Pastato Vilniuje durų
plieninė širdelės
pavidalo apyraktė ir
kalvio darbo plieninė
rankena su apyraktė,
įtaisyta paukščio
galvutės arba
vadinamosios
balandžio galvutės
motyvu nukaltoje
rankenos dalyje,
XVIII a. pab. (Motyvas
baltiškas, senas,
naudojamas ir
renesansiniuose langų
ir durų vyriuose,
paplitęs Baltijos šalyse
ir Skandinavijoje).

Rankena, sublokuota
su apyraktė, - baroko
ir klasicizmo epochų
bei stilių keitimosi
dirbinys. Tuomet
keitėsi durų atidarymo
pobūdis - einantysis
ėmė duris atsidaryti
pats, tačiau šia
rankena duris buvo
galima tik pritraukti ar
atidaryti, bet ne
užrakinti. Dar nebuvo
tokių įtaisų, kurie duris
fiksuotų, patys ir
užrakintų. Pirmieji tokie
įtaisai atsirado vėliau,
klasicizmo laikotarpiu.
Pateikė Genovaitė
KAIRYTĖ
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ŽENKLO GELMĖ
/ „Liaudies kultūros“ klausimus atsako Nacio

nalinės premijos laureatė profesorė
Viktorija DAUJOTYTĖ

- Priimdama Nacionalinę premiją, Jūs kalbėjote apie
ženklus, kuriuos mes siunčiame vieni kitiems, apie žen
klus, kurie ateina iš anapus. „Niekas niekad galutinai
nepranyksta“, - pakartojote profesorės Marijos Gim
butienės žodžius. Vadinasi, tikite, kad laikų grandinė
nenutrūksta, kad tradicinė kultūra nevirto dekoratyvi
ne, kad ji gyva mumyse?
- Taip, tikiu, kad mūsų gyvenime yra ženklų, kurių
tik mažą dalį tesuvokiame. Tie ženklai iš šiapus ir iš
anapus, nors kiekvienas mestą „anapus“ kitaip įsivaiz
duojame. Dabar, kai rašau atsakymus į „Liaudies kul
tūros“ klausimus, prieš akis matau ką tik „Kultūros“ iš
leistą N. Kitkausko knygą „Vilniaus arkikatedros pože
miai“. Viršelyje šviečia kriptos arkinio skliauto plytos:
šviečia taip, lyg iš vidaus švytėtų, lyg kokia dvasinė
energija į viršų kiltų. Man tai yra ženklas. Bet aš matau
tik švytėjimą, o šventas žmogus - Napalys Kitkauskas
- mato tiek daug, kiek aš net nepajėgiu įsivaizduoti. Ir
vis tiek - ne viską. Ženklo gelmė ir ženklo paviršius. Iš
mažo gatvės pardavėjo už 20 centų nusipirkau „lietu
vių stiprybės, dvasingumo ir tikėjimo laikraštį“ „Ąžuo
lą“. Ženklas - taip. Kas sodina medį - medį, o ne tik
obelį ar kriaušę - man pats yra ženklas. Sodinantis
medį jaučia ryšį su anapus. Sau medžio, ypač ąžuolo,
negalima užsiauginti. Brandūs dabarties ąžuolai sodinti
tarp 1831 ir 1863 metų sukilimų. Stelmužės ąžuolas apie pusantro tūkstančio metų...
Tradicinė lietuvių, o dar giliau - baltų kultūra - skau
dus klausimas. Daug kur ji jau iš tiesų yra dekoratyvi,
bet net tokios aš nenorėčiau jos neigti. Mūsų autentiš
kos kultūros grandinė yra sutrūkinėjusi, ir aš nežinau,
ar ji besutvirtės. Bet taip pat žinau, kad dar yra žmonių,
tebejaučiančių jos dvasią, tebeturinčių ją savyje. Pa
žįstu juos kaip gamtmeldžius, kuriems tylus stovėjimas
ant Kernavės piliakalnių yra sakralus veiksmas.
- Kas galėtų būti mūsų dvasinio atsinaujinimo ga
rantu? Ar jis įmanomas tradicijų netekusiam, orienty
rus praradusiam žmogui?
- Dvasinis atsinaujinimas? Mes atsinaujiname per
mirtį, mirdami. Rimtas žiūrėjimas į mirtį ir yra svarbiau
sias dvasinio atsinaujinimo ramstis. Dabar Lietuvoje per
savaitę žūsta tiek pat žmonių kaip per nedidelį karą.
Mirtis pateko į žaidėjų rankas. Mirtį reikia grąžinti žmo
nėms. Visuomenė ir valstybė turi saugoti autentišką
žmogaus mirtį. Ir tai yra žmogaus saugojimas.

Šiame pasaulyje labai daug žmonių yra be šaknų,
be tradicijų. Jie gyvena labai gerai - nes gerumas yra
tik komfortas. Pagrindinė jų reikmė - vartoti; vartoti
taip, kad vartojimas gausintų vartotojus. Kultūros reik
mės saisto, varžo, įpareigoja. Kultūra leidžia skaityti ir
įskaityti ženklus. Tradicijos turėjimas ar jutimas visą pa
saulį sudeda žmogui po kojų.
Jokia tradicija nėra vienalytė. Miestiškoji ar bajoriš
koji mūsų kultūros tradicija beveik sunykusi. Gyvesnė
kaimiškoji. Bet būti kaimietiškas mažai kas besutinka.
Yra net neapykantos kaimiškumui. Tas, kas savo pa
saulėjauta yra svetimas, neapkenčia namus ir tradiciją
turinčių.
- Archainį suvokimą siekianti mūsų mitinė tradicija
moterį - motiną siejo su saule. Motina buvo svarbiau
sias asmuo namuose, netekti motinos - reiškė netekti
namų. Ar mūsų sąmonėje motinos ir apskritai moters
reikšmė nepasidarė minimaliai siaura? Ar šiandienos
žmogus dar gali į savo namus pažvelgti per sacrum
prizmę, pajusti tai, kas buvo vadinama genius loci?
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- „Kur motina, ten ir namai“, - tebegirdžiu gyvą
pasakymą iš Žemaitijos. Sumaišties metais, kai žmo
nės dėl įvairiausių priežasčių keitė gyvenimo vietas, šis
pasakymas buvo raminantis. Ir naujoje vietoje bus na
mai, kad tik būtų motina. Man neatrodo, kad motinos
reikšmė dabar būtų susiaurėjusi. Tik padaugėjo mote
rų, nenorinčių, nepajėgiančių būti motinomis, j moti
nystę turi būti žvelgiama rimtai - kaip ir j mirtį. Bet kai
žaidžiama su mirtim, žaidžiama jau su viskuo - ir su
motinyste.
Aš esu kaimietė ir genius loci galiu pajusti tik su
dangum, žeme, vandeniu, medžiais. Rugiai j kalną, ta
kas per pievą, vieniša laukinė obelis man yra amžiny
bės ženklai. Ką pastato, sukuria žmogus, man turi jung
tis su amžinaisiais gamtos pavidalais ir tik jų sandūro
se jaučiu dvasios blyksnius, švytėjimą. Senuose na
muose, net butuose dvasia kondensuojasi autentiškuo
se žmonių likimuose ir daiktuose, knygų rinkiniuose,
paveiksluose. Bet ir ten pro langą kažkaip ypatingai
turi kristi šviesa ar virpėti medžio šešėlis... Namai ir kaip
dvasios ženklų buveinė labiausiai reikalinga kuriančiam
žmogui.
- „Lietuvių kultūra (...) neturi kokio priešiškumo mo
teriai“, - rašėte knygoje „Moters dalis ir dalia“... bet
gyvenimas pateikia daugybę to priešiškumo pavyzdžių
(chamiškiausi turbūt būtų „Respublikos“ išpuoliai prieš
Liuciją Baškauskaitę). Chamo triumfas, išjuokus ir iš
kreipus visa, kas j rankas pateko, taip pat yra šios die
nos ženklas, siunčiamas mums... „Berniukai žiūrėjo j
mane be galo rimtai. Vakare iš susirinkimo jie manęs
vienos nepaleisdavo, kuris nors palydėdavo, nes jų gat
vė nebuvo saugi (...) O kai buvo kalbama, kaip elgtis,
jei užeitų policija, tai Bielinis pasakė: „Saugiausia būtų
turėti ant stalo porą bonkų alaus ir stiklinę, bet kadangi
mergaitė yra mūsų tarpe, to, žinoma, negalima“, - to
kius Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės prisiminimus ci
tuojate savo knygoje. Verta palyginti...
- Kultūringų žmonių santykiai yra kultūringi: ir di
džiausias reiklumas, ir didžiausias kritiškumas neper
žengia padorumo ribų, o svarbiausia - saugo asmenį,
jo nejžeidinėja. Chamizmas yra tokių santykių prieš
prieša. Kultūra nuolat brėžia saugančias ribas, chamiz
mas jas drastiškai ardo. Kultūros ženklai daugiapras
miai, simboliški. Chamizmo - viskas paviršiuje. Kultū
ra savo ženklus saugo ir net slepia. Chamizmas įžūliai
išstato juos kuo viešiausiose vietose: dabar ir laikraš
čiuose.
Kur nėra mirties (tik gyvybės atėmimas - kaip turto
reketas), kur nėra motinos (tik biologinė funkcija), ten
negali būti ir moters kaip kitos ar kitoniškos. Brutali jė
ga visiems kelia vienodas sąlygas - ir visiems į rankas
įduoda po stiklinę arba sustato j eilę prie tos pačios...
Kas žaidžia su mirtimi, tas nebežaidžia su gyvenimu.
Nebėra laiko. Subtiliems žmonių santykiams reikia lai
ko. Turintys laiko rašo eilėraščius, kuria muziką, myli.
Neturintys laiko - „daro“ pinigus ir visa kita, ką galima
padaryti. Išskyrus kūrybą. Išskyrus kultūrą.
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Jei grįžtume prie Sofijos prisiminimų, tai ar rastųsi
dabar mergaitė, kuri oriai ir ramiai palaikytų tokią gali
mybę: kadangi aš esu viena tarp jūsų, tai butelių ant
stalo negali būti. Ji tikriausiai stengtųsi neišsiskirti tegu būna. Santykiai yra pasikeitę. Ir ne visada j bloga.
Moteris nenori būti išskirta kaip moteris. Bet neišsiskirdama ji patenka vis į sunkesnes ir baisesnes situaci
jas. Vyrai niekuo nebejsipareigoja: nei saugoti, nei sau
gotis. Kuo didesnė laisvė, tuo daugiau ji reikalauja kul
tūros. Taip pat ir moterų bei vyrų santykiuose.
- Kaip skleidėsi mūsų kultūroje moteriškasis pra
das, ar buvo jis pakankamai giliai išreikštas?
- Liaudiškosios arba kaimiškosios kultūros mote
riškoji dalis yra tikrai išsiliejusi dainomis, audimais, mez
gimais, raštų raštais. Moterys sukūrė pirmąjj kultūros
raštą - audiniuose, mezginiuose, juostose. Tiek žen
klų, tiek jau niekada gal ir nebeperskaitysimų ženklų.
Su didžiausia pagarba žiūriu j žmones, kurie triūsia mu
ziejų saugyklose ir vis dar vaikšto po kaimus: jie skaito
tuos rašto ženklus, jie daug ką yra perskaitę. Dabar
daugiausia tai ir daro moterys.
Profesionalioji moterų kultūra seklesnė. Amžiaus pra
džioje turėjome moterų prozos klasiką, kiek vėliau Salomėją Nėrį. Dabar labai autentiška yra moterų gra
fika. Nestinga jėgų ir literatūroje. Išskirtinis, įspūdingas
reiškinys mūsų dabartinėje kultūroje yra Onutės Nar
butaitės muzika, jungianti, liečianti, kažkaip ypatingai
(galbūt ir specifiškai moteriškai) sauganti trapias bū
ties akimirkas. Ji yra ir tradiciška (plačiąja prasme), ir
šiuolaikiška. Kaip kiekvienas didelis kūrėjas arba kūrė
ja.
- „Moterų ir vyrų santykiai negali būti subordinaciniai, o tik dvi dažnai susikertančios ir net susiliejančios
linijos“, - rašėte savo knygoje. Ar daug tokio vyro ir
moters bendravimo pavyzdžių būta mūsų kultūroje, ar
matote jų tarp savo studentų?
- Mūsų kultūros žmonės yra palikę mums ne tik
kūrybos, bet ir savo gyvenimo šviesą. Tik du pavyz
džiai: Julija ir Jonas Biliūnai, Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai. Šiuos žmones jungė ne tik jausmai, bet ir dvasi
niai bendro darbo įsipareigojimai. Nė vienas iš jų ne
troško viršenybės, tik gyvenimo abiem. Jaudinančiai
gražus man atrodo Julijos Šalkauskienės ilgas gyveni
mas tik su vyro atminimu.
Kaip atrodo studentai? Yra gražių jaunų šeimų, did
vyriškai dirbančių „pamainomis", bendrabučių kamba
rėliuose auginančių savo mažylius ir iš paskutiniųjų be
simokančių. Yra ilgai draugaujančių - vis matau kar
tu. Lituanistus, jiems patiems gal ir nejaučiant, ima globon kultūra, be abejonės, sunkinanti jauną gyvenimą.
Bet ne visada. Mokslas, mokymasis savaime - be dva
sinių pastangų - kultūros negarantuoja.
Klausė Julija ŽILINSKAITĖ
Ramūno VIRKUČIO nuotrauka

