo bankuos, o iš to tarpu brolių
ir seserų - provos (ginčai). Bankrotas ir varžytynės užu da
lių skolas ir išsiskyrimas iš giminystės tarpu tikrų brolių ir
seserų.
KAIMYNYSTĖ geriau už giminystę. Kaiptoj patarlėj: .Kol
pas giminę nuvažiuosi, tai pas kaimyną greičiau pėsčias
nueisi.* Čia tiesa. Ištikima kaimynystė yra labai brangintinas
dalykas. Jeigu žmogus nedraugauja su kaimynais, jeigu
nėra santaikos, tai toks žmogus panašus j piktadagilį, kur
patvoryje auga: jis niekam naudos nedaro, jo niekam
nereikia. Ne taip kaip liepa kieme. Iš liepos žiedų moterys
pasidaro vaistų. Vyrai iš liepos karnų vyžas pina, vėtykles ir
šiupelius dirba, nes liepa lengvas ir švelnus medis, bitės
labai medų ima. Geri kaimynų vyrų santykiai tada, kai
prireikus kokių smulkių įrankių (grąžto, grąžtelio, kalto,
didesnio ar mažesnio, kokio kito daiktelio, rnat, ne visko
gal žėdnas turi), kai gali pas kaimyną nubėgti. Gerus
santykius turint neatsakys. O pas giminę šiuo reikalu
nenubėgsi. Prireikė arklio: ar daktarui, ar kunigui prie ligonio,
nubėgo nors ir vaikas, paprašė, visada tau pagelbės. O
pas giminę nenubėgsi... Neturėsi geros kaimynystės arba
jeigu esi nesugyvenamas, sukčius, pavydininkas,
kerštelninkas, ar dar blogiau - tėvas vagiliukas ir vaikai
panašūs - tai jokių malonių pas kaimynus negausi, net
prašyti neišdrįsi. Toks ir gyvensi, kaip tas dagilis patvory,
visų nekenčiamas ir šalinamas.
Gyvenime visokių atsitikimų pasitaiko. Kai užauga la
bai sugyvenančių kaimynų vaikai, tai vienas yra turtinges
nis, kitas ne toks. Biednesnio dukteriai - geresnis pasise
kimas: ir piršliai jai geresni, ir lanko tankiau. Tarp kaimynų
atsiranda pavydėjimas ir šmeižtai. Galų gale biednųjų
duktė ištekėjo labai geron vieton, ir kavalierius gražus,
paėmė be pasogos, tik dėl mergaitės doros ir gražumo,
kaimynas veselijon nėjo. Ir iširo kaimynystė.
Kaimas buvo santarvesnis, o gyvenimas meilesnis.
Kaimynės pasidaro alaus, tai bent kelioms nuneša uzboną
arba pasikviečia kokias dvi patinkamesnes pas save. Tada
ir anos, kai proga - pasipjovė teliuką ar ką, - šviežienėlės
po gabaliuką atneša. Tai ir jai prie progos... Pribukai duo
nos, nuėjai ir pasiskolinai. Nei vožydavom, nei mieruodavom. Pribukai degtukų, kruopų ar audeklui skieto, nyčių,
ar audeklui riesti batono - viskas buvo po ranka.
O dabar vienkiemyje jau viską savo turėk. Per minutę
nebenubėgsi, reikia pusės dienos. Ir abodo lyg svetimesni,
nebe taip ir drąsu. Vienkiemyje nauji ir kaimynai. Kurie buvo
šalikiemėj, liko kitam lauko krašte, o kur buvo kitam ulyčios
gale, tai dabar sklypai šalia. Bet visgi bobos ne taip arti, tai
ir kaimynystė nebe tokia meili. Nebe taip tankiai susieinama.
Atmenu, po mažo, po gimdymo, kaimynės eidavom kita
kitos lankyti ir nešdavom ko turėjom šviežio. Pirmiausia tai bent kelias poras kiaušinių ar kokį viščiuką nutaisę. Kaba
ką išgalvodavom arba žinodavom, ana ko neturi. O kai
gryčelninkė po gimdymo, tai visos gausiai lankydavom. Viso
kio maisto sunešdavom. Ir Velykom, Kalėdom seniau grytelnikus gausiai šelpdavo. Dabar seniai jau to nebėra. Didysai karas atšaldė gerus žmonių tarpusavio santykius. Se
niau pirtin kai sueidavo /kitimo kiemų buvo dvidešimt o
pirtys tebuvo trys/, tai moterys susitardavo valgymo nusi
nešti ar kaba turi alaus bent uzboną, arielkos bent po bu
teliuką. (...) Žmonės buvodaug jausmingesni: našlietį, moterį
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ir vyrąvlabiau prijautė. Dabar žmonių jautrumas jau atšalęs.
BIČIULYSTĖ. Seniau ir dabar bičiuliai tarp giminės
užima labai aukštą vietą. Jeigu bičiulis ar bičiulė paprašo
į balių, tai sodina gerojon vieton ir labai prižiūri.
Gryčelnikai ir ūkininkai visados turėjo didelių skirtumų.
Kaimo gryčelnikai ūkininkų buvo taip skirstomi: į laidotuvių
balius prašo visus be skirtumo, į kitokius - ne visada; į
vadinamąsias pakermošes ar šiaip ant kokio alučio
niekados nekviečia; o jeigu veselijos ar krikštynos, tai
pakviečia baliuje patarnauti. Ūkininkas, kai turi svečių ir
nespėja gyvulių pašerti, tai paprašo sau patinkamą
gryčelniką gyvulių prižiūrėti, o jo žmoną - kiaulių pašerti
ir ruoštis padėti. Tad ir prasimaitina, ir po baliaus visokiais
maisto likučiais gerai užmoka.
Dvaras su kaimu visais amžiais - kaip šuo su kate.
Tarpu dvarponių ir kaimo ūkininkų buvo skirtumas kaip
dangus ir žemė. Nei į balius vieni kitų kvietė, nei nelaimėj
dvaras ūkininkam ir gryčelnikam gelbėjo. Dvaras į šalia
gyvenančius paniekinamai žiūrėjo, o kaimas į dvarą irgi
kaip į plėšrų žvėrį. Jeigu kaimyninis kaimas gyvulį paims
iš javų, tai vis dėlto žmoniškai, draugiškai susikalbėsi. O
jeigu gyvulys dvaro žemėn koją įkels ir tą gyvulį paims,
tai ar verta, ar neverta, nuplėš tau. Kaip toj pasakoj velnias
Bardausko odą... Tai ūkinikai dvaro bijodavo kaip avinėliai
vilko. O per tai neturėjo ir jokios kaimynystės nei
bendrystės.
Su klebonija iki Didžiojo karo kaimas turėjo labai gerus
santykius. Kaimiečiai klebonijai, galiu pasakyti, buvo kaipo
baudžiauninkai, visus jos darbus dykai dirbo. Nebent tik
pavalgyti duodavo. Šieną išpjaudavo ir sudžiovindavo
talkos, žiemą malkas sukirsdavo ir suveždavo ūkininkai, o
supjaustydavo ir suskaldydavo, stirtas sukraudavo
gryčelnikai, kurie arklių neturėjo. Visi dirbdavo tik užu
pavalgymą. O pavasarį daržus apsodindavo ir nuravėdavo,
rudenį davatkos ir gryčelnikės burokus ir bulbas nukąsdavo.
Irgi užu pavalgymą, gan prastą, kaip darbininkų, o ne kaip
talkininkų. Per 1912 m. karą, kai ūkininkams beliko po vieną
arklį ir ūkinikus labai suvargino, kai žmonės pradėjo kitaip
tikėti, tada ir klebonijai, ir kunigams nebetalkininkaudavo.
Seniau prieš Velykas bažnyčios maršalka klebonijai
rinkdavo kiaušinių, sviesto, sūrių. Kai kurie ūkininkai
duodavo ir skanių dešrų. Tų valgomų Dievo dovanų
prinešdavo devynias galybes. Kiekviena bažnyčia turi po
vieną kermošių, vadinamą atlaidais, j kuriuos prisikviečiama
daugiau kunigų svečių, didesnis būna ir pakermošius. Tada
vėl tas pats maršalka renka. Vasarą ir rudenį duodavo ir
gaidžiuką. O kur dosni gaspadinė, jei pasitaiko turėt mažų
paršiukų, tai ir tą užu gyvulių sveikatą paaukoja.
O kai ūkininkai taiso balių su mišiom, tada bent penkių
gorčių ar trigorčinę alaus bačkelę, mėsos štumurą ir gražų
pyragą, visiems bažnyčios tarnams visko po dalį kliūva. Kai
šaltą žiemą moterys, nuėjusios arnuvažiavusios bažnyčion
į špitolę įeina sušilti, tai špitolninkėm irgi kokį daiktelį nuneša.
(...)
Santykiai su žydais. Buvo gerų žydų. Oškinių kaime
(Kupiškio vlsč.) gyveno dvi žydės - Konkė ir Muškė (jų
fotografijos yra Šiaulių .Aušros ‘ muziejuje). Jos nedaug
kuo skyrėsi nuo kaimo mergaičių. Vasaros sekmadieniais
eidavo su kaimo mergaitėm parugėn į vakaruškas, riešu
tautų, uogautų, žirniautų, o žiemąįveselijas. Jos mokėjo
visą darbą dirbti: verpti, austi, gražius raštus megzti. Ir
visus laukų darbus mokėjo, padieniais pas ūkininkus ei
davo uždarbiauti. Jos jau senos, bet visi aplinkiniai ūkinin

kai gerbia ir paremia, o šios kiek gali, jiems dirba, mezga,
verpia. 1938 ar 1937 metais buvau pas jas užėjusi, drau
giškai pasikalbėjom.
Čigonų yra ir nebastuoklių, labai gerai su kaimiečiais
sugyvenančių. Dar buvau mergiotė, Kupiškio miestelyje
gyveno sėsli čigonų šeima. Čigoną vadino Gasparu. Jis
važinėdavo po kaimus, arklius gydydavo, juos turguje
mainikaudavo. Buvo teisingi, ne vagys. Kartą užvažiavo pas
mano tėvą Kazimierą Graičiūną Didžprūdžiuos, pasiprašė
nakvynės. Tėvas priėmė. Kai .sugriuvo “jo žmona (gimė
duktė), mano tėvą su kaimyne paprašė nuvežti prie krikšto
Antašavon. Taip jie su čigonu tapo giminės - kūmai.
Gasparo sūnus Karolius (vadindavo Karuku) buvo vedęs
kaimietę iš Pavizgunos kaimelio desincininkų, Vaičikauskaitę. Čigonas Karukas plačiose kupiškėnų apylinkėse buvo
garsus muzikantas smuikininkas. Karukas turėjo kelis
sūnus, visi buvo pastovūs, visų žmonos ne čigonės. Vienas
pas mano tėvą tarnavo. Geras buvo, darbštus ir teisingas.
Visi su ūkininkais gerai sugyveno. Pakrūmių čigonų žmonės
šalindavosi, nes čigonas per akis vogė. Jeigu čigonas įėjo
gryčion, tai sek jį akimis, o iš gryčios ir iš kiemo išlydėk.
Su vengrais pažinties neturėdavo. Jų kaimiečiai
bijodavo, ypač moterys ir vaikai. Jie būdavo tokie juodi,
kaip negrai.
įvairiausi kaimo amatininkai ir ūkininkai turėjo
bendrumo pagal įsitikinimus, mėgstamą darbą. Jeigu
geras kalvis, ūkininkui jo darbas patinka ir jei duoto žodžio
laikosi, tai ūkininkas tokį amatininką ir į balių pasikviečia.
...Kai buvau jauna ir gyvenau savo gimtiniam Dičprudžių kaime, tų anketų klausimų nebuvau ir mačiusi.
Tik dabar, kai skaitau anketas, gerai prisimenu savo tėvų,
kaimynų, senelių ar bobučių pasakojimus: Marijona Navarackienė jau turėjo aštuoniasdešimt metų, Laurynas
Čiaraška apie šimtą. Grytelnikė Uršulė Jakštienė buvo
septynių dešimčių, Adomas Vaitekūnas, mano motinos
brolis, visi buvo geri pasakotojai, o mums, jauniems,
atrodydavo kaip pasaka Bet aš žinojau, kad tai ne pasaka,
o tikrovė. Niekas nėra išgalvota, viskas girdėta ir mano
pačios patirta, matyta ar pergyventa, dar mergiote būnant
Dičprudžių apylinkės kaimuose: Maugariuose,
Likalaukiuose, Griciūnuose, Kreiveniuose, Laičiuose,
Žaideliuose, Pakamarauckėje, Aškiniuose, Čiuladuose,
Bikoniuose, Dvarpiuose, Actravuose, o jau po vedybų Rudikuose, Givakaruose, Sivainiuose, Nodiejiškiuose,
Salamiestyje, Tuituose, Bakšėnuose, Žiliuose,
Daukučiuose, Drulanuose, Paketuriuose, Svideniuose,
Vizgiūnuose.
Surašė Veronika PETRULIENĖ, gimusi 1867 m., iš
Rudikų kaimo, Kupiškio valsčiaus, Panevėžio apskrities,
1941 m. birželio 14 d.
Pastaba: Šį dokumentą esu gavusi iš V.Petruiienės
sūnaus muziejininko Juozo Petrulio (1904-1975) Vilniuje
apie 1958 m. Perrašydama tarmišką tekstą, prisilaikiau
bendrinės kalbos normų.

Habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ,
1993 m. rugsėjo 21 d.

Jaunų sambūriai
Žilvytis ŠAKNYS
Priminsime Vakarų Lietuvos jaunimo papročius - naftinį
drobių saugojimą, tūbeiio-nesamo d aikto - nešimą ir
vakarėlius. Pagrindinis straipsnio šaltinis - 1989-1991
metais autoriaus surinkta medžiaga.1

Drobių saugojimas
Naktimis jaunimas susieidavo į naktigonę, linamynę
(kartais, jeigu darbą anksčiau baigdavo, per naktį vykdavo
patalkys2). Vakarais susirinkdavo merginos vakaroti:
verpti, plunksnų plėšyti, vaikinai - pančių vyti, pasakų
sekti arba merginoms trukdyti. Vienas iš mažiausiai tyrinėtų
jaunimo susiėjimų - drobių saugojimas naktį. Jau pati
pirmoji apie jaunimo papročius Klaipėdos krašte klausinė
toji močiutė akcentavo, kad .blėkių vaktavimą“ jaunuo
menė labai mėgusi. Etnologe G. Tallat-Kelpšaitė
-Niunkienė straipsnyje .Kai kurie Lietuvos pamario
etnografiniai savitumai“ taip pat akcentuoja, jog drobių
saugojimas daugiausia jaunimo darbas. Ji pamini ir
vaikinų pokštus, krečiamus merginoms saugant drobes.3
Etnologe R. Merkienę straipsnyje .Verpalų ir audinių
dažymas bei balinimas Žemaitijoje* teigė, jog Klaipėdos
kraštui būdingas drobių balinimas audinius nakčiai tiesiant
ant pievos. Žemaičiuose taip daroma rečiau.^ Ir nors
surinktoji medžiaga liudija vėlesnį laikotarpį, matome, kad
drobės Klaipėdos krašte nakčiai būdavo paliekamos,
rečiau - Žemaitijoje (žr. žemėlapį). Žemaitijoje nakčiai
daugiausia palikdavo tik iki XX a. 2-3 dešimtmečių. Vėliau
įsigalėjo paprotys nakčiai jas susirinkti (išskyrus Vakarų
Žemaitiją), nes, kaip motyvavo žinių pateikėjai, tarpukariu
įsigalėjo drobių vagystės. Iš žemėlapio matyti, kad nakčiai
paliekamas drobes saugodavo tik Klaipėdos krašte ir
Vakarų Žemaitijoje. Autorius netyrė Užnemunės, tačiau iš
etnologų A. Vyšniauskaitės ir V. Miliaus aprašų matyti, jog
naktimis drobes saugojo ir Suvalkijoje (šie aprašai taip
pat įtraukti į kartografinį žem ėlap į. Poreikis saugoti
drobes sąlygojo neintensyvų naktini jaunimo darbą.
Drobes saugodavo balandžio-gegužės mėnesį
naktimis apie savaitę, motyvuojant tuo, kad naktinė rasa,
rūkas geriau audeklą išbalina. Sueidavo dviejų ar trijų
ūkininkų dukros, samdinės. Kartais nakčiai susiręsdavo
būstą. Antai Dovilų parapijoje drobių saugotojos tarp dviejų
iškeltų durų įsirengdavo palapines, ant žemės pasiklodavo
šiaudų, prisirišdavo šunį.® Dažnai pas jas užsukdavo
vaikinai. Jei merginos būdavo nebudrios, jaunuoliai
drobes sukeldavo | medžius ir sukraudavo vieną ant kitos.
Saugotojos turėdavo išsipirkti. Kaip ir naktigonėje, drobių
saugojimas neapsieidavo be gąsdinimo. Žinoma, ir be
pokštų, šokių ir dainų, ypač, jei kas nors atsinešdavo
lūpinę armonikėlę. Kai kurių žinių pateikėjų nuomone, tai
buvusi gera proga susipažinti. Pagal ištiestų drobių kiekį
galėjai spręsti apie merginų darbštumą. Pjaulių kaime,
matyt, dėl tų pačių priežasčių merginų lankytojai eidavo
iš kaimo į kaim ą/
Neintensyvaus darbo sambūriai turėjo bendrų bruožų.
Pagal darbo pobūdį ir laiką drobių saugojimui artimiausia
naktigonė. Beje, mano turima medžiaga sugriauna susi
formavusią nuomonę, kad naktigonė - vaikinų ir vyrų su
siėjimas. Nemažoje Lietuvos dalyje tarpukaryje arklius
saugodavo ir merginos, ypač kur šeimoje nebūdavo sūnų,
bernų, piemenų. Ir naktigonėje, ir saugant drobes, turimais
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duomenimis, vaikinų ir
merginų doro bendravi
mo normos to laikotarpio
suvokimu, nebūdavo pa
žeidžiamos. Beje, jos ne
visada buvo išlaikomos
linamynėje ar vakarojant
Iš kitų naktinių neinten
syvaus darbo suėjimų
drobių saugojimas sky
rėsi nedideliu dalyvių
skaičiumi. Tačiau Klaipė
dos krašte ir vakaroti su
eidavo tik po dvi ar tris
merginas, nes dėl pietistinės sektos įtakos j pasi
linksminimus rinkdavosi
ne visų kaimų jaunimas.
Daug kur tėvai draudė
šokti ir dainuoti, todėl to
kiose šeimose drobių
saugojimas buvo viena
iš nedaugelio pramogų.

Tūbelio nešimas
1935 metais V. Trinka,
aprašydamas Padubysio
valsčiaus Joniškėlio kai
mo baigtuvių papročius,
1. Drobes naktį saugojo merginos. 2. Drobes palikdavo nesaugomas. 3. Kai kada drobes palikdavo nesaugomas.
pamini ir .tūbelio* neši
4. Drobes įmesdavo į vandenį ir palikdavo ar nešdavo namo. S. Drobes nakčiai surišdavo ir nusinešdavo į namus.
mą. Autoriaus teigimu,
Spaudai žemėlapį parengė Rita PILKAITĖ-BUTV1LIBNĖ
išaudus milą, buvo kvie
čiamas vėlėjas ir jo prašymu kas nors iš jaunesnių
tiesiogiai nustatyti, ar šis paprotys turėjo iniciacinį
turėdavo atnešti „tūbelj*: j maišą pridėdavo akmenų,
charakterį. Remdamiesi kaimyninių tautų papročiais,
puodo šukių ir liepdavo atsargiai nesti.® Panašių papročių
galime teigti, kad panašiai apgaudinėjami buvo ir
aptikta ir Klaipėdos krašte. Žinių pateikėjas iš Klišių kaimo
Suomijos pramonės įmonių naujokai (turėjo atnešti
(netoli Priekulės) liudija, kad žiemą tarpušventyje samdinę
nesamą įrankį ar pan.),1? ir pirmą kartą į jūrą išplaukė
siųsdavo pas kaimyną .tūbelio* atnešti. Tarnaitė su maišu
rusų vaikinai (taip pat nešė maišus su akmenimis).1®
ant peties nueidavo šio neregėto daikto. Kaimynai nieko
Iniciacinį tokių pokstų-apeigų charakterį sąlygojo keli
neįtariančiai merginai įmesdavo pelenų, plytų. Samdinė funkciniai veiksniai: išbandoma naujoko fizinė jėga ir
visa tai nunešdavo pas šeimininkus, kurie, pažvelgę į
sumanumas; naujokas pažeminamas ir naujas socialinis
atneštą turtą, paklausdavo: .Ar čiatūbelis?* Kartais į maišą statusas jam tampa chronologiškai aiškus ir įsimintinas;
įsigudrindavo įtalpinti vaiką, kuris žerdavo į akis pelenų ir naujokui atskleidžiama .paslaptis*, kurią žinodamas jis
pabėgdavo.® Pjaulių kaime .tūbelj* nešdavo bernai ar tampa konkrečios bendrijos nariu. Taip akcentuojamas
piemenys. Jiems paaiškindavo, kad tai įrankis audeklui
socialinis solidarumas.
velti. Kai šis ateidavo, kaimynas lipdavo ant tvarto, kur
.tūbelis padėtas*, ir vaikiną apiberdavo pelenais.
Vakarėliai
Gudresnis, pelus atnešęs, juos papildavo šeimininko
Visoje Lietuvoje pagrindinis devynioliktojo amžiaus pa
troboj, o kartais į maišą įsimesdavo net kaimyno katiną.1°
baigos ir dvidešimtojo pradžios jaunimo susiėjimas buvo
Dovilų parapijos Jurgių kaime .tūbelį* naudojo .kojinėms
velti*. Jį, kaip Joniškėlio kaime, turėjo atsargiai nešti (į vakarėlis. Žemaičiai šį sambūrį vadino nibre, jaunimu,
vakaruška, štrambambole, bige. Dvidešimtojo amžiaus
maišą pylė akmenų, pakrato, pelenų), .kad
pradžioje jaunimo šventadienio vakarėliai rengiami rečiau
nesudaužytų*.'1 .Kojines vėlė* ir žemaičiai: Žemaičių
negu kituose etnografiniuose regionuose. Ypač populiarūs
Naumiesčio, Vainuto apylinkėse.12 Tarpukaryje šį nesamą
buvo po talkų šiokiadienio pasilinksminimai - patalkiai,
daiktą vadino ir kitaip. Žinių pateikėja iš Vyžių parapijos
teigė, kad atėjus siuvėjui šeimininkas prašydavęs atnešti anksčiau nei kitur Lietuvoje nunyko paprotys rengti
nekviesto kaimo jaunimo vakarėlį per vestuves.
lygintuvą kailiniams lyginti.1® Vieno pateikėjo įsitikinimu,
XIX a. pradžios šaltinio liudijimu vaikinai šventadienį
.tūbelj* neše tik Endriejavo apylinkėse, o Klaipėdos krašte
ar jo išvakarėse eidavo lankyti merginų, o šios visą savaitę
- .miiverį*14 L. Paškunaitės apraše teigiama, kad Kairių
rūpindavosi vaišėmis. Taip pat šventadieniais jaunimas
apylinkės Žadžiūnų kaime, pasamdžius pusberniuką,
rinkdavosi į būrius, dainuodavo, šokdavo, žaisdavo,
pusmergikę, piemenį ar piemenę, siųsdavo .Tūbų
punčiakom velėt*; pradėjus austi, prašė atnešti .žiotis*.1® susieidavo ir smuklėse.1®Merginų lankymas šeštadieniais
minimas ir praeito amžiaus pabaigoje. Anot A. BecenberReikia manyti, kad Klaipėdos krašte .tūbelį nešė*
gerio, kadangi šeštadienį lankomos merginos, šis vakaras
daugiau suaugę samdiniai ar paaugliai. Vienas pateikėjas
mini žiemos laiką, kitas, kad .tūbelį nešė* bet kuriuo metų vadinamas .karališkuoju*.2®
Vieną iš įdomiausių XIX a. pirmosios pusės apeiginių
laiku. Klaipėdos krašte šis paprotys tiesiogiai nebuvo
susijęs su realiai dirbamu darbu, nevienodas buvo ir vakarėlių aprašų pateikia L. A. Jucevičius. Autorius aprašo
Vaiguvos ir Kuršėnų parapijose matytą trečią Velykų dieną
samdinių sezono pradžios laikas,1® todėl sunkiau
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švenčiamą Gegužės šventę. Viso sodžiaus jaunimas
susieidavo į kieno nors namus, dainuodavo visokias
dainas, paskui žaisdavo žaidimą, vadinamą .gegužė“.
Gražiausia mergina .gegelė* sėdėdavo krėsle užristomis
akimis. Visi sustodavo ratu aplink ją. Po kiekvieno
pašokimo vaikinai prieidavo prie jos ir, paėmę už rankos,
dainuodavo:
Karaliūne gegele, kukū, kukū!
Aš tavo brolelis, kukū, kukū!
Sėdinčioji, spėdama iš balso tuos, kurie jai labiausiai
patinka, išsirenka tris bernelius, atsiriša akis ir visą dieną
šoka su jais. Kai jaunimas skirstydavosi, mergelė
vaikinams padovanodavo po juostą, vaikinai taip pat
atsidėkodavo dovana. Nuo tol vaikinus ji vadindavo
broliais, o šie ją sesele.21
Iš praeito amžiaus vidurio šaltinių žinome, kad
vakarėliai vykdavo kiekvienoje troboje paeiliui (Telšių
apylinkėse).22 Panašų paprotį mini apie XIX a. aštuntojo
dešimtmečio Stalupėnų apylinkes rašęs K. Kapeleris.23
Ilgiausiai, netiki XX a. vidurio, šis paprotys išliko Dzūkijoje.
Remiantis M. Valančiumi, galima manyti, kad praeito
amžiaus septintajame dešimtmetyje kai kur vakarėlį rengė
merginos ar net jos ten ateidavo nekviestos.24 Išskirsčius
kaimus į vienkiemius, daugelyje Žemaitijos kaimų
merginas j vakarėlį atsivesti turėjo vaikinai. Senieji
plungiškiai iš Jurgaičių kaimo prisimena, kad vaikinas
merginos mamai bučiuodavęs ranką ir prašydavęs išleis
ti dukrą. Motina sakydavusi, kad išleis, jei grąžins .tokią,
kokią paėmė*,25 arba: .Vaikeli, kad nieko blogo neišeitų,
dukrelę parvesk* (Kernų k. Skuodo raj.).2® Degučių kaime
(Šilutės raį.) vaikinas, prašydamas merginos mamos ar
tėvo leidimo, tėvų pamokymams is anksto kelią
užkirsdavęs: .Mama, tėte, nieko blogo nebus, po valandos
pareisim.**' Kartais mergaitę į vakarėlį išleisti prašęs ne
vaikinas, o merginos draugės. XX ą. III-IV dešimtmetyje
šis paprotys būdingesnis Pietryčių Žemaitijai.
j vienkiemius išskirstytuose kaimuose vyresnių žmonių
į vakarėlį ateidavo rečiau, nors dar praeito amžiaus
pabaigoje ir šio amžiaus pradžioje užsukdavo ir senimas.
Igno Končiaus teigimu, seni vyrai pypkiuodavo, apie
reikalingą meistrelį pasiteiraudavo, ar šis kur
nepasižadėjęs.25 Dėl vakarėlio jaunimas apsitardavo
susitikęs miestelyje prieš ar po pamaldų. Tai būdavo iš
vieno ar kelių gretimų kaimų vaikinai; merginoms į
tolimesnį, kartais net į gretimą kaimą eiti buvo nepadoru.
Iš toliau merginas paprastai pakviesdavo giminaičiai,
atsivesdavo draugės.
| vakarėlį rinkdavosi šventadieniškai apsirengę.
Pirmiausia sušokdavo .naujokų polką" ir tik po to
pasikabindavo paltą (jeigu ne vasara) ir stodavo į savo
būrį. Vaikintu ir merginos burdavosi atskirai, tik artimai
draugaujantieji sėdėdavo kartu. Muzikantui pinigus su
rinkdavo vaikinai. Letenių kaime (Mažeikių raj.) būta
papročio pinigus rinkti iš visų. Tai darydavo žaisdami: ant
kėdės .piršlys* pasodindavo .jaunikį* ir jam atvesdavo
merginą. .Jaunikis* tol merginą peikdavo, kol jam atves
davo patinkančią, o .piršlys* atsiklausdavo, ką šoks, ir
užpirkdavo šokį, t y. užmokėdavo muzikantui. Po šokio į
kėdę pasodindavo merginą, o vaikinas tapdavo .piršliu*
irturėdavo jai pristatyti patinkantį jaunikaitį. Vėliau .piršliu*
tapdavo mergina ir užpirkdavo šokį. Tajp žaisdami,
muzikantai surinkdavo pinigų ir iš merginų.25
XIX a. pab.-XXa. pr. pradėtose rengti gegužinėse
paprastai grodavo daugiau muzikantų, čia dažnai
reikėdavo pirkti bilietą. Kai kur rengėjai gautą pelną
skirdavo labdaringiems tikslams - proginiams
paminklams, kryžiams statyti.
Sekmadienį vakarėlis prasidėdavo po pietų, šeštadienį
- vakare. Po vakarėlio vaikinai merginas palydėdavo

namo. Aleksandro Pakalniškio nuomone, vakarėliai labai
pakito po Pirmoįo pasaulinio karo, kai jaunimas susieidavo
vien šokiams.35 Tačiau ir Nepriklausomoje Lietuvoje daug
kur vakarėlyje eidavo ratelius, žaisdavo įvairius žaidimus.
Pasitaikydavo, kai jaunuoliai vakarėliuose dėl merginos
susigrumdavo. Konfliktai paprastai kildavo merginą
nubaudus už atsisakymą šokti (net per veidą suduodavo)
arba keliems pareiškus norą asistuoti vienai. Dažniau
susimušdavo skirtingų kaimų bernai.
Klaipėdos krašte vakarėlius rengė rečiau, paplitus
surinkimininkų sektoms. Daug kur jie buvo draudžiami,
jaunimas eidavo į juos slapčia, naktį. Čia ilgiausiai
Lietuvoje išliko paprotys vakarėlį rengti smuklėj.
Tarpukaryje žemaičių jaunimo papročiai pakito veikiant
jaunimo ir suaugusiųjų organizacijoms.
Iki karo Lietuvos miesteliuose ir bažnytkaimiuose
aktyvios buvo jaunimo organizacijos. įtakingiausi
jaunalietuviai, pavasarininkai, rengę vakarėlius su
vaidinimais, gegužines, snausti neleido šauliai.
Deja, kolektyvizacija, masiniai trėmimai, baimė dėl
ateities sulaužė šimtmečius puoselėtą gyvensenos būdą,
o prievartinis darbas sekmadienį, per kalendorines
šventes, pagaliau nežmoniškas girtavimas visiškai
sunaikino senuosius bendravimo papročius. Ir ne vien
jaunimo.
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AR PAŽINO SENOLIAI ŽVAIGŽDES?
Jonas VAIŠKŪNAS
SIETYNAS DAINOSE
Greta Saulės, Mėnulio ir žvaigždžių karinėse ir vestuvinė
se lietuvių liaudies dainose minimas Sietynas. Nuo artimųjų
atskirtas bernelis —kareivis su juo palygina namuose palikta
brolelį. 1 Sietynas kareiviui padeda palikto brolelio gedėti^
- Ant dangaus sietynas Tai mano brolelis,
Tai mano seselės. (KID 1244, p.251)
Brolį Sietynas pavaduoja ir vienišai mergelei nuotakai4:
Žvaigždė sesulė
Vainykėlį pynė,
Sytas brolelis
Žirgelius pakinkė. (DM 197, p.292)
Su Sietynu palyginamas ir mergelės (žvaigždės) bernelis^:
Velij būčiau ant dangaus
Žvaigždele bežibanti,
O aš sietynėlis
Pagal tavo šalelę... (JSD 257, p.243)
Dainose minimi Mėnuo, Saulė ir žvaigždė (žvaigždės)
visuomet atitinka: tėvelį, motulę ir sesutę (sesutes). Jaunoji,
atsisveikindama su gimtaisiais namais, „palenkia galvelę
motinėlei - šviesiai danguj saulytėlei, tėveliui - mėnesėliui,
seselei - žvaigždelei, broleliui - sietynui.“**Tikėtina, kad
šie dainos žodžiai yra kadais vestuviniuose papročiuose
buvusių dangaus šviesulių gerbimo apeigų liudytojai.
Buriatai, kreipdamiesi į Saulę, Mėnulį (laikytus vyru ir
žmona, teikiančiais žemei gyvybę) bei žvaigždes, prašydavo
laimės, gerbūvio, gyvybinių jėgų. O nuotaka, įeidama į
jaunikio giminę, Saulei ir Mėnuliui turėjo atlikti tokias pat
apeigas, kaip ir jaunojo tėvams.?
Mūsų dainose vienišai nuotakai „saulė močiutė“ - daž
niausiai kraitelius sukrauna,** „mėnuo tėvelis“ - dalelę ski
ria, „žvaigždės seselės“ vainiką pina arba šalia sėdi. Sietynas
už brolį žirgelius kinko, suprašo didį pulkelį, sėdi šalia, lauku
lydi. Tokie palyginimai nėra atsitiktinė dainių vaizduotės
pramana, o mūsų dienas pasiekę ikikrikščioniškojo tikėjimo
ir pasaulėvaizdžio atgarsiai. Ibo gali įsitikinti net paviršuti
niškai žvilgtelėjęs į tautosakinę ir etnografinę medžiagą.
Šienapjūtės sutartinėse per dvarelį tekanti Saulė dalina
dovanėles.^ Kalėdų - žiemos saulėgrąžos šventės dainose
apdainuojama sugrįžtančia saulę įasmeninanti Kalėda taip
pat atneša įvairių dovanų. 10 Palyginimui - senovės indų lyto
žaros dievybė Ušas (sen. ind. Ūsas, plg. ūsas - „ryto šviesa“)
taip pat neša žmonėms įvairias dovanas. Manoma, kad tai
vyksta žiemos saulėgrąžos dieną. H Mėnulis ikikrikščioniš
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kajame lietuvių tikėjime be kita ko buvo „atsakingas“ už
žmonių laimę ir dalią. Šitai liudija iki šiol išlikusios maldelės
į jauną Mėnulį. Tą patvirtina ir AJ.Greimas, tyrinėjęs Die
vaičio Mėnulio dieviškas galias ir jo veiklos sritis.12 Galima
dar pridurti, kad Mėnulio atsakomybę už dalią, suvokiamą,
anot AJ.Greimo, kaip medžiaginės vertybės, rodo ir iki šių
dienų išlikęs tikėjimas į Mėnulio atmainų poveikį derliui ir
naudai. Neatsitiktinis žvaigždžių ir vainiko sugretinimas. Mat
žvaigždės senojoje baltų pasaulėžiūroje buvo laikomos žmo
gaus gyvasties, dvasios, šviesumo, 13 tuo pačiu - dorovingu
mo simboliais. Pats vainikas kaip mergaitės skaistos ir doros
žymuo visuotinai pripažintas ir jokių abejonių nekelia.14
N.Laurinkienė atkreipia dėmesį į vainiko kosminę prigimtį.
Vainikas žmogų sieja su dangiškąja kosmoso erdve, žymi jo
turėtojo dvasinį tobulumą, asmenybės vidinę damą. 15
Pagrįstai dainose Sietynui priskirtas keliautojo palydovo
vaidmuo. Mat, būdamas netoli ekliptikos (Saulės metinio
regimojo kelio dangumi), išmanantiems jis išties yra geras
naktinis kelrodis, padedantis ne tik susigaudyti erdvėje, bet
ir sužinoti laiką.
Jei dainose minimas ne vienas brolelis, o keli, Sietynui
taip pat pritaikoma daugiskaita: „Oi ant dangaus siecynėliai
—/Tai ma cikri brolužėliai...“ arba
Mūs brolaliai, mūs
raiteliai, - danguj sietynėliai.“!** Tai nėra savaiminis
daugiskaitų „suderinimas“,jis turi tiesioginį ryšį su žvaigždėtu
dangumi. Štai Rokiškio apylinkėse užrašyta: „Sietynas ir
Pruskas sietynas.“!? Arba: „5-ų žvaigždžių - gudų
(Sietynas), labai aukštai ir neaiškus“ ir „7-ų žvaigždžių,
šviesus aiškus - rusų,“l** kitur: „lietuvių Sietynas iš 7-ų
žvaigždžių, aiškus šviesus...“19 Šakių rajone: „Didysis sietynas
ir Mažasis sietynas... daug žvaigždučių krūvelė.“^ Matyt,
Plejados čia gretinamos su kitu netoli esančiu to paties Tauro
žvaigždyno padrikuoju žvaigždžių spiečiumi Hiadomis.21
Hiadų spiečiaus žvaigždės atrodo labiau pasklidusios ir ne
taip krenta į akis, kaip Plejadų. Tačiau ir šis žvaigždžių
sambūris nuo seno traukia žmonių dėmesį. Senovės indai jį,
penkiažvaigždį, vadino Rohini (sanskr. RohinI), senovės
graikai - jau Hiadomis - Plejadų seserimis.22 Estų liaudies
astronomijoje žinomi net keli sietynai: Naujas Sietas (Taeva
Soel); Didysis Sietas (Suur Soel) arba tiesiog Sietas(S5el) atitinkantis Plejadas, t.y. mūsų Sietyną; Senas Sietas (Vana
Soel) bei Katrės Sietas (Kadri Soel). Estų liaudies astronomai
du pastaruosius tapatina su Hiadomis ir dvigubu padriku h,
K spiečiumi Persėjo žvaigždyne. Čia sietų apibūdinimai
„senas“ ir „naujas“ nurodo jų iyškumą.23
Aptartose liaudies dainose Sietyno (dabar suvokiamo
kaip daikto - sieto, rėčio) palyginimas su broliu atrodo gana
neįprastai. Tačiau turėdami omeny, kad žvaigždėvardis
Sietynas savo pinnine prasme buvo suvokiamas ne kaip
daiktas - sietas (rėtis), bet kaip nusakantis „susisiejimą,

susispietimą, sąryšį“,24 galime spėti, kad kažkada Sietyno
žvaigždės galėjo būti suvokiamos ir kaip giminystės tyšiais
susietos būtybės - seserys arba broliai. Plejadų siejimas su
žmonių grupe (ir su broliais, seserimis) paplitęs visame
pasaulyje, o ypač būdingas tautoms, mažiau nutolusioms nuo
pirmykščio gyvenimo būdo. Šiaurės Amerikos indėnų gentyse
jas vadina: „septynios seserys“25, „septyni broliai“, „septyni
vaikai, kurie įžengė į dangų“, „septyni šokantys berniukai“,
Malaizijos archipelago salose - „septyni vyrai“, „septyni
žmonės“. Naujojoje Zelandijoje Plejados laikomos septynių
mirusiu brolių akimis (matoma viena kiekvieno brolio akis)
ir 1.1.25 Lenkų liaudies astronomijos tyrinėtoja
M.Gladyszowa mano, kad ir lenkų bei kai kurių kitų slavų
tautų Plejadų pavadinimas „baby“, „babki“ ir pan. galįs
reikšti „grupę moterų“. Taigi šis žvaigždėvardis gali būti
senesnis už kitus lenkams žinomus ir turėti ryšį su pasauline
paplitusiu Plejadų kaip „būrio merginų“ įsivaizdavimu.22
Mūsų kaimynai gudai taip pat bando spėti, jog jų tautiečiai
seniau Plejadų žvaigždes galėjo sieti su septyniom merginom
arba septyniais vaikinais."*
M.Davainio- Silvestraičio užrašytoji pasaka su etiologine
sakme apie Sietyno kilmę2^ liudija, kad ir lietuviuose Sietyno
žvaigždės galėjo būti siejamos su broliais. Šią mintį patvirtino
ir P. Dundulienės minimas Šiaurės Lietuvoje užrašytas
pasakojimas, kur Sietynas - tai į dangų pakilę septyni broliai,
persekiojami pagonių.^ Verta prisiminti, kad šio amžiaus
pradžioje olandų tyrinėtojas R.Meulenas, nagrinėdamas
gamtos elementų palyginimus lietuvių liaudies dainose,
daugelyje įžvelgė „pirminio animizmo“ tikėjimų liekanų,
atkreipdamas dėmesį ir į Sietyno palyginimą su broliu.5^
Mokslininko nuomone, Sietynas —brolis gali sietis su
„ligšioliai lygiai tamsia „Dievo sūnelių“ mitologijos reikšme.“
Tie „sūneliai“, remiantis Mannhardtu, „yra jaunosios
palydovai (Brautfūhrer), kai Saulės duktė vakaruose
išteka.“^2 T\irėdami omenyje visus čia ir anksčiau^2
išdėstytus svarstymus apie Sietynovardą irjo - „7-ų brolių“
vaizdinį, galime tik stebėtis kitataučio tyrinėtojo įžvalgumu.
Ar įmanomas tiesioginis Sietyno ir mitinių Dievo sūnelių
tyšys? Tikrinti tokią prielaidą galėtų paskatinti vien tai, kad
senuose baltų žodinės kūrybos paminkluose, kaip antai
KBarono XIX a. pabaigoje surinktose mitologinėse latvių
dainose, Sietynas (latv. Sietipš) tarp plačiai apdainuojamų
Mėnulio, Saulės, Saulės dukrų, Dievo sūnų nė karto
neminimas.34 Beje, vokiečių mokslininkas J.G.Kohlis jau
1841 metais latvių Dievo sūnus (latv. Deva dėli) laikė
žvaigždėmis, o Saulės dukras (latv. Saules meitas) planetomis. Šiai nuomonei pastaruoju metu pritaria ir latvių
liaudies astronomijos tyrinėtojas VGravitis.35
Sietyno paminėjimai liaudies dainose išties nėra tik
poetiniai palyginimai, tiksliau, nebuvo vien tokiais. Sietyno
sugretinimas liaudies dainose su broliu atspindi senajai baltų
mitologijai žinomą ryšį tarp žmogaus ir žvaigždės.
Susispietusios vienoje vietoje žvaigždės gali būti
įsivaizduojamos kaip vienos šeimos žmonės (plg. „šeimynos
žvaigždės“^ tad vienišiems berneliams ar mergelei Sietynas
šia prasme galėjo atstoti ne tik brolį, bet ir brolius.
Dainuojantysis, tarsi priskirdamas save dangaus šviesulių
giminei, dvasią ir asmenybę kilsteli į aukštesnįjį, dieviškąjį,
lygmenį, kuriame žemiškąjį išsiskyrimą keičia dangiškasis
bendrumas.37