IŠĖJIMAS IŠ ROJAUS TAUTOS DAINOSE
Marcelijus MARTINAITIS

Paparonio „Pasakų atošvaistos“ iš naujo įžiebė įsise
nėjusias aistras dėl lietuviško epo. Kas jo ėmėsi, nudegė
pirštus arba neištesėjo, nesukūrė taip lauktos lietuviškos
„Kalevalos“. Apie Paparonį dabar sakome, kad jis šimtu
metų pavėlavo arba sukūrė vien literatūrinę versiją, tam
reikalui neturėdamas iš praeities paveldėtų tikrų epinių
išteklių. Mums įprasta skelbtis, kad epiškai mąstyti nesu
gebame, tačiau visus esą pranokstame dainų lyrika, jų
nuotaika kalendorinėse, agrarinėse bei šeimyninėse šven
tėse. Ar tik tiek?
Svarbių įvykių metu, įvairiose sueityse jaučiame, suvo
kiame, kad dainuodami išgyvename ne tik gražią akimir
ką, bet vienas kitam perteikiame bendresnę, iš amžių glū
dumos mus pasiekusią, tiesiogine žodžio reikšme beveik
neišreiškiamą patirtį, kurios vis tiek niekaip nesueiliuoja
me kaip nuotykio ar vientiso herojinio bei mitinio pasako
jimo. Neretai žadina nusiminimą, kad neturime ko papa
sakoti apie įspūdingą savo tautos pradžią, kai veikė dar
tik dievai, mitiniai herojai ir karžygiai.
Suprantu, kad iš pasakų, dainų, sakmių, mitologijos
bei istorinių šaltinių galima sudurstyti vientisą kūrinį ir jį
pavadinti epu. Bet tai bus autorinis kūrinys, kurio įtaiga
priklausys nuo talento stiprumo ir kuriam bus taikomas
literatūrinis matas.
Didžiųjų pasaulio epų literatūrinė autorystė paprastai
buvusi antrinė, pagalbinė, tik išryškinusi gyvensenoje, žo
dinėje tradicijoje veikusią mitinę sistemą, naratyvinį kar
kasą, kurio ribose atsiranda pasakojimai bei įvairūs jų va
riantai. Čia svarbu pasakojimo būdas, tam tikras kalbos
surišimas, kurį mūsų epo kūrėjams tenka imituoti, pasi
telkiant dažniausiai tam netinkamą lyrinių dainų poetiką
arba ką nors išgalvojant. O epui pakanka sumaniai litera
tūriškai apdoroti jau esamas naratyvines tradicijas, atrinkti
motyvus, juos susieti arba išryškinti sąsajas.
Ar ne tikslingiau būtų kalbėti ne apie literatūriškai su
tvarkytą epą, kuriam visada pristinga patikimo autentiš
kumo, o apie epinę lietuvio vaizduotę, pasaulio visumą
aprėpiantį žvilgsnį, tačiau menkai figūrinėmis priemonė
mis išreikštą pasaulėjautą. Argi išliktų tauta ant nuolat try
piamo vieškelio, jeigu nebūtų sukaupusi patirties, ją sie
jančios su gamta, Visata, Dievu? Kaip ji išliko, kai jai buvo
uždrausta rašyti savo kalba, t. y. kurti rašytinę kultūrą, tu
rėti nuosavas viešas institucijas ir savarankiškai tvarky
tis?
Kai vienu žvilgsniu bandai aprėpti senuosius papro
čius, tautosaką, tikėjimus, kalbą, pradedi regėti, kaip žmo
gus gyveno ir veikė lyg didžiulio, kažkieno sumanyto epo
veikėjas, kuriam iš anksto yra duotas likimas, vaidmuo,
parašyti žodžiai ir paskirstyti darbai pagal vietą, amžių ir
lytį. Ar K. Donelaičio „Metai“ tada nepradeda atrodyti kaip
įvadas į mūsų epinį pasaulėvaizdį ir vaizduotę? Ar ne tai
patvirtintų tautos dainos, jeigu išbristume iš siauro litera
tūrinio temų, vaizdų, vaizdinių ir figūrų aiškinimo? Man vis
knieti pasakyti, kad mūsų epinis pasaulėvaizdis tikriau
siai bus atskleistas ne eiliuojant, o tyrinėjant, bandant su

vokti visą sakytinį ir vaizduojamąjį tautos palikimą, kad jis
išryškės ne literatūroje, o moksle, kaip jau yra M. Gimbu
tienės, A. J. Greimo, N. Vėliaus veikaluose.
Turime fantastišką tautos palikimą - milžinišką dainų
masyvą, beveik neskaitytą kaip visa aprėpianti visuma,
pagal kurios kodus buvo gyvenama, veikiama, jaučiama,
persikeliama į pomirtinę vėlių šalį. Tai galima pavadinti,
kaip dabar sakoma, žmogaus gyvenimą modeliuojančia
sistema. Šį mitinių galių, gamtos ir žmogaus veikmės lau
ką geriau suvoksime, kai rankose turėsime visus dar neįpusėto „Dainyno“ tomus. Gal net įsitikinsime, kad nėra
ko pavydėti išgarsintų epų, nes mūsų daugiatomis paliki
mas nebus už juos menkesnis, o gal kai kuo ir pranašes
nis. Ten pasakyta viskas - kas mes, iš kur mes ir kodėl mes, ten - įstatymų rinkinys, pagal kurį buvo amžius gy
venta. Tik dar sunku suvokti tokį fantastinį dainyno vienti
sumą, vaizduotės plotį, kol po vieną skainiojame dainas
kaip žiedelius ir iš jų sudarinėjame temų, žanrų ir motyvų
puokštes.
Svarbu būtų pamatyti žmogų kaip veikėją, įstatytą į ka
lendorinių, vegetacinių ir šeimyninių įvykių ratą. Šiame ra
šinyje visos sau nepakeliamos naštos neužsidėdamas,
mėginsiu pasvarstyti, kur, kaip, su kuo pasirodo žmogus
didžiojoje dainų erdvėje, lyg suliniuotoje amžino dieviš
kojo žaidimo aikštelėje.
I. Dainų poetikos šaltiniai
Pirmiausia vertėtų prisiminti bendruosius dalykus, ku
rie gali būti arba yra dainų poetikos ir vaizduotės šaltinis,
visai eiliuotai tautosakai teikiantis būdingo vientisumo, iš
skirtinio savitumo, minėto epiškumo.
Didžiulio eiliuotosios tautosakos pastato pamatai - keli
dideli gilūs klodai. Visų pirma - gamta ir šeima. Erdviau
sia įvykių ir bet kokio veiksmo scena dažniausiai čia yra
gamta, jos apsuptis, vešlumas, kalendorinių bei vegeta
cinių ciklų kaita, augmenijos bei gyvūnijos ištarmės bei
sankcijos. Šiai minčiai patvirtinti toli pavyzdžių ieškoti ne
reikia, užtenka pasirausti gyvoje atmintyje. Dar vis plėšia
me iš senolių išmoktas dainas, kuriose klausosi, juda, gie
da, kalba žmogus, paukštis, augalas, gyvūnas kaip ly
giaverčiai vienos dramos veikėjai. O iš tikrųjų - tai fan
tastiškiausią buveinė - kalbantis, giedantis ir žydintis ro
jus, giedriausios jausenos erdvė, kurią tenka palikti išei
nant į karą, tuokiantis ir pelnantis duoną veido prakaitu
nelyginant Dievo išvarytajai iš Rojaus pirmajai žmonių porai.w
Šioje gamtos buveinėje kiekvieno veikiančiojo elgse
na programuojama taip, tarsi vaidmenis ir žodžius būtų
sugalvojusi pati gamta arba pasaulio kūrėjas, tik stebi
ma, kad jie būtų ištarti ar atlikti laiku ir vietoj. Čia, rodos,
kažkas laukia ataskaitos iš žmogaus, kuris matomas so
de, po medžiu, dirbantis darbą: sumaišius vaidmenis,
imantis ne savo paskirties, pažeidžiama sistema, įsigali
sumaištis bendruomenėje, šeimoje arba sutrinka tvarka
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gamtoje. K. Do
nelaitis bara bū
rus, blogai atlie
kančius savo prie
dermes, kurios
siejamos su metų
laikais ir vegetaci
nio virsmo ratu.
Tai vadinama
romantiniu, tik lie
tuviams būdingu
poezijoje išgarsin
tu prisirišimu prie
gamtos. O reikėtų
ieškoti senesnių
šalia kasdienės
patirties esančių
motyvų, išlikusių
tautosakoje,
įspaustų mūsų
pasaulėjautoje.
Kai kurias te
mas ir vaizdinius
būtų galima drą
siai sieti su univer
saliais archeti
pais, siužetais bei žinomais tekstais. Dainose, poezijoje ir
prozoje rasime daug užuominų apie „prarastąjį rojų“, iš
ėjimą arba išvarymą iš jo. Tai tekančios merginos „išvary
mas“ iš rūtų darželio (jis kartais ir pavadinamas rojaus
darželiu), tarp augalų, medžių, paukščių ir gyvūnų prabė
gusios vaikystės ir jaunystės, saulės pripildytos ir daino
mis įgarsintos erdvės. Atsiverskime klasikų ir vyresniųjų
rašytojų ir menininkų biografijas, pasklaidykime jų kūry
bos puslapius! Šią folklorinę bei mitinę patirtį jie mini pir
miau nei perskaitytas knygas ir savo mokytojus! Tai iš ten,
iš aplinkos, pagriebtas žinojimas!
Toks visą etninę erdvę užpildantis gamtiškumas sieti
nas su archaiškiausia patirtimi, senaisiais tikėjimais ir apei
gomis, kurių atgarsiai mus pasiekė kaip įvaizdžiai, meta
foros, vaizdiniai, keistos žodžių prasmės. Kultūroje, kūry
boje ši folklorinė savastis yra tapusi vienu iš ryškiausių
mūsų meninės vaizduotės šaltinių.
Bandant aprėpti visą Dainyno plotį, kyla mintis, kad rei
kėtų kalbėti ne vien apie lietuvio gamtos meilę, bet ir apie
jos baimę, nes gamtoje pilna vegetacinių, likimą lemian
čių galių. Agrarinėse, šeimyninio bei kalendorinio virsmo
dainose, ten, kur daromas sprendimas, pereinama iš vie
no būvio į kitą, laukiama nelaimės, artėjama prie apeigų
kulminacijos, pasirodo ne teisėjai ir karaliai, o paukščiai,
augalai, gyvūnai. Likimo lygtys sprendžiamos ne fizine
jėga, ne ginklu, ne pasitelkus kodeksus, ne turto galia ir
apskaičiavimais, o stebint augalo būseną, pasiklausius
paukščio, pasikalbėjus su rūta arba žirgu.
Tokiose dainose mažai kas atsitinka be gamtos valios,
jos įsikišimo. Gamta nuolat įsiterpia į žmogaus gyvenimą,
keičiasi su juo patirtimi, priima į savo prieglobstį. Žmo
gaus likimas ir sėkmė priklauso nuo to, kur jis šiuo metu
yra arba kas šalia jo yra, koks augalas, paukštis, koks
dangaus šviesulys virš jo spindi, ką jis pats girdi, sako, ką
su savim turi.
Toks pasaulis šiuolaikiniu žvilgsniu atrodo labai trapus,
vaikiškas, vos apčiuopiami tie orientyrai, kuriuos priski
riame kultūrai, kurie sukurti paties žmogaus. Gamta čia
dar tebėra visa gaubianti informacinė erdvė. Tai ypač ryš
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ku šnekant apie jaunus ir jauną. Į kultūros veikmės lauką
paprastai pereinama vėliau, sukūrus šeimą, imantis dar
bo, t. y. veikiant su įrankiu.
Poetikos, teksto struktūros lygmenyje gamtos ir žmo
gaus bendrumas, keitimasis informacija dažniausiai iš
reiškiamas paralelinėmis šakomis, įasmeninimais, jaus
mų ir nuotaikų tapatumu su augalų, gyvūnų, šviesulių bū
senomis. Ar ne čia užtinkame ir seniausią žmogaus miti
nę bei jausminę patirtį, besiskverbiančią net į šiuolaikinę
kultūrą bei kūrybą gyvais, nesupriešintais ryšiais? Tai, kas
literatūrinės technikos žvilgsniu pavadinama metafora, įas
meninimu, paralelizmu, dainoje dažniausiai yra modelis,
sena mitinė sąriša, gal net pirmykštės pasaulėjautos frag
mentas.
Sustabdyta tautos raida konservavo tautosaką, papro
čius, apeiginius vaizdinius, su jais susijusią gamtojautą,
kuri įsitvirtino kaip savotiška lietuvio dorovinė pozicija, pa
tikima ir kartais vienintelė institucija, kuri moko ir teikia
pavyzdžių, siekiant dermės, ištvermės, sakralumo (stato
ma be galo daug stogastulpių, kryžių, koplytėlių), teisu
mo patvirtinimų, suvedant sąskaitas su gyvenimu, įvei
kiant kenkėjus ir priešininkus. Gamtos nykimas, jos ve
getacinių galių pažeidimas net literatūroje suvokiamas
kaip žmogaus, bendruomenės, tautos žūtis arba pavojus
išlikimui („Anykščių šilelis“ , S. Daukanto, Maironio giria,
miškas, tautos dainų rūtų darželis, sodas). Čia užtinkame
visišką gamtos ir žmogaus sutarimą, nes jie dar nėra atsi
skyrę ir supriešinti. Pavojus kyla iš šalies, iš svetimo, pa
pūtus šiauriam vėjui arba pažeidus papročių ir tautosa
kos motyvuotą modelį.
Gamta tokiu būdu veikia kaip pirminė modeliuojanti sis
tema, sankcionuojanti veiksmus, koduojanti laiką ir erdvę
bei visą žmogaus gyvenimo tvarką. Su gamta palaikomi
dialoginiai santykiai: išklausomos ir pakartojamos paukš
čio, gyvūno, medžio, augalo ištarmės, ateities spėjimai.
Kitos tokios stiprios ir universalios modeliuojančios siste
mos šalia žmogaus čia kol kas ir nėra. Tik buitinėje šei
mos ir darbo aplinkoje ima veikti kitos, jau etninės kilmės
sankcijos.

Toks lietuvių eiliuotosios tautosakos pasaulėvaizdis, at
rodytų, neatitinka pagrindinės gamtos ir kultūros opozici
jų schemos, taikomos aiškinant mitinę bei etninę patirtį.
Mūsų dainose į gamtą einama toli ir giliai. Ji turi jausmus:
liūdi, verkia, gailisi, pataria, gelbsti, apverkia žuvusį anks
čiau negu apie jo mirtį sužino artimieji. Su gamta dainose
daug verkiama ir liūdima, nesigėdija verkti vyras, karys,
nes rauda kur kas galingesnės jėgos: dangus, saulė, gi
ria...
Tą dalyką reikėtų plačiau aiškintis. Vis dėlto gamtą žmo
giškieji santykiai asimiliuoja, nes jie reiškiasi kaip analo
gijos, atitikmenys būtent kultūros akiratyje - dainoje, kuri
yra aukščiausia žmogiškosios raiškos forma. Tokia gamtojauta gali būti suvokiama prasminiame kultūros lauke
dar ir dėl to, kad tai susiję su senąja baltų religija. O tai
jau priklauso kultūrai.
Po šių samprotavimų einu prie vienos mūsų temai tin
kamos dainos „O ko liūdi klevužėli“, paimtos iš dainyno
(KID, 6).
I šaka

II šaka

- O ko liūdi, klevužėli,
ko liūdi, žalialapi?

- O ko liūdi, bernužėli,
O ko liūdi, raitužėli?

Žalioj girioj tu užaugai,
sau žiedelius susikrovei.

Pas tėvelį tu užaugai,
sau žirgelį jodinėjai.

- To liūdžiu, bernužėli,
to liūdžiu, raitužėli,

- To aš liūdžiu, mergužėle,
to aš liūdžiu, lelijėle:

Oi, kad žada mane žmonės Žada mane tėvužėlis
anksti rytą jau nukirsti,
toli karan jauną siųsti.
Žada rytą jau nukirsti
ir šakeles nugenėti,

Kai aš karan išjosiu,
jaunas dienas nustosiu.

Kad girelėj nestovėčiau,
Tavęs jaunos nebebarsiu,
žaliais lapais nešlamėčiau. meilių žodžių nekalbėsiu.
Prieš akis turime simetriškai suskaidytą dviejų šakų
tekstą, savotišką „šachmatų lentą“ su klevo ir bernelio
figūrom. Jos, beje, nesikauna, tik savo „langeliuose“ kar
toja kitos pusės „ėjimus“. Trečioji figūra - mergelė. Ji ša
lia, nedalyvauja tuose ėjimuose, panašesnė į sekundantę arba stebėtoją.
Išsklaidę šio teksto struktūrą, atrandame visišką simet
riją. Kiekviena šaka turi tiek pat posmų, toj pačioj vietoj
klausiama ir atsakoma, net tiek pat žodžių vienoje ir kitoje
pusėje! Tokia struktūrinė lygiava apie gamtiškojo ir žmo
giškojo likimo sąrišą pasako daugiau nei žodžiai, sutvirti
na jų semantines pozicijas.
Medžio ir žmogaus likimai čia visiškai tolygūs:
Klevas
žalias
augti girioj
susikrauti žiedus
kirsti
nukirsti
šakas nugenėti
nešlamėti (gulėti nukirstam
ir nugenėtam)

Bernelis
raitas
augti pas tėvelį
jodinėti
karan siųsti
karan išjoti
jaunas dienas prarasti
nekalbėti (būti nukautam
ar atskirtam nuo namų)

Šis klevo ir bernelio pozicijų sąrašas primena disketę
su joje įrašyta pagrindine mitine bei folklorine informaci
ja. Abi puses pirmiausia sieja vertikali pozicija, reiškianti
vegetacinį bei emocinį gyvastingumą: klevui žaliuoti ir žy
dėti reiškia tą patį, ką berneliui būti raitam. Tai reiškia su
brendimą: klevui galimybę įsijungti į vegetacinį gamtos
ciklą, berneliui - sukurti šeimą, dėl ko čia ir pasirodo mer
gelė. Ir ne bet kokia mergelė, o lelijėlė. Ji be jokios abe
jonės yra žydinti, vertikali darželio gėlė, kaip klevas - gi
rios medis, o bernelis - tėvo dvarelyje užaugęs ir raitas
sėdęs. Čia įvardijama arba aiškiai numanoma teritorija,
kurioje tiek klevas, tiek bernelis išskleidžia savo prigimtį ir
savo buvimą reiškia garsais vertikalioj pozicijoj. Šlamė
jimas čia yra tolygus kalbėjimui.
Horizontali pozicija (klevo nukirtimas, bernelio išvyki
mas į karą, kuris reiškia žūtį, jo parkritimą, pakirtimą kul
ka), suvokiama kaip šios subalansuotos sistemos suiri
mas. Visų pirma aplinkoje, kurioje pargriuvo klevas, nu
šautas bernelis, nebus garso, t. y. kalbos, kuri čia priklauso
sakralinei, viršutinei gamtos ir kultūros sferai ir kuri yra
ritualinė, - šlamama ir kalbama stačiomis (klevas - ne
nukirstas, bernelis - raitas). Kitur ir kitaip garsas, kalba,
kaip pasikeitimas informacija, yra negalima arba ji reikštų
visai ką kita. Šitaip stipriai ne vien figūros, bet ir jų veiks
mas, kalba įrašomos toje „lentoje“, kaip amžinos ir nepa
neigiamos tiesos. Atrodo, dainos struktūra yra pati tvir
čiausia medžiaga, kurioje įrašomi seniausi vaizdiniai, žo
džiai, veikėjai ir kuri išlieka kaip šumerų įrašai molio len
telėse. Tai užtekstinė erdvė, kurioje vyko ir dabar vyksta
svarbūs ritualai, apeigos, girdisi lemtingos ištarmės.
Dainos tekste, kaip matome, pagrindinė mitinė bei likiminė informacija perimama iš klevo ir per bernelį siunčia
ma „sekundantei“ - mergelei. Gamtoje savo jausmais ir
nuotaikomis nesiekiama vyrauti arba puikuotis, nes ir žmo
gus čia yra tarsi pačios gamtos veiksnys, į ją panašus
savo jausmais ir nusiteikimu. Dainose dažnai kenčia arba
liūdi medis, augalas, giria, o vyras arba moteris tai stebi ir
ieško panašumo į savo gyvenimą. Vėjas laužo šakas bernelį ima į rekrūtus, nuvyto darželio rūta - mergelė lei
džiama už našlelio, už nemylimo...
Galima pateikti daug panašių pavyzdžių, kuriuose jaus
mas, nuotaika, tragiškas įvykis ištinka gamtą ir tik po to
tampa žmogaus gyvenimo nutikimu ar prievole. Dainų vei
kėjas stropiai pakartoja tai, kas atsitiko paukščiui ar me
džiui. Gamta čia tebėra pradininkė ir mokytoja, jos inicia
tyva pasireiškia svarbiausiais gyvenimo tarpsniais: mer
ginai tekantį berneliui vedant, išvykstant į karą, žūstant
karo lauke. Žmogus net nesiekia dominuoti, pakeisti gam
tosjštarmes, išvengti joje jam įrašyto likimo.
Šiame be abejonės archainiame dainų ir jų motyvų
sluoksnyje užtinkame tokią būseną, kai jausmai, emoci
jos, įvairūs nusiteikimai dar nėra vidiniai, nes, kaip mato
me, analogijų pirmiausia ieškoma išorėje, gyvoje, sužmo
gintoje gamtoje. Vytautas Kavolis daro išvadą, kad žmo
gus čia dar panašus į gamtą, kitaip sakant - jis priklauso
gamtai, jos modeliuojančiai sistemai, šiame lygmenyje lyg
ir neturi sielostam tikros antgamtinės ar viršgamtinės
substancijos. Žmogus ir gamta tampa radikaliai skirtingi
tik atsiradus sielos sampratai, daro išvadą V. Kavolis. Kaip
ir dainų žmogus, taip ir mitologijoje lietuviška vėlė lyg ir
nepasitraukia iš gamtos vegetacinio rato, lieka augalijos
sferoje. O tai mus veda į gilesnius, vientiso pasaulėvaiz
džio klodus.
(Bus daugiau)
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PASAKŲ APIE HEROJAUS KOVĄ SU SLIBINU
SĄSAJOS SU MITU
Nijolė LAURINKIENĖ
Nuo seno mitologijos tyrinėjimuose reiškiamas požiū
ris, kad pasaka yra transformuotas mitas. Akivaizdžiai tai
liudija seniausios stebuklinės pasakos. Jose aptinkami
ne tik paskiri mitiniai vaizdiniai, bet ir ištisos semantinės
mito makrostruktūros. Šiuo požiūriu ypač dėmesio vertos
pasakos apie herojaus kovą su slibinu (AT 300, AT 300
A).
Bendriausias nurodytų pasakų turinys: Karaliaus duk
terį pavagia smakas. Piemuo (tarnas, kareivis) žada išva
duoti karalaitę. Prie marių (ant kalno, prie tilto) įvyksta mū
šis. Smakas nudobiamas. Karalaitė išvaduojama. Hero
jus veda išvaduotą karalaitę.
Gilinantis į pasakų variantus, pastebėta, kad kai ku
riuose iš jų figūruoja audros, griaustinio motyvas (LMD III
19/28/; LMD I 492/3a/; LTR 28/355/). Kaip tik šis motyvas
padėjo atpažinti pasakose glūdintį tam tikro mito klodą.
Jose vaizduojama herojaus kova su slibinu, vykstanti per
kūnijos metu, primena griaustinio dievo Perkūno kovą su
velniu. Stebuklinės pasakos apie slibiną su šiuo mitu gretintinos ir kai kuriais kitais atžvilgiais.
Pirmiausia bus aptarti pagrindiniai pasakos veikėjai. He
rojus, kuris kaunasi su smalku, pavadinamas: Jurgiu (BLP
II p. 175-178), Jonuku (LTR 1038 /242/), tiesiog karalai
čiu (LTR 2/355/), kvailiu (LTR 2795 /125/), eiguliu (LTR
3501/34/), medžiotoju (LTR 1993 /231/). Patsai griausti
nio dievas čia neminimas. Bet ir sakmėse apie Perkūną,
medžiojantį velnią (LKP 3452), priešininką sugauna ne
pats Perkūnas, o koks nors medžiotojas, eigulys, kuris
vėliau sutinka Perkūną ir būna jo apdovanotas:
„Strielčius išėjo palevoti j mišką. Užėjo audra. Tai jis
pelkutėje sustojo po egle ir laukia, kol nustos lytus. Netoli
jo buvo didelis akmuo. Ant to akmens tupėjo juodas kati
nas. Kaip pradėjo perkūnas trankyti, tai kaip tik trenkia,
tai tas katinas lenda po akmeniu. Kaip tik po trenkimo, tai
tas juodas katinas vėl iššoka ant to akmens. Medžiotojas
suprato, kad ten gali būti velnias. Jis buvo girdėjęs, kad
velnio su švinu nenušausi. Tai jis sulenkė (sidabrinį) guziką ir šovė į tą juodą katiną. Kaip šovė, tai ir pataikė, iš to
katino pasiliejo smala. Po audros medžiotojas eina toliau.
Susitinka kitą medžiotoją“ (Perkūną - N. L.). LTR 462
(243).
Kitų aptariamų pasakų herojus sutinka ne Perkūną, o
senelį - Dievą (BLP II p. 252-262), kuris išmokina jį ka
riauti (LTR 1038 /242f), apdovanoja kovai reikalingais daik
tais: kardu, rykštele ir smuiku (BLP II p. 252-262), arkliu
ir lazdele (LTR 2898 /210/). Sakmių Perkūnas dažnai api
būdinamas ir kaip senis (BLP I p. 27; BLP IV p. 79-80),
kuris duoda velnio nugalėtojui su kariavimu susijusių ar
jo gerovę laiduojančių daiktų: parako (LMD 1144/34/; LTR
1552 /182/), pinigų (LTR 198 /295/).
Karalaitės pagrobėjas, kaip ir pagrindinis herojus, pa
sakose įvairuoja. Tai gali būti smakas (LMD III /28/; LTR
3114 /141/; LTR 4795 /468/), gyvatė (LTR 910/49/), žaltys
(LTR 278 /3/; LTR 4637 /114/), velnias (LTR 2941 /5/; LTR
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3414 /48/; LMD III 146 /161/), kuris kartais pavadinamas
Ancipieriumi (LTR 792 /1 52/), nečystuoju (BLM
p. 112-113). Velnias, kaip ir slibinas, gali turėti kelias gal
vas: tris (LTR 2941151), dvi, keturias, šešias, dvylika (LMD
II1146 /123/). Įdomu tai, kad kai kuriuose variantuose sli
bino ar velnio vietoje pasakojama apie dievą su devyniom
galvom (LMD I 499 /V), apie „stabmeldžių dievaitį sma
ką“ (LTR 2145 /285/). Karalius, garbinęs smaką, aukoja
jam aukas - žmogų ir duonos kepalėlį (LMD I 499 /1/).
Aukos pareikalauja ir devyngalvis žaltys (LTR 27813/). To
ji auka yra mergina, dažniausiai karaliaus duktė (BLP II
p. 231 -234; LTR 28L2 /130/; LTR 768 /66/ ir kt.). Viename
iš variantų pažymima, kad smakas duoda miestui vande
nį (LMD 1492 /3a/). Vadinasi, jis, kaip ir senovės indų Vritras, disponuoja vandeniu. Kai kuriuose variantuose tei
giama, kad vanduo atsiranda po to, kai nukaunamas vel
nias (LTR 1038 /161/) ar smakas (LMD I 492 /3a/). Lygi
nant smaką su velniu, reikėtų pažymėti, kad pastarasis
tikriausiai yra archaiškesnis stebuklinių pasakų herojus.
V. Propo teigimu, drakonas - vėlyvos kultūros produk
tas, netgi miestietiškos, kai žmogus ėmė netekti intymaus,
organiško ryšio su gyvūnais. 1 Tad ir mūsų pasakose vel
nias, gyvatė, žaltys gyvavo, matyt, anksčiau už slibiną.
Šie archaiškesni pasakų herojai, kaip karalystės pagro
bėjai, savo pobūdžiu ir prasme neabejotinai atitinka griaus
tinio dievo priešininką, kuris lietuvių mitologijoje kaip tik ir
buvo velnias, o kartais - gyvatė.
Herojaus, kuriam aukojama karalaitė, buvimo vieta kon
kretizuojama. Smakas susitinka su karalaitės išvaduotoju
pajūryje (LTR 2201 /38/) arba išeina iš marių (LMD 1159/
2/), iš upės (LTR 3783 /435/). Susitikimas su „piktuoju*
gali įvykti ant tilto (LTR 2941 /5/). Ne tik iš vandens, bet ir
iš žemės gali išlįsti slibinas, tuo akivaizdžiai patvirtinda
mas savo chtoninę prigimtį: „sujudėjo žemė ir jis (slibinas
- N. L.) išlindo“ (LTR 449a/124/). Slibinas gali laukti prie
kelmo (LTR 3783 /435/). N. Vėlius, pasiremdamas tauto
sakos duomenimis, įrodė, kaip glaudžiai su kelmu siejasi
velnias. Ši mitinė būtybė ne tik pasirodo prie kelmo, bet ir
identifikuojama su juo.2 Kartais smakas apsistoja prie kal
no ar ant kalno (LTR 1038 /242/; LTR 1884 /113/). Jei kal
ne yra skylė, herojus keliauja ja toliau: „jie (piemenys N. L.) nuvedė brolius prie didelės kalno skylės. Petras ir
Jonas pasidirbo lopšį“ (LTR 882 /98/). Skylė kalne pade
da mergelės išvaduotojui pasiekti kitą, požeminį, pasaulį,
kur jis sutinka savo priešininką. Požeminis pasaulis gali
būti pasiekiamas ir kitu būdu: ne per kalne esančią angą,
o per ąžuolą: „Vidury giraitės buvo aržuolas neišpasaky
to storio, išpurtęs ir iš vienos pusės skylė. Lotė tą aržuolą
parodė Petrui: „Žiūrėk, Petrai, - sakė jam Lotė, - va kur
gyvena smakas, šita skylė - tai durys in jo rūmus“ (LMD
1492 /3a/). Anga į kitą pasaulį gali būti ir ne pačiame ąžuo
le, o šalia jo, po akmeniu: „Už jūros yra platus vieškelis,
kuris įeina į girią, o vieškelio dešiniajame šone yra didžiu
lis storas ąžuolas, prie kurio taip pat guli labai didelis ak-
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iškasus po dideliu akmeniu duris, jie ėmė leistis
žemyn ir priėjo gražius rūmus, kurie priklausė
velniui. Petras kalaviju nudobė velnią ir iškeliavo
toliau. Sustojo mieste, kuris buvo juodai apdeng
tas. Karčiamoj sužinojo, kad karalius turi atiduoti
vienturtę dukterį smakui, kuris duoda miestui van
denį. Petras su kurtu nuėjo į giraitę prie išpurtusio storo ąžuolo, po kuriuo yra skylė į smako rū
mus. Tą dieną, kai atvežė karalaitę, Petras nuė
jo prie ąžuolo, atsistojo prieš skylę. Griaudžiant
ir žaibuojant iš skylės pradėjo veržtis liepsna su
dūmais, ir smakas iškišo vieną galvą. Petras ka
laviju nukapojo tą galvą. Kai nukapojo visas gal
vas, nustojo griaudę, o iš ąžuolo pradėjo veržtis
vanduo. Susidėjęs smako liežuvius į krepšį, Pet
ras vedė karalaitę namo (LMD I 492 /3a/; kursy
vas - N. L.). Pasaka tuo nesibaigia, tačiau to
lesnis turinys šiam nagrinėjimui nėra svarbus. Pa
saka yra kontaminuota (AT 315 AT 300). Kai ku
rios jos dalys mano pateiktos gerokai sutrum
pintos, bet mums įdomus tik pats pasakos bran
duolys. Petras du kartus dalyvauja mūšyje: pir
mą kartą - su velniu, antrą kartą - su smaku.
Abejos kautynės įvyksta požemyje, kitame, že
mutiniame, pasaulyje. Apie smaką pasakyta, kad jis tei
kia miestui vandenį. Už tai jam aukojamos aukos. Sma
kas pradeda lįsti pro skylę ąžuole griaudžiant ir žaibuo
jant (lietuvių sakmėse velnias taip pat reiškiasi perkūnijos
metu). Petrui nukapojus smako galvas, nustoja griaudę,
o iš ąžuolo ima veržtis vanduo. Nukovęs smaką, Petras
ne tik išvaduoja karalaitę, bet ir išlaisvina vandenį, kurį
buvo užgrobęs smakas.
Taigi būtų galima konstatuoti, kad pasakoje užfiksuota
mito apie griaustinio dievo kovą su priešininku bendriau
sia schema. Mergelės ir vandens pagrobimas, herojaus
kautynės perkūnijos metu su minėtas vertybes paslėpu
sia chtonine būtybe, karalaitės ir vandens išlaisvinimas šie pasakos motyvai primena mitą apie griaustinio dievo
kovą su priešininku. Galbūt kadaise pagal šį mito prototi
pą buvo kuriamos stebuklinės pasakos apie smaką.