SIETYNAS SAKMĖSE
Lietuviškose etiologinėse sakmėse Sietyno kilmė
dažniausiai siejama su krikščioniškuoju Dievo motinos
Marijos įvaizdžiu.38 Šis žvaigždynas jose vaizduojamas kaip
Sietelis - rėtis: „Kartą Švenčiausiajai Panelei Marijai
prapuolė sietas, kuriuo sijodavo miltus. Sužinojo, kad velniai
pavogė, ir nusiuntė šv.Morkų atimti. Velniai nenorėjo
gražumu atiduot tą sietą, ir šv.Morkui teko su jais apsipešt.
(Todėl ir sakome „Daužosi kaip Morkus po peklą.“)
Besimušantys sietą sulankstė, ir Šv.Panelė Marija juo
naudotis negalėjo: pakabino ant dangaus. Dabar mes jį ir
matome, tik vadinam Sietynu.“39 Keturi sakmės variantai
skirtingai aiškina, iš kur Marija gavusi rėtį. Sakoma, kad
Kristui gimus piemenėliai rėtyje Dievo motinai atnešę
kiaušinių^ arba Trys Karaliai - įvairių dovanų.41 Bet visur
rėtis pagrobiamas velnių. Vėliau, sulankstytą, sugadintą, jį
atrandanti pati Marija42 arba siunčianti ką nors atsiimti (be
šv.Morkaus, dar minimas Alijošius). Vienu atveju - pats
prisikėlęs Kristus liepia Šv.Mataušui parnešti iš pragaro
velnių pagrobtą sietą.43
B. Kerbelytės nuomone, ši sakmė yra senoviškas ikikrikš
čioniškas, tik vėliau krikščionių religijos paveiktas kūrinys.
Sukrikščionintus sakmės veikėjus turėjo atitikti mitologinės
hiperbolizuotos būtybės —gyvenimo sąlygų kūrėjos: Mariją
- Laumė, Velnią —ikikrikščioniškas Vėlinąs (stipruolis milžinas).44 Sietą iš velnių atimantis personažas
ikikrikščioniškame mite, be jokių abejonių, turėjęs būti
Perkūnas arba kuris nors išjo pagalbininkų. Įdomus buitinio
rakando sieto sureikšminimas. Matome, kad jis labai
reikalingas ir Marijai, ir Velniui. Nė vienas nenori jo atiduoti.
Galingojo Perkūno, su trenksmu atsiimančio sietelį,45
pasirodymas dar labiau jį sureikšmina. Vadovaudamiesi
B.Kerbelytės išsakyta nuomone, esą minėtoje sakmėje už
Marijos slypi mitinės Laumės povyza, ir turėdami omeny
prielaidą, kad pastaroji galėjusi būti Perkūno žmona,4o
žvilgtelėkime į šią dievo šeimą. Latvių dainose sietą
aptinkame kaip gana svarbų Perkūno žmonos (tiksliau brolių perkūnų motinos) ir jos vaikų įrankį:
Pėrkonlši pieci brali,
Ko ta jūsų mate dara?
-Musu mate sietus pina,
Smalki lieti jasija. (B. 33708)47

Ei, Pėrkon, vecais tėvs,
Ko tas tavas meitas dara?
-Manas meitas paka) gaja,
Smalku lietu sijadamas. (B. 33699)48

Kaip matome, brolių perkūnų motina arba Perkūno
dukros sietą naudoja smulkiam lietui sukelti. Mūsuose ir
kitur galbūt tokiu būdu kadaise galėjo būti aiškinama ne tik
smulkaus, bet ir apskritai lietaus kilmė. Indijos dravidų tauta
kondo (gondo) mano, jog lyjant jų lietaus dievas Pidzu Pennu
stovėdamas danguje pila vandėnį pro rėtį.49 Neatsitiktinai
ir Aristofano (446-385 p.m.e.) „Debesų“ herojus
Strepsiadas, kalbėdamas su Sokratu apie lietaus prigimtį,
prasitaria: „O anksčiau visuomet aš iš tikro maniau, kad
šlapinasi Dzeusas per rėtį.“50
Perkūno žmona, be jau minėtos Laumės,5! galėjusi būti
ir Aušrinė.52 Baltų žemėse įsigalėjus krikščionybei, daugelį
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Laumės bei Aušrinės funkcijų perėmė Šv. Marija.^ Taip jos Sietyno heliakinio patekėjimo ir vidurvasario bei antros
rankose, matyt, atsidūrė ir Perkūno šeimai priklausąs sietelis vasaros pusės lietingumu.***
Be aptartų sakmių, siejančių Sietyno kilmę su Marijos,
- rėtis. Ibrėdami omenyje, jog Sietyno žvaigždės galėjo būti
siejamos su 7 broliais, kurie tam tikram laikui dingsta ir vėl Velnio bei Perkūno veikla, žinomos dar dvi, kitaip
atsiranda,^ sakmę, kur Sietynas tapatinamas su dingstančiu aiškinančios šių žvaigždžių atsiradimą.**** Pasak vienos ir atsirandančiu rėčiu, galima būtų laikyti vėlesne senesnės Dievas kartą išvažiavęs pasivažinėti, „...bet pasibaidė arkliai,
sakmės apie 7 brolius „atžala“. Koks galėjo būti senosios nulūžo dyselys ir išbirėjo ratai. Jų vietoje atsirado
Sietynas.“**? Kita pasakoja apie tris brolius, kurie niekaip
sakmės turinys?
Žinome, kad Perkūno šeimoje buvo 4-7 arba 9 broliai. nepasidalinę sietelio —kiekvienas traukęs į save. Galų gale
Galima spėti, kad senasis pasakojimas siejosi būtent su vienas brolis metęs jį aukštyn. Sietelis pakilo ir pradėjo
Perkūno vaikų arba žmonos dingimu. Nuorodų j tokį mitinį šviesti.**®
Sakmėse apie Sietyną bendra tai, jog jos tiesiogiai ar
įvykį atrandame ne tik mūsų, bet ir kitų mums giminingų
tautų tautosakoje, baltų, slavų, balkanų tautų medžiagos netiesiogiai stengiasi paaiškinti, kodėl žvaigždžių sietas yra
pagrindu V. Ivanovo ir V. Toporovo atkurtame pagrindiniame netaisyklingo pavidalo (sietą sugadina velniai, sutrauko trys
mite (apie Perkūną). Čia Perkūnas, bausdamas savo žmoną broliai). Anksčiau, kuomet Sietyno žvaigždės buvo siejamos
už neištikimybę ir ryšius su jo priešininku, ištremia ją ir su septyniais broliais, matyt, turėjo būti skiriamas dėmesys
dažniausiai 7 ar 9 jos vaikus iš dangaus į žemę arba į jų nevienodo ryškio priežasčiai paaiškinti, pirmiausia
požemį.55
mažiausios jų, Meropės, silpnumui. Pastaroji graikų
Svarbu pažymėti, kad Perkūno žmonos ir Vėlino vaikai, mitologijoje buvusi viena iš septynių titano Atlanto ir
Perkūnui nugalėjus priešininką, nebuvo sunaikinti, bet okeanidės Plejonės dukterų. Skirtingai nei jos seserys,
paversti žemiškomis (chtoniškomis) būtybėmis, daiktais^ ištekėjusios už dievų, ji tapo mirtingojo Sizifo žmona, tad.
ar galbūt žvaigždėmis. Pasak L. A. Jucevičiaus, „vyriausiasis gėdydamasi savo dalios, slepiasi nuo žmonių akių...59
dievas“, bausdamas Laumę už meilės ryšius su žemės vaikinu, Panašių aiškinimų buvę ir mūsuose. Vienoje sakmėje iš
nupjauna jai krūtis ir, sukapojęs į smulkius gabalėlius, pasėja septynių miegančių brolių išskiriamas jų kojūgalyje vėliau
po žemę (taip aiškinama mineralo belemnito kilmė), o tos atsigulęs jaunėlis, vardu Danasas,?^ kitoje pasakojama, kad
meilės vaisių - sūnų Meilų - nubloškia virš debesų, tarp Sietyno žvaigždžių „Vyriausias Dievas“ patalpinęs
suteikdamas jam vietą tarp Sietyno žvaigždžių.5? Aiškinant Laumės ir žemės žmogaus vaiką - Meilų.?!
tokį iš pirmo žvilgsnio netikėtą Sietyno paminėjimą, peršasi
Gilioje užmarštyje —seni baltų mitai, dar gilesnėje mintis, kad ir kitos šio žvaigždyno žvaigždės, kurių tarpe žinios apie tolimus dangaus šviesulius. Bet ir tai, ką
atsiduria Laumės sūnus, turėjo būti siejamos su vaikais. atsimename, ir tai, ką užmiršome, yra mumyse. Gal todėl
Įdomus ir, atrodo, labai senas Sietyno vardas žinomas •vidinio susikaupimo ir poetinio įkvėpimo akimirksniais
slavuose: rusų - Volosožary, Volosyni ir pan.; makedoniečių dabarties dainiaus sąmonėje nušvinta ir prosenelių kurti
- Vlasi; serbų ir kroatų - Vlašici; bulgarų - Vlasi, Vlasci; vaizdiniai:
slovėnų - Vlastovice; gudų - Valasažar, Ulasažėlcy, Visažary.
Septynios nuliūdusios žvaigždės
Kai kurie tyrinėtojai linkę šį žvaigždėvardį sieti su slavų
Už debesų plyšio.
dievaičiu Velesu, Volosu, atitinkančiu lietuvių Vėliną,
Septyni broliai rauda, Velnią.58 N. Jankovičiaus, išsamaus darbo apie serbų liaudies
lietūs lyja, vėjai pučia.
astronomiją autoriaus, nuomone, vardas Vlašiči reiškia slavų
Kas mūs laukia?
dievo Voloso sūnus.59 šią nuomonę autorius pagrindžia
Kas mūs laukia?
serbų pasakojimais apie Plejadų kilmę: ryškiausios jų
Už šios dienos
žvaigždės čia vadinamos mitinių didvyrių vardais ir
užlijusios?
įsivaizduojamos kaip septyni (arba penki) broliai (šeši broliai
Užlijusi savaitė
ir sesuo, šeši pagrobę merginą piršliai, septynių vaikų
ar vasara,
dvasios).*® Kroatų mitologinėse dainose Plejadų žvaigždės
ar amžius...
„
(Maris Čaklais)?2
vadinamos Mėnulio ir Vakarinės vaikais - Saulės vaikaičiais
(Saulė ten yra vyriškos giminės ir laikoma mėnulio broliu).**!
Taproga verta pastebėti ne kartą išsakytą, bet nesusilaukusią
NUORODOS:
platesnio atgarsio nuomonę, jog Mėnulis glaudžiai susijęs 1. KID 48,p.80; 52,p.84.
ar net tapatintinas su slavų Volosu.**2 Kita vertus, Vakarinę 2. KID 4, p.42.
3. LTU 2Q5,p.223; KID 242, p.248; 243, p.249; 251, p.257; 252, p.258...
kai kas bando sieti su Laume.*>3
V 811-814; LKŽ p534; SDG 256, 257, p.216; TD 324, p.125; 327,
Visa, kas pasakyta, leidžia daryti prielaidą, jog baltai ir 4. LDK
p.126; 410, p. 165; JSD 1420, p.369; 480, p.419; VD 141, p.142, bei var.:
slavai Sietyną galėjo sieti su pagrindinio mito apie Perkūno
LTR 2032 OU 4165 /13/, 284 /424A 284 0511, 1829 /3025A, VD145, p.148;
154, p. 157; 156-158, p.158-160, bei var. LMD III 197/7/. Tkip pat žr.
ir Velnio kovą bei mito apie dangiškas vestuves įvykiais. Pagal
brolio - Sietyno įvaizdį šeimyninių santykių ir kt. dainose: SLS 622, p.156;
mitinio mąstymo logiką pagrindinio mito įvykiai, lydimi
623, p. 159; 625, p. 164; 626, p.166...
apeiginių veiksmų, kartojasi kiekvienais metais per 5. JSD
202, p.198.
reikšmingiausias kalendorines šventes. Todėl su pagrindinio 6. LDK V 1367.
mito įvykiais, matyt, buvo siejamas ir kalendoriškai 7. Galganova G.R. Struktūra tradicionnoj buriatskoj svadjby// Itadicionnaja
kultūra narodov Centralnoj Aziū Materialy issledovanija.- Novosibirsk.
reikšmingas kasmetinis Sietyno dingimas (heliakinis
1986. - P. 155-156.
patekėjimas). Griausmo dievui nugalėjus savo priešininką, 8. Apie
latvių „Saulę su kraičio skrynia“ ( Sonne mit der Austenerlade) žr.:
pasirodo vanduo, lyja.***Tai gali būti siejama su jau aptartu
Mannhardt W. Die lettischen Sonnenmythen //Zeitschrift fūr Ethnologie,
1875, B.7.- P.219.
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9. SLS 150-152, p. 336-338.
10. IT p.223; DM 99a-996, p.170-171.
11. Kioiper F. Ihidypo vedijskoj mifologil -M., 1986.-P.52^5.
12. Greimas A.J. Tautos atminties beieškant: Apie dievus ir
žmones.-Vilnius-Chicago, 1990.-P 1 7 1 -173,206,244-245.
13. Viiškūnas J. Apie žvaigždžių simboliką baltų pasaulėžiūroje // Liaudies
kultūra. - 1991.-Nr.2-P.35 -37.
14. Verta prisiminti ir krikščionišką skaistumo bei dorovingumo įkūnijimą Dievo Motinos ikonografiją. Marija dažnai vaizduojama apsupta šviesos,
su žvaigždžių vainiku. Palyginimui prisimintini ir lietuviškų stebuklinių
pasakų veikėjai - nepaprasti vaikai su saule kaktoje, mėnuliu pakaušyje
ir žvaigždėmis 2 šalių.
15. Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose.- V, 1990.
-P.130-138.
16. KID 253, p.260; 248, p.255. Ikip pat žr.: V D 151, p.155; 162, p 163.
17. Rokiškio raj., LTA1504 A/.
18. Rokiškio raj., LTA 2255 /73/.
19. Rok2kk>raj., U A 2255 /75/. Apie du sietynus užsimena ir S Utenos valsčiaus
Alių kaimo Icięs Kašiadoryse gyvenęs A Kazlauskas: „Šv. Petro raktai yra
netoli pirmo Sietyno*4. (LTA 2255 frlf).
20. Ambrasų k., Barzdų ap., Šakių raj., Staneikaitės J. ir B. Užrašė AŽiemys
1992 m.
21. Manymas, kad sietynai yra du, pasak J.Balio, atsirado 2 Sietyno ir Grjžulo
ratų painiojimo. Ibkios prielaidos visai atmesti negalima, tačiau minintys
du sietynus dažnai ir Grjžulo ratus pamini atskirai (žr. LTA 1504 A/, LTA
2255 /72/, n% taip pat ir min. Staneikaitės J. ir B., žr. 20-ą nuorodą).
22. Plejadų seserų Hiadų skaičius mituose svyruoja nuo 2 iki 7 (MNM,I,p.300).
Neretai manoma, kad jos buvo 5 -o s (FRGFI p.69,81 -82).
23. Briuller P.K. Estonskaja narodnaja astronomija // Istoriko astronomičeskije
issledovanija Vyp. IX .-M , 1966.-P.157-158.
24. Vs2kūnas J. Ar pažino senoliai žvaigždes? Sietynas. Jo 2vaizda, vardas ir
judėjimas // Liaudies kultūra. -1993. -Nr.2. -p.20. Lietuvių kalbos Žodyne
tarp žodžio sietynas (LKŽ p.534) reikšmių sieto - rėčio reikšmės nėra.
Iki liudija, kad Sietyno siejimas su rėčiu yra vėlesnis - užmiršus pradinę
žvaigždėvardžio prasmę.
25. Tokį Plejadų pavadinimą žinojo ir mūsų kaimynai germanai. Žr.:
Karpenko J. A Nazvanija zvezdnogo neba.- M, 1985.- R51.
26. Čia sąmoningai parinkti Sietyno pavadinimai susiję su septyniuke. Yra
pavadinimų, mininčių ir lotus skaičius. Žr.: Gladyszowa M. Wiedza ludowa
o gwiazdach. - Wroclaw, 1960.-P.19-24.
27. Tbn pat. - P.24,28,214. Kogero, įtikinamiau šį vardą sieti su rusų tarmišku
žodžiu „baba“ - pėdų sudėjimas lauke- guba, rikė. Žr.: Rut M.E. K
voprosu o russkoj narodnoj astronomu. // Voprosy onomastiki. - 1974. Nr.8-9.-R52.
28. Sanko S. Vobraz, veltam y tisiačiagaddzi // Čyrvonaja zmena. - 1990.
03.31.-P.12—13.
29. SPSO.-P.134-136.
30. Dundulienė P. Lietuvių liaudies kosmologija.-V, 1988.-P.55.
31 Meulen R. Gamtos prilyginimai lietuvių dainose ir raudose.- V,
1919.-P. 100-101.
33. Žiūr. 24 nuor.
34. Šio straipsnio autoriui kol kas žinomas tik vienintelis ketureilis, kur minimas
Sietinš, ir tas perteikia ne mitinį, o buitinį įvykį (Ld 6756.V).
35. Grftvitis V Ausekja kflzas// Varaviksne 1988.- Riga, 1988. -P.146.
Yra ir kita nuomonė - esą Dievo sūnūs atitinka planetas Marsą, Jupiterį
bei Saturną, o Saulės dukros - Venerą ir Merkurijų. Žr.: Klčtnieks J.
Astronomiskie priekšstati latviešu tautasdziesmšs // Astronomiškais
kalend&rs 1985.- R$a, 1984. - P. 165-169.
36. Pasak Br. Mintausko (Šakių raj., Kražių ap., Linkaučių km.), Šeimynos
žvaigždė(s) yra „šmotai14, „barinkaii44žvaigždžių, daugiausia po 8 -10 (bet
būna ir 15), kaip kad šeimose ant žemės žmonių. (Užrašė autorius 1992
m.).
37. Šia prasme įdomi AŽarskaus hipotezė, jog vestuvinių dainų vieniša mergelė
- „sirata44 (kuriai Mėnuo atstoja tėvelį, Saulė - motulę, žvaigždės sesutes, o Sietynas - brolelį) nėra našlaitė. Pasak jo, nuotakai sąmoningai
apeiginiu būdu sukeliamas ir palaikomas vienumos jausmas reikalingas
jos perėjimui 2 savo giminės j kitą, svetimą (žr.: Žarskus A Atskyrimas vienuma //Liaudies kultūra. -1992. - Nr. 6. -R 1 4 -16.). Išties pastaruoju
metu kaimo žmonėse paplitusi nuomonė esą kiekvienas žmogus turi savo
žvaigždę, kuri tik po jo mirties užgęsta. Ibigi žvaigždės tegali atstoti gyvus
brolius ir seseris. Karinėse dainose nuo artimųjų atskirtam kareiviui jos ir
atstoja namuose likusius brolelius ir sesutes. Tokiu atveju A.Žarskaus
minimą nuotakos „siratinimo44 paprotį galima suvokti kaip pastangas,
nukreiptas į tai, kad būtų nutraukti jaunosios priklausymo tėvų giminei
žem2ki saitai ir sureikšminti aukštesnieji dvasiniai - dangiškieji dėmenys.
38. Pasak B.Kerbelytės, žinomi 6 tokių sakmių variantai Žr.: Kerbelytė B.
Sakmės ir padavimai apie pasaulio kilmę // Žmonės ir religija. - V, 1977.

39. Marijampolės raj. LTA 2306 /9/, taip pat skelbta: Balys J. Tautosaka apie
dangų.—Sodus, Midi, 1951.- P.17.
40. LTA 1300 /29A, 2018 /32/.
41. LTA 2244 /65/į 2336 >99/.
42. LTA 1542/394/.
43 LTA 2336/99/.
44. Kerbelytė B. Sakmės ir padavimai... P.120-125.
45. Alijošius, paklaustas Marijos, ką ten daręs pekloje, kad toks didelis buvęs
triukšmas, net danguje girdėjosi, atsakė: „Velniai laužė uolas ir mėtė ant
manęs, nes nenorėjo atiduoti sytdį.44 (Jurbarko raj., LTA 2244 /65/).
„...Šv.Mataušas sietuką atsiėmęs su tokiu trenksmu, kad danguje buvę
girdėti44(Šilalė LTA 2336 y99/, taip pat skelbta-Balys J. Tautosaka apie
dangų.-P.17-18.)
46. MNMII P.40. Apie Laumės ir Perkūno ryšį žr.: Vėlius N. Mitinės lietuvių
sakmių būtybės.-V, 1977.-P.122-124.
47-48. Latviešu mitologiskšs dainas. Les chansons mythologiques
lettnonnes.-Paris, 1929.—P.100-101.
49. Ikflor E.B. Pervobytnaja kultūra.- M, 1989.-P.397.
50. Aristofanas. Debesys//Antikinės komedijos.- V, 1989.- P.23, eil. 373.
Veita atkreipti dėmesį į tai, kad pats sietas - rėtis lietuvių ir kitų tautų
papročiuose yra nepaprastas apeiginis rakandas. Būtent per jį perpiltas
vanduo įgyja gydomąją galią: „Jei karvės 2 lauko Univodamos bėga namo
ir neduoda pieno, reikia vandenio lig saulės tekėjai per atvirkščią sietą rėtį tris kartus perpilti ir paprausti - nustos lėkt ir bliuvot ir duos pieno
kaip davė.44 O jeigu karvei „pelės 2ėda pienius44, tai rėkia taip pat per
atvirkščią sietą pilti vandenį ir tuo vandeniu tris kartus apsįjot karvę nuo
ragų ki paskuigalio, „tai pelė nekliudys44.(Kusos, Tverečius. Skrebutėnienė
K. Užrašė J.Aidulis 1934 m.). Galbūt ryšys tarp sieto ir galvijų - taip pat
neatsitiktinis? Verta prisiminti Antikos ir Viduramžių laikais žinotą būrimą
2 pakabinto ant raštelio rėčio arba žirklių smaigalių, įsmeigtų jrėčio kraštus.
Burtininkas, „bendraudamas44 su rėčiu, atsakymus į savo klausimus
sužinodavo 2 jojudesių (žr.: 49 nuor. P.101). Plg. lietuvių: sietonė - žiniuonė,
burianti 2 sukamo sieto (LKŽ p.313).
Vedų mitologijoje Indros 2vaduotuosius 2 demono - gyvatės Vritros
nelaisvės kosminius vandens apeigose atitinka košiamo per sietą Somos
(Soma įasmenina šventą augalą ir jo sultis, 2 kurių gaunamas dievų
nemirtingumo gėrimas - amrita) srautai (RVIX. 66.10, RVIX 87S).
51. Žr. 46-ą nuorodą.
52. MNMI P.154-155.
53. Kur sakmėse apie Sietyną minima Marija, galėjobūti ne tk minėtosios Laumė
ir Aušrinė, bet ir Laima. Sprendžiant 2 lietuvių ir latvių tautosakos,
krikščioniškoji Marija perėmė vienas ar kitas visų šių trijų deivių savybes.
Manoma, kad jau M.Pretorijaus laikais (XVII a.pab.) Marija buvo
beišstumianti Laimą (Žr.: Greimas A Ihutos atminties beieškant... P188).
Laimos bei Aušrinės dievškų funkcijų panašumo priežastimi A J. Greimas
laiko jų priklausymą skirtingoms dievybių kartoms. Manoma, kad
jaunesniajai kartai priklausanti Aušrinė perima dalį savybių 2 senesniosios
dievų milžinų kartos (kuriai priskiriama ir Laumė) dievybės Laimos. Pati
senoji Laima, pasak AJ .Greimo, „suskyla44į 3 Laimas, kurios, prisitaiky
damos prie naujų sąlygų, tampa Aušrinės seserimis (Tėn pat.- P246).
54. Žr. 24 nuor.
55. Ivanov VV, Ibporov VN. Issledovanija v oblasti slavianskich drevnostej. M., 1974.- P5. Perkūno vaikų ir jo nešt šeimos žmonos (tapatinamos su
Laume) bausmės klausimą aptaria - Sudnik T.M., Ciyjan T.V. K
rekonstrukcii odnogo mifolpgičeskogo tekstą vbaltobalkanskoj perspective
//Struktūra tekstą. - M., 1980.-P240-285.
56. Ten pat.-P.242,246-247 ir toliau.
57. Jucevičius L A Raštai .-V , 1959.-R75 -76. (M. Lukšienės ir Z. Slaviūno
pastebėjimai, kad lietuvių tautosakoje ir LAJucevičiaus amžininkų raštuose
panašaus padavimo apie laumes neaptinkama, nėra pakankama sąlyga
patvirtinti įtarimą esą jis autoriaus prasimanytas. Mūsų aptarta medžiaga
tai irgi paliudija.)
58. Sviatskij D.O. Očerld štorii astronomu v Drevnej Rusi Častj I // Istoriko
astronomičeskije issledovanija. Vyp. VII - M^ 1961.-P.88-89.
Rut M.E. O proischoždenii russkogo nazvanija Volosožary (Plejady) //
Voprosytoponomastikl- Sverd„ 1971.-Nr^.-P.154-155. M Rut mano,
kad įvairūs slavams žinomi fonetiniai žvajgždėvardžioVolosožary variantai
gali būti kilę 2 2 -ų pagrindinių formų Volosožary, Velesožary, o tos - 2
Volostožary-Velesostožary, kur stožar-žvaigždynas. Bet minėtas
žvaigždėvardš galėjo atsirasti ir susidūrus ne21ikusiai formai nuo vardo
Vėles - Volos su visuotinai paplitusia „stožary44 (rusų tarmėse taip
pavadinamos ne tik Plejados, bet ir Didieji Grįžulo ratai, Šiaurės žvaigždė).
Paminėtinas k Pavdgio mordvių erzių tarmėje žinomas Plejadų vardas Vėle - bičių spiečius, kaimas - siejamas su kaimu, kuriame gyvena Velen Pasas, dievas - žemės ir visuomenės, organizuotos jo brolio, dangaus,
Saulės, ugnies ir šviesos dievo Niške - Paso dangiškojo bityno pavyzdžiu,
valdytojas. Žr. Sviatskij D.O. Očerki istorii astronomil —P.121 bei Nikonov
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VA. Kosmoninija Povolžja //Onomastika Pwdžja, 3. Ufa.-1978.-E376).
VTbporovas su VIvanovu Pavalgio mordvių dievą Velen laiko baltišku,
atitinkančiu Velnią (Ivanov V V, TbporovVN. A comparative Studyof the
Group of Baltic Mytological Terms from the Root v el- //
Baltistica.-1973.-T9(l).-E15 -27). Daugelio tyrinėtojų nuomone* ypač
intensyvūs baltų-finų kontaktai buvę II-ame tūkst. pr.m.e.f bent pirmoje
jo pusėje. Ibomet j jų kalbą galėję patekti daugelis senųjų ballizmų (žr.
pav.: Zinkevičius Z. lietuvių kalbos istorija.-V, 1984.-T. 1 .- P.176).
59Jankovic N. Astronomija u predanijma, obiezajima i umotvorinama Srba.
- Beograd, 1951. Žr.: Gladyszowa M. Wedza... ogwiazdach...-P.21.
Palyginimui galima nurodyti serbų - kroatų žodį božič arba sen. slavų
božitj, kai kurių tyrinėtojų nuomone, turinčių patroniminę reikšmę „dievo sūnus". Thd ir serbų —kroatų vlašiči laikytinas patronimo vlašič
daugiskaitos forma. (Žr.: Maroevič R. Zametki po istoričeskomu
slovoobrazovaniju 3 - 4 //Etimologija. 1983.- M, 1985.-P.85-87.)
60. Gaila, bet šio straipsnio autoriui mm. NJankovičiaus veikalas kol kas
neprieinamas, o minimų sakmių turinys nežinomas.
61. Pesni južnych slavian. - M, 1976.-P.32-33,425.
62. Sviatskij D.O. Očerld istorii astronomu. P.82-89. Autorius primena, kad
seni folkloristai Afanasjcvas Kvašin-Samarinas ir kt. dar praeito anžiaus
7-ame - 8-ame dešimtmetyje slavų Velesą laikė Mėnulio dievybe, bet
„vėlyvesnį etnografai šj vertą dėmesio sugretinimą paliko be reikiamo
dėmesio"...-Ibn pat.-P.83.
63. SudnflcTM., CiyjanT.V KrekonstrukdL.. P.280. Plg. šio straipsnio autoriaus
1991 m. Pelesos apyLStanSLių km. užrašytą su Vakarine tapatintosžvaigždės
pavadinimą — Vedzme rčgįna: „Pači didžiausia žvaigždė, mama sakė,
vedzmerigina...(matoma) 2 vakaro... itai tokia strošna moteris" (Balkienė
Jadzė, g.1922).
64. Žr. pav.: Vėlius N. Ghtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. -V ,
1987.-P.134-135.
Plg. -romėnai žodj Pleiades naudojo poetiškam perkūnijos, liūties
įvardijimui. (Dvoreckij N. Ch. Latinsko-Russkij sIovarj.-M.,
1986.-E591.)
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Lietuvių sutartinių ir Bosnijos
bei Hercogovinos daugiabalsių
dainų atlikimo paralelės
Daiva RAČIŪNAITĖ - VYČINIENĖ
Daugelis etnomuzikologų (Z. Zemcovskis, A. Alšakova
ir kt.) yra pastebėję, kad jvairių tautų vienos ar kitos muzikos
rūšies bendrumas visų pirma pasireiškia vienodomis atlikimo
ypatybėmis. Neretai tikslūs atlikimo aprašymai įgalina net
negirdėjus spręsti apie patį muzikos skambesį, ne tik apie
funkcinę priklausomybę, prigimtį ir t.t. Kitų tautų
daugiabalsių dainų atlikimo panašumai šiek tiek praplečia
ir sukonkretina mūsų žinias apie sutartines. Šia prasme ypač
vertingas C.Richtmano straipsnis apie Bosnijos ir
Hercogovinos polifoninės muzikos formas (1). Norėčiau jį
detaliau paanalizuoti, atkreipdama dėmesį į sutartinių
atlikimo paraleles. Atskiri minėto straipsnio sakiniai apie
Bosnijos bei Hercogovinos daugiabalses dainas galėtų
nusakyti ir sutartinių atlikimo specifiką.
Bosnijoje ir Hsrcogovinoje polifoninės dainos atliekamos
trijų dainininkių (merginos kartu su vaikinais nedainuoja). Ta
čiau net tokiu atveju balsai ne visuomet atitinka vienas kitą.
Kartu dainuoja tik tos, kurių balsai dera, ir kurios turi nemažai
kolektyvinio dainavimo patyrimo. Dainuojančiųjų galvos
paprastai pasuktos vienos į kitą taip, kad baisai galėtų lietis.
Dažnai dainininkės atsistoja viena priešais kitą tam, kad balsai
„susidurtų“, „susidaužtų“ (pabraukta mano - D.R.); o kad
balsai stipriau skambėtų, jos dešinės rankos smiliumi atlenkia
ausies kaušelį, o kairiosios delną prideda prie burnos (1;97).
Čia norisi prisiminti ir sutartines. Jas taip pat giedodavo
vienos moterys (trejines - dažniausiai trise), rečiau - vyrai
Jau folkloriste J.Čiurlionytė yra rašiusi apie kolektyvinį sutar
tinių atlikimą: „...dainuoti paralelėmis sekundomis yra nelen
gva - tai reikalauja nuolatinių pratybų. Nenuostabu, kad (...)
senieji dainininkai, sutartinininkų kolektyvai visą amžių ben
draudavo ir be atvangos tobulindavo savo meną“ (2;126). Įdo
mu, kad Z. Slaviūnui taip pat krito į akis dainavimas vieno
priešais kitą plačiai išsižiojus. Jam tekę matyti, kaip sutartinių
atlikėjos sustodavo viena priešais kitą pusračiu arba priešprie
šiais ir neatitraukdavo akių viena nuo kitos, kol baigdavo su
tartinę (3;30,32). Toks sustojimas turbūt padėdavo daininin
kėms geriau susidainuoti, „sudaužti“ sekundas (“...saugimas
(sutartinės Biržų krašte kartais buvo vadinamos saugėmis —
D.R.) baisus gražumas, bet reikalau tam didelios tvarkos, idant
sukriai ir gražiai sumušti“) (4; 2t., 1195 paaiškinimas).
Dainavimo „tvarką“ padėdavo išlaikyti labai griežtas
dainininkių (tiek Balkanų pusiasalio, tiek ir lietuvių)
pasiskirstymas funkcijomis. Bosnijoje ir Hercogovinoje apie
pirmąją dainininkę sakoma, kad ji „kerta“, „suveda“,
„pasitinka“, „linksta“, „lenkia“, „palenkia“,“renka“
(pabraukta mano - D.R.) balsą (1;99). Lietuvių sutartinininkės vartojo tokius išsireiškimus: „veda“, „vedžioja“,
„sumįslauja“, „vieną barį varant, vienas esti vadovu“,
,jaukia“. Labiausiai paplitęs „rinkimo“ terminas (“vis taip

renki žodžius, gali kiek nori pririnkti“). Šiuo bendru abiems
tautoms terminu „rinkti“ tarsi nusakoma pirmosios
dainininkės kuriamoji galia.
Dvi kitos dainininkės Bosnijoje balsą „veda“, „užveda“,
„vejasi“, „seka šalia“, „lydi“, o lietuvių moterys —„pataria“,
„pritaria“, „padaužia“, „tūravoja“, „sutaria“, „atataria“,
„suokia“, „atmuša“. Kaip matome, kitų dainininkių
uždavinys - sekti pirmąją, lydėti jos balsą, su ja sutarti.
Apibūdinant Bosnijos bei Hercogovinos daugiabalses
dainas, neretai nusakomas „palydėjimo“ charakteris - „lyg
guslėmis ganguoja“ (slovno na gusle „gangajut“ (1; 99). Yra
tokių dainų, kurių antrasis balsas, lydintis pirmąjį, - be teksto
(beje, tai labai panašu į mūsų keturines, kuriose pritarėjos
negieda prasmingo teksto), jį atstoja garsus pamėgdžiojantys
skiemenys, imituojantys muzikos instrumento skambėjimą:
„gan-gan“ arba „gn-gn“. Tokias dainas liaudis vadina
„gangomis“, arba „gangalicomis“. Kai kurie jugoslavų
muzikologai mano, kad šis pavadinimas yra kilęs iš albanų
žodžio „kanga“ - daina, tačiau, pasak C. Richtmano, vargu
ar galima su tuo sutikti, nes Albanijoje panašus
akompanavimas dainai (“gan-gan“) nežinomas. Be to, šiais
garsais neretai imituojamos guslės (1;99-100).
Lietuvių sutartinių garsiažodžiai imituoja pučiamųjų
instrumentų skambesį. Ypač tai akivaizdu sutartinėse, kurių
tekstuose minimas triūbavimas:
Tititi tatatoj
Kas ti gražiai triūbijo?
Tititi tatatoj
Kas ti gražiai triūbijo? (4; lt., 484a)
Tūto tūto
Tūto valyjo.
Ai tūtyte, tūtavo,
Tūtavo valijo.
Tūto tūto
Tūto valyjo.
Kas taip gražiai triūbavo,
Tūtavo valijo? (4; 3t., 1264)
Neretai ir pats sutartinių giedojimas vadinamas tūtavimu
(žr. 4;1,510 paaiškinimą).
Kartais minėtais ar panašiais garsiažodžiais grojimas
neimituojamas, tačiau nusakomas pats dainavimo būdas,
artimas instrumentų skambėjimui: „Reikia, kad sutartinės
skudučiuotųsi: čia nėr skudučiavimo - pasako dažnai, kai
nesutariant“ (žr. 4; 2t., 1179 paaiškinimą). Giedojimas
primena ir sutartinių skambinimą penkiastygėmis kanklėmis,
ir atvirkščiai —kanklių skambėjimas artimas giedojimui.
Neatsitiktinai kanklininkas J.Plepas sutartinių kankliavimą
vadino „giedojimu unt kunklių“, „giedoti sutartines unt
kunklių“ (4; 3t., p. 720).
Vertingi C. Richtmano pastebėjimai apie „palydinčiųjų“
balsų įstojimą. Tas pats dainininkas įstoja tai anksčiau, tai
vėliau. Dažnai jis pradeda dainuoti nuo pusės skiemens,
kartais - nuo paskutiniojo skiemens arba net nuo jo balsės.
Atrodo, kad dainininko įstojimas yra visiškai laisvas. Jeigu
dainuojamas gerai žinomas tekstas, tai kiti atlikėjai gali įstoti

po to, kai „vedėjas“ ištaria pradinius žodžius, nustato dainos
ritmą ir tonaciją. Antrasis dainininkas dažniausiai pradeda
nuo to paties garso kaip ir „vedėjas“ arba nuo „vedėjo“
baigiamojo garso. Tačiau antrasis atlikėjas neretai pradeda
mažąja arba didžiąja sekunda aukščiau (arba žemiau)
pradinio tono (1; 100—101).
Visa tai lyg ir patvirtina mūsų hipotezę apie keturinių
pradėjimą (žr.: D. Račiūnaitė. Kai kurios sutartinių atlikimo
problemos // Liaudies kūrybos palikimas dabarties
kultūroje.- Kaunas, 1989. - P.41-42; D. Račiūnaitė.
Lietuvių liaudies linearinio daugiabalsumo formos // Meno
tyra.- 1990.- Nr.17.- P.16). Iš tikrųjų keturines giesmi
ninkės, matyt, turėtų pradėti giedoti ne kartu. „Vedėjo“
funkciją (nustatyti dainos ritmą, tonaciją bei charakterį) gali
atlikti arba pritarėja, arba rinkėja ir pritarėja unisonu (gieda
dažniausiai priegiesmį). Žinomas ir toks atvejis (4;2t., 710
a), kada paralelių sekundų sutartinę abi giedotojos iš karto
pradeda unisonu, o tik paskui viena prie kitos prisiderina
didžiosios sekundos intervalu. Toks giesmininkių susiklau
symas ir palaipsnis prisiderinimas vienos prie kitos atrodo
natūralesnis nei vienalaikė giedojimo pradžia iš karto
didžiosios ar mažosios sekundos intervalu.
Didžioji sekunda minėtoje Balkanų pusiasalio dalyje
suvokiama kaip konsonansas. Kaip teigia C. Richtmanas,
dainininkai (ir vaikai, ir suaugusieji) ją „pagauna“ ir
intonuoja labai tvirtai, įtikinančiai ir lengvai. To negalima
būtų pasakyti apie mažosios sekundos intervalą, tačiau jis,
matyt, taip pat nesuvokiamas kaip disonansas. Judėjimas
paralelėmis sekundomis —viena iš būdingiausių šio
dainavimo formų. Kartais balsai gali tarpusavyje pintis
(pirmos partijos melodija būna žemiau antrosios melodijos).
Kai kurioms vadinamųjų gangų rūšims būdingas ritminis
partijų priešpastatymas.
Apie pastarąsias savybes (melodijų persipynimą bei
ritminį partijų priešpastatymą) visuomet kalbama,
apibūdinant sutartines. Mažiau dėmesio lietuvių
etnomuzikologijoje skiriama sekundos intervalui kaip
konsonansui. O būtent tokiu sekundos suvokimu svetur
sutaria daugelis bendraminčių daugiabalsės muzikos
puoselėtojų.
Kaip mūsų sutartinės, taip ir Bosnijos bei Hercogovinos
„gangos“ dar nėra galutinai ištirtos. Tai matyti iš
GRichtmano straipsnio pabaigos: „kadangi daugumos mūsų
aprašytų formų kitos slavų tautos nežino, natūraliai kyla
klausimas, ar tai nėra senesnių šios Balkanų pusiasalio dalies
gyventojų muzikinės praktikos rudimentai?“ (1; 105).
Atsakymas į šį retorinį klausimą galbūt padėtų išaiškinti ir
kai kurias sutartinių „mįsles“.
NUORODOS:
1. Richtman C. Polifoničeskije formy drevneišei narodnoi
muzikalnoi prakt iki Bosnii i Gercogovini // Iz prošlogo jugoslavskoi
muzilci.- M., 1970.
2. Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai.- V,
1969.
3. Slaviūnas Z. Polifoninių sutartinių geografinio paplitimo
problema // Liaudies kūryba. - Y, 1974. - T.2.
4. Slaviūnas Z. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. 1 - 3 1. V, 1958-1959.
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SENOVINIAI MUSŲ KRAŠTO ŽIBINTAI
Genovaitė KAIRYTĖ