muo. Tą akmenį reikia atversti, ten yra skylė“ (LTR 2939 /
51/). Nagrinėjamose pasakose ąžuolo drevė, akmuo žy
mi kelią į požeminį pasaulį, kur tūno karalaitės pagrobė
jas smakas. Šie objektai yra ir sakmių velnio, besistaipan
čio prieš Perkūną, pamėgta buvimo vieta: „Jis (medinčius - N. L.) po medžiu stovi ir žiūri, netoli jo stovi aržuolas, o tame aržuole buvo skylė išpuvus. Kaip griausmas
pereina, tai iš tos skylės išlenda vokietuks su raudona
kepuraite ir mečėjasi prieš debesį, o kaip sugriaudėją, tai
tas vokietuks in tą skylę“ (LMDI133 /152/). „Vieno ūkinin
ko žemėj, netoli jo namų, buvęs labai didelis akmuo, ant
kurio, perkūnijai užeinant ir griaunant, pasirodydavo juo
das katinas, kuris šokinėdavo ir vaipydavosi prieš perkū
ną. Biesas buvo katinu pasivertęs“ (LTR 758 /2/).
Vadinasi, pasakų smaką su sakmių Perkūno priešinin
ku velniu sieja analogiška lokalizacija bei panaši jų, kaip
požemio būtybių, prigimtis.
M.
Eliadė pažymi drakono ar gyvatės ryšį su pasaulio NUORODOS:
medžiu. Ąžuolas, kuriuo pasiekiamas požeminis pasaulis
1. Propp V. J. Istoričeskije komi volšebnoj skazki.- L., 1968. -P. 246.
ir jo būtybės, lietuvių mitologijoje ir yra pasaulio medis.
- Rusų k.
Anot M. Eliadės, gyvatės saugo visus kelius į nemirtingu
2. Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. - V , 1987, mą, taigi kiekvieną „centrą“, vietą, kur koncentruojasi šven
P. 73-75.
tumas, tikroji esmė. Kas negali nugalėti drakono ar gyva
3. Eliade M. Die Religion und das Heilige. - Salzburg, 1955. -P. 329.
tės, neprieina prie pasaulio medžio, negali laimėti nemir
4. Propp V. J. Min. veik. - P. 225.
tingumo. E. Eliadė teigia, kad kova su pabaisa turi iniciSANTRUMPOS:
liacijos reikšmę. Žmogus privalo išlaikyti išbandymą, tap
ti herojumi, kad įgytų teisę į nemirtingumą.3 Iniciacijos
AT — The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography.
apeigą stebuklinėse pasakose įžvelgė ir V. Propas. Tik jis
Antti Aarnes Verzeichnis der Marchentypen (FFC No 3) // Transla
akcentavo, kad žmogus iniciacijos ritualą atlieka ypatinted and enlarged by S. Thompson // F F Communications (Helsin
qu būdu: ayvatė turi jį praryti. Išspjautas jaunuolis - tai
ki), 1961. -N o 184
jau naujas žmogus.4
BLM - Litauische Mundarten / Gesammelt von A. Baranowski. HeGalbūt su iniciacijos ritualu siejasi ir lietuvių pasakų sli
rausgeben von dr. F. Specht. - Leipcig, 1920. —T. 2.
BLP - Lietuviškos pasakos / surinko dr. J. Basanavičius. - Shenan
bino nugalėtojas. Tačiau tam įrodyti reikėtų išsamių spe
doah, Pa., 1898-1902. - T. 1 -2.
cialių tyrinėjimų.
BLPY - Lietuviškos pasakos yvairios / Surinko dr. J. Basanavičius. Čia buvo nurodyti svarbiausi analizuojamų pasakų ir
Chicago, III, 1906. - D. 4.
mito sąlyčio taškai. Vienos pasakos tekstas ypač gerai
LMD - Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai Lietuvių lite
iliustruoja šių pasakų ryšį su mitu: jame sutelkta ir išsau
ratūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne.
gota ne pavieniai mito požymiai, o visas jo semantinės
LPK
- Balys J. Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalo
struktūros kompleksas. Pasaka labai ilga, todėl pateikiu
gas // Tautosakos darbai, 1936. - T. 2. - P. 295.
tik jos anotaciją:
LTR - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos
Sūnus Petras ir duktė Alena po tėvo mirties išėjo į pa
rankraštynas.
saulį, kur akys veda. Sutiko medžiotoją. Jis davė tris kur
tus ir triūbelę, kuri jiems būsianti reikalinga. Vienam iš kurtų
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TAUTINĖS KŪČIŲ YPATYBĖS
Juozas KUDIRKA
Lietuviškieji Kūčių papročiai formavosi rytų ir vakarų,
šiaurės ir pietų istorinių ir etnografinių kultūrų, keturių kon
fesijų (katalikų, Rytų apeigų, liuteronų ir reformatų) tradi
cijų kryžkelėje. Krikščioniškajai Kūčių papročių daliai at
stovauja visa tai, kas susiję su evangeliniais, Kristaus gimi
mą liečiančiais įvaizdžiais. Tačiau papročių formavimąsi skir
tingai veikė katalikybė, reformacija ir stačiatikybė. Katalikų
elgsena Kūčių vakarą orientuota į kalėdaitį stalo centre, sta
čiatikių - į gerąjį kampą (analogišką krikštasuolei), o liute
ronai, iš dalies ir reformatai tokios pasninkinės vakarienės
visai nepažįsta. Sulyginę esminius Kūčių vyksmo momentus
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse - Lenkijoje, Baltarusijoje,
Vokietijoje, Latvijoje bei Ukrainoje (kaip pirmiausia priėmusioje Rytų krikštą bei įėjusioje į Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės sudėtį), priartėjame prie tautinio savitumo išryš
kinimo. Tai daroma lyginant Kūčių ir Kalėdų švenčių pava
dinimų kilmę, žmonių elgsenos visuomeniškumą, ugnies vietą
Kūčių papročiuose, stalo aplinkos paruošimą, svarbiausius
valgius, elgseną vakarienės pradžioje, vakarienės apeigų ry
šį su mirusiaisiais, žemdirbyste ir gyvulininkyste.
Kristaus gimimo dieną lietuviai, baltarusiai ir ukrainie
čiai vadina Kalėdomis. Šis pavadinimas kilo iš žodžio Calendae, kuriuo senojoje Romoje buvo vadinama su tam tikro
mis iškilmėmis pažymima kiekvieno mėnesio pirma diena.
Romėnai ypač iškilmingai pažymėdavo gruodžio 24-ą, t. y.
pirmąją Naujųjų metų dieną, vadintą Festum Caletidarum.
Ilgainiui vardu Calendae, arba Kalenda, imta vadinti pirmoji
Naujųjų metų diena, o kai kurie rytų slavai taip vadinti ėmė
Kristaus gimimo dieną.
Žodį Kūčios lietuviai, kalbininko A. Salio nuomone, tu
rėjo dar gerokai prieš krikštą. Manoma, kad jis graikiškos
kilmės (kukkia - pupos). A. Salio teigimu, šį žodį lietuviai
galėjo iš slavų pasiskolinti XII a., kol rytų slavų tarmėje dar
nebuvo išnykę vadinamieji pusbalsiai i, u, o mindauginės Lie
tuvos sudėtyje jau buvo nemaža gudiškų žemių (16, 281).
Žodžiu kutja baltarusiai ir ukrainiečiai iki mūsų dienų vadi
na Kūčių dieną, vakarienę ir specialiai šiam vakarui gami
namą patiekalą. Latviai taip pat šį vakarą vadina kuokes, kuo
das, kukės. O lenkai, su retomis išimtimis, Kalėdų išvakares
vadina gwiazda, wigilija, wilija, rusai - sočelnik.
Vadinasi, pagal šventės pavadinimus turime bendrą area
lą su Baltarusija, Ukraina ir iš dalies su Latvija.
Tautinės saviraiškos rodiklis —žmonių nuotaika, jų tar
pusavio ryšiai Kūčių dieną. Lenkijoje namai šią dieną atviri
- nuo namo prie namo vaikščiojo šv. Mikalojus, šv. Juoza
pas su Dievo vaikais - vilkėjo jie išverstus kailinius, mūvėjo
didelėmis kailio ar popieriaus kepurėmis, juosėjo šiaudų ry
šiais. Silezijoje sodybas lankė kaukėti, pasikabinę gyvulių var
pelius piemenys - jie grojo ragais ir lamzdeliais. Varmijoje
persirengėliai vesdavosi „šyvį“ (7,209 - 210). Prieš Kūčių va
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karienę „šyvį“ vedžiodavo Vokietijoje (Schimmelreiter). Šią
naktį ir Stalupėnų krašto lietuvių vaikai su „šimeliu“ ir lokiu
eidavo per sodybas.
Ypatingu gyvumu išsiskiria latviškosios Kalėdų išvakarės.
Čia visuose namuose buvo laukiama persirengėlių („čigo
nų“, „šokėjų“). Jie šokdavo su ilga stora kadagio lazda arba
eglutės drūtgaliu, o paskui rykšte perdavo tos sodybos gy
ventojus. Mitologas Mannhardtas šiame pėrime įžvelgė ve
getatyvinį vaisingumo ir sveikatos linkėjimą. Paprastai per
davo vaikus, jaunas merginas ir bernus - naują gyvybę. Su
grįžę namo, persirengėliai rykštes pasidėdavo kaip „didžiau
sią šventenybę“ —jomis prietaringi žmonės pėrė avis, ku
rios nemyli savo ėriukų, moterys savo rykštėmis nuperdavo
senus vyrus, kad „įskeltų meilę“ (23).
XIX a. antrosios pusės - XX a. katalikiškoje Lietuvoje
Kūčių diena išsiskiria rimtimi ir susiklausymu. Tik V. Pieta
ris prisiminimuose mini vieną atvejį, kai XIX a. pirmoje pu
sėje Suvalkijoje apie trobas, kaip ir lalauninkai, tik be dainų
ir giesmių, vakare rinkdami dovanas eidavo kūčiautojai (15,
417—418). Paprastai lietuviai šią dieną be tikro reikalo vie
nas pas kitą nebeidavo. Net su reikalu atėjęs į trobą neida
vo, o į bendrą pirtį einant vienas kito laukdavo kieme. Išim
tis —tik vakarienei kviečiami elgetos, neturtingi ar vieniši
žmonės: buvo laikoma, jog tai neša namams palaimą.
Elgsenos Kūčių dieną tarp įvairių tautų skirtumus atskleis
ti padeda ir ugnies panaudojimo papročiai. Varmijos ir Ma
zovijos lenkai iškūrendavo krosnį vėlėms pasišildyti (7,212).
Naujos ugnies įdegimas, turįs maginę prasmę, buvo pirmas
Kūčių dienos darbas Ukrainoje. Ją įskeldavo prieš saulės te
kėjimą skiltuvu ir titnagu, išlaikytais 12 dienų gerajame kam
pe po šventaisiais paveikslais. Šia ugnimi krosnyje uždegda
vo dvylika dienų džiovintų dvylika pliauskelių. Tai buvo ug
nis Kūčių valgiams gaminti. Ugnies židinyje atnaujinimui ne
maža reikšmės buvo teikiama ir XIX a. Vokietijoje. Degino
ir pliauską, o nuodėgulį ar anglis per Tris Karalius nunešda
vo į patalpą, kurioje laikomi grūdai, kad jų pelės nekapotų,
barstė ant pasėlių, įberdavo į pašarą (7, 152). Paprotys de
ginti naujametinę trinką-kelmą dar XIX amžiuje buvo gerai
žinomas Balkanų, Vakarų Europos ir Skandinavijos tauto
se. Ypač gerai jis buvo išsilaikęs Latvijoje. Trinką, latviškai
blukį, tampydavo ketvirtadieniais pradedant Martynu (nuo
lapkričio mėn. 10 d.) iki Gavėnios pradžios. Pagal tai šio meto
ketvirtadienius ir dvylikadienius, kartais ir Kūčių vakarus lat
viai vadindavo „blukio vakarais“. Nors XIX a. „blukio vaka
rai“ buvo žinomi beveik visoje Latvijoje, tačiau trinką de
gindavo tik Kurše ir Vidžemėje. Šias apeigas, tarp jų ir Ka
lėdų išvakarių, mini nemaža šaltinių. Seniausias iš jų - įra
šas Limbadžių bažnyčios 1609 m. vizitacijos protokole. Ten
rašoma: „Daugelis Kalėdų vakare deda į ugniakurus dide
les, storas trinkas, o kas nuo jų lieka, saugoja ir užkuria aud

ros metu, esą taip nuvaroma šalin perkūnija“. Kitą aprašy
mą paliko Kuršo hercogystės superintendantas Paulius Einhomas 1636 m., kur nurodo, kad Kristaus nakties vakaras
„vadinamas ir Trinkos vakaru, nes jie tada smarkiai rėkdami
valkioja trinką, o paskui ją sudegina, tuo rodydami savo
džiaugsmą“. Kiti šaltiniai mini “Trinkos vėlines“ šventus prieš
pat Naujuosius metus, gruodžio mėn. pabaigoje (23). Papro
čių tyrinėtojas O. Lidekas nurodo, kad įvairiose apylinkėse
„blukio vakaro“ papročiai skirtingi. Anksčiau juos švęsdavo
jaujose, kai jose gyveno, - patalpą išklodavo šiaudais ar šie
nu, jaujos krosnyje degindavo ąžuolinį blukį, gerdavo alų ir
valgydavo ragaišį (13, 27).
Yra keletas teorijų „blukio vakaro“ tradicijų kilmei ir pras
mei aiškinti. Populiariausia V. Mannhardto soliarinė: jos pa
grindas yra saulėgrįžos, kaip saulės šventės, idėja. Žiemos ir
vasaros saulėgrįžų laužai - tai saulės atvaizdai žemėje, pa
dedą jai greičiau sugrįžti, žmonėms, gyvuliams, augalams už
tikrinti taip reikalingą saulės šviesą ir šilumą. L. Adomovičius trinkos ridenime ir sudeginime įžvelgia svarbų burtą,
nulemiantį tolesnį saulės elgesį. Kiti tyrinėtojai manė, kad
trinką velkant siekiama saulei palengvinti krypti į pavasario
pusę (E. Vestermarkas, J. Mongas), sunaikinti visus blogus
poveikius, keliančius grėsmę gyvybei.
Trinkos deginimo atgarsių randame ir lietuvių darbuose
- T. Narbuto, S. Daukanto, J. Šliavo ir kt. Pagal S. Daukan
to pateiktą versiją, kadaise senieji kuršiai ir žiemgaliai po
kalėdinių vaišių vilko blukį per kiemus dainuodami:
Tabalai, tai, tai, tai,
Judink, seni, kaulus,
up, up, up.
Sudaužk rankų delnus etc, etc.
Paskui tą blukį sudegindavo, „kaipo sunkų praėjusįjį me
tą“ (3,548). O M. Valančius rašo tik apie Šaukėnų parapijo
je antrosios Kalėdų dienos vakare vaikščiojusius vyrus, va
dinamus „blukvilkiais“, ir sveikinančius su šventėmis kaimy
nus (21, 237- 238).
Atrodo, patikimiausias šaltinis yra Žiemgalos tyrinėtojo
J. Šliavo aprašas apie blukio vilkimo paprotį Žiemgalos kai
muose, nors ir nenurodant laikotarpio. Jis teigia, kad Kūčių
vakarą tempdavo per kaimą kaladę, o paskui ją kryžkelėje
sudegindavo. Kaladė turėjusi apsaugoti kaimą nuo ligų, ne
laimių, piktųjų dvasių. Tyrinėtojas taip pat pateikė savo po
žiūrį, kad kaladė, matyt, reiškė senųjų metų lavoną, nes to
kia pat kaladė, per kaimą tempiama ir Pelenų dieną, turėjo
žmonėms priminti mirtį. Kaladės deginimas galbūt siejasi
su senųjų laikų mirusiųjų deginimu (20,131-132).
Savo požiūrius į blukio vilkimo ir deginimo paprotį yra
išdėstę A. J. Greimas, N. Vėlius, N. Laurinkienė.
1975 m. ieškodamas atsakymo, kodėl „blukio vilkimu“ va
dinamas kalėdinis ritualas, A. J. Greimas tvirtina, kad bent
jau Daukanto ir Valančiaus laikais jokių pliauskų niekas ne
velka, galima tik manyti, kad praeityje tai galėjo turėti „tie
sioginę“ prasmę (5, 334).
Nieko jau nevelka ir 1818 m. J. Pabrėžos pamoksle api
būdinti salantiškiai „blukvilkiai“. J. Pabrėžos nuomone, tai
„velnio sugundytieji“, seni ir jauni, net vaikai, vyrai ir mote
rys, susibūrę į „blukvilkių“ būrį, įvairiai apsikabinėję drabu
žius, pirmą Kalėdų vakarą, mušdami tabalus, giedodami
„Bernelius“, pokštaudami, net ir nederamai, daužydami bu
telius, stiklines, langus, primesdami į šalines įvairių dalykų,
dainavo, šoko, gėrė ištisą naktį eidami per kaimynus, nepa
dorias istorijas pasakojo (24; 17, 72-73).

A. J. Greimas rašė: „S. Daukanto aiškinimas, pagal kurį
Žemgalėje ir Kurlandijoje Kalėdų naktį po kiemus velka
mas ir galop sudeginamas b 1u k i s simbolizavo besibaigian
čius senuosius metus, neatrodo pakankamai solidus ne tik
dėl jį paremiančių folklorinių davinių stokos, bet ypač dėl
šios rūšies ritualams charakteringų elementų: kovos tarp se
nųjų ir naujųjų metų arba mirties ir prisikėlimo epizodų ne
buvimo“ (5,331).
Tautosakininkas ir mitologas N. Vėlius 1987 m. blukio vil
kimą gretino su slavų Bedniaku - naktį prieš Kalėdas degi
namu kelmu, trinka ar pliauska - papročiu, kurį V. Toporo
vas kildino iš simbolinio drakono ar gyvatės žudymo. Šią hi
potezę N. Vėlius ir papildė teigdamas, kad „mitinė būtybė,
kurią reiškė senųjų lietuvių Kalėdų švenčių blukas (Tabalas
senelis), irgi galėjo būti artima velniui“. Ši prielaida N. Vėliui įdomi dviem požiūriais: „Pirma, ji sustiprina teiginį, kad
velnias galėjo būti ne tik siejamas, bet ir identifikuojamas su
kelmu, ir antra, leidžia pradėti ieškoti velnio ryšio su Naujų
jų metų ciklo šventėmis - Kūčiomis ir Kalėdomis“ (22,
76-77).
N.
Laurinkienė, remdamasi tuo, kad kitose tautose Ka
lėdų šventė ir ritualinė pliauska buvo vadinamos bendrašakniais žodžiais, bei J. Šliavo Žeimelio apyl. užrašyta liaudiška
kalėdų pavadinimo etimologija (kaladė - kalėdos), ieškojo
leksemos kalėdos ryšio su ritualine pliauska bei ugnimi (12,
163-164).
Blukio vilkimo vyksmą Skuodo raj., Budrių k., XIX a. pab.,
remdamasis nuogirdomis iš savo tėvo Prano Jablonskio, g.
1876 m., ir iš senųjų Daukšių apyl. žmonių, atkūrė kraštoty
rininkas Ignas Jablonskis (laiškas straipsnio autoriui).
Paaugliai ir jaunimas „bloko“ vilkiniui pasiruošdavo per
Kūčių popietę. Ką reiškia žodis „blokas“, suprantamai nie
kas nebemokėjo paaiškinti. Buvusi tai apysunkė, grubiai iš
1-2 m. ilgio apystorio rąsto ištašyta skulptūra, vaizduojanti
žmogaus liemenį su galva.
Po Bernelių mišių parskubėję namo paaugliai ir jauni
mas organizuotai, su vedliais ir „pramatoriais“, per kaimus
vilkdavo „bloką“. Pasietą už kaklo virve, jį tempdavo stip
resnieji vaikinukai. Iš pradžių, įėjus į kiemą, šeimininkai bluk
vilkių neįšilęišdavę, jiems užduodavę įvairių klausimų. Kuo
vardu esąs gimusysis bernelis? Kokių medžių miške daugiau?
Kur žemės vidurys? Ir 1.1.
Pirmieji į trobą suėjusieji pagiedodavo keletą giesmių, po
jų įėję kiti mušdavę „tabalus“, attikdavę ir kitokius „progra
mos numerius“. Ilgiau į vidų neįsileidžiant, buvo grasinama
„bloką“ palikti prie trobos durų. Šeimininkai kuo turėdami
pavaišindavę jaunimą, o šie, palinkėję geriausios kloties šei
mininkams, savo „bloką“ vilkdavo į kitą kiemą. Didžiausią
visų ateinančių metų pajuoką užsitraukdavo tas kiemas, ku
riame Kalėdų apeigininkai palikdavo „bloką“. Kad tos pa
juokos ir nelaimės išvengtų, „bloko“ vilkėjus ir jų palydą vai
šindavo švenčių pyragu, alumi. Taip per dieną prisidūkęs jau
nimas „bloką“ palikdavo tame kieme, kuriame juos pras
čiausiai buvo priėmę.
Blukis, I. Jablonskio tvirtinimu, XIX a. pab. buvo velka
mas teritorijoje tarp Daukšių, Grūšlaukės, Lenkimų, Mosė
džio. Šiame areale užaugo S. Daukantas, J. Pabrėža, M. Va
lančius, t. y. pagrindinių šaltinių apie blukio vilkimo papro
čius Lietuvoje autoriai ir liudytojai, tad pats blukio vilkimas
ir deginimas buvo tikras faktas. Tačiau žinant, kad tai senųjų
kuršių ir žiemgalių kraštas, tenka pripažinti, kad blukio de
ginimas buvo jų kultūros paveldas. Vadinasi, apeiginis ug

9

nies kūrenimas per Kūčias ir Kalėdas lietuviams bei balta
rusiams nebūdingas. Tai tik praplečia S. A. Tokarevo nuro
domą Centro Europoje arealą (lenkus, čekus, slovakus), ku
riame nežinoma beveik visoje Europoje išplitusio kalėdinės
trinkos deginimo (7, 336).
Kūčių vakarienė XIX a. - XX a. pirmoje pusėje buvo val
goma įprastiniame šeimos kambaryje ant prie krikštasuolės
esančio stalo. Stalo paruošimas vakarienei daug pasako apie
tai, kokią prasmę šiam vakarui teikia viena ar kita tauta.
Seniausios turimos žinios apie tai iš Centro Europos sie
kia XVII amžių - tai lenkų stalas. Tuomet jis buvo dengia
mas šiaudais arba šienu, užtiesiamas balta staltiese, krikšta
suolės arba kuriame nors iš kampų, o kartais ir visuose ketu
riuose, statoma po rugių pėdą. Kiti ant aslos kreikdavo šiau
dų; jais XVII a. Kalėdoms lenkai išklodavo ir bažnyčios grin
dis. Vėlesnėmis žiniomis, Lenkijoje, kad niekas iš ūkio neiš
eitų, stalą apjuosdavo šiaudų ryšiais, o Mazovijoje, kad „duo
na laikytųsi“, apjuosdavo stalą grandine (7, 210).
Javų pėdas krikštasuolėje ir šienas ant stalo yra pasiruo
šimo Kūčių vakarienei būtinybė ir Baltarusijoje. Dar mūsų
šimtmetyje buvo išlikusi jų įnešimo apeiga. Seimininkas ne
šė javų pėdelį, o gyvulius ganantis vaikas - sūnus ar anūkas
- glėbelį šieno. Pėdu buvo tikimasi nulemti ateinančių me
tų derlių (pėdas - jo simbolis), o šieną nešdavo, kad laiky
tųsi bandos ir būtų sotūs gyvuliai. Įėjęs trobon šeimininkas
pasveikindavo namiškius su Kalėdomis, o šeimininkė nusi
lenkus kviesdavo: „Kalėda, sėskis už mūsų stalo!“ Tai atli
kus, šeimininkas statydavo gerajame kampe pėdą, vaikas gre
ta jo dėdavo kuokštelį šieno puodui su kūčia pastatyti, likusį
šieną, paskleistą ant stalo, uždengdavo staltiese. Baltarusiai
dar, kad miške arkliai nepasiklystų, stalų ir suolų kojas su
rišdavo virvėmis (30, 376).
Ukrainoje XIX a. pab. —XX a. pr. šeimininkas derliaus
simbolį - javų pėdą „diedelį“ - į trobą nešdavo leidžiantis
saulei. Peržengęs slenkstį nusiimdavo kepurę ir sveikindavo
šeimininkę. Paskui ėjo į trobos vidurį, žegnojosi ir, atsisukęs
į šeimą, ją sveikino bei sakė linkėjimus: „Sveikinu jus su lai
me, sveikata, su šventu vakaru. Kad jūs laimingi ir sveiki praleistumėte šventes ir kitų sulauktumėte“. Tuomet pakylėtą
virš stalo „diedelį“ statė po šventais paveikslais gerajame
kampe. Paskui jį dar peijuosdavo grandine, greta dėjo jun
gą, plūgo rankeną ir pavalkus, o šeimininkė viską uždeng
davo balta staltiese. Paskui šeimininkas dar nešė šiaudų ir
šieno —šiaudus skleidė ant aslos, o šieną dalijo į dvi nely
gias dalis —mažesnę dėjo stalo gale, kuris arčiau gerojo kam
po. Ant šio šieno „nekalta siela“ (vaikas iki 7 metų) dėjo tris
riekutes duonos, žiupsnelį druskos, statė vaško žvakę, o mo
tina —puodelį su kūčia ir kompoto indą. Kitą šieno dalį dė
jo po stalu, o ant jo statė indelį su degančia ugnimi, į kurį
dėdavo kedro, kad kambarys kvepėtų. Greta dedama gele
žinių įrankių - noragas, kirvis - juos vaikai po keletą kartų
palytėja basomis kojomis, kad „būtų tvirtos kaip geležis“. O
šeimininkė, „kad nubaidytų blogas jėgas“, ant stalo kampo
po staltiese pakiša po česnako galvutę (29, 66-67).
Ukrainiečiai Kūčių vakarą geležimi, kaip ir kitomis ma
ginėmis priemonėmis, siekdavo savo namus ateinantiems
metams apsaugoti nuo blogio. Geležiai, kaip turinčiai galių
apginti nuo blogų jėgų, kalėdiniu laiku didelę reikšmę teikė
visi vakarų slavai. Čekai ir slovakai užsikeldavo kojas ant
grandinės, kuria apjuostas stalas, kad būtų sveiki, o po stalu
dėdavo noragą, kad kurmiai negadintų dirvų, ar kirvį, kad
būtų stipri liaudis (7, 210).
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Ercgebirgeno krašte vokiečiai po stalu tiesdavo šiaudus,
stalą dengdavo drobe, iš kurios praėjusiais metais sėjo ja
vus, tikėdamiesi sėkmės ir ateinančiais metais (7,155).
XIX a. latviai kambarį puošdavo spalvoto popieriaus ir
šiaudų papuošalais, į bulvę pribesdavo šiaudelių, o ant jų
galų tvirtindavo popieriaus karpinius. Paskui tas bulves ka
bindavo ant siūlų po lubomis, kur jos, laisvai siūbuodamos,
primindavo spinduliuojančią saulę. Nustojus siūbuoti saky
davo, kad į namus yra įėjusios piktos dvasios ir gali atsitikti
kokia nelaimė (13, 8-9).
Lietuvoje vieningos puošimo tradicijos nebuvo. XIX a.
pab. kapsai ir zanavykai palubėse už sijų prikaišiodavo eglių
šakų, žiemkenčių, tarp jų prikabinėdavo iš šiaudų ar popie
riaus graiželių pintų paukštelių. Kupiškėnai virš stalo paka
bindavo šiaudinį sodą, kurį papuošdavo gėlytėmis, šiaudi
niais ar iš kiaušinių kevalų padarytais paukšteliais.
Lietuvoje atnešt šieną Kūčių stalui - tėvo ar senelio prie
volė ir privilegija. Šienas parenkamas smulkus, kvapnus, ki
tas dar šiaudų pridėdavo, užberdavo saujelę įvairių grūdų.
Skleisdavo jį įvairiai —aukštaičiai padengdavo visą stalą, o
kai kur, ypač Žemaitijoje, šieno dėdavo tik ten, kur statys
lėkštelę su kalėdaičiais - tuo simboliškai primindami ėdžias,
į kurias buvo paguldytas kūdikėlis Jėzus. Neretas padėtą ant
stalo šieną peržegnodavo ir bučiuodavo —prašydavo Dievo
laimingų ir derlingų metų, kad gyvuliams šieno netrūktų.
Prienų rajono dzūkai, kad gyvuliai ateinančiais metais būtų
ramūs, o kad ir patys valgydami vakarienę turėtų ant ko pa
sidėti kojas, paklodavo po Kūčių stalu šieno. Rokiškėnai ir
krekenaviškiai ant šieno po stalu statydavo ir avižų siekelį —
tai gyvulių dalis.
Paskleidus šieną, stalą užtiesdavo balta linine staltiese,
jeigu turėdavo - tai ir visai nauja, kad būtų „kaip Kristus,
be nuodėmės“, „šventa ir nekalta, kaip altorius puošiamas
baltai“. Kenos apyl. aiškinta, jog linine staltiese stalą deng
davo, kad linai derėtų, jog žvakei degant lininis dagtis išjos
spinduliuoja šviesą, jog lininiais rūbais vilkėjo Marija, jog
lininis drabužis turi gydomųjų galių.
Dar XX a. pradžioje tai vienur, tai kitur trobos kampe
buvo statomas ir javų pėdas. Panevėžio raj. po vakarienės
nuimtą nuo stalo šieną dėdavo po stalu ir liepdavo eiti ant jo
mažiems vaikams miegoti, kad nesirgtų.
Palyginus matyti, kad stačiatikių dėmesys ruošiantis Kūčioms sutelktas į gerąjį kampą, katalikų - į kalėdaičius sta
lo viduryje; slavai ruošdami Kūčių stalą nemaža reikšmės
teikė geležiai, kaip stiprybės simboliui, o lietuviai - šienui.
Nevienodai pradedama ir pati vakarienė. Lietuviai, len
kai ir baltarusiai rinkosi prie stalo pasirodžius pirmai žvaigž
dei, vokiečiai - įvairiu laiku. Kai kuriose šeimose XIX a. XX a. pr. prieš pradedant vakarienę atlikdavo tam tikrus ma
ginius veiksmus, tikėdamiesi atkalbėti nuo blogos veiklos pik
tąsias jėgas.
Lenkai išeidavo su Kūčių valgiais prieš trobą ir kviesda
vosi iš miško vilką, prašydami, kad kitais metais nesilankytų,
kiti jį vaišėms kviesdavo į klėtį, o Krokuvos apyl. vakarie
niaujant mesdavo žirnius į sieną sakydami: „Vilke, vilke, eik
žirnių, o jei neateisi, tai neik iki kitų metų“ (2, 42; 7, 210).
Baltarusijoje šeimininkas uždegus gerajame kampe prie
šventųjų paveikslų šviesas ir sukalbėjus maldą už giminės
mirusiuosius eidavo į kiemą kviesti ir šalčio. Kiti, pakabinę
pirmą kūčios šaukštą, belsdavo į sieną ir, kviesdami šaltį, pra
šydavo, kad neiššaldytų Dievo pasėtų pasėlių.