Žibaliniai žibintai
I860 metais Europoje buvo išrasta žibalinė lempa, kuri
greitai tapo labai populiari. Neužilgo žibalinės lempos
atsirado ir Lietuvoje, o 1872 m. žibalą apšvietimui ėmė
vartoti ir kai kurie valstiečiai.
1876 metais pirmieji žibaliniai žibintai sužibo ir Vilniaus
gatvėse.
Krašte pasibaigė prieblandos metas —balanos gadynė,
vaizdžiai aprašyta Mikalojaus Katkaus knygoje. 1864m. „Tygodnik ilustrowany“ žurnale, leistame Varšuvoje, atspaus
dintas straipsnis, kuriame M.Kaminskis, anuomet pėsčiomis
keliavęs su dailininku Gersonu po Ukmergės apylinkes, pa
sakoja jo paties matytus vaizdus kaimo pirkioje, kur šalia
suolo ant kaladės stovi medinis dubenėlis su vandeniu. Virš
jo du geležiniai klaustuko formos „diedukai“. Į juos įsta
tomos degančios balanos apšviečia trobą. Nudegusios
balanų anglys krinta į dubenėlį su vandeniu.
Balanas, žvakes ir žibintus su žvakele žmonės Lietuvoje
vartojo dar ilgai ir dabar dar jais tebesinaudoja. Tačiau
XIX amžiuje žibalinės lempos bei įvairiausios lempelės,
žibintai taip sparčiai paplito po visąkraštą, kad retoj trobelėj
nebūtum pamatęs žibalinės spingsulės, net ir pačių darbo,
paprasčiausios. Nors kraštas tebebuvo okupuotas, tačiau
jame vyko dideli pokyčiai: kaip ir pati Rusijos imperija, taip
ir Lietuva buvo apimta kapitalistinės karštligės. Tai ypač

1 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Bulhako fotografijos „Vilnius. Pilies
skersgatvis“, XX a. pr., fragmentas. - LMA CB retų sp. sk.).

2 pav. Pakabinamasis žibintas (atviruko „Vilnius. Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia“, XIX a. pab., fragmentas. - LMA CB retų sp. sk.).
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buvo matoma sostinėje, kurioje per palyginti neilgą laikotarpį buvo
pastatyti atskiri kvartalai, nutiestas šv. Jurgio (dabartinis
Gedimino) prospektas. Sparčiai vyko miesto žemės sklypų
perpirkimas ir statybos. Ne kažin kokį kapitalą įdėję, stambiųjų
Rusijos miestų ir vietiniai pramonininkai, pasinaudoję pigia vietine
darbo jėga, per neilgą laikotarpį įgijo didelę nuosavybę ir turtus.
Tai dažniausiai buvo vertelgos, kurie, nesirūpindami kraštu, savais
tikslais vykdė didžiules statybas. Buvo statomi namai, skirti
nuomai, mieste nutiesta daug naujų tamsių gatvių. Buvo pastatytas
Žaliasis tiltas, medinis Žvėryno tiltas, Antakalnio, Užupio tilteliai.
Aukštutinės pilies griuvėsiai buvo konservuojami, sutvirtinami,
vyko Pilies (vėliau Puškino) parko įrengimo darbai, tvarkoma
miesto kanalizacija ir vandentiekis (kiemuose buvo statomos
kolonėlės su keliais čiaupais, šuliniai su rankiniais siurbliais,
senamiestyje išgręžti trys arteziniai šuliniai). Tačiau ilgais žiemos
vakarais miestas paskęsdavo tamsoje. Išrausti kanalizaciniai

3 pav. Pakabinamasis žibintas (fotoatvirukas su S. Flcrio nuotrauka „Vilnius. Šv. Mykolo gatvė“, XIX a. pab. - LMA CB retų sp. sk.).

grioviai, nebaigti tiltai, nauji kvartalai miesto dūmai kėlė
nemažą rūpestį. Nebesudarydama naujų kontraktų su dujų
fabriku, turėjusiu mieste gatvių apšvietimo monopolį, dūmą
sudarė kontraktą su Norvegijos naftos pramonės „Brolių
Nobelių bendrove“ dėl žibalo tiekimo ir žibalinio apšvietimo
mieste įrengimo. „1876 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje pirmą kartą
sužibo 286žibaliniai žibintai“ (1), pirmiausiajais buvo apšviesta
Vilniaus geležinkelio stotis. Dujų fabrikas buvo gavęs miesto
dūmos nurodymą nuimti visus savo apšvietimo įrenginius
gatvėse iki 1898 m. birželio 15 - spalio 15dienos. Nauji, šviesūs

4 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Bulhako
fotografija „Vilnius. Šv. Ignoto skersgatvis“, XX a.
pr. - LMA CB retų sp. sk., A 7118).

žibintai buvo pastatyti tik svarbiausiose miesto vietose,
šalutinėse gatvelėse irpriemiesčiuose degė pertvarkyti dujiniai.
Juose buvo įtaisomas bakelis žibalui. Aikštėse ir prie šaligatvių
miesto centre žibintai buvo statomi ant metalinių stulpų, o
priemiesčiuose - ant medinių. Patys žibintai būdavo pastatomi
stulpų viršūnėse, rečiau - tvirtinami prie stulpo šono. Dirbdinami jie buvo iš plieninės skardos, su stiklinėmis sienelėmis
ir stikliniais stogeliais, keturšoniai ar šešiašoniai (1 pav.).
Žibintą sudarė metalinis rėmas - karkasas(įstiklintas) ir,
žinoma,indas kurui —dažniausiai bakelis su dagtimi žibalui.

5 pav.Pakabinamasis žibintas (atvirukas „Kaunas. Šv. Trejybės bažnyčia“,
XX a. pr. - LMA CB retų sp. sk.).
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6 pav. Pakabinamieji žibintai (J. Bulhako fotografija „Vilnius. Šv. Ignoto
skersgatvis“, XX a. pr. —LMA CB retų sp. sk., 64/2).
7 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Bulhako fotografija „Vilnius. Šv. Ignoto
skersgatvis“ (Benediktinių vartai), XX a. pr. - LMA CB retų sp. sk., 64/3).
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Žibinto formą sudarė dvi suvožtos piramidės (keturkam
pės arba šešiakampės): dides
nė apačioje ir mažesnė vir
šuje. Taigi žibintas siaurėjo j
viršų ir j apačią,o ties viduriu,
kur dege dagtis, buvo plačiau
sias. Tai buvo konstruktyviai
pagrįsta, išbandyta žibinto
forma, paplitusi visoje Euro
poje. Jo sienelės buvo pasvi
rusios žemyn tokiu kampu,
kuriuo šviesa geriausiai krito
ant šaligatvio. Žibintai turėjo
kaminėlį ventiliacijai, pri
dengtą nedideliu stogeliu.
Degdami žibintai gana greitai
aprūkdavo, o ir degalus reikė
davo papildyti. Tūo rūpinda
vosi rangovo samdomi žibintininkai. Jie degiojo ir gesino
žibintus prisilaikydami mies
to dūmos nustatyto grafiko,
tačiau mėnesienai šviečiant iki pat 1890 metų pabaigos
mieste žibintai nebuvo uždegami. Arklių transportas,
tramvajai, vežikai ir dviratininkai naktį privalėjo
pasišviesti kelią savo žibintais, o tai buvo arba karietų
tipo, arba nešiojamojo tipo žibintai, kurių galėjai įsigy
ti krautuvėse. Kai kuriomis gatvėmis dviračiu važiuoti
apskritai buvo draudžiama (1, p.295).
Naftos produktų panaudojimas apšvietimui XIX a.
pabaigoje nebuvo to meto išradimas, o seno atsimi
nimas, atgaivinimas. Yra žinoma, kad naftos produktai
būdavo išgaunami ir deginami lempelėse dar Antikoje.
Klasicizmo mokslininkai iš senovės sėmėsi išminties bei
patirties ir skatino visus to siekti. Jų darbštumo dėka iš
užmaršties buvo prikelta Pompėjos aliejinė lempelė.
Anglas Cardanas patobulino dagtį, reguliuojančią
aliejaus padavimą. Tad nenuostabu, kad XVIII a.
pabaigoje fizikas J. Beckeris jo ieškojimus pratęsė ir
išrado dujinę lempą, o A. Argadas sukūre dujinę lempą
su stiklu ir medvilnine dagtimi. 1860 metais Silmanas
lempai pritaikė naują kurą - žibalą. Išradęs sukamą
dagties mechanizmą, mokslininkas sukūrė pačią
populiariausią lempą. Taip lempos buvo patobulintos
ir pritaikytos nuolatiniam gatvių apšvietimui - imtos
dėti į žibintus. Pradžioje tai buvo aliejinės, lajinės, vėliau
terpentininės - spiritinės, o XIX a. pabaigoje žibalinės. Dvarininkų ir turtingųjų miestiečių namuose
lempos pasižymėjo puošnumu, meniškumu, stilistine
puošyba. Gatvių žibintuose (kaip ir valstiečių trobose)
buvo vartojami vadinamieji gazeliai ar indeliai su
dagtimi, pridengti stiklu ir net be jo.
Pirmieji XIX a. II pusės Lietuvos fotografai ASveikovskis, J. Čechavičius, S.Flerisir daugelis vėles
nių (tarp jų - J.Bulhakas) savo fotografijose užfiksavo
gatvėse ir skersgatviuose, aikštėse ir ant tiltų kabėjusius
to meto žibintus. Pažymėtina, kad A.Sveikovskio, J.Čechavičiaus pirmosiose fotografijose matome dujinius,
o vėlesnėse - žibalinius žibintus. Vėliau, XIX a. pabai
goje irjau XX a. pradžioje, nemažai žibintų yra nupiešę
architektūros tyrinėtojas J.Kamarauskas, dailininkai
M.Dobužinskis, E Ruščicas, BJamontas. Jų drobėse,
raižiniuose, sangina, anglimi atliktuose piešimuose pa
vaizduoti gatvelių žibintai papildo fotografų darbus ir
teikia nemaža informacijos. XIX a. pabaigoje, XX a.

komunikacijų —vamzdžių. Juos galėjai paprastai pakabinti
ar pastatyti. Gal todėl jie neblogai įsikomponuoja į skers
gatvio ar gatvelės architektūrą, dera ir prie dailių senovinių
vartų bei arkų. Neišpuošti ir neišdailinti, neapkrauti eklektinėmis skardos detalėmis, o būdami vien iš stiklo ir metali
nio karkaso, jie puikiai derėjo su aplinka. Pažvelkime į ketur
šonius, šešiašonius žibintus, kad įsitikintume, jog jų šviesa ir
gausumas teikė senamiesčiui jaukumo ir šilumos. Gal tai
fotografo ir piešėjo S.Flerio ar J.Bulhako talentingumo
pasekmė? Kad ir kaip būtų, viso to, deja, jau nebėra klaidžiok neklaidžiojęs senamiesčio skersgatviais šiandien...
Kaipjau minėjau, XIX a. pabaigoje pertvarkant dujinius
žibintus, ne visi jie buvo pašalinti. Vieną tokį, perdirbtą į
žibalinį, matome atviruke „Vilnius. Šv.Petro ir Povilo
bažnyčia“ (2 pav.). Prie šv.Veronikos koplytėlės, buvusios
ten, kur dabar gatvių žiedas ir posūkis į Žirmūnų tiltą, stovėjo
žibintas ant stulpo. Žibintas keturšonis, dvigubu stogeliu,
su bakeliu žibalui, karkasinis, su įstiklintomis keturiomis
sienelėmis. Stulpas metalinis, pagamintas iš plieninio
vamzdžio. Kitose fotonuotraukose matyti atskiros
Antakalnio gatvėsvietos, apšviestos tokiais pat žibintais. Jie
stovi ir prie gyvenamųjų rūmų šalia Šv.Petro ir Povilo baž
nyčios, apšviesdami jų portalus, tvoras, vartelius. Analogiški
žibintai matyti ir S.Flerio, garsaus prancūzų kilmės Vilniaus
fotografo, nuotraukose. Atviruke su jo nuotrauka „Vilnius.
Šv.Mykolo gatvė“ (3 pav.) ir fotonuotraukoje „Vilniaus
miesto vaizdas nuo Užupio tilto“ (2) žibintai pastatyti ant

8 pav. Pakabinamieji žibintai (J. Kloso fotografija „Vilnius. Pilies
skersgatvis 8, Olizarų rūmų vartai“, XX a. I p. - U A, f. 1135, apl.3).

pradžioje fotografai užfiksavo ir kitų Lietuvos miestų, miestelių
vaizdų. Juose matome tokią pat kaip Vilniaus žibintų formų kai
tą. Tačiau yra ir specialiai tam tikram dvarui, jo parkui ar krau
tuvės fasadui skirtų žibintų. Tokių dirbinių nėra daug (pavyzdžiui,
žibintų kolekcija, saugoma Vilniaus dailės muziejaus fonduose,
skirta iškabinti švenčių ar kitomis progomis - tai puošnūs, kalinėto
plieno, spalvotais stiklais žibintai). Tačiau nuolatiniam gatvių
apšvietimui puošnūs žibintai nebūdingi.
Žibaliniai žibintai, palyginti su dujiniais, turėjo vieną gana
svarbų privalumą - jų įrengimui nereikėjo tiesti požeminių

9 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Bulhako fotografija „Vilnius. Tymo gatvelė“,
XX a. pr„ atspausta 1937 m. S negatyvo.- LMA CB retų sp. sk.).

10 pav. Pakabinamasis žibintas (D. Vizuno fotografijos „Vilnius.
Šv. Jokūbo gatvė“, XX a. pr., fragmentas.- LMA CB retų sp. sk.).
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11 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Bulhako fotografija „Vilnius. Barboros
Radvilaitės gatvė“, XX a. pr.).
12 pav. Pakabinamasis žibintas (atvirukas „Vilniaus scnamicst is. Žydtj
getas“. —LMA CB retų sp. sk.).
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metalinių stulpų, keturšoniai,
nuo Antakalnio keturšonių ži
bintų tesiskiriantys tik stogeliu.
Šių žibintų stogeliai paprastesni,
keturšlaičiai. Keturkampiais ant
stulpų pritvirtintaisžibintais buvo
apšviestas ir naujasis medinis
Žvėryno tiltas (3). Tuo metu
kukliai atrodančiais keturšoniais
žibintais tebebuvo apšviestos
ištisos Vilniaus gatvės, bet degė
jie jau žibalu. Tai dabartinės Mai
ronio, Barboros Radvilaitės, Šo
peno, Subačiaus, Ukmergės ir ki
tos gatvės, Gedimino kalnas. Žy
mus Vilniaus fotografas J.Bulhakas taip pat yra nufotografavęs
tokį žibintą, bet pastatytą ant ap
valaus medinio stulpo Trakų gat
vės kiemelyje ties Pranciškonų
bažnyčios įėjimu (4 pav.). Ketur
kampiais ant sienų pakabintais
žibintais buvo apšviestas ir
Pranciškonų vienuolyno kiemas.
Panašus buvo ir prie Misionierių
bažnyčios koplyčios durų (4).
Analogiški šiems buvo ir
Kauno žibintai. Jie matyti atvi
rukuose, vaizduojančiuose Kau
no šv.Trejybės bažnyčią (5 pav.),
Rotušės aikštę (5), buv. Gubernatūrą (6) (vėliau Prezidentūra).
Tokių žibintų aptikta ir kitose
Lietuvos vietovėse.

14 pav. Pakabinamasis žibintas (fotografijos „Šv. Rapolo bažnyčia“,
XX a. pr., fragmentas. - PKI archyvas, neg. 96545).

13 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Bulhako fotografija „Vilnius.
Bernardinų skersgatvis“, XX a. pr. - LMA CB retų sp. sk.).

Kiek kitaip keturšoniai žibaliniai žibintai atrodo užda
resnėse gatvelėse ir skersgatviuose, kur jie buvo kabinami
ant sienos. Laisvai parinktos vietos, pakabinimo aukštis ir
pačių žibintų paprastumas sukuria dermę su mūriniais pa
statais, viduramžių sienomis. Tai matyti J.Bulhako
fotografijose „Vilnius. Šv.Ignoto skersgatvis“ (6 ir 7 pav.).
Antrajame vaizde matome žibintą prie Benediktinių
vienuolyno vartų. Panašiai pakabintas žibintas ir prie
Olizarų rūmų vartų Pilies skersgatvyje (8 pav.).
Žibaliniais žibintais yra buvęs apšviestas ir odminių
vienaaukščių namų kvartalėlis, kurio viena iš gatvelių Tymo (9 pav.). Joje - paskiri namai, kryžkelė, sena krautu
vėlė, o priešais ant namo galo sienos virš langų - žibintas.
Nė medžio, tik aukštoka gulsčių rąstų tvora ir mediniai su
stogeliu vartai į kiemelį. Šio kvartalo tik fotonuotraukos
šiandien ir belikusios.
Įdomiai dera metalinės tvorelės virbai ir stiklinis persi
šviečiantis karkasinis žibintas švJokūbo gatvėje (10 pav.).
Keturšoniai, stikliniai ar pataisyti - su skardos stogeliais
- žibintai aptinkami ir Vilniaus kiemeliuose. J.Bulhako
fotografijoje matome Barboros Radvilaitės gatvės kiemelį
ir žibintą prie įėjimo į namą, kuriame mirė rašytojas Siro
komlė (11 pav.). Žibintas, pakabintas ant ilgostrypo, parem
to atrama, apšvietė ne tik portalą, duris, bet ir tarpuvartį.
Kitas analogiškas žibintas kabojo viename iš vadinamųjų

prekybinių pereinamųjų kiemų žydų geto kvartale (12
pav.). Žibintas pakabintas ant strypo, įkalto į plytų mū
rą, su padailinta atramėle. Jis kabo ties pastato kampu
ir apšviečia kiemą, kuriame vyksta prekyba, bei praėjimą
į gatvelę.
Kita žibalinių žibintų grupė buvo šešiakampiai, tuo
ir tesiskyrę nuo aptartųjų. Jie taip pat buvo sudaryti iš
karkaso ir stiklo sienelių, turėjo žibalui bakelį su dagti-

15 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Čechavičiaus fotonuotrauka „Vilnius. Žaliasis
tiltas“iš albumo „Vilnius ir jo apylinkės“, apie 1873 m. - LMA CB retų sp. sk. - T.2.).
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mi, kartais stiklą kaip ži
balinėse lempose. Kai ku
rie buvo su skardiniais sto
geliais. Vieniju, kaip ir ke
turkampiai, kabėjo ant
sienų, kiti buvo įtaisyti me
talinių ir medinių stulpų
viršuje. Šešiakampiai ži
bintai kabėjo Tallat- Kel
pšos gatvelėje (1 pav.), Pi
lies skersgatvyje prie bu
vusio Bemardinių vienuo
lyno vartų (13 pav.), Lite
ratų skersgatvyje prie arki
nės tvoros, Senajame sker
sgatvyje, Gaono, Latako,
Biliūno gatvelėse. Pasta
rosios žibintas turėjo ap
šviesti šv.Mykolo bažny
čios vartus. Šešiakampiai
žibintai švietė ir siauroje
šv. Kazimiero gatvelėje,
ties Augustinų bažnyčia,
buvusiame Pranciškonų
vienuolyne, Gucevičiaus,
šv.Ignoto skersgatvyje (ja
me jie pakeitė anksčiau
buvusius keturšonius ži
bintus). Šešiakampiais ži
bintais buvo apšviesta ir

16 pav. Pakabinamasis žibintas (J. Čekavičiaus fotografija „Vilnius. Kanalizacijos tiesimas“ ii albumo „Vilnius ir jo
apylinkės“, apie 1873 m. - LMA CB retų sp. sk. - T.2.).
17 pav. Pakabinamasis žibintas (atvirukas
„Vilnius. ŠvJackaus paminklas“, XIX a.
pab. - LMA CB retų sp. sk.).

buvusi Reformatų bažnyčia Vokiečių gatvėje.
Kitą šešiakampių žibintų grupelę sudaro įtaisytieji ant
metalinių ir medinių stulpų. Jais iš abiejų pusių buvo apšvies
tos Neries krantinės. Fotografijose tokie žibintai užfiksuoti prie
Neries ties šv.Petro ir Povilo bažnyčia, ties dabartine Mokslų
Akademijos centrine biblioteka už posūkio į Antakalnį, prie
šv.Jokūbo, šv.Rapolo bažnyčių (14 pav.).
Kartais žibintai būdavo statomi ne stulpo viršuje, o su visa
atrama tvirtinami prie stulpo šono. Taip, matyt, daryta, kai
stulpas būdavo per aukštas arba kai nebūdavo galima stulpo
įkasti arčiau —trukdydavo duobė, transportas arpan Taisatvejais
žibintas ant strypo būdavo vienintelė išeitis. Tokiu būdu buvo
apšviestas Vilniaus Žaliasis tiltas statybos metu (15 pav.),
dabartinė Vrublevskio gatvė tiesiant kanalizaciją (16 pav.), Ge
ležinkelio stoties gatvė ties posūkiu.
Visi šie XIX a. pabaigos miesto tvarkymo darbai užfiksuoti
garsausvilniečio fotografo J.Čechavičiaus albumuose, anuomet
įvertintuose aukso medaliu. Minėtu būdu pastatytą žibintą
aptinkame ir to meto atviruke su šv.Jackaus koplytėle (17 pav.).
Visi aptartieji žibintai buvo gaminami vietoje, iš pradžių
galbūt pagal firmų pateiktus pavyzdžius, nes beveikvisoje Euro
poje jie ir dydžiu, ir formomis būdavo panašūs. Žibaliniai žibin
tai ėmė nykti pradėjus statyti elektrinius. 1903 metais Vilniuje
pastatoma elektrinė, ir 1906 m. miestejau švietė 109 elektriniai
žibintai, formomis nesiskyrę nuo žibalinių. Pirmojo pasaulinio
karo metu atgijo ir dujiniai žibintai. Stilistiniu požiūriu XX a.
pradžioje buvo imituojami istoriniai stiliai, tačiau šių imitacijų
aptarimas —atskira tema.
NUORODOS:
1. Vilniaus miesto istorija. - V, 1968. - Tl.
2. S.Flerio fotografija „Vilniaus miesto vaizdas nuo Užupio tilto“,
XIX a. pab. - ATV 9432.
3. Fotoatvirukas „Vilnius. Tūtas j Žvėryną ties Nikolajaus cerkve“,
XX a. pr. - LMA CB reti) sp. sk.
4. J.Bulhako fotografija „Misionierių bažnyčios koplyčia“, XX a.
pr. - LMA CB retų sp. sk., A 8331 /l -7.
5. Atvirukas „Kaunas. Gubernatūros rūmai“, XX a. pr. —PK1
archyvas, neg. 4907.
6. Atvirukas „Kaunas. Parodų aikštė“ (Rotušės a.), XX a. pr. PKI archyvas, neg. 4281.
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= ŽEMAIČIŲ KALVARIJA =
Dalia VASILIŪNIENĖ
Žemaičių Kalvarija, jkurta senuosiuose Garduose XVII
amžiuje, yra svarbi Lietuvos kultūrai daugeliu aspektų. Tačiau
tyrinėtojai šią unikalią Lietuvos vietovę aptaria gana vienpu
siškai. Dažniausiai įvairūs autoriai Žemaičių Kalvarijos an
samblį nagrinėja istoriniu aspektu, neliesdami klausimų, susi
jusių su bažnyčios ir Kryžiaus Kelio stočių komplekso dailės
ir architektūros meniniu vertinimu.
XIX amžiaus kelionių vadovuose, įvairiuose aprašymuo
se, žinynuose Žemaičių Kalvarija minima gana dažnai (1).
Tačiau išsamesnių studijų apie šią unikalią Lietuvos vietovę
yra labai nedaug. 1848 m. Vilniuje išleistoje Motiejaus
Valančiaus dviejų dalių knygoje „Žemaičių vyskupystė“
plačiai aprašoma Kalvarijos istorija (2). Autorius naudojosi
įvairiomis publikacijomis bei archyviniais dokumentais.
Žuvus daugeliui M. Valančiaus naudotų archyvų, „Žemaičių
vyskupystė“ tapo ypač vertinga kaip istorijos šaltinis. Palyginti
su kita tuometine literatūra, šiame veikale detaliau nupasa
kojama vienuoliams dominikonams priklausančios bažnyčios
bei koplyčių statybos istorija, minimos “geradėjų” aukos
vienuolynui ir pačių vienuolių darbai bei šviečiamoji veikla.
1906 m. kunigas Ragaišis (Antanas Ragažinskas) išleidžia
„Žemaičių Kalvarijos aprašymą“ - pirmąją monografiją,
skirtą Kalvarijai (3). Monografija vertinga ne tik daugybe
naujų faktų iš vienuolyno praeities, bet ir detaliu tuometinės
bažnyčios būklės aprašymu. Autorius, neturėdamas tikslo
pateikti Kalvarijos ansamblio meninį vertinimą, gana detaliai
apibūdina visus dešimt bažnyčios altorių, kairiajame bokšte
kabančius 4varpus, vyskupų portretus, esančius ant piliorių,
bažnytinius indus bei rūbus. Kur kas mažiau dėmesio
tyrinėtojas skyrė Kryžiaus Kelio koplytėlėms. „Žemaičių
Kalvarijos aprašyme“ akcentuojama ansamblio religinė
funkcija, tačiau nebandoma šį objektą tyrinėti bendrame
religinės kultūros kontekste.
Po 1919 metų, atgimstant tautinei kultūrai, pagyvėja
domėjimasis ir žymesnėmis Lietuvos vietomis. To meto
spaudoje („Lietuvos aidas“, „Žemaičių prielelius“,
„Šaltinis“) dažnai galima aptikti trumpų žinučių ir iš Žemai
čių Kalvarijos. Prie šios šventos vietos vardo išgarsinimo daug
prisidėjo vienuoliai marijonai, gavę globoti Kalvariją nuo
1927 metų. Būtent šio ordino atstovas, kun. prof. J. Totoraitis
yra išleidęs porą darbų apie šį kultūros ir architektūros
paminklą. 1937 metais pasirodžiusi „Lietuvos Jeruzalė“ (4)
—tai eiliniam tikinčiajam skirta brošiūra. Metais anksčiau
(1936) išleista J. Totoraičio knyga „Žemaičių Kalvarija“ rimtas istorinis darbas (5). Rašydamas autorius rėmėsi
M. Valančiumi, Ragaišiu, taip pat dokumentais, buvusiais
Žemaičių Kalvarijoje, asmenine patirtimi. J. Totoraitis
patikslina ankstesnių tyrinėjimų surinktą faktinę, chronolo
ginę medžiagą. Ši monografija savo pobūdžiu labai artima
Ragaišio darbui. Totoraitis aptariamus klausimus nagrinėja
smulkmeniškai, gal kiek mažiau vietos skirdamas religiniams
Žemaičių Kalvarijos reikalams ir labiau orientuodamasis į

istoriją. Nemažą dalį užima nuoseklus architektūrinio an
samblio aprašymas (ypač skyriuje „Kryžiaus kelio koply
čios“), vėlgi nepateikiant išsamesnės architektūros formų
analizės. Tiesa, J. Totoraitis apibūdina bažnyčią bei altorius
kaip renesansinius, bet teiginio nepagrindžia.
Lietuvos Respublikos laikotarpiu kitų studijų apie Že
maičių Kalvariją nepasirodė.
Tarybinių metų ateistinė ideologija stabdė visko, kas susiję
su religija, tyrinėjimus. Tačiaul973 m. „Statyboje ir
architektūroje“ pasirodė trumpas straipsnis „Varduvos archi
tektūrinis ansamblis “, kuris iš esmės yra V. Dalmatovo
straipsnio, spausdinto žurnale „Dekorativnoje iskusstvo“,
atpasakojimas (6,7). V. Dalmatovo iškelta problema - liau
diškos architektūros bei urbanistikos įtaka šiam ansambliui
- buvo naujas žingsnis Žemaičių Kalvarijos tyrinėjimų
istorijoje. Jo straipsnis centrinėje spaudoje tuo laiku apsau
gojo Žemaičių Kalvariją nuo naikinimo ir sudarė palankes
nes sąlygas tyrinėti ją kultūriniu aspektu.
Nuodugniausia tarybinio laikotarpio studija apie
Žemaičių Kalvariją - tai K. Bružo ir A. Miškinio straipsnis
„Varduva“ leidinyje „Lietuvos TSR urbanistikos paminklai“
(8). Autoriai rėmėsi gausybe archyvinių dokumentų bei iki
šiol išleistomis monografijomis ir brošiūromis. Gale pateikta
plati bibliografinė rodyklė pati savaime yra vertinga.
Straipsnyje nagrinėjama miestelio urbanistinė raida nuo pat
XIII a., kada Gardų vardas pirmą kartą buvo paminėtas
rašytiniuose šaltiniuose, iki mūsų dienų. Bandomas nustatyti
laipsniškas gatvių tinklo ir sodybų išsidėstymo kitimas bėgant
amžiams, daugiausia vietos skiriama bažnyčios
architektūrinio komplekso formavimosi tyrinėjimui. Taip pat
parodoma Kalvarijos ansamblio reikšmė kuriant miestelio
landšaftą. Šalia urbanistikos problemų pateikiami papildomi
istoriniai duomenys, mėginama patikslinti nesutampančias
ankstesnėje literatūroje datas.
Išeivijos spaudoje Žemaičių Kalvarijos aprašymų galima
sutikti įvairiuose bendro pobūdžio veikaluose. Žemaičių
Kalvarijos istorija plačiau nušviečiama B. Kviklio knygose
„Mūsų Lietuva“ ir „Lietuvos bažnyčios“, bet čia autorius
tik pateikia faktinę medžiagą, rastą ankstesniuose
leidiniuose (9,10).
Šioje studijoje bus bandoma išplėtoti ankstesniųjų
tyrinėtojų keltas problemas, daugiausia dėmesio skirti
Žemaičių Kalvarijos ansamblio architektūros ir dailės
kompleksiškai menotyrinei analizei. Bus mėginama parodyti
koplyčių (stočių) ir bažnyčios stilių ypatumus, išryškinti
specifines komplekso menines formas, susijusias su jo
religine paskirtimi, ir, priešingai, išskirti tam tikrus bruožus,
siejančius ansamblį su to meto kultūriniu, meniniu kontekstu.
Šalia menotyrinio pobūdžio temų bandoma paliesti
sudėtingą Kristaus kančios kulto genezės Europoje bei
kalvarijų atsiradimo klausimą, tuo pačiu parodant Kryžiaus
Kelio atsiradimo prielaidas Lietuvoje.
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Kalvarijų atsiradimas Europoje ir Lietuvoje
Ankstyvoji krikščionybė (maždaug iki IV amžiaus) kėlė
Kristaus dieviškąjį pradą. To meto mąstytojai - ortodoksai
nerekomendavo propaguoti žmogišką Dievo Sūnaus pavi
dalą, tuo pačiu ir jo žeminančią mirtį. Literatūroje bei mene
buvo akcentuojama Dangiška Išganytojo šlovė, ir ilgą laiką
kenčiančio Kristaus tema buvo traktuojama labai sąlygiškai.
Audringai besivystanti bažnytinė ortodoksija, IV amžiuje
įgijusi legalų statusą, iškelia naują - Kristaus Valdovo, dan
giško monarcho įvaizdį. Kartu atsiranda tendencija priar
tinti jį prie istorinės tikrovės. Kaip tik tuo metu užgimsta
susidomėjimas Palestinos „šventomis vietomis“. Jau šv. Je
ronimas (apie 347-420 m.) rašė, kad Jeruzalėje lankosi dau
gybė piligrimų (jų antplūdis kiek atslūgo tik 637 m., Palestiną
užgrobus arabams). Piligrimų atneštos žinios apie Šventąją
Žemę, kurioje gyveno žmonijos Išganytojas, pasitarnavo
Kristaus kančios kulto atsiradimui. Pradedamos kurti spe
cialios maldos Nukiyžiuotajam, bažnyčios ir altoriai pašven
čiami Šv. Kryžiui, tapomi paveikslai, vaizduojantys Kristaus
kentėjimus ir 1.1. Kultas savo apogėjų pasiekė viduramžiais,
gavęs stiprų impulsą iš šv. Bernardo Klerviečio (XII a.) ir
ypač iš šv. Pranciškaus Asyžiečio (XIII a.) apmąstymų. Vėly
vaisiais viduramžiais Jėzaus Kristaus kankinystė, su visa tam
laikmečiui būdinga ekspresija, atsiduria tikėjimo centre.
Viena iš kulto suklestėjimo priežasčių buvo kryžiaus
karai, prasidėję 1096 metais prieš Artimųjų Rytų musulmo
niškus kraštus. Iš esmės grobikiškų karų pretekstas buvo kata
likų Bažnyčios raginimas ginti šventas krikščionių žemes,
buvusias „netikėlių“ rankose. Didelėmis pastangomis ir su
milžiniškais nuostoliais kryžininkų kariuomenė užvaldė
šventas Palestinos vietas. Pasak G. Hėgelio, „dabar krikš
čionybė patenkino savo religinį poreikį, dabar ji galėjo iš
tikrųjų niekieno nekliudoma eiti Išganytojo pėdomis. Laivai,
prikrauti žemės, gabeno ją iš Pažadėtosios Žemės į Europą.
Paties Kristaus relikvijų gauti buvo neįmanoma, nes jis prisi
kėlė: Kristaus drobulė, Kristaus kryžius, pagaliau Kristaus
karstas tapo aukščiausiomis relikvijomis“ (11, p. 413).
Šių žygių pasėka - Jeruzalėje pastatytos šventovės,
žyminčios Išganytojo kančios vietas. Ir nors permaininga
kova tarp krikščionybės ir islamo Palestinoje baigėsi
pastarojo pergale 1291 metais, Jeruzalėje išliko kryžininkų
statytos „stacijos“ (lot. statio - buveinė).
Palestinoje likę krikščionys, tarp jų ir vienuoliai, globoję
savo šventyklas, buvo nuolat persekiojami, neretai buvo
vykdomos masinės žudynės.
Esant tokiai situacijai, piligrimų išvykos į musulmonų pa
saulio gilumą buvo labai rizikingos. Tais laikais net kelionės
po Europą dėl prastų kelių, juose siautusių plėšikų, blogų bui
tinių gyvenimo sąlygų buvo vadinančios ir pavojingos. Dėl to
piligrimų srautas į Pažadėtąją Žemę smarkiai sumažėjo.
Viduramžių ir Renesanso epochų sandūroje įvykęs
europinės kultūros supasaulėjimas paskatino katalikų
Bažnyčią ieškoti naujų būdų tikėjimui stiprinti. Šiam tikslui
turėjo pasitarnauti emocinės Išganytojo kančių kulto
galimybės. Suprantama, kad Dievo Sūnaus pažeminimas ir
mirtis bei jo Motinos skausmas stipriausiai buvo išgyvenami
pačioje Jeruzalėje, autentiškoje aplinkoje. Bet dėl minėtų
priežasčių daugumai tikinčiųjų šventasis miestas buvo
nepasiekiamas.
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Tada Europoje ir pradėti steigti „Jeruzalės keliai“ - nužy
mimi vienuolynuose, privačiuose namuose, soduose ar tiesiog
ant bažnyčios grindų. Atsiranda ir pamokymų, kokia tvarka
juos eiti.
Vėliau imtos steigti kalvarijos (pagal Kalvarijos (gr.
Golgotha) kalvos Jeruzalėje pavadinimą) buvo jau tikri Jeru
zalės Kryžiaus Kelio modeliai, kuriami kalvotose vietose, kad
primintų tikrąjį peizažą.
Pirmą tokią kalvariją Europoje įkuria dominikonas
Alvarezas 1405-1420 metais netoli Kardobos, Ispanijoje.
Išganytojo kančios vietas, kurių skaičius nėra žinomas, čia
žymėjo skulptūros. Sekanti kalvarija įrengiama Italijoje 1453
metais. Po to, 1468 metais, atsirado kalvarija Liubeke
(Vokietija). Joje buvo 4 stotys - trys - Jėzaus Parpuolimai,
viena - Nukryžiavimas. Besikuriantys visoje Europoje vis
nauji Kryžiaus Keliai turėjo labai įvairų stočių skaičių, nes
iki pat XVI amžiaus pačioje Jeruzalėje nebuvo nustatytas
pastovus stočių kiekis. Minėtame šimtmetyje pagaliau
įsitvirtina du pagrindiniai kalvarijų tipai: pranciškoniškasis
- 14-os ir dominikoniškasis —19-os stočių.
XVI a. Europoje išplitusi reformacija paskelbė kovą
katalikybei, praradusiai savo pirminį dvasiškumą, linkusiai į
„jusliškumą“ ir „išorybę“ (11, p. 431). Reformacija atmetė
emocijas kaip priemonę priartėti prie Dievo, neigė Kristaus
asmens mitologizaciją, atsiradusią Bažnyčios mokyme.
Vykstančios reformos smarkiai atvėsino kalvarijų steigimo
įkarštį visoje Europoje. Tačiau atoslūgis netruko ilgai. Šalyse,
kuriose po Tridento susirinkimo (1545—1563) nugalėjo kontr
reformacija, atmetusi bet kokio kompromiso su protestantizmu
galimybę, buvo pasitelkiamos visos priemonės susvyravusiam
katalikybės autoritetui stiprinti. Tbomet ir vėl imtasi save
pateisinusio Kristaus kančių apmąstymo kalvarijose.
Būtent šiuo laikotarpiu atsiranda pirmosios kalvarijos
Lenkijoje ir Lietuvoje.
Toks vėlyvas susidomėjimas Kryžiaus Keliais Lenkijos Lietuvos valstybėje turėjo savo priežastis. Lietuva beveik iki
XV amžiaus buvo pagoniškas kraštas. Kaimyninė Lenkija
daugiau rūpinosi „nekrikštais“, esančiais greta, - prūsais,
lietuviais, negu skubėjo į tolimus kryžiaus žygius Palestinon.
Tiesa, 1143, 1154, 1217 metais Jeruzalėn vyko pavieniai
ginkluoti lenkų kunigaikščių būriai, tačiau iš esmės Lenkija
liko nuošalyje Vakarų Europą apėmusių religinių aistrų.
Lenkijoje ir krikščioniška valstybe tapusioje Lietuvoje
susidomėjimas šventomis Jeruzalėmis vietomis pastebimas
XVI amžiuje. Tačiau ir tuomet, turbūt dėl plintančios
reformacijos ir didelių atstumų, piligrimų iš šių kraštų nebuvo
tiek daug kaip iš Ispanijos, Italijos ar Prancūzijos. Todėl ir jų
įtaka vietiniams katalikams nebuvo stipri. Suprantama,
Išganytojo kančios kultas Lenkijoje ir Lietuvoje buvo
išpažįstamas, tačiau jis labiau pasireiškė religinėse miste
rijose, giesmėse, maldose bei sakraliniame mene. Iki XVII
amžiaus čia nebuvo įkurta nė viena kalvarija.
XVI amžiuje reformacinis judėjimas neaplenkė Lenkijos
bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Reformatai evan
gelikai, kaip jau minėta, siekė ankstyvosios krikščionybės ti
kėjimo ir apeigų sugrąžinimo. Jie atmetė popiežiaus autori
tetą, jo paskelbtus šventuosius ir kankinius, pasmerkė vie
nuolių ordinus ir vienuolynus kaip visuomenei žalingus. Šven
tųjų atvaizdų ir relikvijų garbinimą vadino stabmeldyste, o
šventųjų ir stebuklingųjų vietų lankymą laikė apgavyste.