Ypač spalvingos ukrainiečių Kūčių vakarienės pradžios
apeigos. Abu šeimininkai, nešini kalėdine duona, medumi ir
aguonomis, eidavo aprūkydami kedru namus. Šeimininkė
prie karvių gardo gausiai paberdavo laukinių aguonų, „kad
jas rinkdamos raganos nepasiektų karvių“, šeimininkas dar
įkirsdavo slenkstį, „kad žvėris jo neperžengtų“. Paskui šei
mininkas nešdavo šuniui duonos su avių taukais ir dar kartą,
pasiėmęs įvairių valgių, apeidavo gyvulius, kiekvieno jų gal
vą paliesdamas tris kartus duonos gabalėliu bei laimindamas,
kad žvėrių nebijotų, kad žaibas netrenktų. Paskui medumi iš
indelio kiekvieno gyvulio tarpuakyje nubrėždavo kryželį ir
ant atsineštų valgių trupino duonos ir barstė druskos. Su
maišęs valgius padalindavo gyvuliams - kurį nors aplenkti
didelė nuodėmė. Tuo tarpu šeimininkė kūčia (virtais kvie
čiais) lesino paukščius. Paskui šeimininkas vėl nuo stalo pri
sidėdavo į lėkštę po šaukštą įvairių valgių, imdavo medaus
indelį, vandens stiklinę, raguolį, obuolį, keletą riešutų, į kitą
ranką imdavo botagą ir, užgesinus troboje šviesas, išeidavo į
kiemą šalčio kviesti, paskui kviesdavo vėją, vilką (29,69-71).
Latvijoje, kaip liuteroniškame krašte, būta mažai Kūčių
apeigų, artimų ne tik slavams, bet ir lietuviams. Ir vilkus jie
kitaip atkalbėdavo. XVII a. tokį paprotį, vadinamą „nubai
dyti vilkus“, aprašė pastorius P. Einhornas. Jis nurodė, jog
latviai su ypatingomis apeigomis, kad permaldautų gyvuliams
nedaryti blogo, vilkams kryžkelėse aukodavo ožkas (28,100).
Lietuvoje Kūčių vakarienei patriarchaline tvarka, ypač
mūsų šimtmečio pirmoje pusėje, kiekvienas sėsdavo į savo
įprastinę vietą. Garbingiausia vieta —galas stalo ir krikšta
suolės kertė po šventųjų paveikslais - tai tėvų, senelių, pro
senelių vieta. Tėvas sėsdavo stalo gale. Greta jo, ant suolelio
galo, iš kambario pusės, kad prireikus galėtų kitų netrukdy
dama pakilti, - motina. Prie tėvo paprastai sėsdavo berniu
kai ir vyrai, prie motinos —mergaitės. Samdiniai daug kur
su šeimininkų šeima šį vakarą sėsdavosi kaip lygūs su lygiais.
Suvalkijoje, Dzūkijoje ir iš dalies Aukštaitijoje iki mūsų
šimtmečio pradžios, o kai kur ir ilgiau, buvo žinoma unikali
Centro Europoje Kūčių valgių apnešimo apie trobą apeiga.
Šeimininkas į pintinėlę susidėdavo po truputį visų Kūčių va
karienei pagamintų valgių ir tuomet, kai šeima susirinkdavo
vakarienei, su ta pintinėle eidavo tris kartus apie trobą. Tarp
duryje stovėdama šeimininkė kiekvienu kartu praeinantį šei
mininką kalbina. Beveik visur vykdavo panašaus pobūdžio
pašnekesys:
- Kas čia eina?
- Ponas Dievas, —šeimininkas atsako.
- Ką čia neša?
- Kūčią šventą.
- Kur Dievulis eina?
- Gerų žmonių ieškot.
Trečią kartą šeimininkui priėjus prie durų ir šį pasikalbė
jimą pakartojus, šeimininkė pakviečia „Dievulį“ į vidų:
- Prašau, Dievuli, su kūčia šventa į šiuos palaimintus na
melius, čia geri, dievobaimingi žmonės gyvena ir Dievulio
dovanų laukia.
Kiti valgius nešdavo ne prieš vakarienę, o ją jau valgant.
Grįžęs šeimininkas, vaišindamas tais valgiais šeimą, sakyda
vo: „Valgykite, sveiki būkite, laimingai gyvenkite, vienas kitą
mylėkite ir Dievulį garbinkite“. Buvo aiškinama, kad tris kar
tus apnešus apie trobas valgius, „bus visur skalsa, kaip valgy
me, javų derėjime, gyvuliuose, soduose, daržuose - visur vis
ko bus užtektinai“. Aukštaičiai apie namus nešdavo kalėdai

tį, Suvalkijoje avižinį kisielių, Panevėžio krašte, kad Dievas
laimintų namus, - neapvogtų, neužsidegtų, neįtrenktų Per
kūnas, - šeimininkas melsdamasis nešdavo degančią žva
kę. Žinomas vienas atvejis taip kūčią apie namus nešus ir
Baltarusijoje (Mozirio apskrityje) (19, 46).
Kreipinių į vėją Lietuvoje maža težinoma. Z. Slaviūnas,
nagrinėdamas liaudies papročius ir mitinius įvaizdžius
M. Mažvydo raštuose, kaip analogiją tiems laikams, nenu
rodydamas vietovės, mini, jog Kūčių vakarą, iškišus kisie
liaus dubenį pro langą, buvę kviečiami vėjas ir šaltis, „kad
paragavę pasižadėtų nekenkti javams“ (18, 213). Antroje
XIX a. pusėje vėją kviesdavo ir Pandėlio apyl. Šaltį kvietus
užrašytas tik vienas atvejis - Mockų k. Gervėčių aęyl. Pasi
meldus, valgant kalėdaitį, šeimininkas sakydavo: „Šalti, šal
ti, eik kūčios valgyti“. Už šaltį balsiai atsakydavo: „Nėra lai
ko, reikia ant arklio sėsti ir joti.“
Taigi visiems aptartiems slavų kraštams buvo būdinga
prieš Kūčių vakarienę vėjo ir šalčio permaldavimas simbo
liškai juos vaišinant patiekalais nuo Kūčių stalo. Rytų slavai
Kūčių patiekalais vaišintis kvietė ir vilką, o latviai jiems kryž
kelėje aukodavo ožį. Lietuviams, kaip matyti iš etnografi
nių aprašų, nei vilko, nei šalčio kvietimas nebuvo būdinga.
Ukrainiečiai iškilų tautų išsiskiria gyvulių lankymu ir laimi
nimu, o lietuviai Kūčių valgių nešimu apie trobą.
Daugelyje šalių Kūčių valgiai gaminta iš mažai teapdorotų lauko ir miško gėrybių. Dauguma tyrinėtojų nurodo
ruošus nelyginį valgių skaičių. Lenkijoje ruošdavo 3, 5, 7, 9
ir daugiau (7, 211), o Z. Gliogeris šimtmečių sandūroje dės
tė, jog paprasti lenkai Kūčioms dažniausiai ruošė septynis,
šlėktos - devynis, o ponai - vienuolika patiekalų (4, 437).
Baltarusis tyrinėtojas A. Gurskis, greta to paties valgių
skaičiaus (3, 5, 7, 9), nurodo ir 12, paaiškindamas, kad tai
lemia ateinančių metų sėkmę (6). Ukrainiečiai dažniausiai
ruošė 12 (29, 64), šiaurės vokiečiai —7 ar 9 patiekalus (7,
151).
Lietuvių XIX a. vid. autoriai M. Valančius, L. Jucevičius,
M. Katkus mini kuklias Kūčių vakarienes. Tokias jas XIX a.
pabaigoje mena ir senieji autoriai. Kuklios ir mūsų šimtme
čio pirmųjų dešimtmečių Kūčių vakarienės, tik nedaugelis
šeimų jas ruošdavo iš 5—6 ar 9 patiekalų. Pirmasis ruošus 12
valgių 1879 m. mini J. Vitortas. Jis pats, klausdamas, kodėl
jų tiek ruošiama, pateikė du atsakymo variantus - kad me
tai turi 12 mėnesių ir kad buvo 12 apaštalų (27,4). Tai rodo,
jog XIX a. pab. vieningos nuomonės šiuo klausimu nebūta.
Du aiškinimo variantus pateikdavo ir vėlesni informatoriai,
dar pridurdami, kad kiekvienas mėnuo ką nors duoda, to
dėl ant Kūčių stalo padedamos visų mėnesių dovanos; arba,
kad būtų sotūs ateinantys metai, kiekvienam mėnesiui rei
kia duoti po atskirą valgį. Manyta, kad kuo daugiau bus ant
Kūčių stalo valgių, tuo ir sekančiais metais stalas bus gau
sesnis. Pasakojamasis dvylikos valgių stalo įvaizdis Lietuvo
je visuotinai išplito mūsų šimtmečio trečiame dešimtmety
je*
Populiariausi lenkų valgiai buvo žuvų patiekalai, grybų
sriuba, kopūstai su grybais, virti aguoniečiai, piršto pavida
lo iš tešlos su aguonomis keptos lazdelės (pas lužitėnus),
spanguolių arba avižų kisielius (Mazovijos šiaurės rytuose),
miežių arba kviečių košė (jtęcak, kucia) buvo valgoma Pšemislio, Chelmo ir Liublino vaivadijose (7, 212).
Baltarusių valgiai —gira su grybais, blynai su aguonomis,
kūčia su medaus miešimu, avižų kisielius, kompotas, spra
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ginti žirniai. Privalomu laikytas grybų nuoviras, kaip žemės
galių, kurios, padedant saulei, pabudina gamtą, simbolis.
Aguonos, manyta, palankiai veikiančios derlių. Ukrainiečiai
virė žirnius, pupeles, virtinukus, kūčią iš kviečių, grybus, gri
kių košę, kepė raguolius su aguonomis, ruošė kopūstus (29,
63). Vokietijos šiaurėje valgydavo žirnius, pupas, aguoninius
kukulius. Latviai troškindavo kiaulės galvą, žirnius, pupas,
javų mišinį.
Lietuvoje valgiai buvo gaminami iš grūdinių ir ankštinių
kultūrų, miško ir sodo gėrybių, silkių bei žuvų. Nors Kūčių
valgių priskaičiuojama apie šimtas, tačiau privalomų vos ke
letas. Tai žirniai, kviečiai, aguonų patiekalai, avižų kisielius.
Žemaičiams būdingas valgis yra sriuba iš silkės, iškeptos ant
žarijų popieriuje.
Kūčią —košę iš piestoje apgrūstų miežių arba kviečių —
gamino Lenkijoje (Pšemislio, Chelmo ir Liublino vaivadijo
se), Vakarų Baltarusijoje, Ukrainoje, kai kur Lietuvoje. Len
kijoje ir Vakarų Baltarusijoje į ją dar primaišydavo aguonų.
Kūčia rytų slavų tautose buvo ne tik svarbiausias Kalėdų iš
vakarių, bet ir laidotuvių valgis, jam teikiama apeiginė reikš
mė, nustatomas ryšys su mirusiųjų kultu.
Baltarusiai kūčią virdavo atskiruose, tik tam skirtuose in
duose, kurių iki kitų Kūčių niekam daugiau nenaudodavo.
Pervirusi arba nepakankamai išvirusi kūčia laikyta blogu žen
klu - nederliaus, prasto sugyvenimo, netgi mirties. Išvirtą
kūčią prieš saulės laidą statydavo į gerąjį kampą. Valgydavo
užgerdami pasaldintu vandeniu. Tokią košę dar valgė per
vestuves, krikštynas, laidotuves (8, 105). Ukrainiečiai kūčią
virdavo iš kviečių, vokiečiai jos nežino, o latviai kūčia (kitas
pavadinimas - zidens) vadindavo nemaltų grūdų mišinį, ku
rį valgė ir per laidotuves. Iki mūsų šimtmečio vidurio latviai
su stambiomis miežių kruopomis troškino kiaulės knyslę (13,
8-9).
Lietuviai miežių košę valgė tik rytinėje krašto dalyje. Že
maitijoje ir Aukštaitijoje troškino įvairių grūdų —kviečių,
žirnių, miežių, taip pat pupelių ir pupų mišinį. Grūdus virė
kartu ir atskirai. Tačiau „kūčia“ šį mišinį vadino tik siaura
me Aukštaitijos ruože (Biržų, Joniškėlio, Raguvos, Surviliš
kio apyl.). O pagrindiniu Kūčių valgiu laikė tik Raguvos ir
Surviliškio apylinkėse. Žemaitijoje tokį grūdų mišinį vadino
„šiupiniu“. Valgė užgerdami saldžiu miešimu. Pasninkinis šiu
pinys Lietuvoje, matyt, imtas gaminti įvedus krikščionybę.
Mėsiškas jo analogas buvo valgomas per laidotuves ir Užga
vėnes. Vis dėlto lietuviai ir latviai, skirtingai nuo slavų, la
biau mėgo kviečius, žirnius ir pupeles valgyti atskirai.
Būtina Centro Europos tautų Kūčių ir Kalėdų vaišių da
lis yra aguonų patiekalai. Vokiečiai, lenkai, vakarų baltaru
siai iš tešlos su aguonomis virė virtinius, kepė bandeles, o
baltarusiai dar ir blynus. Lenkai (lužitėnai) kepė piršto pa
vidalo bandeles. Lietuviai, taip pat ir Vakarų Baltarusijos
(išskyrus liuteronus), iš tešlos, kartu su aguonomis, kepė pu
pelės ar pupos dydžio kūčiukus ir juos, vieną iš pagrindinių
Kūčių valgių, užgerdavo aguonpieniu. Iki antrojo mūsų šimt
mečio ketvirčio privalomas lietuvių Kūčių valgis buvo aviži
nis kisielius. Jį virdavo ir baltarusiai, iš dalies lenkai, o vo
kiečiams ir latviams jis buvo nežinomas. Lietuvoje iš kisie
liaus paviršiaus, kaip Baltarusijoje iš kūčios paviršiaus, spręs
ta apie ateinančių metų sėkmę.
Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose tebėra dvasinio gy
vųjų ryšio su savo giminės mirusiaisiais pėdsakų. Labiausiai
tai išryškėja per Kūčių vakarienę. Apeiginiai elementai, da
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lijimasis su mirusiaisiais Kūčių patiekalais rodo seną šio pa
pročio kilmę.
Lenkijoje XVII—XVIII a. Kūčių valgių vėlėms pasimai
tinti palikdavo ant stalo arba padėdavo išnešę į lauką prieš
namą. Jau buvo paprotys palikti laisvą vietą prie stalo miru
siesiems, kartais ir maisto padėti. Lenkų tyrinėtojai J. Bystronas ir Z. Kuchovičius tai laikė ikikrikščioniškų tikėjimų
palikimu (2,41; 11,386). Vėliau tokia vieta prie Kūčių stalo
imta palikinėti netikėtam svečiui (7, 211).
Baltarusijoje XIX-XX a. prieš Kūčių vakarienę maldo
je kreipdavosi į savo prosenelius ir artimus mirusiuosius, kad
ateitų valgyti vakarienės, kurią pradėdavo iš medaus virtu
gėrimu. Prisipylęs jo taurelę, šeimininkas sveikino žmoną,
linkėjo sulaukti kitų Kalėdų ir, truputį nupylęs ant staltie
sės, taurelę perduodavo šeimininkei, ši vyriausiam sūnui ir
1.1., kol kiekvienas nuliedavo ant stalo. Be gėrimo nulieji
mo ant stalo, atidėdavo ir valgių rodydami, kad mirusiųjų
protėvių palikuonys rūpinasi jų vėlėmis, siekia įgyti jų pa
lankumą. Kūčią valgė paskiausiai, tylėdami. Šeimininkas at
sistodavo, kabindavo šaukštu kūčios ir, prieš pakeldamas prie
burnos, truputį nuberdavo ant staltiesės —irgi prosenių vė
lėms. Smolensko gub. moterys pavalgius į likusią kūčią subesdavo šaukštus - jeigu rytą kurios šaukštas būdavo pasvi
ręs, laikė greitos mirties ženklu (19, 54).
Ukrainiečiai Kūčių vakarienės apeigą atlikdavo kitaip. Su
sirinkus apie stalą šeimininkas lipindavo prie indo su kūčia
degančią žvakę, statydavo ant skiautelės drobės, imdavo
abiem rankom ir tris kartus saulės judėjimo kryptimi apei
davo stalą. Po to kūčią dėdavo ant stalo, su šeima klaupda
vosi prieš šventųjų paveikslus, ir visi balsu melsdavosi už mi
rusiuosius ir už save. Po maldos šeimininkas kūčią perduo
davo šeimininkei ir balsiai kviesdavo visus mirusiuosius va
karienei. Ukrainiečiai, skirtingai nuo baltarusių, vakarienę
pradėdavo valgydami kūčią. Buvo manoma, kad šį vakarą
mirusiųjų vėlių yra visur —ant suolų, langų, ant stalų ir po
stalais, todėl, kad jų neprispaustų, ukrainiečiai, prieš sėsdamiesi, nupūsdavo suolų ir taburečių viršų. Gyvieji, atminda
mi mirusius giminaičius, jiems kūčios ir kompoto statė ant
langų, barstė į kampus virtų pupų, palikdavo nakčiai neplau
tus šaukštus ir lėkštes, „kad galėtų pasimaitinti jas laižyda
mos“ (29, 73).
Ir kai kuriuose Vokietijos kraštuose, kaip ir Lenkijoje,
Kūčių vakarą dėdavo ant stalo tais metais įnirusiems šeimos
nariams valgymo reikmenis (7,159).
Latvijoje Kūčių vakarą tokio ryšio su mirusiaisiais neži
noma. Tyrinėtojai jį atranda kituose Kūčių dienos papro
čiuose. M. Brunniekas net teigė, jog „Kalėdos yra dvasių, o
ne kokia nors saulės šventė“. Tai jis įžvelgė veiksmuose, ku
riais atsiribojama nuo mirties, stengiamasi skatinti gyvybinių jėgų antplūdį ir pakilimą. Tuo jis paaiškina Kūčių vaka
ro vyksme ir latvių laidotuvių papročių atsiradimą - vaišių,
šokių, žaidimų, ritualinio plakimosi.
Kūčių stalas, kaip ir šermenų, gausus, būdingiausi valgiai
buvo žirniai, pupos, nemaltų grūdų arba sėklų mišinys, turįs
savyje nenutrūkstamo gyvybės vyksmo simboliką. Reikia
stengtis kiek galint daugiau valgyti bei gerti, nes, jei prie šer
menų stalo mažai valgoma, netrukus gali sulaukti naują mi
rusį išlydint. Ir Kalėdų naktį reikia devynis kartus valgyti,
tada bus gera vasara, būsią ateinantys metai turtingi. Kalė
dų valgius, taip, kaip ir šermenų, reikia suvalgyti visus, ne
galima nieko palikti vėlesniam laikui.