Reformatų sąjūdis Lietuvoje greitai plėtėsi. Apie sunkią
katalikų Bažnyčios padėt j byloja Žemaitijosjiavyzdys. M. Va
lančius rašo,jog maždaug XVI a. viduryje „Žemaičiuose viso
provisa septyni katalikų kunigai beliko“ (2, p. 84).
Tačiau susitelkusi katalikų Bažnyčia, padedama 1569
metais (po Liublino unijos) Vilniun atvykusių pirmųjų jėzu itų
ir vis stipriau remiama karaliaus valdžios, organizuoja kontrreformacinj judėjimą. Ideologinė ir politinė kova tarp abiejų
bažnyčių pradeda krypti katalikybės naudai.
Stipriausia kontrreformacijos atrama Lietuvoje, kaip ir
visoje Europoje, tapo Jėzuitų ordinas, siekęs nugalėti
reformatų ereziją, apginti popiežiaus autoritetą ir reformuoti
katalikų Bažnyčią. Kartu su jėzuitais aktyviai veikė du senieji
ordinai —dominikonų ir bernardinų, kuriuos mažiausiai
palietė vienuolynų tuštėjimo vajus reformacijos laikais.
XVII a. pradžioje, kai Lietuvoje buvo jkurtos pirmosios
kalvarijos, katalikybės pergalė buvo akivaizdi. Iki amžiaus
vidurio susiformuoja Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų kapitulų
sudėtis, šaukiami sinodai (ypač dažni Žemaitijoje), įsteigiama
daugybė naujų bažnyčių ir vienuolynų.
Atgimusi ir atsinaujinusi katalikų Bažnyčia atgaivina
reformacijos paneigtas tikėjimo formas. Toliau evoliucionuoja
katalikiška mistika ir askezė, papildyta naujųjų laikų
krikščioniško humanizmo. Pasibaigus religinėms kovoms,
Bažnyčia tampa „švelnesnė“, stengiasi prisitaikyti prie vietinių
aplinkybių, pastebima tendencija „suliaudinti“ religiją.
Bažnytinės ceremonijos, dogmos ir net stebuklai (labai gausūs
šiame amžiuje) ne tiek buvo suvokiami protu, kiek patiriami
pojūčiais. Tam pasitarnavo baroko menas, pasižymintis
emocionalumu, puošnumu bei išmoningais efektais. Epochos
dvasią atitiko ir religinių apeigų teatrališkumas. XVII amžiuje
Lietuvoje išpopuliarėja paraliturginių misterijų vaidinimai,
kuriuose vaizduojami įvykiai iš Senojo ir Naujojo Testamento.
Dažnas misterijų siužetas buvo Kristaus gyvenimas ir kančia.
Religinės kultūros formavimuisi šiame amžiuje daug
pasitarnavo dar XVI a. 7-ame dešimtmetyje Lenkijoje ir
Lietuvoje pasirodžiusios šv. Ignacijaus Lojolos „Dvasinės
pratybos“ bei dominikono Liudviko iš Grenados rašiniai.
„Dvasinėse pratybose “ Kristaus gyvenimas kartu sujo kančia
sudaro pagrindinę apmąstymų ir meditacijų programos dalį.
Panašaus pobūdžio buvo ir Liudviko raštai.

Šiuo laikotarpiu Lenkijoje bei Lietuvoje savo rašiniais
išpopuliarėja Andrichomius (Kriuck van Adrichem), kurio
tikslas buvo agituoti tikinčiuosius vykti į Jeruzalę ir steigti
kalvarijas kitur. Jo knygos .Jerusalem sienti tempore Christi
floruit et suburbanorum eiuis brevis deseriptio“ poveikyje
įkurta ir pirmoji kalvarija Žečpospolitoje (Lenkijoje,
Zebžydove - 1604 metais).
Šiame amžiuje vėl tapo populiaru gauti atlaidus
keliaujant į šventas vietas, kurios tokiomis buvo laikomos
dėl dažnų stebuklų, o ypač dėl stebuklingų paveikslų bei
skulptūrų. Tokių vietų Lietuvoje XVII a. atsirado labai daug,
paprastai jose įsikurdavo vienuolynai. Viena iš jų buvo
Žemaičių Kalvarija.

Istorinės žinios apie Žemaičių Kalvariją
Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas XV a. pradžioje
padovanojo dabartinę Žemaičių Kalvariją, o tuomet —
Gardų gyvenvietę Žemaitijos vyskupui.
Vysk. Stanislovas Kiška, valdęs 1619—1626 metais, Gardų
piliakalnyje 1619 m. pastatė nedidelę medinę koplyčią, turė
jusią Alsėdžių parapijos filijos teises, ir pašventė ją šv. Jono
Krikštytojo globai. Kada St. Kiškos įkurtoji koplyčia tapo
„pakelta“ į parapinę bažnyčią —nėra vieningos nuomonės.
J. Totoraitis, remdamasis M. Valančiumi, nurodo, jog tai
įvyko dar vyskupo St. Kiškos laikais (5, p. 13). „Išvydęs toli
miems Alsėdžių parakvijos žmonėms sunku esant kas šventą
dieną vaikščioti į bažnyčią, pastatydino koplyčias Liepkalnėj
ir Garduose, katras Alsėdžių kunigams įsakė tankiai lankyti.
O biškį paskiau Gardų šv. Jono Krikštytojo koplyčią pakėlė
į parakvijos bažnyčias ir užbrėžė ribas naujos parakvijos“ (2,
p.. 105). K. Bružas ir A. Miškinis, orientuodamiesi į Ragaišio
nurodytą datą —1636 metus, nuopelną priskiria vyskupui
Jurgiui Tiškevičiui (1633-1649) (8, p. 90; 3, p. 13).
J. Tiškevičius, priklausęs kilmingai ir įtakingai giminei,
turėjusiai dideles valdas LDK teritorijoje, darė didelę įtaką
religiniam Lietuvos gyvenimui. Periodas, kuomet jis valdė
Žemaičių vyskupiją, taip pat buvo paženklintas atliktų darbų
gausa: sukviesti net keturi sinodai, įkurtos naujos parapijos
ir įsteigtos mokyklos, išplėsta seminarija ir, aišku, įkurta
Žemaičių Kalvarija.
Vysk. Jurgis Tiškevičius atvyko į Žemaitiją, kai katalikų
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'Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus keliai. Oleodrukas, 1896. LLMA, F.33, Ap.l, B.69,1.150.
Kim. A Ragažinsko dovana Lietuvos Dailės draugijai (1913 tn.).

31

tikėjimas jau buvo iš
stūmęs XVI šimt
mečio pabaigoje plitusj Liuterio ir Kalvino
mokymą. XVII am
žiuje aktyviai veikė du
nauji ispaniškos kil
mės ordinai: jėzuitai ir
basieji karmelitai. Iš
senųjų ordinų —do
minikonai ir bernar
dinai. Charakteringa
XVII a. Lietuvos vie
nuolijoms buvo misio
nieriškos funkcijos
irmumas prieš kitas,
ioje srityje aktyvūs
buvo net „uždari“,
kontempliatyvūs ordi
nai, kaip kamalduliai.
Žemaičių diecezi
joje iki Jurgio Tiške
vičiaus valdymo jau
buvo 3 vienuolynai:
bernardinų - Kretin
goje ir Telšiuose, jėzu
itų - Kražiuose. Naujasis vyskupas, siekdamas jų padaugė
jimo, Linkuvoje apgyvendino karmelitus, Kražiuose - bene
diktines, o j Raseinius bei Gardus pakvietė dominikonus.
Pastaruosius vyskupas ypač globojo.
Dominikonų ordinas (Ordo Fratrum Praedicatorum)
buvo įkurtas šv. Domininko 1215 metais ir popiežiaus
Honorijaus III 1216 m. patvirtintas. Jo tikslas, pradžioje buvo
vien kova su albigiečių judėjimu, vėliau išplėstas į kovą su
visomis erezijomis. Dominikonai greitai išplito visuose kraš
tuose. J Lietuvąjie pateko per Lenkiją, j kurią atkeliavo 1220
metais. Gedimino laikais dominikonai įsikūrė Naugarduke
bei Vilniuje, bet ilgam neįsitvirtino. Jų veikla atgijo tik 1501
metais, pastačius Vilniuje šv. Dvasios vienuolyną.
Šv. Domininko ordinas greitai leido šaknis Lietuvos žemėje.
Susidarius atskirai Lietuvos provincijai, nepriklausomai nuo
Lenkijos dominikonų (1647 m.), Lietuvoje buvo 12
vienuolynų.
Dominikonų populiarumas turėjo daug priežasčių. Jie
visuomet mokėjo prisitaikyti, įsiklausyti į aplinką ir skelbti
„Dievo žodį“ pačiu tinkamiausiu būdu. Tai nuolat
atsinaujinantis ordinas. „Šv. Domininko ordinas tai tarsi
Bažnyčios „inteligentija“. Dominikonams būdingas
intelektualinio elito mokytumas, išradingumas, smalsumas,
taip pat įdėjų kaita, nuolatinis polinkis gilinti kritiką ir
neskubėti su išvadomis - visos prielaidos, darančios juos
minties srityje veikliausiais Bažnyčios vienuoliais“ (12).
Dominikonai buvo globojami popiežių ir naudojosi
išskirtinėmis privilegijomis, nes galėjo niekieno sutikimo
neklausdami visur sakyti pamokslus ir klausyti išpažinties,
laidoti savo kapinėse kiekvieną, neatsilygindami parapijoms.
Daug dėmesio jie skyrė mokykloms, visų pirma norėdami
paruošti tinkamų pamokslininkų, bet kartu kurdami
mokyklas ir pasauliečiams, ypač ten, kur kitų mokyklų
nebuvo. Toks ordinas buvo reikalingas Žemaitijoje, kad savo
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aktyvia veikla platintų žmonėse katalikų tikėjimą papras
čiausiu ir kiekvienam suprantamu būdu.
Be to, dominikonai platino Rožančiaus maldos formą,
primindami Kristaus gyvenimo paslaptis, taip pat daug
dėmesio skyrė Išganytojo kančios apmąstymui. Būtent šis
bruožas atitiko vyskupo Jurgio Tiškevičiaus sumanymą
įsteigti savo vyskupijoje Kryžiaus Kelio stotis - kalvarijas.
Kalvarija turėjo būti ta vieta, „kuri Kristaus kančią
vaizdingai statytų žmogui į akis“ (13). Kadangi Jeruzalė
daugumai Žemaitijos tikinčiųjų buvo nepasiekiama, o
pačioje Žečpospolitoje kalvarijų steigimas buvo naujas ir dar
retas reiškinys, Jurgiui Tiškevičiui iškilo sumanymas
„priartinti“ Jeruzalę prie savo diecezijos katalikų, įsteigiant
kalvariją žemaičiuose, pirmąją kalvariją Lietuvoje.
1637 metais vysk. J. Tiškevičius Garduose buvusią
šv. Jono bažnytėlę su parapija perduoda dominikonų ordino
žinion, kartu pridėdamas žemes abipus Varduvos upės ir kito
turto, reikalingo ordino išlaikymui. Netrukus kairiajame
upelio krante, ant kalvos, buvo pastatytas dominikonų
vienuolynas su medine bažnyčia, konsekruota Švč. Mergelės
Marijos Aplankymo vardu. Atrodo, kad tuo pat metu jau
buvo sumanyta įrengti ir Kalvariją, nes yra žinoma, jog 1639
metais vyskupas J. Tiškevičius gavo iš popiežiaus atlaidų
privilegijas 6 koplyčioms. M. Valančius rašo, kad vyskupas
„pats kalnus apvaikščiojo, pats paskyrė vietas, katrose
koplyčias statyti ketino, pats paskaitė žingsnius nuo vietos
iki vietos, kad įdėm tiek būtų, kiek Kristus kančios laike
nuėjo, pats, eidamas takais, barstė žemę šventą, tyčiomis iš
Jeruzalimos parvežintą, savo pinigais padirbino ant kalnų
19 medžio koplyčių, dovanojo skiedelę medžio švento
kryžiaus, ant katro viešpats kybojo; pagaliau 1639 m.
koplyčioms pastarosios vakarienės, alyvų darželio, prie stulpo
plakimo, erškėčių vainiku apmovimo, nukryžiavojimo ir
palaidojimo išmeldė nuo tėvo šventojo Urbono VIII atlaidus.

Marijos su kūdikiu“ paveikslas. Jį iš Romos
parsigabeno jau minėtasis P. Pugačevskis, kuriam
tapus prioru, paveikslas buvo patalpintas bažnyčios
didžiajame altoriuje. Žemaičių Kalvarijos Dievo
Motinos atvaizdas greitai išgarsėjo savo stebuklais,
nes 1650 metais Kojelavičiaus leistoje „Miscella
nea...“ šis paveikslas jau minimas (14).
Dominikonai Žemaičių Kalvarijoje gyveno apie
pustrečio šimto metų ir buvo plačiai išvystę pasto
racinę, misionierišką veiklą. Vyskupas J. Tiškevičius,
kviesdamas šio ordino atstovus į Raseinius, buvo
jiems išklėlęs sąlygas: kad pamokslai būtų sakomi že
maitiškai ir kad vienuolyno lėšomis būtų išlaikoma
mokykla. Turbūt panašios sąlygos buvo iškeltos ir
Žemaičių Kalvarijos dominikonams, nes čia 1644 me
tais tokia mokykla jau egzistavo. Joje lotynų kalba
mokė vienas vienuolis. 1803 m. buvo atidaryti keturi,
o 1818 m. jau šeši skyriai —lyg gimnazijoje. 1825 m.
Vilniaus mokslo apygardos kuratorius N. Novosilcevas, dominikonams prašant, pripažino Kalvarijos
mokyklai tikrosios gimnazijos teises. Deja, ji funkcio
navo neilgai, nes, užgęsus 1831 m. sukilimui, 1836
metų liepos 17 dieną gimnazija buvo visai uždaryta.
Aišku, kad ne tik savo mokykla dominikonai buvo
rsūs. Vienuolių pastangų dėka ir nuolat remiant
maitijos vyskupams Žemaičių Kalvarijos populia
rumas sparčiai augo. Kartu plėtėsi ir gyvenvietė,
nepaisant dažnokų nelaimių (1660 metų maras, kitos
epidemijos, badas, 1701-1702 metų švedų ant
puoliai). Žemaičių Kalvarijos augimą ir populiarumą
labai paskatino 1742 metais pradėti rengti visuotiniai
atlaidai. Vysk. Antanas Tiškevičius tais metais „įsakė
klebonams: Mosėdžio, Skuodo, Palangos, Gargždų,
Kartenos, Salantų, Žagarės, Akmenės, Papylės, Kur
šėnų, Šaukėnų ir visiems, arčiau Kalvarijos gyvenan
tiems, kasmet vaikščioti į „Didžiąją Kalvariją“ su savo
parapijomis“ (3, p. 17-18). Ir nors 1763 metais vysku
pas Jonas Lopacinskis (1762-1778) masinį lankymą
uždraudė dėl žemės ūkio darbų trukdymosi, atlaidų
tradicija jau spėjo įsigalėti. Be to, Kalvariją pradėta
lankyti ir kitu laiku, ne tik per Didžiuosius atlaidus (pirmą
sekmadienį po liepos 2 dienos).
Kryžiaus Kelio populiarumui augant, gerėjo ir vienuolyno
finansinė padėtis. Todėl, Jurgio Tiškevičiaus statytai bažnyčiai
pradėjus irti, vyskupas Antanas Tiškevičius 1750 metais prie
pat vienuolyno pastatė naują medinę, bet daug didesnę
bažnyčią, įrengė joje 15 altorių. Poja buvo palaidoti vyskupo
Jurgio Tiškevičiaus palaikai, parvežti iš Karaliaučiaus. Taip
pat Antanas Tiškevičius „nuo Petro Inocentijaus de Molinos,
bernardinų jenerolo, išmeldė daug atlaidų, katruos kiek
vienas, Kalvarijos kalnus vaikščiodamas, gali pelnyti. Nekurias koplyčias pataisė, o nekurtas iš naujo perdirbo; žodžiu
sakant, tiek padarė Kalvarijos dominikonams, jog tie skaito
jį už ypatingą savo geradėją“ (2, p. 301).
Bažnyčiai dar gerai tebesant, dominikonai pradėjo rinkti
lėšas didesnės, mūrinės bažnyčios statybai. Jos projekto auto
rius - vilnietis Augustinas Kosakauskas (1737-1803) (15).
Kada ši bažnyčia buvo pradėta mūryti, įvairūs tyrinėtojai
nesutaria. Ankstyviausia pateikiama data —1780 metai, o
vėliausia - 1785 m. (2-5; 8; 9).
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Davidas Robertsas. Šventojo Kapo bažnyčios interjeras. Litografija, 1839
Iš kn. David Roberts lithographs. The Holy Land. - London, 1989.

Visa tai padaręs, liepė vienam kunigui parašyti maldas ir
giesmes, katras lig pat šiolei tebgieda žmonės, Kalvarijos
kalnus vaikščiodami“ (2, p. 300).
Vienuolyno prioras Petras Pugačevskis, baimindamasis,
„kad kuomet nors šiaipjau kunigai susitarę visų nuo Tiškevyčios pavestų dalykų neatimtų“ (2, p. 300), tarpininkaujant
ordino generaliniam magistrui, siekė, kad popiežius Urbonas
VIII patvirtintų Kalvarijos steigimo privilegiją, kas buvo
įvykdyta 1644 metų birželio 8 dieną.
Iš Liublino dominikonų vienuolyno buvo gauta Šv. Kry
žiaus relikvija ir patalpinta į monstrancijos pavidalo relikvijorių, kurį didžiulė procesija 1649 metų liepos 4 dieną iškil
mingai nunešė į Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčią.
Įruošęs kalvariją, Jurgis Tiškevičius Gardų miestelį
pavadino Naująja Jeruzale. Tačiau šis pavadinimas neprigijo.
Ilgainiui Gardai tapo Žemaičių Kalvarija, kad skirtųsi nuo
kitų, esančių Lietuvoje (Vilniuje, Suvalkuose). O pačioje
Žemaitijoje ji buvo vadinama tiesiog Kalvarija.
Tam pačiam vyskupui tebevaldant, į dominikonų
vienuolyną pateko ir stebuklingu laikomas „Švč. Mergelės
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Tačiau pritrūkus lėšų statyba labai užsitęsė. Nepalankus
buvo ir istorinis laikotarpis: antras ir trečias Žečpospolitos
padalijimai, T. Kosciuškos sukilimas (1794 m.), sunki vidaus
padėtis. Taigi naujosios bažnyčios Žemaičių Kalvarija laukė
apie keturiasdešimt metų. Statybų baigimo datą įvairūs auto
riai taip pat pateikia skirtingai. M. Valančius rašo, jog
„1821 m. pabengė mūro namus dievo“ (2, p. 302). Ragaišis
savo knygoje ir J. Totoraitis „Lietuvos Jeruzalėje“ nurodo
1823 metus, nors pastarasis prieš tai leistoje „Žemaičių Kal
varijoje“ rašo, kad pirmos mišios bažnyčioje laikytos 1822 m.
liepos 7 dieną (3-5). Tikra yra tai, kad 1824 metais naujoji
mūrinė bažnyčia buvo baigta, nes visi rašantieji sutaria, jog
tais metais į ją buvo sunešta 12 altorių iš prieš tai buvusios
medinės, o pastaroji —nugriauta.
Kurį laiką dominikonai liko gyventi senajame mediniame
vienuolyne. Šiam sudegus, 1842—1843 metais pasistatė mū
rinį šalia naujos bažnyčios ir gyveno jame iki pat vienuolyno
panaikinimo, tai yra lig 1889 metų.
Tolesnį Žemaičių Kalvarijos miestelio ir vienuolyno
klestėjimą sustabdė 1831 m. sukilimas ir po jo sekusios
represijos. Caro valdžiai buvo pretekstas pradėti atvirą kata
likų Bažnyčios puolimą. Vienuolynų naikinimas prasidėjo
jau 1832 m., kai caro Nikolajaus I įsakymu visoje Lietuvos
provincijoje buvo panaikinti 189 vienuolynai. Žemaičių
Kalvariją šis įsakymas aplenkė, bet čia buvo uždrausta priimi
nėti į broliją naujus narius.
Tlio metu caro vyriausybė uždraudė katalikų Bažnyčiai bet
kokį viešą pasirodymą, procesijas. Prie jų buvo priskirtas ir
Kryžiaus Kelių vaikščiojimas. Draudimas panaikintas tik 1887
metais. Lig tol buvo neleidžiama net taisyti kalnų koplyčias.
Nepriimant naujų, o seniesiems vienuoliams išmirštant,
1889metais Žemaičių Kalvarijoje gyveno tik trys dominikonai.
Tais metais vienuolynas buvo uždarytas, vienuoliai išvežti į
Agluoną (Vitebsko gubernija). Tuojau pat, valdžiai įsakius,
Žemaičių vyskupas paskyrė Kalvarijon kleboną, pasaulietį
kunigą J. Sankauskį. Jam buvo atmatuota 33 dešimtinės žemės,
o likęs dominikonų turtas atiduotas stačiatikių vienuolynui.
Nors apylinkėje nebuvo pravoslavų, norėta atkelti čia ir popą,
bet, gyventojams užprotestavus, sumanymo atsisakyta.
Užgriuvusias Žemaičių Kalvariją nelaimes užbaigė 1896
metų gaisras, sunaikinęs medinę bažnyčios įrangą (stogą,
altorius) ir zakristijoje buvusį senų rankraščių, dokumentų
bei knygų rinkinį.
XX a. pradžioje, iki naujų vienuolių įsikūrimo, Žemaičių
Kalvarijoje gyveno du pasauliečiai kunigai, aptarnavę bažnyčią.
Klebonija buvo įsikūrusi mūriniame vienuolyno pastate.
Pirmojo pasaulinio karo metais miestelis nenukentėjo,
tačiau susikūrus nepriklausomai Lietuvos Respublikai ir
pasikeitus istorinėms sąlygoms, reikėjo spręsti ir buvusio
dominikonų vienuolyno likimą. Paskirtas Telšių vyskupas
Justinas Staugaitis, žinodamas, kad Žemaičių Kalvarijoje yra
išlikęs gana didelis mūrinis vienuolyno namas su puikia
bažnyčia, ir norėdamas, kad čia gyventų vienuoliai ir toliau
rūpintųsi Kalvarija bei Švč. Mergelės Marijos Aplankymo
bažnyčia, 1927 metais ją pavedė marijonų kongregacijai.
Caro laikais ši vienuolija nukentėjo panašiai kaip ir
dominikonai. Po 1863 metų sukilimo jų vienuolynai buvo
uždaiyti. Bet 1909 m., kunigo Jurgio Matulaičio rūpesčiu,
popiežius Pijus X leido slaptai atnaujinti marijonų vienuoliją,
o 1910 metų lapkričio 28 dieną patvirtino naujus įstatus.
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Atkurtoji brolija, kuriai kunigas Jurgis Matulaitis suteikė
veiklų apaštalinį charakterį, buvo tinkama užimti Žemaičių
Kalvarijoje dominikonų vietą. Reiktų pažymėti, kad šv. Do
mininko ordinas iš praeityje veikusių Lietuvoje atsikūrė vė
liausiai - tik 1932 metais. Atgavę savo vienuolyną Rasei
niuose, dominikonai nebespėjo tarpukario Lietuvoje išplėtoti
aktyvesnės veiklos. O marijonai buvo itin aktyvūs. Jų „ypa
tingas tikslas yra: iš meilės Dievui ir artimui visomis jėgomis
ir būdais siekti žmonių išganymo ir tobulėjimo“ —rašoma
įstatuose (16). Šio tikslo marijonai siekė ir labai žemiškomis
priemonėmis - mokyklomis, draugijomis, spauda. Į apašta
linį darbą buvo įtraukiami ir pasauliečiai. Marijonai, kaip ir
dominikonai, nuolat pasirengę „kuo greičiau persiorientuoti
pasikeitus sąlygoms ir atsiliepti į naujus žmonių dvasinius
bei materialinius poreikius“ (16). Savo regulos lankstumu ir
įstatais, atitinkančiais XX amžiaus poreikius, ši vienuolija
Lietuvoje greitai tapo populiari, turbūt todėl Telšių vyskupas
J. Staugaitis ir įkurdino ją Žemaičių Kalvarijoje.
Naujieji šeimininkai labai rūpinosi įsigytąja bažnyčia ir
kalvarijomis. Ne kartą buvo taisoma pati bažnyčia, aptvertas
šventorius, dažnai tvarkomos ir atnaujinamos koplytėlės.
Ypač dideli remonto darbai vyko ruošiantis Kalvarijos įkū
rimo jubiliejui, 1939 metais. Aktyvi buvo pastoracinė, šviečia
moj i veikla.
1940 metų Lietuvos okupacija nutraukė sėkmingą
marijonų darbą. Visi vienuolynai, taip pat ir marijonų, 1948
metais buvo uždaryti. Vėl ilgam laikui Žemaičių Kalvarija
prarado religinio ir kultūrinio centro reikšmę. 1964 metais
buvo net pakeistas miestelio pavadinimas (Varduva).
Žemaičių Kalvarijos vardas grąžintas 1989 metais, švenčiant
Kryžiaus Kelio įsteigimo 350 metų sukaktį.
(Bus daugiau)
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— Sentikiai ir Lietuva =
Grigorijus POTAŠENKO

VERSLAI
Sentikiai Lietuvos-Lenkijos valstybėje buvo laisvi
žmonės. Pradžioje jie būrėsi valstybinių dvarų, privačiose
ir valstybinėse valdose. Jie naudojosi teise pereiti nuo
vieno pono pas kitą. Tokia sentikių laisvė Lietuvoje nebuvo
kokia išimtis - 1795 m. revizijos duomenimis, 33 proc.
Lietuvos valstiečių buvo užrašyti laisvaisiais. Paprastai
persikėlėliai sudalydavo žodinę sutartį, kuri neribodavo
asmeninės laisvės. Atlikęs sutartyje numatytas prievoles,
nuomininkas galėjo keltis j kitą vietą. Nuo XVIII a. vidurio
nuomą imta forminti raštiška sutartimi.
Sentikiai Lietuvoje priklausė trims socialinėms
grupėms: jie buvo valstiečiai, miestelėnai, pirkliai. Ir
persikėlus , ir vėliau svarbiausias sentikių pragyvenimo
šaltinis buvo žemdirbystė. Už žemės nuomą jie mokėjo
pinicjais, iš dalies atsilygindavo atodirbine forma.
Prekinių-piniginių santykių ir prekinio ūkio vystymasis
sąlygojo du procesus: dalies žemdirbių ūkinės ir
asmeninės priklausomybės nuo žemės savininko didėjimą
ir dalies pasiturinčių ūkių tvirtėjimą - tarp jų išsiskyrė gana
stambios fermos. 1865 m. Kauno gubernijoje buvo 1459
šeimos (4361 sentikis), nuomavusios žemę privačiose
valdose, Vilniaus gubernijoje - 1588 šeimos (3949
sentikiai). Tarp jų buvo ir stambių žemės nuomininkų: du
sentikiai nuomavo Saikūnų dvaro (Švenčionių apsk.) 200
dešimtinių žemės, Telšių apskrityje - 120 dešimtinių,
Šiaulių apsk. nuomojamos žemės maksimumas siekė 76
dešimtines, Panevėžio apsk. - 5 7 dešimtines.1 Normalus
sentikio ūkis Kauno gubernijoje buvo 17-25 dešimtinės.
Žemė buvo nuomojama individualiai arba kolektyviai
(artelėmis). Žemę ne vien nuomodavo, bet ir pirkdavo.
1806 m. Rimkų kaimo sentikiai iš grafo M.K.Kosakovskio
išsipirko kaimo žemę ir tapo .laisvųjų artojų“
bendruomene. 1821 m. sentikis I.Karpas su šeima
Montrimiškių kaime (Ukmergės apsk.) nusipirko 24
valakus (apie 5208 dešimtines!) žemės, 1812,1817 ir 1821
metais broliai Kondrašovai nusipirko iš grafo (.Tyzenhauzo
ir dvarininko I.Peliskio Narbutų ir Cekovščiznos sentikių
gyvenvietes su joms priklausančiomis žemėmis
(Ukmergės apskr.). Degučių sentikių maldos namai buvo
pastatyto T.A. Tanajevo žemes sklype.
Nesėslūs sentikiai vertėsi prekyba, įvairiais verslais ir
pagalbiniais darbais (pastotės, stalvstė, linininkystė, miško
pramonė, sodininkystė, žuvininkystė...). Jau XVIII a.
pabaigoje didėjanti žemės renta skatino sentikius verstis
prekyba, ji tapo ir nuolatiniu uždarbiu, ir papildomų pajamų
šaltiniu. Sentikiai prekybininkai būdavo stambių
uostamiesčių pirklių ir produktų gamintojų tarpininkai, o
lečiantis prekiniam ūkiui, patys įsitraukdavo į prekybą.
IX a. 6 - 7 dešimtmečiais, valdininko Koreckio
duomenimis, daugiau kaip trečdalis Kauno gubernijos
sentikių buvo išvykę iš savo prirašymo vietos. Sentikiai
.pasirodo visuose keliuose“, - pastebėjo amžininkas.
Lietuvos sentikiai prekiavo javais, linais, daržovėmis,
gyvuliais, miško pramonės gaminiais. 1796 m. Salako ir
Zarasų, kur gyveno nemažai sentikių, valstiečiai gavo
leidimą pardavinėti linus Rygoje. Sentikiai prekes
supirkdavo iš savo bendratikių arba lietuvių valstiečių, o
paskui pastotėmis gabendavo į miestelius ar tolimus
miestus ir uostus. Pramoniniuose ir prekybiniuose
centruose - Rygoje, Mintaujoje, Dinaburge buvo

susibūrusios gana didelės sentikių kolonijos. Latvijos
sentikių įtakingumas, turtai ir ryšiai darė įtaką Lietuvos
sentikių gyvenimui ir buvo tiek .senojo tikėjimo*
gyvybingumo, tiek ūkinės veiklos pavyzdžiu. Sentikiai iš
uostamiesčių ir kitų miestų parveždavo ne vien būtiniausių
prekių - druskos, silkės, geležies, bet ir religinio gyvenimo
naujienų, kurias skleidė Lietuvoje.
Gana daug sentikių vertėsi ir sodininkyste. A. Kirkoras
pastebi, kad sentikiai ir žydai nuomavo sodus .už
pakankamai reikšmingas sumas* ne vien savam
vartojimui, bet ir pardavimui. Žuvininkystė Rytų Lietuvoje
taip pat buvo .sentikių ir žydų rankose*. O karaimai
garsėjo žuvimi iš Trakų Galvės ežero ir agurkų auginimu.
Be žemės ūkio ir prekybos, vienas svarbesnių sentikių
verslų buvo prekinio miško apdorojimas. Sentikiai
samdydavosi kirsti miškus, gaminti prekinę medieną,
degutą, pelenus, potašą, plukdė medieną ir jos produktus
Dauguva žemyn, gabendavo pastotėmis j Rygą, kur
parduodavo užsienio pirkliams. Nemaža Lietuvos sentikių
vertėsi ir įvairiausiais pagalbiniais darbais - dažnos
kelionės ir gyvenamosios vietos keitimas išmokė juos
daugelio amatų: šaltkalvystės, batsiuvystės, dažymo,
siuvimo, staliaus darbų. Be to, būta vežikų, malkų pjovėjų,
griovių kasėjų, piemenų. Sentikių religinių bendruomenių
gyvybingumas priklausė riuo jų ekonominio pajėgumo,
prekybos ir gana plačių religinių, finansinių, ūkinių ryšių
su bendratikiais Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Prūsijoje,
Lenkijoje. Amžininko pasakojimu, Lietuvos sentikius buvo
galima laikyti gana pasiturinčiais žmonėmis: ....Jų rūbuose
galima pastebėti net dabitiškumo, išskiriančio raskolnikus
iš kitų prastuomenės žmonių, ypač švenčių dienomis,
prekybiniuose suvažiavimuose; pasiturinčiųjų moterys
neretai dėvi brangiausias sukneles, ypač tai pastebima
žiemą, kai jos puikuojasi kailinėmis palaidinėmis ir
brangiomis vilnonėmis skaromis*.*
Prekinio ūkio plėtotė, asmeninė laisvė, gyvenimas
santykinai kompaktiškomis kolonijomis bei specifinis
konfesinis etikos poveikis ekonominio racionalizmo
reiškimuisi lėmė sentikių bendruomenių tvirtėjimą XIX a.
pirmoje pusėje. Persipynus religiniams ir ekonominiams
motyvams, sentikių bendruomenių materialinis gyvenimas
įgauna ryškių pasaulietinio ūkio tvarkymo bruožų. Bend
ruomenė tampa ekonomine organizacija, vienijančia reli
giniu ir tautiniu pagrindu, ir, prekybos dėka,- pradinio
kapitalo kaupimo sąlyga. Didesnės sentikių kolonijos (Rim
kai, Degučiai, Vilkomyras, Vilnius ir kt.) susidarė tiek kon
fesiniu, tiek privačios ar kolektyvinės žemės nuosavybės
pagrindu. Tokioje ekonominėje bendruomenėje išryškėjo
du teigiami momentai: 1) racionalesnis ir tikslingesnis prekybinio-piniginio kapitalo naudojimas; 2) socialinių prieš
taravimų slopinimas, švelninimas. Ekonominių bend
ruomenių konglomeratas Pabaltijyje ir Rusijoje sudarė tam
tikrą ekonominę bendriją su savo darbo jėga, nekilnojamu
turtu ir kita nuosavybe, nepriklausomais nuo valstybės
kapitalais, prekybiniais ir infrastruktūriniais ryšiais.