Lietuvoje XIX a. pab. - XX a. vyravo žodinis mirusiųjų
paminėjimas meldžiantis. Iki mūsų dienų žmonių atmintyje
dar išlikę ir kitokių paminėjimo būdų, kuriuos galima su
skirstyti j giminės mirusiųjų laukimo, priėmimo, maitinimo
ir nakvydinimo papročius.
Manyta, kad vėlės pradeda į namus rinktis po saulėlydžio
dar prieš vakarienę, todėl Kūčių vakarą atsargiai elgiamasi
su vandeniu: negalima vandens, kuriuo praustasi, lieti paže
me, „kad neaplietų sielų“. Ignalinos raj. Paringio parapijoje
po stalu bei kitur ant grindų pakreikdavo ruginių šiaudų sakydavo, kad ateis ant jų pailsėti vėlės.
Lietuviai (įskaitant Baltarusijoje ir Lenkijoje gyvenančius)
turėjo paprotį ant stalo, ties ta vieta, kur sėdėdavo tais me
tais miręs šeimos narys, statyti degančią graudulinę žvakę,
kartais ir kryželį. Mūsų amžiuje ten neretai dar dėdavo eg
lės šaką, šventojo paveiksliuką ar paties mirusiojo nuotrau
ką. Šio amžiaus pradžioje mirusiojo vieton imta dėti ant sta
lo ir lėkštutę. Kai kur senieji mena šimtmečio pradžioje mi
rusiesiems į atskirą indą po truputį dėjus ir įvairių valgių
(N. Daugėliškio, Paringio, Pasvalio, Valkininkų, Veiverių
apyl.). J. Balys užrašė retą paprotį ties ta vieta, kur sėdėjo
velionis, statyti stiklinę alaus (Ančiškių k.). Kiti mirusiajam
valgių dėdavo dar ir po stalu (Saločių apyl.), į kertę ties lan
gu (Valkininkų apyl.), o svetur, ne namuose, mirusiųjų vė
lėms - ant palangės arba prie slenksčio.
Po Kūčių vakarienės stalo paprastai nenukraustydavo. Ši
monių apyl. ant jo dar padėdavo mėsos, šaltienos, - „mat
naktį atėjusios dvasios valgys“. Buvo tikima, o mūsų šimt
metyje dažniausiai tik šiaip pasakojama, kad po vakarienės,
naktį, kai visi sumigę, pareina vėlės valgyti kūčių.
Kūčių dieną vėlės nekerštaujančios, tačiau jos turinčios
galią ir šią dieną kviestis pas save gyvuosius. Tai liudija žmo
nių elgsena: Kūčių vakarą vengiama šluoti aslą, kad neiššluotum ko nors, tai yra kad kas nors nenumirtų (Merkinė).
Iš šešėlių ant sienos, iš šiaudelių, traukiamų iš po staltiesės,
ilgio buvo spėjama apie gyvenimo trukmę. Gana dažnas bu
vo įsitikinimas, kad jeigu kurio nors šaukštas ant stalo rytą
bus kitaip atverstas, tai ženklas, jog su juo valgė mirusysis ir
to šaukšto savininką pasiims pas save.
Kai ant stalo sudėta visa, ką žmogus praeitais metais pel
nė, jo mintys ir viltys jau nukreiptos į kitus metus. Lenkai
dar XVII a., tikėdamiesi sulaukti gausaus derliaus, į lubas
svaidė grūdus (11, 385). Ypač įvairiai buvo siekiama padi
dinti vaismedžių derlingumą: juos rišdavo šiaudais, kuriais
būdavo padengtas stalas (2, 41), arba kampuose stovėjusių
pėdų šiaudais; kai kas juos skleisdavo po medžiais. Neretai
šeimininkas mojuodavo kirviu prieš nederlingą medį vaiz
duodamas, kad nori jį nukirsti, o kitas, lyg gindamas, tą me
dį aprišdavo šiaudais, apkabindavo, prisilietęs duona medžio
liemens, su juo kalbėjo: „Kodėl nederi, privalai derėti“. Bu
vo tikima, kad medžių derlingumą galima pagerinti, jeigu jį
apkabins vaikas arba Kūčių vakarienei virtinius minkiusi šei
mininkė (7, 214).
Vokiečiai per Kūčias taip pat rišo šiaudais vaismedžius,
žadino purtydami, ant šakų kabino sausainius, netgi dešras
(8,153).
Baltarusiai apie ateinančių metų linų ilgį spręsdavo pa
gal ilgį šieno stagarėlio, ištraukto iš po staltiesės, o jeigu iš
užstalėje stovinčio pėdo ištraukto šiaudo varpa pilna, saky
davo, kad ateinatys metai bus derlingi (8, 99). Pagal išvirtos
kūčios kokybę (vienu metu virdavo Kalėdų, Naujųjų metų ir