1863 M. SUKILIMAS IR SENTIKIAI
.Jau daugelis iš mūsų bendražygių už ištikimybę Tau...
nukentėjo gyvybe ir turtu, bet dėl to neprarado energijos
ir (mes) įrodysim maištininkams - lenkams, išdrįsusiems
pakelti prieš Tave, mūsų ir mūsų meilios Rusijos Geradarį,

P a b a ig a . P r a d ž ia 1 9 9 3 m . Nr. 6

35

ginklą, kad protėvių pavyzdžiu mokam apginti savo mylimą
Carą ir motiną Rusiją, įrodysim mūsų tėvynės priešams,
kad mumyse teka tas pat kraujas kaip kunigaikščio
Fožarskio ir piliečio Minino laikais“3, - rasė carui sentikiai
iš Ukmergės 1863 metų sukilimo metu, reikšdami valdinių
ištikimybę Rusijos imperatoriaus sostui. Deja, dauguma
sentikių šiuo svarbiu Lietuvai momentu tėvynę suvokė itin
plačiai, kova už tėvynę jiems buvo ir kova už caro
patvaldystės viešpatavimą (tuo reiškėsi ir rusų valstiečių
procaristinės nuotaikos). įsitraukę j kovų sūkurį, Lietuvos
sentikiai kovojo patvaldystės pusėje. Beje, is pradžių
sentikių bruzdėjimuose vietinė žandarmerija jžiūrėjo net
sentikių maištą prieš dvarininkus ir Galicijos įvykių pavojų.
Ginkluota dalies sentikių valstiečių kova prieš dvarininkus
ir sukilėlių būrius, tiesą sakant, buvo paskutiniųjų dvejų
metų socialinių įvykių kulminacija, nes sentikių nuomininkų
nuvarymas nuo žemės buvo tapęs jau masiniu reiškiniu.
Žemvaldžiai siekė sukaupti didesnius žemės plotus priva
lomiems atodirbiams, be to, ne visi nuomininkai vykdė
kontraktų sąlygas, tam tikrą vaidmenį čia atliko ir tautinis
požiūris. Taigi socialiniai prieštaravimai tarp dvarininkų ir
nuomininkų bei kilęs abipusis tautinis ir religinis nepakan
tumas, kuris įkaitusioje to meto Lietuvos visuomeninėje
politinėje atmosferoje įgijo tautinės nesantaikos bruožų,
sentikius nuvedė į sukilimo malšintojų gretas. Tai tapo
lenkų ir rusų konflikto (valstybinio ir tautinio) dalimi.
Tačiau sentikių ir apskritai rusų pozicija 1863 m.
sukilime nebuvo vieninga. Buvo simpatijos, kontaktų su
sukilėliais ir konkrečios pagalbos. Lenkų istorikų
R. Losovskio, Z.Mlynarskio žiniomis, 66 rusai, tarp jų 7
sentikiai, vienaip ar kitaip prisidėjo prie sukilimo Lenkijos
karalystėje ir buvo Rusijos valdžios nubausti mirtimi ar
ištremti. Tyrinėtojai tarp rusų, dalyvavusių sukilime, išskiria
grupę rusą valstiečių iš Augustavo gubernijos, kurie
greičiausiai buvo sentikiai, gana gausiomis grupėmis
gyvenę kai kuriuose Suvalkijos kaimuose. Kai kurie rusai
jautė simpatiją sukilėlių siekiams, buvo daug kontaktų ir
konkrečios pagalbos (užuojauta vykstantiems j Sibirą per
įvairias Rusijos vietas, rusų tarnautojų ir karininkų pagalba
suimtiesiems ir kt.). Tačiau dauguma sentikių laikėsi
nuomonės, kad 1863 m. sukilimas - tai dvarininkų
„mietežas* prieš nusistovėjusią tvarką ir Rusijos valdžią,
o ne laisvės siekis ir kova prieš autokratinę, baudžiavinę
sistemą. Sukilėlių propaguojama .laisvės ir žemės“ idėja
tarp sentikių nesusilaukė beveik jokio atgarsio. Ypač tarp
tų 3 tūkstančių sentikių nuomininkų šeimų Vilniaus ir
Kauno gubernijose, kurių likimas nemažai priklausė nuo
dvarininkų. Be abejonės, rusų sentikių pagalba Rusijos
valdžiai, dalyvavimas savarankiškuose būriuose ir
valstiečių valsčių sargybose padarė tam tikrą poveikį
slopinant 1963 m. sukilimą.
Sentikiai dalyvavo kovose su sukilėliais, pranešinėjo
Rusijos valdžiai apie sukilėlių veiklą, stodavo j apmokamas
valstiečių valsčių sargybas (60-100 ginkluotų žmonių su
nedideliais 10-15 raitelių būriais) arba buvo mobilizuojami
kovos veiksmų eigoje.
Imtas pavyzdys iš sentikių veiklos kaimyninėje Šiaurės
Rytų Lietuvai Dinaburgo apskrityje, kur nemažai sentikių
buvo apmokyti karybos karinėse karių artojų gyvenvietėse
(1828-1856). Anot Muravjovo, .sentikiai neapkentę lenkų,
seniai matė jų pasiruošimus sukilimui ir pirmo Pliaterio
antpuolio metu (1863 ravasario - kovo mėn. sukilėlių
būrys, vadovaujamas L.PIiaterio, puolė ir perėmė ginklų
krovinį, vykusį į Dinaburgo karinę tvirtovę, o sentikių būrys
užpuolė sukilėlius ir pasisavino ginklų siuntą bei suėmė
kai kuriuos sukilėlius-G.R ) visi apsiginklavo, atėmė
krovinį, išvaikė sukilėlius ir suėmė patį Pliaterį. Neapsiriboję
tuo, sentikiai nuvyko į Dinaburgo ir Rezekės apskritis
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slopinti maišto ir tuo užkirto galimybę susiformuoti
besirenkantiems maištininkų būriams*4.
Atvykęs M.Muravjovas susidaro savo nuomonę apie
įvykius krašte: sukilimas - grynai dvarininkų reikalas, vals
tiečiai su retomis išimtimis |ame nedalyvauja; sentikiai at
virai išstoja prieš sukilėlius ir parodo ištikimybę .carui ir
tėvynei“. Sentikių valstiečių ir dvarininkų prieštaravimus
rusų generolas ima traktuoti kaip tautinės neapykantos
apraišką ir sentikių ištikimybės Rusijos valdžiai išraišką.
M.Muravjovas pirmasis tarp aukštųjų Rusijos valdininkų
ėmė traktuoti sentikius kaip visiškai patikimus sostui ir Ru
sijos valdžiai pavaldinius ir skyrė jiems išskirtinį vaidmenį.
Caro valdžios flirtas su sentikiais tęsėsi ir po sukilimo
numalšinimo: Rusijos vyriausybė nutarė suteikti keri kurias
lengvatas rusiį valstiečiams Lietuvoje, leido jiems keltis į
valstybines ir iš sukilėlių rekvizuotas žemes. 1864 m. lap
kričio 26 d. caras patvirtino Vakarų komiteto siūlymą rusų
valstiečiams, įkurdinamiems valstybinėse .Šiaurės vakarų
krašto* žemėse, teikti mokesčių lengvatas - trejiems me
tams atleisti nuo mokesčių už žemę ir nuo visų kitų pinigi
nių ir natūrinių rinkliavų, taip pat ir nuo rekrutų prievolės?.
Nuo 1866 m. šios lengvatos buvo taikomos visiems
rusams persikėlėliams, kurie kūrėsi valstybinėse ir
konfiskuotose Lietuvos žemėse. Lietuvos sentikiai buvo
jau ne persikėlėliai, o vietos gyventojai, dauguma jų žemę
nuomavo. Norint gauti rusų persikėlėlių lengvatas, reikėjo
gauti žemės iš valstybinio žemės fondo. Nemaža dalis
Uetuvos sentikių siekė gauti (ir gavo) rusų persikėlėlių sta
tusą. Sentikiai valstiečiai naudojosi galimybe padidinti
savo žemės valdas, nuomininkai ir bežemiai siekė sukurti
savarankiškus ūkius. Žemės prašė tiek daug sentikių, kad
vietos valdžia nerado galimybės visų patenkinti. Kauno
gubernatoriaus M. Muravjovo duomenimis, 1864 m. pa
baigoje gubernijoje buvo paduota trys tūkstančiai
pareiškimų žemei gauti (iš jų 2455 padavė sentikių šeimos,
460 - atsistatydinę žemieji rusų tarnautojai, 326 stačiatikių šeimos)3.
1863-1867 metais .Šiaurės vakarų krašte* buvo
išdalinta 814 ūkių iš valstybinio žemės fondo, šešiose
gubernijose buvo naujai įkurdinta 2930 stačiatikių ir
sentikių šeimų, žemės gavo 16332 rusų kilmės vietinių
kumečių šeimos, 9858 žemieji pareigūnai ir 37 stambūs
žemvaldžiai. 1867-1868 m. Kauno gubernijoje buvo
sukurtos 165 rusų gyvenvietės, kuriose apsigyveno 1205
šeimos, joms teko 18738 dešimtinės žemės, paskirta
109825 rublių piniginė pašalpa, taip pat skirta miško.
Dauguma gavo 9 -1 2 dešimtinių žemės sklypus (1867 m.
- po 15-20 dešimtinių). Turėdami nedidelius žemės
sklypus, persikėlėliai negalėjo sukurti tvirtų ūkių ir turėjo
ieškoti darbo pas ūkininkus ir dvarininkus, todėl nemažai
persikėlėlių parduodavo žemę ir išvykdavo. Dėl šios
priežasties naujas Vilniaus generalgubernatorius
Potapovas 1968 m. sustabdė rusų įkurdinimą Kauno
gubernijoje, o 1873 m. Valstybės turtų ministras Livenas
įsakė nutraukti šį procesą ir Vilniaus bei Gardino
gubernijose - Rusijos valdžia ėmė sudarinėti geriau
paruoštą plačios kolonizacijos planą.
Nevisi M.Muravjovo įpėdiniai pasitikėjo sentikiais. 1868
m. generalgubernatorius Baranovas (1865-1868), o po
to generalgubernatorius Potapovas (1868-1874) galutinai
atsisakė patenkinti T.Krylovo prašymą - leisti trims
tūkstančiams sentikių sugųžti iš Prūsijos j Kauno guberniją.
Vilniaus generalgubernatoriaus Potapovo gausūs ir labai
detalūs potvarkiai dėl rusų persikėlėlių liudija, kad nebuvo
tikimasi naudos iš sentikių gyvenviečių kolonizuojant
Lietuvą. Jis pastebėjo, kad .sentikių įkurdinimas didelėmis
grupėmis paskatino jų religinj atsiribojimą, pasireiškiantį
bandymu atidaryti maldos namus, kurių iki tol jie visai

neturėjo (77-G.R). Proteguodama stačiatikybę, Rusijos
valdžia sentikių religinius įsitikinimus ignoravo irsentikystę
draudė, nors priemonės ir buvo daug švelnesnės nei
ankstyvesniais metais.
1863 m. įvykiai ir po jų sekęs Rusijos valdžios leidimas
keltis j iš sukilėlių konfiskuotas ir valstybines žemes skatino
sentikių persikėlimą į Vilniaus ir Kauno gubernijas iš
Lenkijos karalystės, Lifliandijos ir Kuršo. 1863-1874 m.
negausios sentikių šeimos iš Suvalkų gubernijos atsikėlė
j valstybines žemes Kauno gubernijoje, 1867 m. sentikiai
valstiečiai iš valstybinių žemių Kuršo gubernijoje persikėlė
į Kauno guberniją. Sentikių persikėlėlių nebuvo daug, ir
bendras rusų gyventojų skaičius .Siaurės vakarų krašte“
liko maždaug pastovus. Taigi archyviniai duomenys
prieštarauja plačiai paplitusiai nuomonei, kad Lietuvoje
sentikiai apsigyveno tik po 1863 m. sukilimo.

SENTIKIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE
Pilnų ir patikimų statistinių duomenų apie Lietuvos sen
tikius XVIII a. nėra. Todėl tikslų sentikių skaičių nustatyti su
dėtinga Istorinėje literatūroje pateikiami įvairūs duomenys.
Lenkų istoriko TKorzono duomenimis, 1791 m. (teritorijoje
po I padalijimo) Lietuvos - Lenkijos valstybėje galėjo būti
100 tūkst sentikių arba 1,1 proc. visų gyventojų, kurių tuo
metu buvo priskaičiuojama apie 8,79 mln. Tikėtina, kad
dauguma sentikių telkėsi šiaurinėje ir rytinėje Respublikos
dalyse, ty. LDK žemėse, kur buvo įsikūrusios jų pirmosios
gyvenvietės, vėliau dar gausiau apgyvendintos.
Archyviniais duomenimis, XIX a. 3 dešimtmetyje Vilniaus
gubernijoje, kuriai tuo metu priklausė ir Kauno gubernija,
buvo 18-19 tūkst sentikių'. Tačiau ši oficiali rusų mokes
tinių luomų gyventojų apskaita buvo nepilna ir neatspin
dėjo realios padėties. Manau, kad XIX a. pirmame trečda
lyje Vilniaus gubernijoje galėjo būti 40-42 tūkst. sentikių.
XIX a. 6 dešimtmetyje pirmą kartą pasirodė oficialūs
statistiniai duomenys apie sentikius Lietuvoje. Tuo metu
Vilniaus ir Kauno gubernijose kartu paėmus buvo apie 27
tūkst sentikių. Žinoma, kad oficialūs valdžios duomenys
apie sentikius Rusijos valstybėje nuo kelių iki dešimties
kartų neatitiko tikrojo sentikių paplitimo masto. Tikėtina,
kad neatitikimo mastai Lietuvoje buvo kur kas mažesni.
Todėl XIX a. 7 dešimtmetyje Vilniaus ir Kauno gubernijose
galėjo būti 50-55 tūkst sentikių.
XIX a. antroje pusėje - XX a. pradžioje oficiali statistika
apie sentikius Rusijos imperijoje pilnėjo ir tįkslėjo. 1915
m. Kauno gubernijoje buvo 50241 sentikis®- o Vilniaus
gubernijoje (1913 m. duomenys) - 30478 sentikiai9. Priva
tūs ir akademiniai tyrinėtojai vieningai teigė, kad valdiškos
sentikių statistikos Rusijoje duomenys buvo sumažinti nuo
4 iki 10 kartų. (Atsiliepimai apie 1912 m. visuotinį Rusijos
imperijos gyventojų surašymą). Todėl ir XX a. antrojo
dešimtmečio oficialūs duomenys apie 81 tūkst sentikių
Vilniaus ir Kauno gubernijose laikytini minimaliais. Sentikių
tuo metu galėjo būti 80-100 tūkst. žmonių.
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Kazimieriečių vienuolynas
Čikagoje
S u š v . K a z i m i e r o s e s e r ų v i e n u o l y n o l i t u a n i s t i n ė s b ib lio 
t e k o s ir t a u t o d a il ė s m u z i e j a u s v e d ė j a s e s e l e P e r p e t u a s u s ip a 
ž in a u 1 9 9 2 m e t ų ž i e m ą , k a i s a v o s t u d ij o m s r in k a u m e d ž i a g ą
l i e t u v iš k o s e Č i k a g o s k u l t ū r o s į s t a i g o s e .
Š v . K a z im ie r o s e s e r ų v ie n u o ly n a s Č ik a g o je —
d id ž ia u s ių

k u l t ū r o s ir š v i e t i m o c e n t r ų

s u t v a r k y ta m e lie tu v iš k a m e

—

v ie n a s

įs ik ū r ę s g r a ž ia i

M a r g u o t o p a r k e . Iš t o l o m a t y t i

d i d i n g i r a u d o n ų p ly t ų g o t i š k i r ū m a i . V i e n a i b e l s t i s į t o k i u s
p a s la p tin g u s n a m u s b u v o n e d r ą s u , to d ė l t e b e s u d ė k in g a
m ie la m

p a ly d o v u i —

k a im y n in ė s p a r a p ijo s k u n ig u i V la d u i

M a ž r im u i, ž e m a ič iu i n u o S k u o d o .
P a č ią

p ir m ą

d ie n ą

s e s e lė

P e rp e tu a

s u p a ž in d in o

su

v ie n u o ly n u : a p r o d ė g y v e n a m ą s i a s p a t a l p a s , iš k ilią b a ž n y č i ą ,
b ib lio t e k a s , m u z ie jų .

Po

a p ž iū r o s , ž in o m a , v ie n u o ly n o

v a l g y k l o j e b u v o m e p a v a iš in t i s o č ia is p ie t u m i s . V ė lia u s e s e lė
P e r p e t u a m a n e k a s d i e n p a s i t i k d a v o ir p a l y d ė d a v o į litu a n is 
t in ę b ib lio t e k ą , t a r s i s e n ų j ų lie t u v iš k ų k n y g ų p a n t e o n ą , ir č ia
d a ž n i a u s i a i p a l i k d a v o v i e n ą . M ie lo ji p a l y d o v ė , n o r s b ū d a m a
la b a i u ž im t a , r a s d a v o m i n u t ę l a ik o ir v is n e š d a v o ir n e š d a v o
įv a ir ia s is t o r in e s k n y g a s , p a č i o s r e d a g u o t u s le id in iu s , p r a t im ų
s ą s iu v in iu s m a ž i e s i e m s , k a t e k i z m u s , s e s e l ė s G r a t i o s L is t a itė s
p a r e n g t ą „ A lo o k a t C h r i s t m a s D e c o r a t io n s " ( . K a l ė d ų e g lu č ių
p u o š y b a " ).

P e r tr u m p ą a to k v ė p io

v a la n d ė lę

u ž k a lb in a u

s e s e lę P e r p e tu a :

Kokios šv. Kazimiero seserų kongregacijos (brolijos)
įsikūrimo ištakos ir kas turėjo garbę būti Jos signatarais?
—

M in t į J A V įk u r ti lie t u v a ič ių v i e n u o l y n ą k ė l ė lie t u v ia i k u n i

g a i s a v o s u e ig o s e

1 8 9 6 m ., 1 9 0 3 m . S u m a n y m ą re a liz u o ti

A p v a iz d a p a š a u k ė K a z im ie r ą K a u p a itę .
N u o 1 8 9 9 m . ik i 1 9 0 1 m . iš L ie t u v o s a t v a ž i a v u s i K a z im ie r a
gyveno

pas

b r o lį k u n . A n t a n ą

K a u p ą S c r a n to n e . Š ia m e

m ie s t e ji p ir m ą k a r i ą p a m a t ė v ie n u o l e s , ir m in t is t a p t i v ie n u o le
u ž v a l d ė j o s s ą m o n ę . N e r i m o ir g r įž u s i į t ė v i š k ę ( R a m y g a l ą )
—

a n o t . K e i d o š i ų O n u t ė s " , p a s ą m o n ė j e k n i e t ė j o įg y v e n d in t i

g ė r i o s ą v o k ą . Ž in o d a m a s K a z i m i e r a s s v a jo n ę , k u n .
k a s ja i p a t a r ė v a ž iu o t i į Š v e i c a r i j ą , —

A . M ilu 

t a d a g a l ė s i a n t i įg y v e n 

d in t i k iln ų jį t r o š k i m ą . I n g e n b o h l y j e k e l e r i u s m e t u s p a s i m o 
k iu s i h u m a n i t a r i n i ų

m o k s lų , K a z im ie r a įs ip r a š ė p r iim a m a į

n o v i c i a t ą p a s s e s e l e s m o k y t o j a s , n e s s a k ė s i n o r in t i s u s i p a 
ž in t i s u v ie n u o l i ų g y v e n i m u ir s t e ig t i l i e t u v a ič ių v i e n u o l y n ą .
P r a š y m a s b u v o p a t e n k i n t a s . J A V k u n i g a i s u s i d o m ė jo I n g e n b o h lio s t u d e n t ė m i s ir s u r a d o j o m s g l o b ė j ą k u n . A n t a n ą S t a n iu k y n ą . K u n . A . S t a n i u k y n a s k r e i p ė s i į s a v o o r d i n a r ą v y s k .
J o n ą S h a n a h a n ą , p r a š y d a m a s p r iim ti g lo b o n

b e s ik u r ia n tį

lie t u v a ič ių v i e n u o l y n ą . V y s k u p a s s u t ik o . B e t o , jis t r im a t v y k s 
t a n č i o m s lie t u v a it ė m s s u r a d o p r i e g l a u d ą b e i m o k s l o ž i d i n į

2. Koreckij R O ro e k d n ik a c h v Kovenskoj g u b em iji / / P a m e tn a ja knižka

p a s M a r ijo s N e k a l t o s Š i r d i e s T a r n a ič ių v i e n u o l e s S c r a n t o n e .

Kcvenskoj gubemiji na 1863 god- Kovno, 1863.- Otdel 2. -S.36-37.
3. VUereldj vestnik. -1863.- Ne 127.
4. Muravjov M. Zapiski evo ob upravtenii Sevemo-Zapadnim kraje i ob
uemirienii v niom metieža, 1863-1866//Ruskaja starina. -1882-Nojebre
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5. Sbornik pravitelstvenych rasporeženij po vodvoreniju ruskich
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6. Stankevič A. Očerk vozniknovenija ruskich poseBenij na Litve.- Vilnia,
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9. PKVT na 1913 go d.- Vilnia, 1913.

T r y s b ū s i m o s lie t u v a ič ių v i e n u o l y n o p r a d i n i n k ė s —

K a z im ie r a

K a u p a i t ė , J u d i t a D v a r a n a u s k a it ė ir A n t a n i n a U n g u r a i t y t ė —
A m e r ik ą p a s ie k ė

1 9 0 5 m . s p a lio

p a b a ig o je .

P o tru m p o s

v ie š n a g ė s S c r a n to n e , p a s šv. J u o z a p o p a r a p ijo s k le b o n ą ,
t r iju lė b u v o p a l y d ė t a p a s M a r i j o s N e k a l t o s Š i r d i e s s e s e r is .
P e r p u s t r e č i ų m e t ų , p r a m o k u s i o s a n g l ų k a l b o s ir s u s i p a ž i 
n u s io s s u p e d a g o g ik o s d ė s n ia is , jo s p a s ir e n g ė v ie n u o lių
g y v e n i m u i. 1 9 0 7 m . r u g p j ū č i o 3 0 d . p a d a r ė n e t u r t o , s k a is t y 
b ė s ir k l u s n u m o į ž a d u s . N u o t o s d i e n o s t r y s š v . K a z i m i e r o
s e s e r ų p ir m t a k ė s v a d in o s i: K a z i m i e r a —
—

S e s u o Im m a c u la ta , A n ta n in a —

S e s u o M a r ija , J u d ita

S e s u o C o n c e p t s . I š v a ž ia -
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vusios į Mt. Carmelį, 1908 m. sausio mėnesio pradžioje kun.
lietuvišką akiratį. Motinos Marijos Kaupaitės Lietuvos istorijos
A. Staniukyno rūpesčiu savo parapijoje atidarė mokyklą.
ir gramatikos pamokos papildė šeštadienio mokykloje įgytas
Keliais sakiniais pravartu apibūdinti kun. A. Staniukyno žinias ir palaikė tėvelių įžiebtą tautinės sąmonės kibirkštėlę.
asmenį. Šis taurus kunigas mokėjo vienuolika kalbų.
Vienuolyno lietuviška biblioteka masino savo leidiniais. Pirmą
Studijavo Romoje, Fribourge, Jeruzalėje, jgijo teologijos
lietuviškai perskaitytą knygą „Palangos Juzė“ skaičiau trejetą
daktaro laipsnį. Grįžo į Lietuvą, tikėdamas Seinų seminarijos kartų. Kai 1936 m. nuvažiavau į Kauno Vytauto Didžiojo
vyresnybės užuomina gauti profesoriaus vietą. Deja, pasimirė universitetą studijuoti lituanistikos, buvau perskaičiusi visą
vysk. A. Baranauskas, A. Staniukyno užtarėjas. Seminarijos vienuolyno knygyne buvusią grožinę literatūrą.
vyriausybė, žinodama, kad Staniukynas didelis „litvomanas“,
Smulkiau papasakokite apie savo šeimą.
jį ignoravo. Eruditas kunigas buvo skiriamas į mozūrų
— Tėvelis — kilimo žemaitis iš Šeduvos. Mamytė dzūkė
parapijas ir už lietuvybės palaikymą per porą metų buvo
keliamas į šešias parapijas. Dėl sulenkėjusių klebonų intrigų iš Lazdijų. Susituokė JAV, Šenadorio (kaip sako lietuviai) mies
tapo klajūnu. 1904 m. kun. Antanas Milukas, kuriam buvo telyje, kuris garsėjo kaip lietuvybės centras. Tais metais ten
žinoma vargana šio klajoklio kunigo padėtis, pakvietė jį buvo spausdinamas „Garsas Amerikos Lietuvių“. Pranciškų
emigruoti į JAV. Kun. A. Staniuky
nas sutiko ir po poros savaičių
buvo priimtas į Harrisburgo, Pa.,
dieceziją, paskirtas Mt. Carmelio,
šv. Kryžiaus bei Shamokino para
pijų klebonu ir įsipareigojo globoti
besikuriančią lietuvaičių vienuo
liją. Kunigas pasišventusiai rūpi
nosi vienuolijos materialine bei
dvasine gerove: tarsi elgeta vaikš
čiojo po lietuvių parapijas ir na
mus, rinkdamas aukas ir ieškoda
mas pašaukimų. Jojo rūpesčiu
pastatytas pagrindinis vienuolyno
pastatas Čikagoje. Trylika metų
vienuolijos gerovė buvo klebono
gyvenimo prasmė. A. Staniuky
nas mirė 1918 m. gruodžio 15 d.
Po kun. A. Staniukyno mirties
vienuolijos gerove daugiausia
rūpinosi šv. Kazimiero seserų
kongregacijos įsteigėja, nuo
1913 m. generalinė vyresnioji
Motina Marija Kaupaitė. Josios
kadencija — tai vienuolyno
klestėjimo laikotarpis: kilo
priestatai, gausėjo pašaukimų,
Sv. Kazimiero seserų vienuolynas.
augo pradžios mokyklos, buvo
dvi aukštesniosios mokyklos, dvi
ligoninės, pradėtas misijos darbas. Tačiau Motina Marija ir Prancišką Gudavičius Dievas laimino gausia dešimties vaikų
labiausiai prisimenama dėl pavyzdingo vienuoliško gyvenimo šeima. Vyriausioji, paveikta kun. Antano Staniukyno įtakos,
1909 m. įstojo į šv. Kazimiero vienuolyną, gavo Anastazijos
ir pamaldumo. Mirė ji 1940 m. balandžio 17 d. Nuo 1941 m.
vardą ir ten išgyveno septyniasdešimt dvejus metus. Jos pa
kalbama malda Motinos Marijos beatifikacijai išmelsti.
Beatifikacijos byla —1988 m. pradėtas pirmasis informacinis reigos buvo atsakingos: ekonomė, generalinė sekretorė, pra
džios ir aukštesniosios mokyklų vedėja. Aš Gudavičių šeimoje
procesas. Po metų Roma jai pripažino Dievo Tarnaitės titulą.
buvau penktas vaikas. 1915 m. kun. A. Staniukynas lankėsi
1992 m. beatifikacijos byla perkelta į Romą.
Gerbiamoji Sesele, klausausi Jūsų puikios lietuviškos mūsų šeimoje, gyrė seselę Anastaziją ir dėkojo tėveliams už
Dievui paaukotą gabią dukrą. Nuo tol ir aš vis dažniau
tarties, stebina nepaprasta erudicija. Iš kur paveldėjote tokią
pagalvodavau apie vienuolės gyvenimą. Po dvejų metų,
stiprią meilę Lietuvai ir jos kultūrai?
pasimirus močiutei, į laidotuves atvažiavo seselės Anastazija
— Lietuvybės meilę paveldėjau iš savo šeimos. Visada ir Motina Marija. Su jomis ir išvažiavau į vienuolyną Čikagoje.
su tėveliais kalbėjau lietuviškai, jie to iš vaikų reikalavo. Šei
Daug jėgų ir taiko skyrėte lietuviškumo puoselėjimui,
moje kiekvieną vakarą iš knygos „Skaitymai iš šventųjų gy
venimų“ (1908 m. laida) būdavo garsiai skaitomas tos die jaunųjų auklėjimui. Supažindinkite su šv. Kazimiero seserų
nos šventojo gyvenimas. Skaitydavo vyriausias vaikas. Knyga veikla, jų leidiniais.
— 1918— 1920 m. pasirodė kun. A. Staniukyno paruoštos
buvo su paveikslais, o tai vaikams įdomiausia. Be minėtos
skaitymo knygos — pirmieji šv. Kazimiero seserų leidiniai pra
knygos, laukdavome „Saulės“ laikraščio. Kartais tėtis ma
mytei garsiai skaitydavo laikraščio poskyrį „Taradaika“ (ko džios mokykloms: „Pirmoji“, „Trečioji“, „Ketvirtoji“. 1933 m.
miškus įvykius). Nuo 1914— 1915 m. lankiau lietuvišką šešta seselės Uršulė ir Kristina parengė „Švyturėlį“; „Į Šviesą“
(1937) — seselės Kristina ir Teofilė. Pirmam ir antram skyriams
dienio mokyklą šv. Jurgio parapijos klebonijoje (Philadelphia,
Pa.). Kun. Antanas Milukas buvo tos parapijos klebonas, o reikėjo lengvesnio turinio vadovėlių. Tad atsilyginti už įgytą
lituanistikos lobį ir pagausinti silpną lietuviškų žodžių žodyną
jo brolis Matas — mūsų mokytojas.
Amžinųjų vertybių reikšmę padėjo įžvelgti vienuolyno nutarėme taip: susibūrėme VDU studijavusios seselės ir pra
aplinka. Intymus bendravimas su Dievu, kun. A. Staniukyno dėjome darbą — per dvejas vasaros atostogas parengėme
keturias „Pratimų“ knygas keturioms pradžios mokyklos
lietuviški pamokslai ir paskaitos suteikė progą praplėsti
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klasėms. 1951 m. išleidome „Tėvų dovanėlę“, paskutinį mūsų
leidinį.
Be to, parengėme ir išleidome penkias laidas įvairių
katekizmų: „Mažąjį“ ir „Didįjį“ (1917 m., parengė kun. Staniukynas), „Katalikų tikybos katekizmą“ (1935 m. išvertė seselė
Kristina), „Su Jėzumi“ (1940 m., parengė seselė Uršulė),
„Dievas su mumis“ (1948 m., išvertė seselė Perpetua).
Kai 1940 m. lietuvišką eglutę papuošėme baltais
plastmasiniais šiaudinukais — pagal sodų geometrines
figūras, Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje mūsiškė tarp
kitų tautų eglučių atkreipė lankytojų dėmesį. Parodos
direktorius, išgirdęs, kad seselės Gratios Listaitės, Marijos
aukštesniosios mokyklos meno mokytojos studentės (jų būta
įvairių tautybių) papuošė eglutę savo tautai būdingomis

Sesuo Perpetua
puošmenomis, ir gavęs tų eglučių nuotraukų, paprašė seselę
parengti Kalėdų eglučių leidinį. „A Look at Christmas Deco
rations“ išleista 1945 m.
Beje, mūsų menininkės — Seselės Gratia, Mercedes ir
Rosanna, baigusios Čikagos meno institutą, pasižymėjo
gabumais taikomajam menui, dėstė meną Marijos aukštes
niojoje mokykloje. Seselės Mercedes sukurti paveikslai
puošia bažnyčių, vienuolyno ir daugelio butų sienas.
Esate tautodailės žinovė, gabi atlikėja, pati propaguojate
liaudies meną. Tai liudija Jūsų begalinė meilė kiekvienam
muziejaus eksponatui. Kieno iniciatyva motiniškajame name
atidarytas muziejus, kokia jo eksponatų istorija?

— Mano sąlytis su lietuvių tautodaile prasidėjo nuo
ekskursijų, kurias JAV lietuviams studentams organizavo
Draugija užsienio lietuviams remti, o vadovais buvo VDU
profesoriai. 1937 m. keturias dienas keliavome po Žemaitiją.
Kai privažiuodavome pakelės kryžių ar koplytėlę, prof. Ignas
Končius sustabdydavo autobusą ir aiškindavo kryžiaus ar
koplytėlės puošmenas.
Lietuvių tautodailės instituto Čikagos padalinys penkerius
metus buvo prisiglaudęs vienuolyno patalpose. Buvau įparei
gota jį globoti. Instituto audėjos rinkdavosi šeštadieniais. Po
paskaitos apie audimo bei raštų techniką jos sėsdavo prie
didelių staklių ir iki pavakarių ausdavo. Ilgainiui, sužavėta
audėjų darbais, ir pati panūdau austi. Kai pagaliau išmokau,
vienas mano austas sieninis kilimėlis pateko į parodą Kana
doje. Audimo kursams vadovavo ir paskaitas skaitė Aldona
Veselkienė, žymios dailininkės ir garsios audėjos Anastazijos
Tamošaitienės sesuo. A. Tamošaitienė mokė audėjas ir
gobelenus austi. Jos vyras dailininkas Antanas Tamošaitis
skaitė paskaitą apie kraičio skrynių tapybą ir pats muziejaus
kraičio skrynią papuošė tautodailės motyvais.
1920 m. vysk. P. Karevičius mūsų seselėms pasiūlė
tautodailės filialą atidaryti Lietuvoje. Penkios seselės išvažiavo
į Lietuvą ir įsikūrė Pažaislyje. Jas palydėjusi Motina Marija
Kaupaitė po metų grįžo į Ameriką su pilna skrynia įvairiausių
audinių ir medžio drožinių. Kitos seselės iš Lietuvos taip pat
parvežė juostų, staltiesių, rankšluosčių ir net didelį grindų
kilimą. 1935 m. antrą kartą Lietuvoje viešėjusi Motina Marija
grįžo su dviem skryniom tautodailės turto. Tokia buvo
muziejaus pradžia 1938 m. Pasaulinėje parodoje Niujorke
Lietuva turėjo paviljoną. Kai 1939 m. Europoje prasidėjo
Pasaulinis karas, Lietuvos paviljono komitetas ekspoziciją
išdalijo įvairioms lietuviškoms įstaigoms. Mes gavome „Vargo
mokyklos“ skulptūrą, tris vitrinas, kėdžių ir keramikos. Kai
1944 m. lietuviai emigrantai prisiglaudė Vokietijos lageriuose
ir jiems siųsdavome mūsų Šv. Kazimiero akademijos
moksleivių paaukotą maistą, šie kai kada atsilygindavo savo
kūryba, papildydami mūsų tautodailės rinkinį kryžiais,
lėkštėmis, statulomis ir kostiumais. 1953 m. Šv. Kazimiero
akademija išsikėlė į naują pastatą, tada ištuštinome paketus,
skrynias ir sukauptus lobius išstatėme viešam apžiūrėjimui.
Nuostabą kelia Jūsų vadovaujama lituanistinė biblioteka,
turtingi, gerai tvarkomi jos katalogai. Kaip knygos pasiekė
vienuolyną? Ar seniai Jūs vadovaujate šv Kazimiero seserų
lietuviškai bibliotekai?
— Nuo jaunų dienų lankydavau viešas bibliotekas, kai
kas mane vadindavo knygų kirminu („book worm“)... Įstojusi
vienuolynan 1917 m., radau lietuvišką knygyną. Po kun.
Staniukyno mirties jo lietuviškos knygos papildė mūsų lenty
nas, žurnalai „Ateitis“, „Draugija“, „Dirva“, „Šaltinis“, „Baž
nyčios tarnas“ ir „Tėvynės sargas“ irgi prisiglaudė mūsų kny
gyne. Vėliau knygynui daug dėmesio skyrė Motina Marija.
Josios pastangomis knygų ir žurnalų gaudavome iš Lietuvos,
iš Draugijos užsienio lietuviams remti (DULR). Knygų atsiųs
davo Vilniaus universiteto biblioteka, dažnai ir pavieniai
geradariai.
Kai 1946—1950 metais išvietinti lietuviai apsigyveno
Čikagoje, jie naudojosi mūsų biblioteka. Ne vienas išeivis
stebėjosi radęs tvarkingą ir turtingą knygyną.
Jau dvidešimt metų prižiūriu biblioteką ir muziejų,
stengdamasi išsaugoti lietuvių kultūros vertybes.
Dar kartą dėkoju Jums, miela sesele Perpetua, už
pasiaukojamą darbą Lietuvos kultūros labui. Ilgų ilgų gyvenimo
metų, sveikatos ir kūrybinės ugnelės Jūsų jaunatviškai ir
neramiai Dvasiai.
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SUGRĮŽIMAI

Dailininkas Antanas TAMOŠAI
TIS - vienas iškiliausių lietuvių liau
dies meno tyrinėtojų ir propaguotojų.
Gimė 1906 m. Šakių apskrities Barzdų
kaime. 1929 m. baigęs Kauno meno
mokyklą, dėstė dailę įvairiose mokymo
institucijose, vadovavo ekspedicijoms,
rinkusioms liaudies meno dirbinius
kaimuose. Savo moksline ir organiza
cine veikla Žemės ūkio rūmuose jis
padėjo pamatus mūsų tradicinės
kaimo tekstilės atgimimui ir
modernizacijai, jos peraugimui į smul
kiąją
pramonę.
Prieškaryje
A. Tamošaitis išleido nemaža leidinių
apie įvairias liaudies dailės sritis. Tarp
jų reikšmingiausi buvo 1931 —1939 m.
pasirodę aštuoni „Sodžiaus meno“
tomai. Savita A. Tamošaičio liaudies
meno interpretacijapadarė didžiulę, iki
šios dienos neišblėsusią įtaką lietuvių
liaudies tekstilės, tautinio kostiumo
raidai.
Po II-ojo pasaulinio karo
A. Tamošaitis pasitraukė į Vakarus.
Gyvendamas Kanadoje, aktyviai daly
Antanas TAMOŠAITIS ir Laima LUKOŠEVIČIENĖ Kanadoje, Gananoque, 1993 m. rugsėjo 14 d.
vavo visuomeninėje bei kultūrinėje
lietuvių veikloje. Naudodamasis iš
Lietuvos išsigabentais archyvais ir kolekcijomis, išleido knygas Antanas Tamošaitis — apie liaudies meno rinkimą
„Lithuanian National Costume", 1979 („Lietuvių liaudies
ir šviečiamąją veiklą tarpukario Lietuvoje.
kostiumas“), „Lithuanian Easter Eggs“, 1982 („Lietuvių
margučiai“) ir Lithuanian Sashes“, 1988 („Lietuvių juostos“).
1993 m. birželio mėnesį Antanas Tamošaitis pirmą kartą
- Mano tėvai buvo ūkininkai Barzdų kaime, Šakių
po karo atvyko į savo tėvynę.
apskrityje, seniau priklausė Griškabūdžio parapijai. Jablonskio
Gyvas, energingas ir nenuilstantis dailininkas jau buvo sodyba buvo už 2 km nuo mano tėvų. Mano tėvas caro laikais
subrandinęsplanus visą sukauptą liaudies meno turtą parvežti 18-a metų buvo kaimo seniūnu. 64 gyventojai buvo. Iš caro
į Lietuvą, įsteigti ne tik muziejų, bet irpraktinės veiklos centrą, buvo gavęs visokių medalių, už nuopelnus, gerai administravo.
kuriame jaunimas galėtų mokytis austi, naudotis gausia ir Nebuvo baigęs gimnazijos, bet rusų kalbą gerai mokėjo.
Mes augom aštuoni vaikai, keturios mergaitės, keturi ber
vertinga jo biblioteka.
Praeitų metų rudenį Dailės muziejaus darbuotoja Laima niokai. Aš buvau pats vidurinis. Mano visi giminės jau išmirė.
Lukoševičienė tris mėnesius darbavosi Kanadoje, Gananoque, Neturiu Lietuvoj nei brolių, nei seserų. 2 broliai buvo kunigai.
2 sesetys buvo pradžios mokyklos mokytojos. Vienas brolis su
kur dailininkas gyvena, kolparengė išsiuntimui A. Tamošaičio šeima
ir mano sesuo su šeima, mokytoja, išvežti buvo j Sibirą.
fondą: biblioteka - apie 3000 knygų; senoviškų visų regionų Sesuo dvidešimt metų ten buvo, gavo kaulų džiovą ir mirė (...)
tautinių drabužių rinkiniai; audiniai; 136 vnt. įvairių regionų
Aš turėjau mokytojus pradžios mokykloj labai tokius
prijuosčių; 125 vnt. įvairių regionų X V III-X IX a. juostų; patriotus. Vienerius metus prieš didįjį karą dar mokiausi
55 vnt. A. Tamošaitienės austų juostų, audiniai, austi pagal mokykloj. Pirmam antram skyriuj pradžios mokykloj nemokino
A. Tamošaičio projektus; Kanadoje, JAVgy\>enančių lietuvių rusiškai. Po karo toks Staugaitis, didelis patriotas ten dirbo,
audėjų - Liudos Sendžikienės, Gražinos Urbonienės, Marytės tai aš ten deklamuodavau eilėraščius. Aš turėjau 2 pavardes:
Girčienės ir kitų —juostos; 29 A. Tamošaitienės austi kilimai, vieną pavardę, o kitą - pravardę. Pas mus kaime kiekvienas
3 A. Tamošaičio kilimai; Anastazijos ir Antano Tamošaičių gyventojas turėdavo antrą, išgalvotą. Tai mano buvo „Napelis“.
Tik į mokyklą nuėjęs sužinojau, kad aš - Tamošaituks. Kai
archyvas, 2000 vnt. margučių rinkinys ir kt.
nuėjau į mokyklą, buvau mažas, šešerių metų, negalėdavau
Taigi dėžės supakuotos, ir mes jų laukiame.
O vasarą, susitikimuose su Vilniaus visuomene, dailininkas drabužių pasikabint. Tai vaikai mane pakeldavo. Karo metu
prisiminė savo veiklą Lietuvoje nepriklausomybės metais. toks vokiečių kareivis mokino jau lietuviškai, paskui įstojau į
1918 m., kai nepriklausomybę paskelbė. Taigi
Pateikiameskaitytojuijo vaizdingą, autentišką pasakojimą, kurį gimnaziją.
išsimokslinau
ir dirbau būdamas Lietuvos, taip sakant,
parengėme pagal magnetofoninį įrašą, beveik netrumpinę ir produktas. Gerai ministerius senus pažinojau, irjaunus. Buvau
netaisę.
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tarsiuosi su komitetu, kokia kaina. Grįžom atgal. Mikėnas
atsisakė. Į Latviją išvažiavo kito kažkokio tai darbo dirbti. Aš
tada pradėjau ieškoti, kas galėtų man padėti. Samuolį aš gerai
pažinojau. Jis jau buvo baigęs tapybos studiją pas Vienožinskį
ir pragyvenimui bažnytinius paveikslus piešdavo. Tai
pagalvojau, kad jis man labai jau geras kompanionas. Tai per
savaitę aš tuos piešinius padariau. Angeliukų visokių ten šiaip,
kolonas tokio marmuro lyg tai. Nuvežiau, o ten buvo atlaidai.
Susirinkę gal 20 kunigų. Aš ištiesiau tuos piešinius, tai visi per
stalą taip ir paleido. Jie ten lenkiškai šnekėjo, tai, sako,
dailininkai atvažiavo. Klebonas kalbėjo lietuviškai, bet jo
šeimininkė lenkė buvo. Visi aplink lenkai buvo. Tai visi
peržiūrėjo, kunigai pagyrė, kad čia menas, va, taip gražu viskas.
Klebonas pasikvietė mane į šoną, sako: „Kiek?“ Sakau: „3000
litų.“ Gera suma tais laikais buvo, 1925 metais. Sako: „Aš
duosiu dažų, viską, bet turiu su parapija susitarti.“ Per pamokslą
pasakė, kad susirinktų komiteto nariai, sako, kad menininkai
už pusdykę bažnyčią maliavos. Už kokios savaitės, sakė, praneš.
Už savaitės, žiūriu, atvažiuoja
arkliais ten, kur aš gyvenu,
karieta, jaunas vyras išlipa.
Klausia, kur dailininkas
Tamošaitis gyvena. Klebono
laišką turi. Atidarau —kviečia
atvažiuoti, įdėta 300 litų kaip
garantija, iš anksto. Aš tuoj pas
Samuolį važiuoju. Jam 150 litų.
Motina tuoj supakuoja baltinių. O
tas, kuris atvažiavo, buvo lenkų
gimnazijos 6-os klasės mokinys,
klebono šeimininkės brolis. Jis
tuoj mums, jauniems žmonėms,
pradėjo pasakoti, kad daug
lenkaičių pažįsta, visus dvarus
gerai žino. Mus nuveš tų dvarų
aplankyt, ten arbatos išgert,
susipažint, pašokt. Niekas kitas
jam nerūpėjo: visus tuos 25 kmjis
apie tai šnekėjo, džiaugėsi, kad
draugų turės per vasarą tenai.
Nuvažiavom. Dvi savaites, sako,
ailsėkit, davė gerai valgyt,
veicarkėse, vienam gale vienam,
kitam gale kitam nakvot, gėlių, gal dėl to, kad šeimininkė turėjo
Antanas TAMOŠAITIS susitikime su Vilniaus visuomene. 1993 m. birželis.
sesutę 15-os ar 16-os metų.
Ramūno VIRKUČIO nuotrauka.
Žiūrėjo, kad čiajau man bus gera
Klausdavo, ar čia visos mokyklos surašytos, ar dar yra tokių, kompanija. Tiek stengėsi visą laiką. O tas mano draugas
kur ne. Užbaigę tą bendrąjį skyrių, kiti išvažiavo. Vizgirda, kiti Samuolis tai žiūrėjo tarnaičių, —gražių labai buvo. Mes du
išvažiavo dėstyti į gimnazijas, o aš Kaune pasilikau. Stengiausi mėnesius piešėnt ten, važinėjom po apylinkes, po apleistus
gerai dėstyti. Pinigus iš savęs uždirbau, tai taip sau laiko lenkų dvarus. Žodžiu, užsibaigė ten visa mūsų vasara, lenkės
negaišau. Atsikėlęs tuoj fotografijas retušuodavau. Paskui kviesdavo vis į svečius ir norėdavo, kad angeliukai įjų dukteris
lankiau grafikos studiją ir Vienožinskio studijoj metus laiko būt panašūs. Buvo prisiskaičiusios visokios romantikos apie
tapybą. Bet ta tapyba vyko priešpiet, o aš turėjau mokytojaut, tai, kaip Rafaelis, kiti ten piešė.
Kai grįžau, tai visi mano draugai Meno mokykloj pradėjo
tai aš užsirašiau į Gaizeko studiją grafikos mokytis. Pttskui
baigiau grafikos studiją dar ir pas Vienožinskį metus.
kalbėt, kad reikia suorganizuot tokias dirbtuves. Mes ten
Vieną kartą, man besimokant Meno mokykloj, dar tam mėginom suorganizuot, bet paskui aš niekur nevažiavau. Meno
bendram skyriuj, klebonas, žiūriu, vaikštinėja, kažko ieško. mokykloj mokydamasis užeidavau į Čiurlionio galeriją, —ten
Sakau jam, kad čia baigiasi mokslo metai, mes nusiimam savo kieme buvo, —ir piešdavau audinius visokius, labai buvau
darbus. Ojis sako: „Aš ieškau, kas man bažnyčią išdekoruotų, pamėgęs. Mano tėviškėj daug buvo senoviškų prijuosčių.
profesorių kokį.“ Sakau, kad studentai —irgi gerai. Sako: „Dar Molina gera buvo audėja, tai prisižiūrėjęs buvau, - ausdavo,
geriau.“ Pagalvojau —aš toks nedidukas, —jokio įspūdžio. o aš, vaikas, padėdavau įverti siūlus, paduot. Bet labiausiai
Pamačiau Mikėną. Sakau: „Mikėnai, ateik čia pasikalbėt su mėgdavau, kada baigia apmest, lieka tušti mestuvai, tai
klebonu.“ Klebonas tuoj prašo atvažiuoti. Į Vandžiogalą, 25 atsisėdęs —juos sukt. Aš tokius mestuvus, kai važiavom į
kilometrai. Nuvažiavom. Paėmėm dar Grybą, skulptorių. Mes Kanadą, Anastazijai padariau. Per trisdešimt metų ašjai visus
metimus apmesdavau. Aust ji manęs nelabai priimdavo. Jeigu
dviračiais 25 km nuvažiavom. Ten apžiūrėjom bažnyčią ištinkuota, nedidelė. Aš nufotografavau. Sakau, kad pinna tą patį audeklą - kielesnį sumušimą turėdavau, tai jau negerai
padarysime piešinukus, maždaug, kaip atrodytų. Ir tąsyk jau būdavo.
baigęs gimnazijos 6 klases ir paskui nuvažiavau į Kauną, stoli
j Meno mokyklą. Mokyklos dar nebuvo, buvo paišybos kursai.
Vienožinskio suorganizuoti. Tai aš j tuos kursus. O gimnazijos
kitų klasių egzaminus laikiau eksternu. Įstojau aš į tuos kursus,
išlaikiau, perėjau į antrą kursą, bet nebuvo patalpų. Seni namai
buvo, ir rengėsi statyti Meno mokyklos rūmus Kaune, Žaliajam
kalne. Tai aš turėjau metus pertraukti ir palaukti išlaikęs
egzaminus. Tąsyk tokią tarnybą gavau Finansų ministerijoj bylas suraišiot. Vaikas buvau tada, 15-os—16-os metų. Paskui
atsidarė Meno mokykla - pastatė rūmus 1922 m. Aš turėjau
fotoaparatą ir fotografavau. Gyvenime man daug padėjo ekspedicijoms kada reikėjo vadovaut ar ką - tas fotogra
favimas. Meno mokykloj buvo du skyriai. Iš viso mokytis —
šešeri metai. Treji metai —įsigyt mokytojo teises, kiti treji melai
—diplomuotas dailininkas. Tai aš po trejų metų gavau jau
Kaune dėstyti, Mokytojų seminarijoj. Trūko mokytojų. Ir
kažkur kitoj mokykloj gavau. Įsitaisiau motociklą iš vienos
mokyklos. Išsispausdinau kortelę —ar keturiose mokyklose.
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Taigi vieną dieną aš ten piešiau, - matot, mums buvo
dėstoma ornamentika, prijuosčių, kokių kaime turėjom, ten
buvo didelis rinkinys, o Galaunė sako man: „Gal norėtum
vasarą rinkti liaudies meną?“ 1926 m. vasarą. 1925 m. aš tepiau
tą bažnyčią, o 1926 m. jau buvau baigęs bendrąjį skyrių. Išsiuntė
mus tris: Rimtą Kalpoką, Juozą Mikėną ir mane. Nutarė, kad
j Žemaitiją mus. Bet kiekvienas mes rinksim savo kraitį,
užrašysim ir galerijai pristatysim. Kiekvienas gausim šiek tiek
pinigų išpirkimui, jeigu kas nedovanos, popierius iš Švietimo
ministerijos, kad mes turim teisę pradžios mokyklose apsistot.
Tai mes pirmiausia traukiniu nuvažiavom į Telšius. Ten kiekvienas po dviratį, pasiskirstėm, nuvažiavom į pradžios
mokyklą, suradom mokytoją, parodėm ministerijos popierius,
mums leido dėti ten eksponatus ir nakvoti. Ant rytojaus
išvažiavom dviračiais į apylinkę. Vienas einam į vieną, kitas į kitą sodybą. Kiekvienas vedam dienyną, užrašincjam. Visa
bėda, kad mes tada nebuvom tikri liaudies meno rinkėjai.
Dokumentacija buvo problema. Dienyne užrašydavom, kad
klebonas gerus pietus davė, dar - iš ko gavom ir ką gavom.
Pasakė, kad dievukų nevogt, dėl to, kad rasdavom iškritusių
ar ką, bet skaitėsi šventvagyste. Seni įstatymai buvo, - labai
bausdavo teisėjai, kad šventą daiktą vagi. Nugriuvo kieme
koplytėlė —tai dievukai sumetami ant aukšto. Tai mes
mėginam susitart, kad vešim į muziejų - atiduoda arba šiek
tiek ir pamokam. Tai taip pradėjom darbą. Mes maždaug du
mėnesius dirbom. Ir paskui pirkinėjom, pirkinėjom, pritrūkom pinigų namo grįžt. Tai, sudėję visi, Rimtą Kalpoką
siuntėm geležinkeliu, kad pinigų atvežtų. Atvežė, ir Rimtas
Kalpokas su Mikėnu išvažiavo į Kauną, o aš pasilikau dar rinkt.
Turiu fotoaparatą... Nuvažiavau į Sedą. Ten buvo Petrauskas,
fotografas komercinis. Jis pamatė mano fotografijas ir sako:
„Kaip tu puikiai fotografuoji. Ar tu man vaizdų Žemaitijos
nenufotografuotum?“ Sako: „Aš turiu nusifotografavęs, bet
man trūksta Platelių ežero, Rietavo, Plungės kunigaikščių
Oginskių rūmų, dar kitų.“ Sakau, kad galėčiau, bet neturiu
pinigų važinėt Davė pinigų, ir lėkiau ant Platelių. Pradėjau
fotografuoti, ir toks jaunas berniokas aplink sukasi. Aš
fotografuoju ir į kaimą žvalgausi, gal dar senų rūbų ar ko.
Berniokas pramoko elgtis su aparatu. Jis norėtų būti fotografu,
kai paaugs. Sakau: „Galėčiau tau nupirkt, jei pririnksi daug
dievukų ir kitokių.“ „Tik nevogsi“, - sakau. Ir, kai grįžtu į
kaimą po mėnesio, gaunu dėžę su dievukais. Jau čia ne
muziejui, man asmeniškai. Tokių „agentų“ paskui aš turėjau
daug daugiau. Tąsyk atvažiuoju į Plungę, Plungės rūmus
fotografuoju, parką, pasišvaisčiau kapuose, kur Čiurlionis
piešdavo. Kai važiavau rinkt, Galaunė mane perspėjo: „Turi
valstybė sutartį su Varnu, kad kiyžius tik jis fotografuos. Jis
rengs parodas ir 1.1.“ Kiyžiai tada buvo populiarūs, albumas
buvo išėjęs Jaroševičiaus. Tai užėjau pas Varną pasišnekėti jis mano klasę vedė piešimo - taijis sako, kad užvieną negatyvą
duos 5 litus. „Kai rasi, - sako, - užrašyk, kur fotografavai,
daugiau nieko.“ Aš jam apie 100 nuotraukų esu padaręs. Visa
tai ėjo su jo pavarde, o man svarbu buvo tada pinigų užsidirbt.
Tai aš prifotografavau jam ir tam Petrauskui. Pamačiau
Žemaitijos žymią dalį. Rietave buvo sugriauti rūmai, žiūriu, yra marmuro figūrų ir galvų, ir cinkinių figūrų parke. Ten buvo
takai puikūs padaryti, suoleliai. Grafaitės sėdėdavo, skaitė
romanus.
Taigi užbaigiau darbus, grįžau namo. Galerijoje Galaunė
peržiūrėjo viską, kas buvo sudėta. Palikau tą dienyną, norėčiau šiandien paskaityt, ką ten rašiau. Dabar skaitau vieną
knygą, - iš Lietuvos kažkas sudarė statistiką, - kad surinkta
1000 dievukų. Ir pažymėta: 600 Tamošaičio. Kadangi daug
metų Lietuvoj važinėjau ir vis rinkau. Galaunė buvo
patenkintas ir sako: „Kitais metais aš padarysiu tave galva
ekspedicijos.“ Sako: „Pasirink iš Meno mokyklos ką nors į
draugus.“ Tai aš Palaimą, Norkų Vladą pasirinkau. Penki iš
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viso, tik užmiršau kitų pavardes. Ir mes tąsyk nutarėm važiuot
į Aukštaitiją, į Biržus. Irgi pasiėmėm dviračius. Galaunė dar
supažindino, ką ten rinkt, kaip, bet aš jau žinojau. Pasiėmiau
vietos žemėlapį. Visi važiavom į Biržus. Aš pasidariau
gudresnis, kad gaut pas klebonus pietus. Užėjau įkuriją Kaune,
pasakiau, kad aš galiu už dyką jiems surašyt bažnytinius
paveikslus ir kitą turtą. Bet reikia liudijimo, kad į bažnyčias
įsileistų. Išdavė. Tai nuvažiuoju ir sakau, kad iš vyskupo
atvažiavęs —klebono šeimininkė ir duoda valgyt. Pradėjom
mes darbą. Ką per savaitę surenkam apie mokyklą kaimuose,
sudedam. Ir dar aš sau prisipirkau. Vaikai susirenka, tai sakau
jiems, kad visokius senus daiktus renku, pirštines visokias.
Duodu saldainių, kad pasakytų visiems, ko ieškau. Paskui einu
per kaimą, žiūriu - ant gonkų jau padėta senoviškų sijonų,
kitokių daiktų. Jau nereikia aiškint, viską vaikai atlieka. Tai
mes ten rinkome irgi daugiau kaip du mėnesius. Surinkom
labai daug. Keramikos, pintinių daiktų... Bet dievukų ten jau
nedaug buvo, vis mažėjo į Aukštaitiją. Tąsyk aš Galaunei pa
skambinau, kad rengiama paroda, kad jis atvažiuotų atidalyti.
Gimnazijos direktorius tada buvo daktaras Juška, astronomas,
aš jį iš Kauno pažinojau. Kaune buvau nuėjęs į paskaitą. Jis,
grįžęs iš užsienio, gavęs daktaratą, skaitė paskaitas apie vadi
namuosius paraleptinius kampus. Davė mums gimnaziją di
rektorius. Jau mokiniai rudeniop į klases susirenka. Galaunė
atsiuntė labai gražią telegramą: kaip sėkmingai dirbusi
ekspedicija, kaip dabar norinti parodyti visuomenei, kokie tur
tai slypi kaime ir 1.1. Jis pats neatvažiavo. Tada aš pats skaičiau
gimnazijos salėje paskaitą. Daktaras Juška mane pristatė, su
pažindino. Rytojaus dieną prašo, kad už kelių dienų visuomenei
paskaitą paskalyčiau. Tai ir paskaičiau apie Biržų liaudies me
ną. Tąsyk mums davė siauro geležinkelio visą vagoną, tai mes
pilną jį pridėjome pundulių (...). Galaunė buvo gana paten
kintas. Kitais metais apie Anykščius, Panevėžį tik dviese su
tokiu Andrijausku rinkom. Anykščiuose Varną sutikom - pie
šia. Vėl prašė skaityti paskaitą. Buvo'šventė tokia, ar liaudies
diena, ar kokia. Žydai sužinojo, kad menininkai du yra, kad
gal jiems padarys iškabą tokią. Vartus tokius padarė ir drobę
ten ištemps pasveikinimui. (...) Paskui dar kitais metais - Bi
čiūnui paliepė ekspediciją sudaiyt. Vėl aš drauge. Ir užėjau
tada tokį diedą - 105-ių metų. Gyvena vienam name su karve,
kad šilčiau būtų. Namelis mažas. Antanas Deveika vadinosi.
Sena tokia bobelė, davatkėlė, jį prižiūri. Viena kojajau medinė,
kita... Tikras vargšas. Kai būdavo rengiamos parodos, Galaunė
vis jį spausdindavo, - dievukų ten matosi. Švedijoj kai rengė
parodą, tai irgi jį vis spausdino. Aš jo padariau kelias nuotrau
kas, vieną negatyvą muziejus gavo. Tai užėjau pas kleboną,
jam papasakojau. Sakau: „Kaip tavo parapijoj toks vargšas,
visą laiką tik kryžius statė, ir taip skursta?“ Tai jis tuoj pakvietė
zakristijoną, liepė pusę palties lašinių atpjaut ir nuvežt tam.
Sako: „Laikrašty dar parašys, kad aš toks šykštuolis, čia nė šis,
nė tas bus.“ Papasakojau Borutai grįžęs, tai paskui jis apie tai
rašė „Mediniuose stebukluose“. Ir visur tekdavo surast jau
nesnių žmonių, kurie galėtų man padėt už ką nors. Aš jiems
fotomedžiagos, aparatų kokių dėvėtų nuperku Kaune. Iš šito
Mockaus, kur Plateliuos, po 10 metų mudu su Vizgirda, - aš
iš pradžių dviračiu važinėjau, paskui nusipirkau motociklą, o
paskui jau ir automobilį, —tai aš važiuodavau rinkt senoviškų
drabužių. Ir paimdavau Vizgirdą, kad mašina nekratytų... Nu
važiuojam į Platelius, aš ir sakau: „Ar čia toks Petras Mockus
gyvena?“ Sako: „Tai mūsų miestelio fotografas. Didelis žmogus
... ir buvo Vytauto Didžiojo metai tada. Svarstė, kaip meni
ninkai gali prisidėti. Daug ginčytasi, daug šnekėta (...). Rengė
1930 m. Žemės ūkio rūmai didžiulę parodą Kaune, taip pat ir
liaudies meno. Kreipiasi į Galaunę, kad j ispaskaitytų paskaitą
agronomams, kurie suvažiuoja iš visų apskričių, kurie orga
nizuos rinkimą. Tai bus žemės ūkis, gyvulių ūkis, pieno ūkis,
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tarpjų rankų darbai, senienos. Tai Galaunė sako, kad jis universitete skaito, kad agronomams nenori —kaime jis niekad be
veik nėra buvęs. Surinktus daiktus jam atveždavo, bet į kaimą
jis nevažiuodavo. Sako: „Aš kitą rekomenduosiu —jauną vyrą
Tamošaitį. Jis ten paskaitys, ypač, kad jie nori, jog 3 valandas
paskaita tęstųsi.“ Rūmų direktorius paskambino, kad atvykčiau
pas jį į posėdį. Sako: „Bus apmokėta, pasirenk gerai trims
valandoms su pertrauka. Ką rinkt, kaip.“ Tai nuėjau už savaitės
- ten susirinkę daugiau kaip 100-as, suvažiavę, ir aš jiems
išaiškinau, ką rinkti. (...) Rūmų direktorius po paskaitos sako:
„Užeik pasikalbėti.“ Užėjau. „Mesk mokytojo darbą, - sako,
—mes duosim pinigų, suorganizuok, kad Rūmai išeitų —
įrengimus ir visokius kitus dalykus.“ Sakau: „Neblogai.“ Sako:
„Reikėtų po pusės metų. Per pusę metų būk pasirengęs. Turi
būti vienos srities specialistas. Pas mus taip yra.“ Sakau, kad
norėčiau atsakyti už tekstilę. Aš šiek tiek moku apie tekstilę.
Iš kaimo atsivežėmstakles. Bet dabar turiu teoriškai susipažint.
Toks vokietukas pažadėjo išrašyti tekstilės katalogą: visi
tekstilės leidiniai, apie 300 surašyti. Tai man reikėjo susipažinti
su vadinamuoju lehre, siūlų pinimosi mokslu. Susipažinau su
visais tarptautiniais ženklais. Ir rusų kalba vadovėlių dar gavau.
Gerai susipažinau, kaip audinius užrašyti. Bet man viena maža
problema tokia. Jokių knygų nesuradau. Pažinojau vieną amatų
mokyklos mokytoją, kuri dėstė audimą. Ji tokia kaimietė,
išmoko praktiškai viską austi. Aš jos paklausiau, ar ji negalėtų
parodyti. Oji baisiai pavydi, —kaimo amatininkai nepaprastai
pavydūs. Tai ji man šiaip, kitaip. „Matai, - sakau, - kiek aš
turiu audinių raštų. Kokį nori pasirink už tai, kad man
parodysi.“ Taipji man parodė... 5 minutes. O paskui sakydavo,
kad Tamošaitis buvo jos mokinys. Na, tai aš gerai teoriškai
susipažinau, iš kaimo atsivežiau stakles, užsidėjau tokius 4nyčius dimus. Pradėjau žiūrinėti iš kaimo atsivežtus audinius:
tos dalys, 2-ų, 3-ų, 4-ų dalių. Išsiaiškinau suvėrimą, išsiaiškinau
pats, kodėl vieniems gaunasi toks šešėlis, kitiems - ne. Keletą
gabalų išsiaudžiau. Atsinešiau į Rūmus. Klausia, nuo ko
norėčiau dabar pradėti. Aš pirmiausia noriu geriausias kaimo

audėjas aplankyt. Pradėsiu nuo audinių. Problema buvo:
reikėjo patobulinti visų kaimo amatininkų darbą. Jie neturėjo
jau rinkos. Pirktinius dalykus visi vartojo. (...) Nieks naminių
nevartoja. Reikiajuos grąžint, kad tęstų tradiciją. Tai aš sakau,
kad norėčiau į Latviją, Estiją ir Suomiją nuvažiuot. Aš Latvijoj
buvau buvęs, nuvažiuodavau į parodas pavasarines. Ne tiek
daug kaštuodavo. Rūmai sako: „Gerai.“ Susiskambino, kiek
maždaug gali kaštuot. Man išdavė užsienio pasą. Pirmiausia į
Latviją nuvažiavau. Susitikau su Liepojos dailės (amatų) mo
kyklos direktoriumi Dzervičiu. Tas parodė kooperatyvą, kuo
jie prekiauja. Toliau —į mokyklas taikomosios dailės, kur audi
mo, kitokių dalykų mokina. Kooperatyve, kai pamačiau tuos
audinius, —matot, jų raštai kaimiški, panašūs į mūsų, bet jau
siuvinėjimai kitoki, pasiuvimas jau šiek tiek kitoks, - paklau
siau, ar negalėčiau po gabalą audeklo įsigyti. Tai man kaip
svečiui po gabalą iškokių 10-ies audeklų atkirpo. Norėjau pasiaiškint naujas technikas, kaip galima baldų apmušalams, užuo
laidoms, grindų takams mūsų raštus pritaikyt. Aplankėme įvai
rius muziejus. Per keturias penkias dienas kur tik kas buvo,
viską apžiūrėjau. Po to nuvažiavau į Estiją, Suomiją. Suomijoj
pamačiau „ria“ kilimus. Parsivežiau daug naudingos medžiagos.
Taip atėjo laikas pradėti savo tarnybą. Nutarėm sukviesti
kaimo audėjas ir mėginti parodyti naujų būdų, technikų
išmokyti, jeigu nemoka. Susirinko 20 gerų audėjų. Parodžiau
jų audeklus, keturnyčius, aštuonnyčius ir kitokius. Kas
nemoka? Visos moka. Sakau: „Va drobė. Kaip jūs mokinat,
kaip jūs užrašysit tą drobę?“ Užrašyt keliais ženklais nemoka
nė viena. Parodžiau: metmenys taip, ataudai šitaip užsirašo,
parišimas šitaip, o numynimas - šitaip. Išdalinau languotą
popierių. Ant to popieriaus audžia: kryžiuką čia padeda, čia
padeda. „Mums patinka“, —sako. Matot, kaime buvo taip,
kad tuos paprastus mokėjo. Jeigu 2 blokų raštas, tai žinojo —
per 4-ias nytis gali išausti arba per 8-ias ruoželiu. Dėl to, kad iš
eilės veria ir iš eilės mina pakojas. Labai lengva išausti. 3 dalių
dar į šešias. Keturių dalių jau reikia 16-os nyčių ruoželiu, o
atlasujau reikia 20-ies nyčių, po 5 nytis. Ir tenparišimas baigiasi.
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Parišimas painus dėl to, kad pakojos minamos iš eilės, o turi
raštas kombinuotas gautis. Be to, juk viskas sukombinuota į
parišimą. Tai ką jos darydavo...
Kaime buvo pasimokiusių audėjų - tai Lenkijoj, tai kur
nors kitur. Tai tie vadinamieji atkočiai. Jie dvare ausdavo,
paskui keldavosi j kitą dvarą. Aš dar buvau radęs tokių audeklų,
atkočių austų. Labai painiu raštu. Pas vieną kleboną Utenos
apskrity buvau, užtiesė šeimininkė stalą. Žiūriu - atkočių
audeklas. Aš klebonui sakau: „Ar negalit muziejui kaip nors
to parduot?“ Jis šeimininkei:,Atnešk žirkles.“ Atnešė. „Kokį,
- sako, - gabalą norit atkiipt? Įlopysim kitu audiniu. Kai
svečių atvažiuos, sakysim, - šitas gabalas muziejuje.“ Parvežiau
tą atkirptą gabalą į Čiurlionio galeriją.
...Tai dabar, kada nemokėjo parišt, turėjo vadinamąjį raktą.
Raktas buvo toks: 16 lazdelių prisiriša prie sienos - tai bus
nytys; 16 lazdelių - tai bus pakojos. Tai tada vienas siūlas nuo
pirmos eina į pirmą, kitas —kur nors į penktą, antras —į
septintą. Labai painus parišimas. Tai susiriša, irjau tą turės, tai
jau jųjų turtas. O suvėrimas visada pinna, antra, trečia, I, II,
III; ketvirta, ketvirta, ketvirta. Paskui į kitą grupę, į kitą grupę.
Ir tąsykjos gali parišti. Čia vienas kunigas, užmiršaujo pavardę,
mokėjo austi ir kalėdodamas parišdavo pakojas. Bet dabar,
kai su tom kaimo audėjom priėjom prie 16-os nyčių, 20-ies
nyčių, ir kadajos išmoko, tai sako: „Mums čia didžiausias turtas.
Nereikės nieko prašyt. Anksčiau lįsdavo bernai pro langą su
žvake pažiūrėt kaip surišta, nes niekas nerodė.“
Bet dar paminėsiu, kad į tuos kursus viena atėjo miesčionka.
Nori įstoti. Aš sakau: „Negaliu priimti - eik pas direktorių.“
Nuėjo ir įsiprašė. Iki buvo Anastazija.
Audėjos kursais buvo patenkintos. Tik vis ko nors trūksta
- tai siūlų, tai užtaisyti stakles. Dėl to, kad 20 audėjų. Tai Anas
tazija pradėjo pati tvarkyti. Tai direktorius ir sako: „Pasilikim
tą mergaitę asistente.“ Paskui po 2-3 kursų Kaune davė jai
sunkvežimį sukraut staklėms —ir po visą Lietuvą. Penkerius
metus. Tai ji iš miesto į miestą keldavosi. Paskelbia, kad ten ir
ten bus audimo kursai. Klebonams pasako, aplink valsčiams
pasako. Sako per pamokslus, kad nemokamai, kas nori išmokti.
Sąrašą padaro. Yra 20 - jau užtektinai. Kai kursus baigia, ji
surengia parodą, vėl kitų prisirenka. Kursų vedėjos (paskui
mes daugiau tų kursų turėjom), jei gerai organizuodavo, tai
pusę metų ir daugiau vienoj vietoj išsilaikydavo. Jei ne - tai
už mėnesio turėdavo kitur keltis. (...)
Žemės ūkio akademija turėjo Namų ūkio sekciją, kurioje
mokėsi 15-a mergaičių. Virti ir visokių kitokių dalykų. Buvo
dėstomas ir audimas. Jie pasisamdė puikiausią audėją. Ta
puikiausiai audžia, bet per savaitę visą kursą išdėstė - nemoka
nieko teorinio, tik apie stakles. Taijie pradėjo ieškoti, kas galėtų
Žemės ūkio akademijoj skaityt tekstilės ir liaudies dailės kursą.
Kreipėsi į Universitetą. Tie turi tik pramoninės tekstilės kursą.
O pramoninėje tekstilėje skiriasi tik įrankis, o siūlų pynimas
tas pats. Universitetas pasiūlė pakviesti mane, nes jie patys
siųsdavo pirmo kurso studentus metus pasimokyti pas kaimo
audėją. Brangiai apmokamam universitete neapsimokėjo
laikyti atskiro specialisto, kad išmokytų kaimiškom staklėm
austi. Aš nenorėjau važiuoti - turėjau gerą darbą. Rūmų
direktorius pareiškė, kad jie susitarę su Akademija - algą
mokėsią ir čia, ir ten. „Turėsi, - sako, - 50 jaunų studenčių,
važinėsi nemokama II klase su ministeriais.“ Aš ir
nebeatsisakiau. (...) Tada aš vėl pradėjau į tekstilės mokslą
gilintis. Kokius duot diplominius darbus? Nemokajos svetimų
kalbų, o lietuvių kalba mažai literatūros yra. Galaunės knyga,
„Sodžiaus menas“, bet visos tokios populiarios. Galaunė rašė
iš lenkiškų ir vokiškų veikalų, ir Universitetas net jam nedavė
profesoriaus vardo. (V. Krėvė-Mickevičius vėliau, jau
emigracijoje gyvenant, sakė, jog pripažino, kad nepakankamai
moksliškai, kad reikėjo parašyti iš originalų liaudies meno
veikalą, studijinį veikalą, bet ne pagal kitą literatūrą.) Man
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kilo klausimas: ką aš duosiu studentėms? Žinojau, kad
statistinis darbas —irgi mokslinis darbas. Tai nutariau duoti
diplominį darbą „Utenos apylinkės mergaitės kraičiai.“
Pirmiausia, apklausinėti apie 100 moterų, kokius audinius
atsineša į kraičius, kokie jų raštai, technika, kiek tų dalykų, ką
duoda per vestuves, kaip duoda, kokiom ceremonijom...
Sudalyti anketas, kokia 40 klausimų. Kada padarė, Akademija
pripažino. Akademija neturėjo archyvo, todėl visas kopijas aš
pasiėmiau ir turiu. Iš jų kas nors gali kokį mokslinį darbą
padalyti. Taip pradėjom mokslą. Ir kitos studentės norėjo tą
rašyti. Kada reikėjo Končiui Universitete (jis fiziką skaitė) kas
kelinti metai mokslinį darbą padalyti —tai jisvaikščiojo, kryžius
skaičiavo, čia, penktam kaime - šv. Jonas, devintam kaime šv. Jurgis, žodžiu, statistiką kelių šimtų kryžių surinko, įteikė
- mokslinis darbas. O pirma, kai aš rinkau, mes to nežinojom.
Tik tąsyk pradėjau galvoti, kaip reikėtų organizuoti. Tada aš
susidariau marškiniams, prijuostėms, kitokiems drabužiams
20-30 smulkių klausimų. Audimo, pasiuvimo irvisokių kitokių.
Bet jau nebuvo progos. Užėjo karas. Tuosjuodraščius ir dabar
turiu, - jei rinkčiau, tai kaip. Daug nukentėjo seni rinkiniai.
Varno kryžių 75 procentų nėra dokumentacijos. Mūsų dievukų
90 procentų - nėra dokumentacijos. Katalikų mokslų
akademija, kurios Lituanistikos instituto esu narys - atvažiavo
Biržiška, Puzinas, kiti pažiūrėt, kokios aš turiu literatūros. Aš
turiu vieną didžiausių bibliotekų išeivijoje. Esu kokią 50
paskaitų skaitęs studentams, kitiems. (...)
Paskutinė („Sodžiaus meno“) knyga turėjo išeiti „Tautiniai
drabužiai“. Nėra tautinių drabužių. Sako, nori leist, o kur
originalai? Muziejuose nėra nė vieno tikro originalo. Tik
prijuosčių yra, juostų yra. Tąsyk sako: važiuok ir rink, bet mes
jau muziejaus nesteigsime. Kai surinksi, mes galim pamokėt.
Tai tuomet sutartį sudarėm: kai surinksiu, kas bus išspausdinta,
tai Rūmai paims originalus, už juos man apmokės. Ir aš jų
pririnkau labai daug. Turbūt apie 50 komplektų. Rinkau,
rinkau, automobiliu važinėjau visur. Vienam mieste sako: „Tiek
bobelė turi davatkėlė, bet serga, ant skrynios guli, kur tie jos
kraičiai sudėti. Bet palauk, - sako, - gal ir mirs.“ Mes po
miestą vaikščiojam, - skambinajau varpai. Jau ieško, kur mes
esam. Mes nueinam, tuos rūbus išėmė. Pardavė už 50 litų ir
džiaugėsi daug gavę.
Žemės ūkio rūmų kursuose audėm ir kilimų. Įsitaisėm
žakardo aparatą. Aš parsivežiaujį iš Latvijos. Irkasmet rengėm
Rūmuose parodas iš kursų darbų. Parodas paprašytas
atidarydavo prezidentas. Žemės ūkio rūmai pasidarė
populiarūs. Visos ponios nori gauti dovanų. Siunčiu pas
direktorių, tas skambina, klausia, gal yra koks nurašytinas, ne
visai tvarkingas. Kviesdavo skaityti paskaitų į kitus miestus (...).
Tada aš sugalvojau, kad reikia savo kilimų dirbtuvę įsteigti.
Bet niekas nemoka rištinių austi. Sužinojom, kad yra viena
rusė iš Rusijos, kuri priima mokines ir pamoko austi. Tai aš
vieną savo studentę nusiunčiau. Išmoko. Anastazija mokėjo
dažyti neblunkančiais dažais. Jos broliai buvo Vokietijoje,
visokių kompanijų instrukcijas dažymui atsiuntė. Aš piešinius
padariau ir nutariau ne mieste, kaime tuo užsiimti. Kaime
išmokėm mergaitę austi, ji turi priimti pusei metų mokinę be
atlyginimo, ir už pusės metų mes ir jai duosim užsakymus, ir ji
už kilimą iš mūsų gaus 300-400 litų. Taip priimant mokines,
per kelerius metus turėjom jau 10 audėjų. Susitvarkėm taip,
kad jos iš mūsų perka medžiagą, mes išjų - kilimą. Tada niekas
nevagia. Tada prieš karą padariau 1935 m. savo kilimų parodą
Vytauto Didžiojo muziejuje. Kai pradėjo veikti dirbtuvė, per
vieną parodą pardavėm už 10000 ir už 15000 turėjom
užsakymų: prezidentūrai ir kitokiems ten kilimus. Ir tada
Guogis toks, Prekybos departamento direktorius pakvietė
mane, pradėjom kurti bendrovę, bet atėjo sovietai...
Parengė Ttresė JURKUVIENĖ

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
ĮNAŠAS TYRINĖJANT ETNINĘ KULTŪRĄ
Vacys MILIUS
Nors ikikarinės nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje
etnograGjos specialistų dar nebuvo, tačiau liaudies kultūrą
tyrinėjo bent kelios institucijos: Šiaulių kraštotyros draugija,
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, Lietuvių tautosakos
archyvas, Žemės ūkio rūmai. Pagrindinė institucija, skelbusi
etnografinę medžiagą ir tyrinėjimus, buvo Vytauto Didžiojo
universitetas (toliau VDU). Tautodailės tyrimais ir popu
liarinimu sėkmingai reiškėsi čia dėstęs muziejininkas ir dai
lės istorikas doc. Paulius Galaunė. Po XIX a. pabaigoje pa
pročių teisės tyrimais europinį lygį pasiekusio Jono Vitarto
—tai iškiliausias šio šimtmečio pirmosios pusės lietuvių
etnografijos istoriografijoje asmuo. Etnografus pradėta
ruošti užsienyje: studijuoti į Stokholmą buvo pasiųstas Juo
zas Lingis, tačiau dėl sovietų okupacijos jis negrįžo Lietuvon.
1934 m. VDU humanitarinių mokslų fakultete įsteigta
Etnikos katedra, ir čia dėstyti archeologijos ir tautosakos
kursai. Tautosakos ir bendrosios etnografijos kursus skaitė
Juozas Baldauskas (vėliau Baldžius).
VDU leidiniuose daugiausia rašyta apie darbų,
kalendorinių ir šeimos švenčių, ypač vestuvių papročius. Tų
darbų pobūdis įvairus: studijos, atskirų etnografinių regionų
arvietovių teminiai aprašymai. Teritorijos atžvilgiu didesnio
dėmesio sulaukė Šiaurės Žemaitija ir Pietų Dzūkija. Tai
lėmė dvi priežastys: 1) čia buvo išlikę nemaža tradicinės
kultūros apraiškų, 2) publikacijų autorių kilmė; mat dau
giausia aprašytos gimtosios vietos. Autoriai gana įvairių spe
cialybių, keletas mokytojų, VDU humanitarinių mokslų at
stovų, vienas fizikas, po vieną ar du —įvairių kitų specialistų.
Keletas autorių mokslus baigę ir kultūrine veikla pradėję
reikštis iki Pirmojo pasaulinio karo, dauguma - nepriklau
somybės metais. Tai rodo, kad atkurtos nepriklausomybės
sąlygomis kai kurie inteligentai turėjo entuziazmo įsitraukti
į liaudies kultūros tyrimus. Darbą jiems lengvino tai, kad
buvo kilę iš kaimo, tad jo gyvenimas buvo pažįstamas. Pas
kutiniaisiais nepriklausomybės metais keletas VDU uni
versiteto studentų istorikų (Klemensas Čerbulėnas, Akvilė
Mikėnaitė) ėmė domėtis tautodaile, tačiau jie iškilo po
Antrojo pasaulinio karo.
Kadangi pokario metais įvyko dviejų tautotyros seserų
—etnografijos ir folkloristikos —skyrybos, tai šiuo atveju
bus kalbama tik apie pirmąją. Etnografijos dalykai buvo
skelbiami VDU humanitarinių mokslų fakulteto tęstiniuose
leidiniuose „Tautoje ir žodyje“, „Mūsų tautosakoje“, „Dar
buose ir dienose“ bei Teologijos-filosofijos fakulteto
„Sotere“.
Kazimiero Būgos redaguota „Tauta ir žodis“
Pirmiausia minėtinos trims tyrėjams skirtos pozicijos.
Redakcijos vardu pasirodė Adalberto Beccnbcrgerio
nekrologas1, vėliau Jono Yčo parašytas platus nekrologas

ir prisiminimai.2Kaip žinia, A. Becenbergeris reiškėsi bent
keliuose lituanistikos baruose - kalbotyroje, archeologijoje,
etnografijoje.
Eduardo Volterio 70-mečiui Adolfas Nezabitauskas
plačiu straipsniu aprašė jo biografiją ir mokslinę veiklą
Peterburge bei Lietuvoje, ypač lituanistinius tyrinėjimus3,
o Izidorius Kisinas pridėjo bibliografinę rodyklę,
pateikdamas duomenų Volterio biografijai, chronologine
seka paskelbtus darbus ir dalykų rodyklę.4
J. M. Balčiūno straipsnis skirtas Liudviko Adomo
Jucevičiaus biografijai ir jo darbams.5 Apie keliamus
klausimus liudija skyrelių pavadinimai: Jucevičiaus kaip
rašytojo talentas, jo laikai, nuotaika ir likimas; Jucevičiaus
dorovės ir religijos jausmai, tėvynės ir savo žmonių meilė;
lietuvių kalbos ir literatūros iškėlimas; Jucevičius pirmasai
mūsų romantikas; tyrinėtojo ir istoriko darbas; jo reikšmė.
A. Jucevičius skiriamas prie mūsų tautinio sąmonėjimo ir
kovos dėl tautos teisių pradininkų, nors pirmuosiuose jo
raštuose dar pasireikšdavo unijinių (su lenkais) pažiūrų
dėstymo.
K Būga, matydamas senovinių kaimo trobesių, turtingos
terminijos nykimą, suprasdamas jų tyrimo reikšmę mūsų
istorijai, kvietė inteligentus detaliai juos aprašyti, daryti
planus ir nuotraukas. Kaip pavyzdį perspausdino
S. Daukanto „Būde...“ pateiktus dešimties trobesių
aprašymus.6
Petras Butėnas paskelbė savo senelės iš Joniškėlio
valsčiaus vestuvių, vykusių XIX a. šeštąjį dešimtmetį,
aprašymą.7 Sekdamas Antano Juškos „Svotbine rėdą
veliuoniečių lietuvių“, savąją medžiagą irgi pateikė pagal
atskirus vestuvių dramos epizodus, veikėjus, realijas.
Adolfas Sabaliauskas aprašė dešimt žaidimų, žaistų
Vabalninko parapijos vakarėliuose.8 Pagal įvadiniuose
sakiniuose išreikštą mintį —tai ne vien žaidimai, o ir senų
laikų paveldą atspindinčios dramos scenelės.
Lietuvos medicinos istorijos tyrinėtojas S. Slonimskis
pirmąjį darbo skyrių paskyrė liaudies medicinai9ir ją nusa
kė taip: „Liaudies medicina į kiekvieną ligą žiūri kaip į gyvą
ir piktą jėgą, tvyrančią gamtoje ir įsiskverbiančią į žmogaus
organizmą.“ Tam randamas mokslinis pateisinimas:
dirvožemyje yra kai kurias ligas sukeliančių bakterijų.
Autorius apžvelgia liaudies chirurgiją, ginekologiją, pateikia
įvairių ligų gydymo būdų, liaudies farmacijos pavyzdžių.
V. Krėvės-Mickevičiaus redaguota „Mūsų tautosaka“
Povilo Višinskio 30-osioms mirties metinėms pagal
rankraštį buvo paskelbta jo „Antropologinės žemaičių
charakteristikos“ dalis.10Publikuoti medžiaginę ir dvasinę
kultūrą nagrinėjantys skyriai, pratarmė bei pabaiga. Iš
medžiaginės kultūros rašoma apie trobesius, maistą, gana
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trumpai apie verslus. Dvasinės kultūros skyrius iš dalies yra
apibendrinamojo pobūdžio, iš dalies medžiagos skelbimas.
Pagal savo pastebėjimus, taip pat S. Daukanto,
D. Afanasjevo, K. Gukovskio darbus, R Višinskis apibūdina
žemaičių būdą, parodo kitų tautų įtaką žemaičių kultūrai,
pagoniškosios ir krikščioniškosios pasaulėžiūros
sinkretiškumą. Šio teksto iš rusų į lietuvių kalbą vertimas
paskelbtas 1964 m. išleistuose P. Višinskio „Raštuose“.
Neeilinis įvykis lietuvių etnografijos istoriografijoje buvo
Mikalojaus Katkaus pagal prisiminimus parašytos „Balanos
gadynės“ paskelbimas.11Po 1904 m. Karlo Kapelerio „Kaip
senieji lietuvininkai gyveno“ (apie Stalupėnų apylinkes) tai antrasis lokalinis daugiatemis aprašymas. Vieta - Šušvės
upynas, laikas —1862 metai. M. Katkus medžiagą išdėstė
56 vaizdais, pavadintais pagal darbus ir šventes. Šio darbo
recenzijoje Vaižgantas rašė: „Kur Krakės, kur Svėdasai, o
aš ten randu daugybę vaizdų, lyg iš Malaišių pagautų.
Aukštaičių būdo esama plačiai vienodo.“12 Dėl turtingos
etnografinės medžiagos ir vaizdingo rašymo „Balanos
gadynė“ su plačiu Kosto Korsako įvadu skelbta 1949 (šiame
leidime praleisti skyreliai apie pabaigtuves, elgetas ir
Kalėdas) ir 1965 metais. O 1989 m. pasirodė 4-asis jos
leidimas.
Darbų papročiams „Mūsų tautosakoje“ skirti du dalykai:
mokytojo ir rašytojo Juozo Petrulio studija „Rugiapjūtės
papročiai“13ir mokytojo Jurgio Elisono 16-a vadinamosios
ožio ceremonijos aprašų.14 J. Petrulis darbą parašė pagal
114 aprašų, gautų iš Kauno gimnazistų. Gautoji medžiaga
reprezentuoja įvairius Lietuvos etnografinius regionus.
„Mūsų tautosakoje“ tik viena pozicija tėra skirta
kalendorinėms šventėms, —tai Jono Balio sudarytas 367
Kūčių, Kalėdų, Naujųjų metų, Trijų karalių papročių ir burtų
rinkinys.15
Kur kas daugiau dėmesio „Mūsų tautosakoje“ susilaukė
šeimos papročiai: paskelbti vienas krikštynų, trys vestuvių
aprašymai. Suprantamas susidomėjimas praeities
vestuvėmis: juk tai buvo ilgiausiai trunkantys, gausiai
apeigomis, dainomis ir oracijomis palydimi papročiai,
įtraukiant čionai ir materialinės kultūros realijas - kraitį,
rakandus, valgius, aprangą.
V. Krėvė-Mickevičius aprašė dzūkų krikštynų papročių
eigą.16 Neduodamas pavadinimų, medžiagą jis suskirstė į
šešis skyrelius. Tas pats autorius, sekdamas A. Juškos
„Svotbine rėdą“, pateikė antrą pagal išsamumą ir apimtį
dzūkų vestuvių papročių aprašymą.17 Vestuvių eigos
medžiaga suskirstyta į devynis numeruotus, tačiau be
pavadinimų skyrius.
Trečias pagal apimtį ir svarbą lietuvių etnografijos
istoriografijoje yra anuometinio VDU humanitarinių
mokslų fakulteto studento istoriko, vėliau pedagogo,
muziejininko ir kraštotyrininko, pagaliau Gulago salyno
katorgininko Juozo Mickevičiaus žemaičių vestuvių
aprašymas.18 Jo paantraštė: „Nuo 1850 m. iki šių dienų
Platelių, Alsėdžių, Ylakių apylinkėse“. „Šiomis dienomis“
—reikia suprasti 1933 metus.
„Mūsų tautosakoje“ paskelbta ir viena studija - Juozo
Baldausko „Pirktinės vestuvės.“19Nuotakų pirkimo atgarsių
ieškoma lietuvių dainose, vestuvių apeigose, senuosiuose
rašytiniuose šaltiniuose. Naudodamasis kitų tautų tyrinė

46

jimų duomenimis, autorius paseka papročio paplitimą Euro
pos, Azijos ir Afrikos kraštuose. Šio darbo išvados tokios:
1. „Iš turimųjų davinių vedama, jog tikrasis pirkimas pas
mus ir slavus (rytų ir vakarų) vyko jau apie XIII a., bet tojo
pirkimo pėdsakai, pavidale krienos, kunicos, vieno išliko,
tačiau tieji pėdsakai, būdami senovinio nuotakų pirkimo
išgyvenimai, neliudija, kad po XIII a. būtų buvusios
nuotakos iš tikrųjų perkamos“; 2. Senovinio nuotakų
pirkimo pėdsakų išlikę vestuvių apeigose bei dainose, tačiau
tie pėdsakai tesą tik apeiginiai. Tuos pėdsakus vestuvių
apeigose autorius skirsto: a) vietų nuo kiemo vartų iki stalo
pirkimas, b) nuotakos išjaunosios šeimos narių ir jos pulko
pirkimas, c) simbolinis nuotakos vainiko, kasos, sodo pirki
mas išjos pulko, d) nuotakos kraičio bei pasogos išpirkimas.
3. Dainose yra užuominų apie mokestį už jaunosios
vainikėlį, pačią mergelę, jos jaunas dieneles, už dukrelės
auginimą, darbelių mokinimą.

V. Krėvės-Mickevičiaus redaguoti „Darbai ir dienos“
Dviejuose paskutiniuosiuose „Darbų ir dienų“ tomuose
(devintasis paskelbtas jau kaip Vilniaus universiteto
leidinys) dvi monografijos turi sąlyčio su etnografija: Vinco
Maciūno apie domėjimąsi lituanistika XIX a. pradžioje20ir
Juozo Baldžiaus - apie vogtines vestuves.21
V. Maciūno darbo pobūdį nusako paantraštė:
Susidomėjimas lietuvių kalba, istorija ir tautosaka. Čia su
lietuvių etnografijos užuominomis susiduriame poskyiyje
„Kraštotyros mėginimai“ skyriuje „Tautotyra“. V. Maciūnas
palietė ir lenkų bei rusų pastangas domėtis savo ir gretimais
kraštais. Parodomos pastangos su anketomis surinkti
duomenų apie didesnes ar mažesnes vietoves. Greta kitų
dalykų minimi ir papročiai. To domėjimosi rezultatu
laikomas ir D. Poškos straipsnis apie žemaičių numą.
J. Baldžiaus monografijos paantraštė - „Vogtinių
vestuvių pėdsakai mūsų dainose ir vestuvių apeigose“.
Pirmasis skyrius „Egzogamija“ yra įvadinis. Jame,
iliustruojant pirmykščių tautų pavyzdžiais, paaiškinamas
egzogamijos paprotys, nurodoma, iki kurio giminystės
laipsnio Rytų ir Vakarų krikščionių bažnyčios drausdavo
santuoką. Toliau peršokama prie didžiosios šeimos
apibūdinimo. Daroma išvada, kad „kiemas“ ir jo sinonimai
„kaimas“, „sodžius“, „soda“ buvo dainų egzogamijos
vienetas. Tyrinėjimo objektas nusakomas taip: „Vogtinės
vestuvės esti įvairios: nuo tikrojo jėga nuotakos vogimo iki
tariamojo, apeiginio vogimo, kuomet patsai „vogimas“
beliko tik simbolinis vestuvių apeigų priedas“. Antrasis
skyrius skirtas nuotakų vogimo pėdsakams lietuvių vestuvių
dainose, o tai jau folkloristikos istoriografijos objektas.
Trečiajame skyriuje „Nuotakų vogimo pėdsakai mūsų
apeigose“ to papročio liekanomis laikoma jojimas piršliais
vėlyvu paros metu, merginos tėvų namuose apsimetimas
atvykus kitais tikslais, nuotakos vedlavimas, nedraugiškas
vedlių sutikimas jaunosios pusėje, gaubtuvės, nuotakos
apgaubimas vežant anytos pusėn. Ketvirtasis skyrius
pavadintas „Nuotakų vogimo pėdsakai mūsų praeityje“,
tačiau ir čia remiamasi vestuvių dramos paprotine medžiaga.
Pateikiama duomenų apie jaunosios vogimo pėdsakus kitų
Europos tautų papročiuose, iš Lietuvos nurodomas vie
nintelis šaltinis - Jeronimas Malickis (XVI a.). Feodalizmo

laikotarpio Lietuvos bajorų paprotį vogti nuotaką
J. Baldžius laiko tik peštynėmis dėl jų paveldimo turto.
Penktasis ir paskutinis skyrius „Nuotakų vogimo pėdsakų
geografija“ kelia tokius klausimus: ar vogimo gadynės iš
viso būta, ar pateiktieji duomenys yra senų laikų liudininkai.
Tokius klausimus iškėlė dėl to, kad literatūroje pasitaikė
neigimų buvus tokią santuokos formą. Savo teiginiams
paremti autorius naudoja Afrikos ir Australijos primityviųjų
tautų medžiagą, tuo ir baigdamas studiją.

„Soter“
„Soter“ 1931 —1938 metų numeriuose pasirodė Igno
Končiaus unikali publikacija „Žemaičių kryžių ir koplytėlių
statistika.“ Jos atsiradimo istorija tokia: 1912,1932,1934,
1935,1936,1937 ir 1938 metais I. Končius keliavo Žemai
tijos keliais ir registravo bei fotografavo pakelių, prie kelių
buvusių sodybų, kapelių paminklus. Pirmųjų kelionių duo
menis jis pateikė „Soter“, o paskutiniųjų dviejų —„Gimta
jame krašte.“22Kiekviena publikacija pradedama įvadinėmis
pastabomis, nurodant, kuriais metais, kokia priemone, su
kuo keliauta, kiek kilometrų nukakta, kiek paminklų sure
gistruota. Medžiaga pateikiama sąrašų pavidalu su tokiomis
grafomis: 1) atstumas nuo pradinio punkto, 2) kurioje kelio
pusėje yra paminklas, 3) paminklo rūšis, skulptūros ar pa
veikslo siužetas, kartais sodybos savininkas, pastatymo
priežastis, metai, meistras, aplinka. Gale pateikiamos suves
tinės statistinės lentelės. Pateiktieji duomenys rodo kiyžių
ir koplytėlių skaičiaus sumažėjimą per dvi dešimtis metų.
Pagrindinis Vytauto Didžiojo universiteto leidinys,
skirtas etninei kultūrai, yra 1930 m. paskelbta Pauliaus
Galaunės monografija „Lietuvių liaudies menas“. Pa
antraštė - „Jo meninių formų plėtojimosi pagrindai“ nusako darbo evoliucinį metodą. Knygos pagrindą sudaro
praplėstos ir apdorotos humanitarinių mokslų fakultete
skaitytos paskaitos.
Įvade aptariama didelė grupė klausimų: terminai,
liaudies meno pažinimas kaip mokslo apie meną šaka; jo
uždavinys - tirti tautodailės plėtojimąsi, kaitos formas,
prasmę, liaudies meno apimamos sritys; reikšmė. Liaudies
meno kilmę Galaunė aiškina taip: „...žmogaus kūrėjo
pastangose dalyvauja šie pradai: giynai estetinis, ritminis ir
mistinis“. Pirmasis pradas, pasireiškęs jau priešistorėje, yra
noras suteikti daiktui gražesnę išvaizdą. Gamtoje esantis
ritmas verčiąs ir žmogų ritmo ieškoti savyje ir aplink save.
O liaudies meno ornamentikoje atsispindi gilios praeities
tikėjimai. Svarbiais liaudies meno formavimo veiksniais
laikomi socialinio gyvenimo reiškiniai, technines priemonės.
Kūriniuose pasireiškią trys pagrindiniai bruožai:
konstruktyvumas, dekoratyvumas ir omamentiškumas. Po
šių įvadinių teiginių autorius pateikia XIX a. pabaigos ir
XX a. pradžios lietuvių tautodailės tyrinėjimų apžvalgą,
išskirdamas darbus apie kryžius ir jų statybą. Įvadas
baigiamas mintimi, kad pas mus miesto kultūros įtaka dar
nėra išstūmusi liaudies meno.
Kadangi visose lietuvių tautodailės srityse buvo
naudojama puošyba, tai monografija pradedama skyrium
apie ornamentą. Puošybos elementai apibūdinami tokia
seka: geometriniai, pintiniai, augmeniniai, gyvūniniai.
Tyrinėjamos beveik visos tautodailės rūšys: architektūra

(gyvenamasis namas ir klėtys, medinės bažnyčios ir
koplyčios, varpinės, sinagogos), skulptūra, keramika,
geležies dirbiniai, tapyba, medžio raižiniai, margučiai,
audiniai. Nagrinėjant atskiras rūšis, nušviečiami šie
klausimai: kūrinių kilmė, formų raida, ornamentai ir jų
komponavimas, tipizacija, atlikimo būdai, stilius,
spalvingumas. Autorius pateikė išsamią kryžių ir koplytėlių
klasifikaciją bei tipizaciją. Pateikęs V. Šukevičiaus,
M. Brenšteino ir J. Basanavičiaus kiyžių tipizacijas bei
kritines pastabas, P Galaunė savąją nusako taip: „Tą daryti
turime išeidami iš kryžių konstrukcinės formos ir
vyraujančių juose pagražinimų“. Kartu čia atsižvelgta į jų
raidą. Mediniai kiyžiai skirstomi į tris grupes: stogastulpius,
koplytstulpius ir kryžminius kryžius. Toliau stogastulpiai
skirstomi į 44, koplytstulpiai į 12, kryžminiai kryžiai —į 46
tipus. Koplytėlės skirstomos į tris pagrindinius tipus: „1.
stovinčias tiesiai ant žemės ar ant pamatų; 2. stovinčias ant
stiebų kolonų ir 3. pakabinamas bei prikalamas prie
medžių“. Nagrinėdamas skulptūrą, R Galaunė apibūdina
atskirus lietuviams būdingus siužetus, aiškina jų kilmę,
prototipus. Kaip nepraradusi mokslinės vertės ir iki šiol dar
niekieno nepralenkta, ši knyga fotografuotiniu būdu 1956 m
išleista Čikagoje, o 1988 m. - Vilniuje.
Iš šios apžvalgos matyti, kad nepriklausomybės metais
VDU daugiausia skelbė smulkesnius ar stambius regioninius
bei lokalinius papročių aprašymus, studijas. Taip buvo
dedami pamatai ateisiančios kartos tyrinėtojams,
sukursiantiems lietuvių etnografiją kaip atskirą istorijos
mokslų šaką, padalysiantiems analitinius darbus viso krašto
mastu.
1. Redakcija. A. Bezzenbcrger/Tauta ir žodis. - K., 1923. Kn. 1. - R 445.
2. Yčas J. Adalbert Bezzenbcrger//Tcn pat. - 1924. Kn. 2. - R 49-56;
Bezzenberger ir lietuvių tauta//Tcn pat. - R 57-59.
3. Neznbirauskas A. Prof. Eduardas Vohcris//Ten pat. —1928. - Kn. 5. R 344-360.
4. Kisinas I. Prof. E. A Volterio bibliografija/^Ifen pat. - R 361-385.
5. Balčiūnas J. M. Liudviko Adomo Jucevičiaus asmuo ir reikšmė/ZTen pat.
- 1930.-K n. 6 . - R 315-349.
6. Lietuvių trobesiai S. Daukanto aprašymu/ZIen pat. - 1923. - Kn. 1. P 93-100.
7. Butėnas R Vestuvių apcigos//len pat. 1924. —Ka 2. —R 164-189.
8. Sabaliauskas A ŽaidimaiATen pat. - 1923. - Kn. 1. - R 328-331.
9. Slonimskis S. Matcrialy po istorii mediciny vLitvie//Ifen pat. - 1928. Kn.5 . - R 511-561.
10. Višinskij R AntropologiČcskaja charakteristika žmudinov//Mūsų
tautosaka. - K., 1935. - T. 10. - R 124-178.
11. Katkus M. Balanos gadynė//Ten pat. - 1931. - T 4. - R 13-186.
12. 'Runas J. Mikalojus Katkus etnografas ir jo „Balanos gadynė7/Naujoji
romuva. - 1932. - Nr. 7.
13. Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai//MQsų tautosaka. - 1934. - T. 8. P. 87-135.
14. Elisonas J. Ožio ccremonijos/ATen pat. - 1930. - T. 2. - R 117-126.
15. Balys J. Kalėdų papročiai ir burtai//Ten pat. - 1930. - T. 1. P 124-153.
16. Krėvė-Mickevičius V Dzūkų vestuvės/Afen pat. - R 17-93; Ištraukos
skelbtos: Liaudies kultūra. - 1990. —Nr. 5/6. —R 30—35.
17. Krėvė-Mickevičius V Krikštynų apeigos Dzūkijoje//Mūsų tautosaka. 1933. - T. 7. - R 30-46.
18. Mickevičius J. Žemaičių vestuvės//Ten pat. - R 47-125; Ištraukos
skelbtos: Liaudies kultūra. - 1990. - Nr. 1 -2 -3 .
19. Baldauskas J. Pirktinės vestuvės//Ten pat. -1935. - T 10. - R 3-123.
20. Maciūnas V. Lituanistinis sąjūdis XlX amžiaus pradžioje//Darbai ir
dienos. - K., 1939. - T. 8. - R 3-344.
21. Baldžius J. Vogtinės \estuvės//Ten pat. —1940. —T. 9. —R 3-128.
22. Končius I. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika/ZSoter. -K.,
1931. - Nr. 2. - R 36-64; 1933. - Nr. 2. - R 46-71; 1934. - Nr. 2.
- P 143-168; 1936. - Nr. 1. - R 24-54; 1937. - Nr. 1. - R 62-71;
1937. - Nr. 2. - R 23 -38; 1938. - Nr. 1. - R 22-47; Gimtasai kraštas.
- Šiauliai, 1943. - Nr. 31. - R 136-172.
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SKAITYMAI
Michalas
Brenšteinas
(Michal
Brensztejn)
(1874 10 0 2 -1 9 3 8 03 29) gana gerai žinomas kaip
archeologas, etnografas, kultūros darbuotojas. Gjmė jis
Telšiuose šeimoje, kurios pirmtakai į Lietuvą atkeliavo iš Švedijos
X V 7// a pradžioje. Dar jaunystėje M. Brenšteinas susidomėjo
Lietuvos, ypač žemaičių, praeitimi ir ėmė komplektuoti
archeologinius bei etnografinius rinkinius. Vėliau žymią dalį
Žemaitijoje surinktų kolekcijų jis perdavė Lenkų mokslo mylėtojų
draugijai Vilniuje, o tautinius drabužius ir medžio raižinių rinkinius
- Varšuvos etnografijos muziejui.
1893 m. jį dominančiais lietuvių kultūros klausimais ėmė
rašyti straipsnius j Vilniaus, Varšuvos, Krokuvos, Peterburgo
lenkiškus laikraščius. 1910 m. persikėlė j Vilnių, kur nuo 1919 m.
dirbo Universitete rankraščių skyriaus vedėju.
Be eksponatų rinkimo, M. Brenšteinas pasižymėjo lietuvių
liaudies meno publikacijomis ir tyrinėjimais. 1906 m. atskiru
leidinėliu išėjo gausiai iliustruotas jo pirmasis darbas apie
žemaičių kryžius ir koplytėles.1 Jame pateikiama mažosios
architektūros klasifikacija, gilinamasi į liaudies skulptūros kilmę.
Iki to laiko apie lietuvių liaudies meną buvo pasirodę (neskaitant
Rytprūsių) vos pora didesnių straipsnių - T. Daugirdo apie
margučius (1890) ir V. Šukevičiaus apie Vilniaus gubernijos
kryžius (1903). Netrukus buvo atspausdintas ir kitas
M. Brenšteino straipsnis - apie muzikos instrumentus ir kaukes
(1908).2 Tačiau vertingiausias M. Brenšteino indėlis į lietuvių
liaudies kultūros tyrinėjimų istoriją yra straipsnis „Lietuva:
liaudies menas* Visuotinėje iliustruotoje enciklopedijoje ir ypač
straipsnis „Valstiečių menas Lietuvoje" rinkinyje „Valstiečių
menas Rusijoje" (anglų k.). Šiuose straipsniuose pirmą kartą
aptariama lietuvių liaudies meno visuma, o anglų skaitytojui
pateikiama ir būdingiausių lietuvių liaudies meno pavyzdžių
iliustracijos. M. Brenšteinas liaudies meną suskirstė į tris grupes:
tekstilę, ornamentinę medžio dirbinių puošybą ir koplytėles bei
koplytstulpius. Pagrindiniais liaudies meno kaip vertybės
nustatymo kriterijais jis laikė ornamentą ir spalvų derinius.
Vadovaudamasis šiais principais, jis ir liaudies architektūrą

atskyrė nuo dailės Jo nuomone, dekoro panaudojimas lietuvių
architektūroje esąs vėlyvas reiškinys.
M. Brenšteinas pabandė atskleisti ir lietuvių liaudies meno
ypatumų priežastis. Dideię reikšmę jis teikė ne tik baltų, rytinių
ir vakarinių kaimynų, bet ir Skandinavijos kraštų bei suomių
įtakoms, ypač žemaičiams. Iš Švedijos jis kildino ornamentuotas
verpsteles bei žemaičių „šimtakvoldžius" apsiaustus M. Bren
šteiną reikia laikyti vienu iš drabužių rekonstrukcijų pionierių.
Remdamasis etnografine medžiaga ir legendomis, vienu
seniausių lietuvių moterų nešiosenos reliktų jis laikė nuometą
Bandydamas nusakyti kaimyninių kraštų kultūros įtakos
sferas, ornamentų, spalvinių ypatumų ir gamybos technikų
paplitimą bei sąveikas Lietuvoje, jis priartėjo prie etninės liaudies
kultūros funkcionavimo arealų paieškų.
Nors vėlesni tyrinėtojai, neretai net ir nežinodami
M. Brenšteino darbų, dalį jo keltų klausimų jau išaiškino, bet
pažintis su M. Brenšteinu dar ir šiandieną vieną kitą tyrinėtoją
gali paakinti naujoms paieškoms. M. Brenšteino darbai ilgą laiką
anglų ir lenkų skaitytojams buvo pagrindinis informacijos apie
lietuvių liaudies meną šaltinis Nepaisant to, kad atskirais atvejais
jis neišvengdavo lenkų kultūrinio idealizavimo, jam priklauso
lietuvių liaudies meno visumos tyrinėjimo pradininko garbė.
Žemiau pirmą kartą lietuvių kalba publikuojamas
M. Brenšteino darbas „Valstiečių menas Lietuvoje".
J u o z a s K U D IR K A

NUORODOS:
1. Brensztejn M. Krzyže i kapliczki Žmudzkie: Materiaiydo sztuki
ludowej na Litwie. - Krakow, 1906.
2. Brensztejn M. Przyczynski do etnografji Litwy - Wilno, 1908.
- T . 1 . - R 133-143.
3. Brensztejn M. Litwa: Sztuka ludowal/Wielka Encykiopedya
Powszechna ilustrowana Serya I, t. 43. - Warszawa, 1909.
- P 615-616.
4. Brensztejn M. The peasant Art of Lithuania!/Peasant Art in
Russia/Edited by Charles Holme. — London, Paris, New
York The Studio, 1912. - P 47-52.

LIETUVOSLIAUDIES MENAS
Michalas BRENŠTEINAS
įvairiopos įtakos, kurias Lietuva patyrė bėgant
amžiams, paaiškina jos liaudies meno pagrindiniams
elementams būdingą įvairovę. Šis „Volkskunst“ sudaro
įvairių etnografinių elementų konglomeratą, kuriame
dažnai matome ryškių kontrastų. Pradedant ornamentais,
kurie primena romėnų bronzos dirbinius, šiame liaudies
mene, kilusiame iš bendrų priešariškų šaltinių, randame
daugiau ar mažiau suomiškų, skandinaviškų,
germaniškų, Oriento, Bizantijos bei Rusijos, vakarų
Lenkijos ir kitų įtakų pėdsakų, kurių vieni dar
tebeegzistuoja, o kiti jau išnykę. Kadangi šios įvairiopos
įtakos veikė nevienodą laiko tarpą ir nevienodu
intensyvumu įvairiose krašto dalyse, rezultatas buvo tas,
kad liaudies menas įvairiose krašto dalyse įgijo tam tikrų
skirtingų bruožų ne tik formos, bet ir technikos bei
medžiagos požiūriu. Tačiau, antra vertus, bendras fizinis
bei dvasinis krašto gyventojų charakteris uždėjo
bendrumo antspaudą ant viso šio krašto liaudies meno,
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ir to pasėka, nepaisant sąlyčių su kitais kraštais, buvo
ta, kad Lietuvos meninė produkcija įgavo savitą
nepriklausomą pobūdį tiek meninės koncepcijos, tiek
atlikimo archaiškumo bei primityvumo požiūriu.
Meninė lietuvių kūryba reiškėsi trimis pagrindinėmis
kryptimis - audinių, medinių namų apyvokos daiktų
ornamentine puošyba ir vadinamaisiais koplytstulpiais,
pakelės koplytėlėmis. Aš nekalbėsiu apie architektūrą,
kadangi ji neturi ypač būdingų bruožų ir kaip visuma,
išskyrus kai kuriuos raižinius prie stogo, priebutyje ar ant
langų rėmų, dažniausiai perimtų nesenais laikais iš
kaimyninių tautų, negali būti laikoma tikra lietuvių kūryba
ir šiuo atžvilgiu sudaro ryškų kontrastą tokiai architektūrai
kaip lenkų, gyvenančių Tatrų kalnuose (plg. .Liaudies
menas Austrijoje ir Vengrijoje“).
Ornamentinio audimo srityje didžiausias galimybes
liaudies menininkams teikė moterų drabužiai. Tačiau
šiandien, net ir remiantis vidurinių amžių aprašymais.

labai sunku rekonstruoti dra
bužius, kurie buvo dėvimi seno
vėje. Jeigu galim a spręsti iš,
matyt, labai senos tradicijos,
kurios buvo laikomasi iki devynio
liktojo amžiaus vidurio Panevėžio
apylinkėse (Kauno gubernijoje),
dar ir dabar išlikusios tarp Kuršo
latvių, tai lietuvės moterys vilkėjo
ilgus, plačius apsiaustus, vilno
nius ar lininius, kurie apgobdavo
visą figūrą ir prie peties būdavo
susegam i did ele sidabruota
metalo sege, papuošta reljefišku
augaliniu ornamentu. Vadinamąjį
nuometą galima laikyti tik šio dra
bužio liekana. Jj senos kaimietės
dar dėvi įvairiose Kauno guber
nijos vietose. Jj sudaro ilgos,
siauros atraižos iš baltos drobės,
vyniojamos apie galvą ir kaklą, o
jų galai laįsvai krinta ant nugaros
ir pečių. Žodžio nuometas („namitka“) slaviška kilmė ir tai, kad
toks drabužis buvo dėvimas kai
518. Žemaitijos valstietės drabužiai.
519. Moteris su nuometu. Kaunas.
miečių moterų Volynėje ir Podo
lėje iki devynioliktojo amžiaus
pradžios, atrodo, patvirtina legen
dą, sakančią, kad šį galvos ap
dangalą Lietuvoje įvedė Lenkijos
karalius ir Lietuvos kunigaikštis
Jogaila. Ši legenda pasakoja, kad
visos pasikrikštijusios lietuvės
moterys gaudavo iš Jogailos tokią
baltą „namitką“, todėl jas buvo
galima atskirti nuo tų, kurios liko
pagonės.
Ypač turtingi ir spalvingi buvo
drabužiai, dėvimi Siaurės Lietu
voje - Žemaitijoje. Seniausi mo
terų drabužiai, kurie buvo paplitę
devynioliktojo amžiaus pradžioje,
susideda iš nuometo, apvadais
apsiūtos liemenės, marškinių, ilgo
tamsiai m ėlyno švarko ar
apsiausto ir prijuostės su siuvinėtu
apatiniu kraštu. Vėliau švarkas ar
apsiaustas darėsi trumpesnis,
siekęs tik kelius, apačioje klos
tytas (ii. Nr. 521,522), o ant galvos
vietoj nuometo atsirado pirktinė
skarelė. Apsiaustas, vis labiau
klostytas nuo krūtinės žemyn, tuo metu Šiaurės Lietuvoje
520-522. Žemaitijos valstiečių drabužiai.
buvo vadinamas „šimtakvoldžiu“, t. y. „su šimtu klosčių“.
Liemenė, siūta iš raštuotos vilnonės ar šilkinės medžiagos
nuotakos drabužiai, naudojami tuo pačiu laiku Šiaurės
ir dažnai susegama metalinėmis segėmis, Šiaurės
Lietuvoje; jie skyrėsi nuo drabužių, nešiojamų kitose
Lietuvoje buvo trumpa, primenanti ampyro laikotarpio
Lietuvos dalyse, ir buvo ištisai siūti iš pirktinių medžiagų.
madai būdingą taille, kurią šiandien dar galima pamatyti
Vadinamoji karūna buvo būdinga šių drabužių dalis, ji
Švedijoje, bet kurios nebėra kitose Lietuvos vietose.
būdavo padaryta iš spalvotų šilkinių kaspinų, gaminamų
Išskyrus tris šilko skareles, kurios būdavo pirktinės ir
Prūsijoje. Panevėžio apylinkėse (Kauno gub.) moterys dar
nešiojamos apsuktos apie galvą, visi drabužiai buvo
visai neseniai nešiojo plačius kaspinus iš auksinių siūlų
namų darbo - „šimtakvoldis“ apsiaustas, klostyta
(„kaspininkai“) su apnertais kraštais ir šilkinių pamušalu;
liemenė, dryžuotas vilnonis sijonas, lininė prijuostė ir
tai tikriausiai būdavo gaunama iš Vokietijos. Šie kaspinai
ažūrinė apykaklė su stiklo karoliukais. Originalūs buvo ir
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524-525. Siuvinėjimo pavyzdžiai.

arba galionai būdavo apsukam i apie galvą ir
pritvirtinami iš užpakalio. Vienintelis senojo kostiumo
reliktas, išlikęs Šiaurės Lietuvoje, yra polinkis j ryškias
spalvas, kurios būdingos ir namie austiems audiniams,
ir fabrikiniams, pirktiems iš prekiautojų. Vietoj įprastinių
dryžuotų apsiaustų, panašių j Lenkijos Lovičo apylinkių
valstiečių dirbinius, dabar imta vartoti languotus, o
liemenė ir klostuotas švarkas visiškai nebenaudojami.
Šių reliktų nebesutinkame ir kitose Lietuvos vietose.
Tik pastaraisiais metais, sparčiais žingsniais
žengiant nacionaliniam atgimimui, Lietuvos moterys
ėmė nešioti tautinius drabužius didesnių švenčių proga
- kostiumus, perimtus iš Suvalkų krašto. Dėl glaudžių
ryšių, kurie šimtmečiais egzistavo tarp šios srities
lietuvių gyventojų ir Lenkijos mozūrų, šie drabužiai
gerokai primena drabužius, nešiojamus Krokuvos
apylinkėse.
Vyriškų drabužių likimas buvo dar blogesnis negu
moteriškų, - juos dar anksčiau nustojo vilkėti. Panašiai
kaip ir drabužius, kuriuos vilkėjo Kuršo latviai, pagal
senų žmonių prisiminimus, juos sudarydavo ilgas
namie austas tamsiai mėlynos arba pilkos spalvos
vilnonis apsiaustas, sukirpimu ir klostėmis panašus į
aukščiau aprašytą moterų apsiaustą. Dabar vyrai
nešioja trumpus apsiaustus iš pilkos namie austos
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m edžiagos, sukirptus kaip miesto gamybos
apsiaustai. Šen bei ten Šiaurės Lietuvoje vyrai dar
nešioja kailines kepures. Kadaise paplitusi vadinamoji
triausė kepurės forma rodo, kad ji pasisavinta iš
žmonių, gyvenančių labai atšiauraus klimato šalyje,
galbūt iš suomių, su kuriais lietuviai kadaise buvo
artimi kaimynai; dalis suomių, dabar gyvenančių
Laplandijoje, dar tebenešioja panašias kepures.
Medinės klumpės, dažnai dar sutinkamos Šiaurės
Lietuvoje ir neretai pagražintos pjaustytu arba dažytu
ornamentu, giminingos Švedijoje nešiojamoms
klumpėms. Be to, dažniausiai nešiojami iš surauktos
odos padaryti batai.
Prie pietinių ir rytinių Lietuvos sienų labai paplitusios
vilnonės juostos, kurios visai nežinomos šiaurėje. Jos
yra nuo dviejų iki dešimties centimetrų pločio ir apie
tris metrus ilgio. Abu galai papuošti kutais, juostos
pintos rankomis, jų raštai labai įvairūs, kai kurie
panašūs į juostų, nešiojamų gretimose Baltarusijos
dalyse, o kiti primena Laplandijos gyventojų nešiojamų
juostų raštus.
Šiaurinėse Lietuvos srityse namie austi audiniai
vietoj ornamento teturi tik dryžius arba langelius, o
pietuose, t. y. Suvalkų gubernijoje, dažniausiai
vartojami augaliniai ornamentai kartu su geometriniais
raštais, pavyzdžiui, ant prijuosčių ir staltiesių; be to,
čia labai dažnas tulpių raštas, kuris visai nežinomas
šiaurėje ir labai retas vidurio Lietuvoje. Įdomu, kad
vienintelis kitas kraštas, kur sutinkamas šis motyvas,
yra Bosnija, bet čia jis audžiamas kitaip (plg. „Valstiečių
menas Austrijoje ir Vengrijoje“, ii. 554), o lietuvių
kaimynai tokio dalyko neturi.
Pjaustyti ornamentai, kuriais puošiami namų
apyvokos įrankiai, yra labai paplitę šiaurinėse Lietuvos
srityse. Gausybė tokių ornamentavimo būdų yra
naudojami prieverpstėse, prie kurių pritvirtinami
verpalai ratelyje. Šie įtaisai kilę iš Švedijos, kur yra pa-

526 -535. Prievcrpstės.

536. Rankšluostinė.

537. Prieverpslė.
538. Prieverpste su smaigčiu.

plitę ir vadinami „rockblad“; iš ten perimta jo
forma, dydis ir žymių mastu ornamentai (plg.
„Valstiečių menas Švedijoje“, ii. 148-166;
taip pat„Fataburen“ (šved. „svirnas“, „klėtis“)
1909, Nr. 1, 1 4 -1 7 piešiniai).
Labai originalus ir daugiau Europoje nie
kur nežinomas yra ilgas medinis smaigtis,
vadinamas „šveikele“ ir naudojamas vilnoms
ir linams prie ratelio lentutės pritvirtinti
(ii. 538). Jis išpjaustomas iš vieno medžio ga
balo, nors gale dažniausiai turi keletą gran
delių. Negali atsistebėti kantrybe, reikalinga
šiems daiktams pada
ryti; kartais vaikinas turi
keietą dienų pjaustyti
539-541. Medžio drožybos pavyzdžiai.
vienąsmaigtj, kad galėtų
padovanoti jj savo myli
majai kartu su išpjaus
tyta prieverpste. Kitas
dirbinys, skirtas tam pa
čiam tikslui kaip ir prie
verpste, buvo čia nu

pieštas verpstas (lenk. prząšnica), - prietaisas,
be abejo, atsiradęs labai senais laikais, kol dar
nebuvo verpimo ratelio. Lenta AB naudojama kaip
pasėstas; linai E yra pritvirtinami prie CD, nuo čia
siūlai yra sukami ant verpstuko F. Lenta CD pa
prastai išpjaustyta ornamentais, ir vienas egzemp
liorius iš Kauno gubernijos, pagamintas 1774
metais, savo motyvais ir technika stebėtinai primena panašius prietaisus iš Vilniaus guber
nijos Lydos srities, kur lietuviai yra susimaišę su baltarusiais ir perėmė jų ornamentus.
Panašiai puošiamos yra kultuvės, pagaliai arba plūktuvai, naudojami skalbimui, taip
pat rankšluostinės (ii. 536) ir kiti daiktai. Šie daiktai dažnai būna ištapyti įvairiomis
spalvomis.
Iš senų ir glaudžių ryšių su suomiais kilo lietuvių styginis instrumentas, kuris ilgą
laiką buvo pamirštas, o dabar vėl imamas vartoti. Tai senas suomių muzikos instrumentas,
primenąs citrą: lietuviškai vadinamas kanklėmis (ii. 546), kas yra žodžio „kantele“ variacija
- šiuo vardu instrumentas vadinamas „Kalevaloje“.
Šiaurės Lietuvos gyventojų mėgstamos spalvos, sprendžiant iš namie austų ir pirktinių
audinių bei namų apyvokos daiktų dažymo, yra raudona, žalia ir geltona; pietugse, be
šių spalvų, dar yra mėgstamos mėlyna ir violetinė. Bet raudona dominuoja visur. Šiaurės
Lietuvoje priežodis sako: „Kas raudona - tas gražu.“ Tas pats tinka ir rusams. Rusiškas
žodis „krasny“ reiškia ir „raudonas“, ir „gražus“. Iki devynioliktojo amžiaus vidurio čia
buvo nešiojami ir visiškai raudoni drabužiai, vienus tokius drabužius turi pats autorius.
Derinant ryškias spalvas, dėmesys visada kreipiamas j taisykles, lemiančias papildomas
spalvas. Naudojami augaliniai dažai ruošiami namie, tonų deriniai, kurių jais pasiekiama,
žinoma, susiklostė per ilgą laiką.
Dabar audimas tapo tiesiog namų verslu, ypač šiaurėje, kur jį remia žemės savininkai.
Mums lieka paminėti tai, kas galbūt yra vertingiausia lietuvių meninėje kūryboje,
būtent, pjaustinėtus ornamentuotus kryžius ir koplytėles, kuriuos lietuviai paprastai stato
prie savo namų, pakelėse, ant kalvų viršūnių, ant mirusiųjų kapų ir kitose vietose kaip
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padėkos Dievui ženklą ar liūdesio išraišką. Seniau tokių
kryžių buvo pilna, jie teikė Lietuvai specifinį charakterį;
kadaise kryžiais nusėtos teritorijos riba beveik sutapo su
etnografine Lietuvos siena. Niekur kitur Europoje, išskyrus
dalį Vengrijos, nėra statomi taip gausiai ornamentuoti
kryžiai. Sunku sugrupuoti juos į apibrėžtus tipus.
Kiekvienoje vyskupystėje, netgi kiekviename kaime kryžiai
skiriasi proporcijomis, forma, ornamentu, spalvomis ir
ikonografija. Ir formose, ir ornamentuose individuali kū
ryba turėjo visišką laisvę. Ornamentų motyvai labai jvairūs,
plačiai naudojamos augalų pasaulio formos. Kryžiai yra
visokių stilių, galbūt įtakos jiems daro tos vietovės
bažnyčios. Atskirai reikia paminėti geležinius ornamentus,
kurie paprastai puošia koplytstulpių stogelius ar
baldakimus. Nors jie paprasti ir dažniausiai pagaminti
bemokslių kaimo kalvių, tačiau dažnai pasižymi linijų kil
numu ir rodo turtingą fantaziją. Drožtos medinės šventųjų
figūros, esančios šiuose paminkluose, žinoma, kuo
tiksliau laikosi bažnyčios pripažintos ikonografijos ir
skiriasi nuo tokios rūšies dirbinių kituose kraštuose tik
savo primityvia technika. Ši Lietuvos kaimo dailės šaka
gavo mirtiną smūgį maždaug prieš pusę amžiaus (1864
metais), kai buvo išleistas draudimas statyti tokius kryžius
visur, išskyrus kapines, ir šio draudimo atšaukimas 1896
metais mažai tepadėjo šį meną atgaivinti. Koplytstulpių
skaičius kas metai mažėja, jų vietą vis dažniau užima
paprasti mediniai kryžiai, neturintys dekoratyvumo.
Iš mūsų tyrimo galėtume padaryti šias išvadas.
Senasis Lietuvos kaimo menas, ypač šiaurinėse srityse,
daugiausia giminingas su suomių ir tam tikru mastu su
skandinavų menu, o vėlyvesnės formos rodo daugiau
bendrumo su slavais. Kaimyniški, daug metų tęsęsi
lietuvių ir suomių santykiai, atnešė jiems bendrą liaudies
dainų fondą ir daugybę panašių posakių. Kuri iš šių tautų
ir kiek skolinosi iš kitos, dabar sunku nustatyti, nes jų
ryšių istorija šiuo metu yra labai mažai tyrinėta, o šios
srities lingvistinės studijos, galinčios paaiškinti daugelj
dalykų, tebėra pradinėje stadijoje. Nušviesti šią problemą

542-545. Kryžiai. Kaunas.
bus galima tik tada, kai įvairių ornamentinių motyvų ir
namų apyvokos reikmenų nomenklatūra lietuvių ir suomių
kalbose bus kruopščiai išnagrinėta.
Vertė Leonas
PETRAVIČIUS
Brensztejn
M.
The Peasant art of
Lithuania. //Peasant
art in Russia/Edited
by Charles Holme. London. Paris. New
York: The Studio,
1912. - R 47-52.

546. Kanklės.

547—54S. Moliniai indai.
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549-550. Drožinėti medinių dėžučių dangteliai.

ATRADIMAI

PIRMASIS LIETUVOS
VALSTYBĖS MONETOS
SPAUDAS
Vytautas ALEKSIEJŪNAS
Reikšmingiausias 1992 m. numizmatinis atradimas, kasi
nėjant Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje, yra dar vieno, o
tiksliau - dešimto monetų kaldinimo spaudo atradimas. Prieš
kelerius metus rasti, matyt, XVI a. Livonijos monetų kaldinimui
skirti spaudai.'* Naujasis radinys gerai išsilaikęs. Tai LDK Alek
sandro valdymo laikais (1492-1506) denaro averso kaldini
mui skirtas viršutinis
spaudas (1 pav.).2 Jis
yra geležinis, ilgis 7,5 cm, skersmuo ties
viršūne - 14 cm, svo
ris - 112 g. Spaudo
paviršiuje pavaizduo
tas Lietuvos valstybės
herbas - Vytis. Virš jo
- renesansinė raidė
A, kuri reiškia valdovo
vardo pirmąją raidę.
Herbą juosia tik kelio
se vietose matomas
taškų ornamentas
(2 pav.). Panašiais
spaudais, matyt, buvo
kaldinti ir iliustracijose
pavaizduoti denarai
(3 pav.). Beje, denarai
su renesansinėmis
raidėmis yra retesni
už anksčiau kaldintus
denarus su gotikinė
1 pav.
mis raidėmis. Tai gali
me teigti, palyginę
žinomus šių monetų
radinius. Numizmati
nėje literatūroje mini
mi ir denarai be rai
džių. Tai ypač retos
monetos. Štai Rum
šiškių senkapio kape
Nr. 233 iš rastų 36 de
narų toks buvo tik vie
nas. Jame vietoj rai
dės yra taškas. Alek
sandro laikais Vilniuje
nukaltus denarus ir
pusgrašius priskir
tume naujam lietu
viškų monetų kaldini
mo etapui. Tai mone
tos, kurios pirmiausia
savo kaldinimo tech
nologija gerokai sky
rėsi nuo anksčiau kal
tų lietuviškų monetų.
Matyt XV a. pab. Vil
3 pav.

niaus pinigų kalykloje monetų kaldinimui buvo naudojami
pažangiausi tuo metu Europoje žinomi metodai. Minimos
monetos buvo kalamos didžiuliais kiekiais. Dėl nedidelės no
minalinės vertės denarai nebuvo paplitę lobiuose ir paprastai
randami kapuose bei miestų senamiesčiuose. Vien ištirtame
Alytaus senkapyje jų aptikta per 200 vienetų. Denarai ka
puose pasitaiko kartu su kitomis XVI ir net XVII a. pradžios
monetomis. Svarbu yra ir spaudo radimo vieta. Rastas jis
pilies rūmų išorinėje pusėje (4 pav., pažymėta kryžiuku). Gre
ta jo XVI a. I puse datuojamame kultūriniame sluoksnyje su
rastas ir čekiškas Vaclovo IV Prahos grašis. Radimo vieta lei
džia manyti, kad spaudas yra atsitiktinis radinys, nežinia kokiu
būdu čia patekęs. Jo radimo nesiejame su tikimybe, kad Vil
niaus Žemutinėje pilyje tuo metu veikė pinigų kalykla. Mano
ma, kad tokia, valdant Aleksandrui, buvo Vokiečių gatvėje.
Nuorodos:
1. Kuncevičius A. Li
vonijos pinigų spau
dai Vilniuje// Kultūros
barai. - 1991. Nr. 7. - P 74-75. Šiame straipsnyje mi
nimi astuoni spaudai
- penki viršutiniai ir
trys apatiniai. Papil
domai po ilgo konser
vavimo išaiškėjo dar
vienas j viršutinį spau
dą panašus įrankis.
2.Spaudas konser
vuotas Lietuvos dai
lės muziejaus P. Gudyno muziejinių ver
tybių restauravimo —
konservavimo centre.
Darbą atliko arche
ologinių radinių kon
servatorė G. Gleiznienė.

2 pav.

Kęstučio
STOŠKAUS

nuotraukos.
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IŠ TAUTOSAKOS

BALSAS APIE LIETUVININKUS
Skaudus Lietuvos likimas, o Mažosios Lietuvos - juo
labiau... Važiuoji, eini, matai - lygumos, lygumos, tvenkiniai,
dvokiančios Marios, žmonės bulves kasa, per pievą linguoja
Šieno vežimas, du pypliai kanale žvejoja - ir niekaip negali
dvasia suimti tų padrikų reiškinių, daiktų į visumą į vieną
buvimą —su praeitimi, dabartimi, tąsa. Nepaleidžia nuojauta
- lyg matai negyvą augalą, išdraskytomis šaknimis
plūduriuojantį virš vandens: šis kraštas savo vaikų, savo
lietuvininkų, prūsų palikuonių, karo, pokario metais neteko
beveik visų: žuvo, pasitraukė į Vokietiją, pranyko Sibiro
lageriuos... Nutolopaskutinis traukinys, išgabendamas žmones,
peronas ištuštėjo, ir štai po penkių dešimtmečių - 1990 metų
kraštotyros ekspedicijos dalyviai - atėjom sužinot, kokie jų
pėdsakai liko ant geležinių istorijos bėgių. Matomiausi, deja,
- praradimų, paniekinimų, neteisingumo ir —kruvini. Tai
visuotina. Išimčių nėr. Nėra išimčių. Kas nenukentėjo nuo
fašizmo vermachto kariuomenėje, nuo komunizmo - būtinai,
nes besitraukiantys žmonės buvo negailestingai
bombarduojami, apšaudomi, skandinami - naikinami visais
įmanomais būdais, o suimtieji, net mažamečiai, traktuojami
kaip karo belaisviai. Vokietiją pasiekt pa\yko tik mažumai, bet
kančios tų, kurie, pasiekę Vokietiją, patikėjo propaganda esą
galima sugrįžt į Lietuvą ir toliau laimingai gyvent, kančios tų
dar buvo tik prasidėjusios. Nes sugrįžusieji nė į gimtuosius
namus nebuvo įleidžiami, tik terorizuojami, tremiami:fašistai.
„...Nežinau nei tavo vardo, nei pavardės. Geras tu žmogus,
matau iš akių, pasakyk - koks g. iš manęs fašistas, vokietys!“
Ir trenkia žmogus kumščiu į stalą:,Atėjo, paėmė tėvą, apvilko
vermachto uniforma - ir atėmė iš manęs, penkiamečio, tėvą...
Atsiuntė - „tragiškai žuvęs.“ Vokiškai, žinoma. Už ką! Tė\fas
niekada nebuvo vokietis. Klaipėdos kraštegimęs, augęs: Zuza... “
Ir ikipatpastarųjų laikų - geriau neprisipažitik, kad esi vietinis,
vistiektada - „vokietis“, „fašistas“, „fricas“ - ir nėr čia tau
vietos. Atsikėkisieji į šį kraštą iš kitų Lietmos vietų, į visa gatava
(radę gerus namus su visais baldais, pilnus aruodus, gerus
ūkius) - būtent taip ir vadino retus užsilikusius savoj gimtinėj
žmones. O pokary buvę ir tokių „šaunuolių komjaunuolių“,
kurie šūkaliojo: „Fridų galvomis kelius grįšim, jų žarnas ant
medžių raišiosim“. Tie„fricai“- gerulaičiai, šadagiai, skląsčiai,
armonaičiai - istorinės prievartos šimtmečiais versti vokiškai
laužyti liežuvį. Lietuviais jie savęs nevadina. „Lietuvininkais“
- taip. O dažniau - „prūsais“, „evangelikais“, „vietiniais“ nes kita jų savimonė, istorija, kitas tikėjimas, kiti papročiai,
materialinė kultūra. Kiek dar likę Klaipėdos krašte lietuvininkų ?
Atrodo, niekas tiksliai nežino. Šilutėj, sakoma, esąpenki šimtai,
o tarkim, pastoriaus Rogos parapijoje (Kintų, Vanagų
bažnyčios) - du šimtai penkiolika... Didžiausi susitelkimai Agluonėnų, Priekulės, Saugų apylinkėse ir Šilutėje. Nebojant
akivaizdžiausių istorinių faktų, kad didele dalimi būtent šio
krašto dėka išsilaikė irpati lietuvių kalba, kad iš čia - pirmosios
lietuviškos knygos, pirmieji lietuviški laikraščiai, - gudriai
sukurpta komunistinėpropaganda atsikėlėlių sąmonėje niekad
neskatino suprasti, kad tai lietuvininkai ir - lietuvininkų
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kraštas. Vokiečiai! Ir tiek O visa, kas susiję su tokiais - lauk
Ir - jokio atidumo, jokios pagarbos krašto kultūriniam,
dvasiniam savitumui. Vien liuteronų bažnyčių Klaipėdos krašte
pokary vidur baltos dienos nugriauta - visa pora dešimčių...
Apie tautosaką.
Liaudies dainų įprastiniu mūsų supratimu čia nėr.
Neįtikėtina ?Nėr. Anot vienopateikėjo, čia tebuvo „dešimt Dievo
įsakymų, giesmės ir apskaitymai. “Jaunimo pasilinksminimai,
koke prasti Didžiojoje Lietuvoje, - buvo drausti. Dabartinių
septyniasdešimtmečių, aštuoniasdešimtmečių jaunystėje tėvai
sakydavę, kad muzika, šokiai - velnių išmistas: vienas velnias
esą groja, kitas mergom per blauzdas botagu pliaukši, kad
šokinėtų —tokia tai muzikos ir šokių prigimtis... Kita vertus —
neradau nė vieno iki 1924 metų Klaipėdos krašte augusio
žmogaus, kuris nuo septynerių iki keturiolikos (įžegnojimo,
konfirmacijos) nebūtų lankęs mokyklos (aišku, vokiškos, nors
daugelis prisipažįsta, kad iki mokyklos vokiškai nemokėjęs).
Dažnai vykdavę vadinamieji surinkimai (minėtieji
„apskaitymai“); žmonės vakarais, rytais rinkdavosi kokio
turtingesnio ūkininko troboj, atvykdavęs sakytojas ir lietuviškai
aiškindavęs Šventojo Rašto Tiesas, kurių žinojimu, tiesą sakant,
žmonės ir dabar stebina. Į visus klausimus (ir - į
tautosakininko, tarkim, kaip atsirado vilkas ar —rupūžė, ar
pasaulis) ieškoma racionalaus mokslinio atsakymo arba
remiamasi vienatine šventąja Biblija. Įdomumui pasikalbėjimo su viena moteriške nuotrupa:
- Kaip senieji žmonės sakydavo - iš kur atsirado arklys?
- Mano amžiuj arklys jau nebe madoj buvo, jau dirbo
technika.
- O ar nebuvo apylinkėj žmonių, kurie mokėjo užkalbėt
ligą, gyvatės įgėlimą?
- Ne. Yra ambulatorijos. Vesdavo į ambulatoriją. Yra
gydytojai.
- O armokat nuspėti iš ko nors, koks bus, na - rytoj oras?
- Radijas pasako. Irtai ne visada teisingai. O tu, žmogau,
iš kur čia žinosi.
(Ant elektros laido pliauškia kregždė).
- Kažin —Iuį ji čia kalba?
- Pakraigėj vaikus turi - čirškia.
- Ar savo vaikams pasakas sekdavot?
- Knygelės yra.
Palyginti gaji tik mitologinių sakmių dalis apie dvasias,
vaiduoklius, blogas akis, raganautojas, kauką. Dvasių,
pomirtinis pasaulis - kažkaip „savas“, „pažįstamas“. Sunku
suprasti, arpasakotojai tiki tuo, apie ką šneka (sakosi - ne),
bet mielaipasakoja, nes tai daug kartų girdėta iš tėvų, pažįstamų,
o irpačių ne kartą patirta: taip yra pasauly...
Žemiau pateikiamąją tautosaką užrašiau - Liudvikas
GIEDRAITIS - 1990 metų liepos mėnesį Kintų apylinkėje
(Šilutės raj.). Pasiklausykite ir lietuvininkų balso.

Visi žvejai liub tap šnekieje. Anckduota tuoki. Bcrns
parsisamdęs, matai, žvejui. Žemiuyks jau - tas berns. Tai antras
žvejys ir klausia: „Kur tu vedi tą žemininką?“ Tai tas saka: „Vedu
žemininką vandenį parodyt, ba vandens nematęs!“
Matai, drevemiškis - eis pri kunigą: reikiejc vaką pakrikštyt,
ar ką. Jis tuo kunigą nepažen. Susitinka žmogų i sak: „Veins, sak, - a tu nematei tuo velne kunigą?..“ O čia - kalba su
kunigu!.. Drevernoj tas kas antras žuodis buv: veins, rupūže.
Jakumaitis Vilius, Viliaus, 62 m. Minijos k.
Mama taip pasak: „Vaikeli, tu taip padaryk, - sak, visuomet arkle pasaga pakalk, - sak, - po loviu, kur ėda
paršuks, tada joks žmogus negali jo nei nužiūrėt, nei užšaukt.“
Mama taip dalydavo: pirmą kart pavasarį išgenant iš tvarto
- karvei ant nugarikes biski pabarst druskikes, o vaikams po duonos gabalą... Ir mes, vaikai, turėjom būt namie. Saka:
kai visi namie, gyvulys nesivalkioje. Ans rasis prie namų.
Šližaitė Elzė, Kristupo, 87 m. Kintai.
Kūčių vakarą viens ūkininks nuaje pasiklausyt, kaip gyvuliai
šneka. Gyvuliai sak: „Bluogs tai bluogs pašars, alia šiaip taip
iškentiesma, - saka, - dar yra šiaudūse tiys cintncriai grūdų,
tai, - saka, - išsimaitinsma.“ Parieje tas šeiminiks: „Nu, palauk,
lytoj mes kulsma.“ T\is šiaudus - atgal, kūlė, iškūlė. Visi gyvuliai
ir išdvėsė.
Kinderis Juozapas, Martyno, 78 m., Kintai.
Gyvenom Šakiuos. Name, kur, saka, moteriška buvo
pasikorus. Vokiečių laikais dar. Nu, taip saulė nusileidusi jau
buvo, o lauke ten tokia mūsų kaimynka dvi ožkas turėjo, ir
melžia tas ožkas. Aš duris pridariau kolidoriaus, ir išėjau pas
tos kaimynkas. Nu, aš stoviu ir kalbamos. Ir dabar matau: aukšta
moteriška įeina į moną trobą. Lyg panaši į tą, su kuria kalbu.
Nu, ir aš sakau: „Kažkas atėjo pas mane.“ Einu, įeinu - nieko.
Nieko! O toj vietoj buvo pasikorusi... Jėzus, savo akimis mačiau.
Sakytum, būčiau sena ar girta. Aš jauna buvau dar... Atidarė
duris, įėjo į vedų. „Kas? Labas, - sakau, - kas atėjo čionai?“
Nieko, nieko. „Kur dingai? Kur nuėjai?“ Ir - nieko nėr... Jau,
matyt, dūšia pasikorusios buvo atėjus. Gal reikėjo pašventint
tą vietą, nebūtų ėjus.
Visai ant blakstienos mažytė buvus karpa. Nuvažiuoju pas
gydytojus: „Nu, - sak, - čia pavojinga yra ta karpa, vis auga
didyn.“ Nu, senove žmonės sak: reikia su rupkės patept... patrint
į delčią... Aš paskiau pamatus kasiau. Po pamatu - rupkikė
tokia mažytė išėjo. Aš jos bijojau. Kaimynką pasikviečiau.
Kaimynka atėjo, skuduriuku pasėmė tą rupkikę ir patrynė tą
akį. Delčios laikas buvo. Patrynė ir vėl deda rupkikę j tą vietą,
kur jinai buvo... Ir nabliko nė tos karpos. Aš nieko nežinau:
savaime kaip tai prapuolė. Nei šiai dienai nėra...
Dar aš savo atsitikimą galiu papasakot...
Gimė mano sūnus... Parvažiavom. Jau ne naktis buvo,
lytmetys. Aš tą vaiką pervysčiau, pamaitinau ir atsiguliau. Jau
tik nespėjau užmigt - galinį langą - tiek bilda, tiek duoda, ir
tie langai visi - subyrėję šukės. Aš vyrui sakau: „Jurgi, eik,
atidaryk duris, kaimietis atėjo.“ Nu: „Kas? Kur?“ Nieko. Nei
tų stiklų subyrėjusių, nei baldo. Iki aš i sakau: „Sapnavau turbūt.
Tikrai, - sakau, - subyrieje.“ „Gausi žinią: stiklai, - sako, jie - smertis.“ Nu, ir už mėnesio gavau žinią: mama mirė. Mama
Vokietijoj buvo. Nu, va - sapną netikėk... Čia žinia jau buvo.
Stiklai byrieje: pabarškinimas —jau gausi žinią: mirs kas nors.
Kūčių vakarą miegot eini - nusiprausk, padėk vandens
bliūdą prie lovos, švarų nė karto nešluostytą rankšluostį. Kas
sapne nušluostys, tas jau bus tavo. Jo. Aš esu darius. Nieko.
Nu, o švogeris mano sako: „Aš tai taip dariau. Mano Marytė

atėjo, - saka, - mane nušluostė. Ir apsiženijom.“ O aš pasidėjau, atsiguliau, išsimiegojau - ar čia buvo, ar nebuvo...
Nieko...
lloftienė Olga, Edardo, 58 m., Kintai.
Liubijom eit į Pilies kalną prie Kintų. Aukšts buvo, istorinis
kažkoks. Dabar jau nebėr: smėlio reikėjo —iškasė visą tą kalną...
Mano širdį skaudėjo, kai tą kalną griovė... Kolchozo laikais, po
karo...
Mūsų tas Klaipėdos kraštas - perėjūnų kraštas. Ir seniau,
ir dabar - dėl to Klaipėdos uosto visi piktumai. Bent kiek
žmonės įsikuria, apsipranta - ir vėl visokie neramumai... Ką
darysi - kur gyveni, ten duoną valgai...
Sklastienė Ona, Juozo, 75 m., Kiškių k.
Tas Kroki} Lanks - nežinau, kaip atsirado, dar nebuvau
gimus, kaip ans atsirado. Tik mano motinos motina liubijo
pasakot: vasaros metu šienaujant baltas arklys parbėgęs, žmogus
viršuj sėdėjęs ir šaukęs, kad visi šalin eitų nuo to piece: nuskęs.
Daugumas pasitraukė. Paskui su didele kriokim - visas plecis
ir nugrimzdęs. Užtai ir - Krokų Lanks.
Ožkelienė Lidija, Karolio, 78 m., Kintai.
Buvo, žinai, tokia sena moteriška —nusiperk ožką nuo toke
bažnyčes tama ir prašo atvest. Aš buvau jauna. „Nu, - sakau,
- gerai,“ Dabar - nueinu pri to tarna. Ans klausia. „Ar turi
virvę atsinešus to ožka pririšt?“ „A, - sakau, - o kam reikia.
Jei an turgaus perki, - sakau, - gauni virvės galiuką parvest.“
„Vat, - sak, - teip ir maniau, kad teip bus...“ „Man tėveliai
netiki (jokiais burtais - L. G.) ir aš netikiu“, - sakau. „Reik
tikėti,“ - man sako. Nu, išsiprašiau aš tą virvę.. Sak: „Bet neleisk
į tvartą su ta virve.“ Je. Aš taip šventai prižadėjau... (Juokiasi
pateikėja). Sutinku tokią bobą. Sakau: „l\i duok man virvagalį,
aš tą ožką negaliu su šituo - į tvartą.“ Ji man atsiliepė: „Eik tu
su savo raganyste!..“ Atvedu, tai sava moteriškai nesakau nieką.
Pririsu prie tvoros, įsived ji į tvartą... Ir žinai, ir ta ožka - tikrai
sudžiūvo. Nė pieno nedavė —sudžiūvo...
Kaukorienė Jeva, Makso, 79 m., Kiškių k.
Čia, prie pat lango, buvo didžiausias klevas. Prie lango. Nu,
ir - sėdėjau namie, ir —nieko, nieko... Paskui, žiūriu, kad...
Čia dabar! Tik - triokšt, triokšt! Suk, suk tą medį taip - ir
apvirto tiesiai an stogo... Kaip sūkuiys - suk, suk ir nulaužė.
Paskui žmonės šnekėjo: turėsi nelaimes. Sakiau: „Nesąmonės!“
Bet taip ir įvyko: sūnus žuvo, paskui - vyras, paskui - uošvienė.
Kas savaitę. Vienas. Antrą savait - antras...
Norėjau kregždės lizdą išardyt, kaimynai ėmė bart: durna,
ką tu darai, kam tu ardai tą lizdą kregždės, nelaimę prisišauksi.
Gedaitienė Elena, Jurgio, 52 m, Pricmų k.
Nu, tai, matai, kunigs pamokslą šnekėję: pelke kažkur tai,
naktį ten, ar dvylektą valandą - velnias ten laksta, supranti,
kad ten neitų nei viens: išgąsdins ten velnias jau...
Dabar, sak viens toks drąsus, matyt, medžiotojis, galvoja:
ką daryt, reik pažiūrėt ta velne koks čia... Nu, ir jis sutaisįs naktį
jau eis į šitą pelkę žiūrėt. Nuėjo - jau po dvyleka yra. Jo! Mato,
kad toks parplasnuo su tuom tokiais skuduras apsikeitįs:
plasnodams, plasnodams parlėk. Dabar jis galvoja: šaut į velnią
ar nešaut į velnią? Kunigas sakė, reiškia, - nuo velne kulka
šoka atgal. Da gal man kliūt. Nu, pagalvojįs, pagalvojįs: e, kaip
bus, taip bus - šaus, reiškia. Iššovė, ton šautuvą pamėtė ir
parbiega namiej. Niek nesaka. Niekam nieką. Paskiau —tris
dienas praėjo, supranti, - sužinoję, kad kunigas ligoninėj su
pilvu peršautu guli... (Pateikėjo juokas.) Mano tėvas pasakojo.
Ašmons Jurgis, Jurgio, 62 m, Kintai.
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Čia juokingai yra, matysi... Kiaules mama vežė j turgų. Ir augalą?“ Nė vienas nepažinojo. Jo. To, to, to klausinieje. Aha.
tos kiaules priš kapinių iškreta vesas. O ji nežiūreje... Klausyk, Tada bobai saka: „Ar tu man tą, ką palėkus numej, duosi, ar tu
kaip buvo! Nežiūreje. Perma kapinių iškreta. Ir beg tos kiaules pasakysi, kas tai per augalas.“ An buv vaiką numej palėkus.
pirmyn, pirm vežimą. O ji mysli - velnias kad bėga. Meldės, Ką! Motina tau duos vaiką pagimdžius - velniui! Tas tai
skaitė... Beg i bėg tos kiaules. O an - gied, skaita. Jau paskui neįmanoma. Boba galvoj: ką daryt! Apsipylė dažais, su
už kapinių - nebebėga: an kapinių užvare tos kiaules. Sak: ty plunksnom apsidiejos ir išpul lauk, kur tie velne augalai velniai užbėga an kapinių... Džiaugiasi gerai nuvažiavus! draskyti, plėšt. Veins išbėg: „Štiš, rupūže, višta! A tu - lauk iš
Nuvažiuoja į maistą atiduot tas kiaules - nebeturi ni vienos! man taboka!“ Tb —pakilusi ir drožia į vikius. Veins atej į ontra
Sak, ty velniai - tai man kiaules būva. (Juokiasi). Ky, bau, kaip vakara: „No, ar įsigalvojai?“ „Jo!“ „O - kaip?“ „Vo - taboks!“
juokinga! Parvažiuoja - nebeturi ką maistui priduot. Juokėsi „Tai, - sak, - rėk apdovanot, kad jums (žmonėms) skanesni
būtų. Kad skanu rūkyt būtų...“ Ir - visi rūko. Juo draudžia,
žmonės ten, juokėsi!..
Tėvui... Anam pasibeldė prieš smertį. Vakare. Ir aš buvau. tuo daugiau rūko.
Žuvį pažįstat žiobrį? „Taip, taip.“ Žiobrys - kai rudenį
Ans mysli, kad Balaitis. Tas Balaitis - pri niurni bėrus būva.
Tėvs mysli, kad Mūrets. Mūrets - būva vardu tas berns/ Stiprei pagauni, tai jis sustingst ir baits palieka, švarus. Ibi yra - stipri
pabalda. Ir aš girdėjau. Į duris. Tėvs ir saka: „Mūretsai, ar tu žiema bus. O jeigu abudu šonai, kupra, nugara pajuodo,
norėjai kan, a?“ O tai buvo Smertis jau liudyt atėjus. Ir ilgai patamsėjo, tai bus pūgos, sniegas, šlapdriba, lytaus. Tą patyriau.
nebebūva jau tėvs. A būva kokį mėnesį a nebebūva - ir mirė.
Palaidoje senike, ūkininką, pri kurio tarnavau, motena.
Gerulytė Ertmutė, Jono, 79 m., Suvcrnų k Visokių giminių anų daug. Aš - pri arklių: prižiūrėt arklius.
Patrikienė, senike būva. Irgi - priš pat smertį. Girdam Nu je. Pargrįžę visi, pavalgė večere da ir išvažiava viens po keta,
už langų vaikšč, baldos. Išeinam lauk žiūrėt - nė pėdų, nė viens po keta. Einam gult. E aš nuėjau pri arklių ten, pri avių...
žmogaus nėr. Neužilga ir sesuo jos mirė... Beld į langus. Čia Tvarte būva kamaras įtaisytas, kur arkliai buv - nukalt tokia
pat mes girdam - Patrikienei į langą, va (pabeldžia krumpliais atskira kamara, kur bernai gulieje. Nu ir - eisiu gult. Atsigulu
į stalą). Ir šaukia: „Maryt! Maiyt!“ Nu! Mes bėgam lauk žiūrėt, - kad man tie arkliai knark! Nu čia dabar! Girdžiu: bakšt bakšt
aš atidarau langą, žiūriu pro langą - nieką nėr. Ir - šaukiu, bakšt pri Įauga. „Nu, kas yr?“ - sakau. Nieks neatsiliepia. Nieks
neatsiliepia. Nugi dabar! O man tie arkliai - knark!.. E, eisiu
pėdas žiūriu - nieką nėr.
Didelės tokios seilės an pagale bus prikebe, tvirtai laikysis. gult, kas čia man rūp... Supykau. Apmygau - vėl tas pats: barrr
Motina sakydava, kad čia raganas apspjovė, neužgaukit loke bar bar bar bar... Ne. Dabar aš - eisiu. Atsikėliau, eisiu pas
pagalį čia, sak, pikti burta, - raganas apspjovė ton pagalį, raga ponų. Pri langa priėjau: „Kas čia yr, - sakau, - kad man
nų spjaudala, - sak, užkerėta. - „Ja, ja“. (Gerulytė Marė). vaidenas!“ Šeimininkas išeje lauk: „O kas yr?“ „Pri manęs, Jo, jo. Mes bijodavom užgaut tuos spjaudalus. Sak - čia jau sakau, - barškina į lang, i arkliai šnarp, —sakau, - er veskas.“
užraganauts pagalys, mes neužgaudavom, eidavom vingiais nuo Juokias: „Mmmm“ „Nu, - sakau, - koks čia be juokas, sakau, - o aš turiu naktį kentėt.“ „Ibi ką, ar mes čia dabar
anuo.
nešim vainiką an kapinių?!“ Jo, antrą ryt mergas sak:
Jeigu eini pasikart —veins kelią rodo. Taip tėvas sakydavo. nakčia
„Juk užmeršom vaincka, už durų pelek namuose.“ Jo, tą vainek
Mama sakydavo: rupūže troboj - reiškia žmogaus mirtį. paėmė - puikiausias, su šleikas, uždieje an vežimok gražiai,
Vaiydava, šaukdava, pamačius troboj rupūže... Ji reiškia: kažkas nuveže an kapinių, visi veže, parvažiavom, ir antra naktį būva
mirs troboj.
ramu... Nu va, ta tokių - a ja jai! Tokių - yra.
Jei žvirblis - pokšt į langą - kažkas mirs: išveda iš namų
Pirmoji perkūnija jei mariom, jūrom eina, tai vėjuoti orai
žvirblis, į langą atsitrenkdamas. Ibi reiškia praneša: „kažkas bus vasarą, vėjuoti, šlapi orai. O jeigu žemynus eina pirmoji
išeis iš namų“. Sena prūsė Patrikiene sakydava.
perkūnija - tai sausi orai ir karšti bus. Šitą patyriau, kai Ventės
Rage gyvenau.
Jeigu nekiykštytas miršta, jo siela niekam nepriklausą nei dangui, nei žemei.
Jei daug šermukšnių pripampę, nulinkę - bus šlapias ruduo
RudmaJaenė Erika, Adomo, 49 m Suvemų k. ir žiema. Jei uogų šermukšne nėr - sausas ruduo bus ir sausa
Pas mane eteje viena bobele, tolimesne kaimynke. Ji sak: žiema.
„Alia tavo paršai kokie užaugę!“ Ji atėjus paršą pirkt.
Pats pons Dievs, saka, davė visiems kalbas, tik kuriams
Pažiūrėjau: akys raibos, velniškos. Sakau: „Man čia, - sakau, (kuršiams - L. G.) nedavė. Mat jie ant vandens buvo.
- tu netinkama esi po tvartus landžiot.“ Tai ta sak: „Tai pažįsti
Varnaitis Vilius, Viliaus, 75 m., Vabalų k.
ir tu?“ „Jo, jo, aš tai pažįstu: akių, - sakau, - yr (blogų)... Ką
Tėvs sakydavo. Sapną sapnuoji: ar upė išdžiūvus, ar kas aš tau parduosiu, - sakau, - negi nežinai, kad aš paršų skendinys, sako, un skendima... Reiškia jau išgeria, sakydava,
neparduodu niekuomet, sau pasilaikau.“ Nu je, tai nueje, tą vandenį.
pakračius ranka. O būva toks Vensturis, toks seniai seniai
Žvejojimo metu niekas nešvilpia. Negalima. „Užtenka audra
nabašniks, kur mane pamokė: „E jau, - sak, - kad pamatysi
bobą, kur rainos akys, grynai rainos tokios - nuo tos stiebuos prišvilp,“ - sako.
Nuvažiuoja žvejys į turgų - pasenęs, pražilęs jau. Priėjęs
kieravokis.“ Čia - teisingai... Paskiau - viena būva toke... Seni
žmones, jau tų nebėr... - Nežinau, ką ten reikėjo eit pri karvių, toks žmogus, klausia: „O kaip ten - toks senas žvejys!
tai ji: „Žinai ką, - saka, - kad aš nelabai galu eit, - saka, - Nenuskendęs dar!“ „Va matai - nenuskendęs!“ „Na, o tėvas
mana akys netinka svetimam gyvoliui. Mana akys netink.“ Pati tavo kur?“ „Nuskendęs.“ „Tėvo tėvas?“ „Nuskendęs.“ „Vo
prisipažena. Sak: „Jeigu pažiūriu, tam žmogui negerai sekas su nebijai plaukt į jūrą! Ir tu, žvejy, - taip pat gi nuskęsi, nu je.“
„O tavo tėvas kur?“ „Numirė.“ „Vo kur?“ „Lovoj.“ „Tėvo
gyvoliais.“ Va.
Veins pasieje tabokus. Nu je. Kap ans pasieje - labok i tėvas?“ „Numiręs.“ „Kur?“ „Lovoj.“ „Ir tu nebijai, žemininke,
išaug. Išaug. O veins vis klausinieje (žmonių): „Ar tu pažįsti tą gult į lovą! Numirt gali!..“
Šadagys Vilius, Martino, 56 m, Ventės k
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