Epifanijos išvakarėms) baltarusiai spręsdavo apie būsimų pa
vasario, vasaros ir rudens kultūrų kokybę (8, 99; 19, 391).
Baltarusijoje buvo paprotys po vakarienės, kai šeimyna pa
kyla nuo stalo, šeimininkui, likusiam sėdėti krikštasuolėje,
keistis su priešais sėdinčia žmona maginiais linkėjimais. Žmo
na vyro klausdavo: „Ar tu mane matai?“ Ir, išgirdusi neigia
mą atsakymą, tardavo: „Kad tu šviesos nematytum per ku
petas, stirtas, vežimus, pėdus.“ Paskui šeimininkas to paties
klausdavo žmoną ir sakydavo jai linkėjimus: „Kad tu per
agurkus, arbūzus, kopūstus, burokus nematytum šviesos“ (19,
47). Ukrainiečiai taip pat vienas kitam linkėdavo prieš Nau
jus metus.
Ukrainiečiai apie būsimą derlių spręsdavo iš sėdinčiųjų
šešėlių: jeigu jie primena gubą - derlingi bus metai, kupetą
- šieno bus gausu, medį - vaismedžiai derės (29, 74).
Lietuvoje per Kūčias dar dieną prisimindavo dirvas, kad
būtų geresnis derlius. Panevėžio krašte po vakarienės šeimi
ninkas apeidavo laukus, peržegnodavo juos iš visų pusių, pasimelsdavo, kad Dievas juos sergėtų ir laimintų. Daugelyje
vietovių Kūčių vakarą valstiečiai lankė sodus tikėdami, kad
Kūčių dieną galima padidinti medžių, ypač obelų ir kriau
šių, derlingumą. Tai esą galima padaryti medžius purtant,
t. y. žadinant, ant šakų kabinant vaisių imitacijas, kamienus
aprišant šiaudų ryšeliais. Išskirtinis vaidmuo šioje apeigoje
teko žirniams, rečiau grūdams. Kūčių vakarienei išvirtus žir
nius košdavo per šiaudus, kuriais riš vaismedžius, žirniais api
berdavo obelis, prikaišiodavo į ryšius. Tikėtasi, kad taip pa
darius bus obuolių kaip žirnių.
Įvairiais būdais įspėti ir net nulemti ateinančių metų der
lių buvo stengiamasi dar sėdint prie Kūčių stalo. Dažniau
siai traukdavo iš po staltiesės šiaudelius - išsitraukęs ilgą
šiaudelį vyras tikėjosi gerų javų, moteris —linų derliaus. Ne
retai ilgiausią šiaudelį išsitraukusiam vyrui pavesdavo sėti
linus, nes buvo tikima, kad tuomet jie užaugs aukšti, ilgapluoščiai. Iš pabirų, kurios likdavo pakėlus nuo stalo šieną,
buvo sprendžiama apie ateinančių metų derlingumą. Dzū
kai manydavo: kas kokio javo grūdą pirma pamato tarp pa
birų ant stalo, tokius javus ateinančiais metais turi sėti, to
dėl atėjus sėjos laikui, kiekvienas berdavo į dirvą pirmą sau
ją tų javų, kurių grūdą pirmiausia pamatė. Švenčioniškiai,
surinkę nuo stalo grūdus, nešdavo į aruodą, kad ateinantys
metai būtų derlingi ir skalsūs.
Dar mūsų šimtmečio pradžioje per Kūčias, kaip ir per ru
giapjūtę, krikštasuolėn buvo statomas javų pėdas. Kaltinė
nų ir Šiaulių apyl. jį, dažniausiai surištą net trimis kūliaraišiais, statydavo kampe prie durų. Buvo tikima ypatingu šių
pėdų grūdų gyvybingumu. Jų įmaišydavo į duoninius, tikė
damiesi suteiksiant skalsą, ir į sėklinius, kaip amžino augi
mo ir derliaus pasikartojimo simbolį.
Kadangi XIX-XX a. jau visuotinai buvo priimtas sėklos
laiminimas bažnyčioje, tai vegetacinių jėgų grūduose stipri
namas prie Kūčių stalo veda atgal į ikikrikščioniškuosius lai
kus. Prie Kūčių stalo buvo tikimasi sustiprinti ir linų augimo
galią. Valkininkiečiai į skepetaitę, kurioje iki vakarienės bū
davo suvynioti šventiniai kalėdaičiai, {rišdavo po žiupsnelį
sėmenų. Tikėdamiesi, kaip ir sėjant rugius, gero derliaus,
sėjos dieną drauge su linarovio vainiko ar specialiai pašven
tintais sėmenimis juos pirmiausia berdavo į dirvą (26,106).
Katalikiškus kraštus vienija pasakojimai apie gyvulių šne
kėjimą vidunaktį, t. y. Kristaus gimimo metu. Tačiau žmo
nių elgsena per Kūčias daugeliu atvejų su krikščionybe nesi
derina.
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Lenkai, kaip matyti iš XVII a. rašytinių šaltinių (GdacMažojoje Lietuvoje buvo išlikęs ir senesnis kalėdinis gy
jusz), gyvuliams nešdavo visų Kūčių vakarienės patiekalų - vulių šėrimo paprotys: moterys Joninių išvakarėse susirautada jokie burtai nepakenks; karvėms į pašarą ir kalėdaičių davo devynių žolių pluoštus, pusę jų iki vidurnakčio sušerpatrupindavo, grūdais nuo stalo lesindavo vištas (2,41). Kaip davo savo karvėms, o kitą sudžiovindavo ir laikydavo iki Ka
rodo vėlesni šaltiniai, lenkai, čekai, slovakai tikėjo, kad jei lėdų - žieminio saulės grįžtmečio, tada (kai kur ir Naujųjų
gu Kūčių dieną pirmoji atėjo moteris, karvės ves telyčaites, metų naktį) tas liekanas duodavo karvėms, kad liktų sveikos
jei vyras - jautukus. Lenkijoje šeimininkė arba asmuo, ku ir būtų pieningos. Tos žolės vartotos ir smilkymui - apsirgus
riam kitais metais teks piemenauti, kad gyvuliai ir viščiukai žmonėms ar gyvuliams (25, 120).
Šieną ir valgius nuo Kūčių stalo dalino avelėms ir kar
nesiskirstytų, prieš Kūčių vakarienę dėdavo ant stalo suriš
tus šaukštus, o po vakarienės tam pačiam tikslui šaukštus vėms, bet neduodavo (neskaitant atskirų atvejų) šunims,
surinkdavo, vėl surišdavo ir mesdavo prie slenksčio. Lenkai kiaulėms, katėms, arkliams, nes jų nebuvę Betliejaus tvarte
Kūčių vakarą belsdavo j tvartą ir pagal paršavedės kriukte- lyje, kai gimė Kristus.
Moterys rūpindavosi, kad ateinančiais metais vištos ge
lėjimų skaičių spręsdavo, kiek ji atves paršiukų. Vištas len
kai ir čekai, kad vasarą neišbėgiotų, lesino vežimo ratlanky riau dėtų, nemėtytų kiaušinių. Pavalgius Kūčių vakarienę, o
je ar iš virvės apjuostame rate, o įėjusysis į trobą privalėjo dažniausiai Kalėdų rytą, tam tikslui jas lesindavo nuo Kūčių
sėstis ir kudakuoti, kad vištos anksti pavasarį imtų kvaksėti vakarienės likusiais kviečiais, žirniais, pupomis, grucc, pabi
romis iš po šieno. Paprastai šį lesalą suberdavo į vežimo rato
ir išperėtų viščiukus (7, 208-215).
O Mozirio apskrities baltarusės (Minsko gub.), prisidėju ar statinės lanką, jį imituodavo apjuosdami grūdus virve ar
sios baltas prijuostes, išima iš krosnies kūčią ir, prieš deda virtuvės indais. Kad kiaušinių vištos nemėtytų, Anykščių, Ku
mos į krikštasuolę, devynis kartus sukvaksi - kad vištos bū piškio ir Radviliškio raj. Kūčių vakarą iš žirnių, kviečių, mie
tų dėslios (19, 46). Kitos tam pačiam tikslui jas lesindavo žių, avižų ir rugių specialiai virdavo mišinį, kurį vadino
padžiūvusiu kūčios viršumi. O kad gyvuliai būtų sotūs, svei „paukščių kūčiomis“.
XXX
ki, nepasimestų, juos ganantis vaikas į trobą nešdavo šieno
(8,99).
XIX-XX a. Kūčių papročiams daugiausia įtakos turėjo
Ukrainoje šeimininkai dar prieš vakarienę lankydavo gy konfesiniai ypatumai: katalikiškuose kraštuose - Lietuvo
vulius, atlikdami įvairius maginius veiksmus, turinčius nu je, Lenkijoje, Vakarų Baltarusijoje, Latvijos Latgalėje, taip
lemti sėkmę. Ir prie Kūčių stalo šeimininkas pirmą kūčios pat Vokietijoje kai kuriose šeimose pradedant Kūčių vaka
šaukštą mesdavo į lubas, kad ėriukai kitais metais taip šoki rienę dėmesio centre būna viduryje stalo padėti kalėdaičiai,
nėtų, kaip kviečiai nuo grindų šokinėja, antrą šaukštą —kad stačiatikių —gerasis kampas su ten statomu kūčios patieka
jie taip baubtų, trečią - kad bitės spiestų.
lu, javų pėdu ir šventaisiais paveikslais; o liuteronai tokios
Vokietijoje gyvulius taip pat šerdavo kūčios likučiais, o šventinės vakarienės nepažįsta - reformacija, atmesdama
Šlezvige jiems, kaip ir žmonėms, šį vakarą duodavo 7 ar 9 katalikybę, atmetė ir tai, kas su ja siejosi liaudiška. Todėl
„patiekalus“ (7,153).
nebeįmanoma nustatyti lietuvių ir latvių Kūčių papročių gi
Latviai Kūčių dieną gyvulius perdavo lykštele, kad būtų minystės. Bendra tarp liuteronų ir latvių su lietuviais rytie
sveiki. Vakare ant tvarto durų, kad raganos gyvulių neuž- čiais (Aknistos-Garsenės apyl.) yra tik Kalėdų išvakarių val
burtų, kreida nubrėždavo kryželius. Latvijoje žinoma daug gis - su žirniais ar grūdų mišiniu krosnyje troškinta kiaulės
pasakojimų ir tikėjimų apie burtininkus ir raganas, kurie Ka galva.
Su vakarų pusės kaimynų Kūčiomis, nepaisant konfesi
lėdų naktį apkerpa avis. Antai 1881 m. užrašyme teigiama:
„Burtininkai ir raganos apkerpa avis per Kalėdas, Žvakių nių skirtumų, lietuviškas Kūčias jungia 9 patiekalų vakarie
dieną, per Velykas ir Jonines. Tada avims reikia nukirpti ir nė, maginės priemonės prieš piktąsias jėgas, noras paveikti
likusi vilna ir sudeginti. Tai burtininkas arba ragana ateis pra vaismedžių derlingumą, ateities orų spėjimai.
Lietuva Kalėdų išvakarėse patenka tarp dviejų skirtingų
šyti, kad pasigailėtum. Šitie burtininkai ir raganos yra ne kas
kita, o kaimynai bitininkai, kurie eis ir į kitų tvartus avių kirp maginės veiklos priemonių laukų; rytų šalyse ypatinga svar
ti. Iš tokių vilnų megzdavo pirštines, kuriom apsimovus, kai ba teikiama magiškai geležies galiai, o vakaruose - Vokie
tijoje, vakarų Latvijoje bei latviams artimuose Lietuvos Kurše
kopi bites, jos negelia“ (13, 27-29).
Lietuvoje gyvuliai ir paukščiai susilaukdavo ne mažiau dė ir Žiemgaloje - trinkos deginimui.
Su rytų slavais lietuvius jungia šventės ir prieššvenčio pa
mesio. Ypatingu rūpesčiu, kaip ir Latvijoje, buvo apgaubtos
avys - svarbu, kad jos vestų daug ėriukų, ypač avyčių, kad vadinimai (Kalėdos, Kūčios), javų pėdo į užstalės kertę sta
raganos joms nepakenktų (iš pirmo Kūčių dieną apsilankiu tymas, 12-os valgių vakarienė. Tačiau rytų slavai kvietė vėją
sio žmogaus sprendė, ką avys ir karvės ves). Prieš nešdami su šalčiu, norėdami perkalbėti, kad nepakenktų pasėliams,
Kūčių stalui šieną, apžiūrėdavo gyvulius, geriau pašerdavo o lietuviai - tik vėją. Rytų slavų Kūčioms būdinga apeigiš
tikėdamiesi, kad ateinančiais metais bus daugiau pašarų ir kumas, aktyvi maginė veika, o lietuviai daugiau tenkinosi
gyvuliai bus geresni, norėdami Dievo išprašyti gerą derlių. lemties spėjimais. Per rytinę Lietuvos dalį pereina rytų sla
Po vakarienės, dažniausiai Kalėdų rytą, jiems išdalindavo Kū vams būdingų virtinukų ir blynų ruošimo Kūčioms riba (Šven
čių stalo šieną - tai „gyvulių Kūčios“. (Buvo manoma, kad čionių, Vilniaus, Šalčininkų raj.). Rytų Lietuvą ir Baltarusi
šienas, pabuvęs ant Kūčių stalo, tampa šventu.) Duodavo ir ją jungia trejos Kūčios (kalėdinės, naujametinės ir Trijų Ka
duonos, kiti net kalėdaičio patrupindavo. Tai darydavo, kad ralių - Epifanijos) - matyt, dviejų konfesijų, skirtingu lai
gyvuliai sveiki būtų, nesirgtų, gerai vestųsi, augtų, ganant ne ku tas pačias šventes šventusių, bendravimo rezultatas.
Lietuviai, katalikiškos tradicijos ir socialinio uždarumo
siskirstytų. Kai kur gyvulių šerti Kalėdų rytą keldavosi kuo
anksčiau - sakydavo, kad tuomet greičiau rudenį lauko dar veikiami, Kūčių dieną nuo savo kaimyninių tautų skyrėsi el
gesio asketiškumu ir santūrumu, griežčiau laikėsi pasninko;
bus nudirbs (Joniškėlio apyl.).
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stalą, užuot dengę šiaudais, dengia šienu, daug dėmesio ski
ria mirusiųjų atminimui, bet, skirtingai .nuo baltarusių, mi
rusiesiems dėjusių valgių ar liejusių gėrimus vakarienės me
tu ant staltiesės, lietuviai jiems palikdavo nakčiai visą stalą
padengtą. Lietuviai nuo kitų kraštų skiriasi kai kuriais Kū
čių valgiais —kūčiukais, iki mūsų dienų išsilaikė avižų kisie
lius, medumi (ypač miešimu), patiekalais su aguonomis, taip
pat palaidų grūdų - virtų kviečių, žirnių, pupelių valgymu,
bičių lankymu, dėmesiu gyvuliams, ypač avims. Lietuviai ypa
tingą maginę galią teikė žirniams - patys valgė, jais apiber
davo, „vaisindavo“ vaismedžius, o kad apsigintų nuo raga
nų, barstė tvartuose.
Formuotis etnografiniam lietuvių, baltarusių, ukrainiečių
artumui, matyt, įtakos turėjo ne tik probaltiškų kultūrų, bet
ir ilgalaikio gyvenimo bendroje Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valstybėje palikimas.
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ELGETOS IR ELGETAVIMAS
Aušra SIMONIUKŠTYTĖ
Per kelias pastaraisiais metais Vilniaus universiteto su
rengtas kompleksines etnografines ekspedicijas, be kitų te
mų, buvo renkama medžiaga ir apie elgetas bei elgetavimą.
Studentai klausinėjo senesnius žmones: Dzūkijoje - Mar
cinkonių, Aukštaitijoje - Viešintų, Žemaitijoje - Platelių
apylinkėse ir Lietuvos pajūryje, kuršininkų krašte. Žmonės
labai gerai prisiminė elgetavimo papročius, kurie išliko ne
pakitę per tarpukarį, noriai pasakojo apie savo kaimo ir iš
toliau atklydusius elgetas.
Paaiškėjo bendrieji etnografiniai elgetystės bruožai ir vie
noda elgetavimo Lietuvos kaimuose tradicija. Skirtumai buvo
nežymūs ir neesminiai.
Apsiribosiu per 1991 —1993 metų vasaras studentų Lino
Eriksono, Gedimino Čijunskio, Reginos Jackūnaitės ir Auš
ros Simoniukštytės surinktais duomenimis.
Elgetos buvo vadinami įvairiai: Kupiškio, Anykščių kraš
te - “ubagais” arba “elgėtais”, Būtingės apylinkėse —“uba
gais”, Dzūkijoje - lenkišku žodžiu, “žebrokais”, apie Plun
gę —“ubagais”, nors senimas atsiminė, kad šio amžiaus pra
džioje vartojo ir žodį “elgeta”.
Elgetavimą po kaimus Dzūkijoje vadino “žebravojimu”,
o Viešintų apylinkėse —“kalėdojimu”, kaip ir kunigo lanky
mąsi prieš Kalėdas renkant bažnyčiai aukas. “Ubagas kalė
doja, o kunigas kalendavoja (t. y. “kalendas” renka)”, —pa
aiškino pateikėja viešintiškė V. Karvelienė.
Skirtingai įvairiuose regionuose buvo vadinama ir išmal
da: Anykščių, Kupiškio krašte - “almužna”, Platelių apy
linkėse - “alūžna” arba “apiera”, Dzūkijoje - “lustu”, Bū
tingės apylinkėse - “davana” arba “milistiba”.
Visuose keturiuose regionuose pateikėjai aiškiai skiria dvi
elgetų rūšis: tikruosius ir netikruosius. Tikrieji - kurie netu
rėjo kito pragyvenimo šaltinio, išskyrus išmaldą. Tai luošiai,
seneliai, psichiniai ligoniai, jau nebesugebantys dirbti ir ne
turintys globėjų. Netikrais elgetomis laikė apsimetėlius, ga
lėjusius be kitų pagalbos prasimaitinti.
Svarbus požymis, skiriantis tikrą elgetą nuo netikro, buvo
tas, kad netikras elgeta už gautą išmaldą nesimelsdavo arba
melsdavosi nenuoširdžiai. Žmonės tuo labai piktindavosi, ti
kėdami, kad apsimetėlių malda prastesnė nei tikrų vargšų.
Tačiau psichiniai ligoniai, nors elgetaudami ne visada mels
davosi, laikyti tikrais elgetomis.
Kad kaimo žmonėms rūpėjo, ar elgeta melsis liudija Mar
cinkonių ir Viešintų apylinkėse - geografiškai viens nuo ki
to tolimuose regionuose —užrašyti pasakojimai apie svetur
duoneliavusį elgetą. Šimto dvejų metų Adomas Gaidys iš
Marcinkonių Gediminui Čijunskiui papasakojo:
- Išėjo elgeta žebravot Guduosna ir ten tiek uždirbo, kad
net namo negalėjo parsinešti, turėjo arklį samdyti. Eidamas
per gudų kaimus, elgeta užuot giedojęs taip užtraukė:
Rąstas rąstą vijo,
Ak Jėzus, Marija.
Trintuvai, mintuvai —moterų padarai,
Ak Jėzus, Marija.
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Gudai lietuviškai nesuprato, bet, girdėdami minint Jėzaus
ir Marijos vardus, manė, kad anas karstai meldžiasi, ir šelpė
kaip išmanydami. Tačiau kartą, nuvykęs į Gudiją žebravoti,
elgeta pataikė užeiti pas lietuvį ūkininką, gyvenusį “palei ba
lų”. Anam dar dainuojant, ūkininkas pasiėmė peilį, o žebro
kas apsidžiaugė, manydamas, kad šis tuoj atrėš jam spirgi
nio gabalą, bet ūkininkas, nuėjęs prie balos, prisipjovė saują
žilvičio rykščių, o grįžęs pirkion, užkabino iš vidaus duris ir
kad ims lupti dainininką per nugarą, šaukdamas: “Ak tu taip
poteriauji ?! Aš tave išmokysiu!.. “ Visa žebroko nugara rė
žiais likusi. Daugiau linksmasis žebrokas į Gudiją nebėjęs.
Viešintų apylinkėse užrašyti net keli panašūs pasakojimai.
“Elgeta iškeliavęs kalėdoti į Latviją. Vietoj maldos jis dai
navęs:
-Oi rotai, rotai,
prakeiktos vežėčios!
Nieko neįtardami, latviai aukojo apgavikui. Bet kartą
“maldą” išgirdo samdinys lietuvis ir šeimininkams pasakė:
“Kų jūs duodat, jis gi apie ratus gieda!” Pasakojimo pabaiga
tokia pati: latviai už apgavystę elgetą smarkiai apkūlė.3
Aštuoniasdešimt šešerių metų Ona Pilkauskienė4 sakėsi
girdėjusi pasakojant, kad per Sekminių atlaidus Vilniuj el
getos lietuviai traukdavę:
Kam ty ratai ant tako,
Kad niekas mani nemato.
Kad tų ratų nebūtų,
Visi mani matytų.
Ratai sukalti,
Jie nieko nekalti,
O šerdečnykas,
Visų ratų pamočnykas,
Ratus keravoja.
Viešintų apylinkėse elgetas apsimetėlius pateikėjai vadi
no girtuokliais, tinginiais. Netikri elgetos buvo dar neseni,
sveiki, todėl, norėdami gauti išmaldą, apsimesdavo luošais.
Daug jų susirinkdavo per atlaidus prie bažnyčių. Kai kurie
prie kojos prisirišdavo žalios mėsos gabalą ir, praplėšę toj
vietoj kelnes, demoastruodavo tariamas žaizdas.
Buvo ir tokių: atvažiuodavo į kaimą vežimu, ratus palik
davo sodžiaus pakraštyje ir eidavo per žmones duoneliauti,
apsimetę invalidais. Jie klibikščiuodavo, pasiramstydami
dviem lazdom, ir, anot vaizdingai nupasakojusio pateikėjo5,
įeidami į giyčią, net “akis perveikdavo, kad gailiau atrodytų.”
Dzūkai ir kuršininkai netikrus elgetas pažindavo iš to, kad
šie neimdavo įprastos išmaldos - duonos, o prašydavo pini
gų. Kuršininkai pasakojo, jog dažnai vagys apsimesdavo
“ubagais” ir juos priglaudusius šeimininkus apvogdavo. Tik
ri elgetos, anot pateikėjų, nevogė.
Kupiškio ir Anykščių krašte tikrais elgetomis nevadino lai
kinai duoneliaujančių, kurie tik vargo prispausti pasiimda
vo lazdą. Tai buvo kampininkai, neturtingi našliai ar našlės
su vaikais, padegėliai. Tikrais elgetomis nelaikė ir per Pir
mąjį pasaulinį karą po kaimus klajojusių pabėgėlių.
Senesni žmonės dar atsiminė meškininkus, caro laikais
po sodžius vedžiojusius prijaukintas meškas, ir “muzikan
tus”, pakiemiais sukusius savo “katarinkas”. Tačiau dėl ne
tradicinio elgesio šių žmonių niekas nevadino elgetomis, į
juos žiūrėjo kaip į klajojančius artistus.
Vienišas senutes, kurios gyveno bažnytkaimiuose ir buvo
šelpiamos parapijos žmonių, vadino davatkomis, davatkėlė
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mis, ubagėmis, špitolninkėmis. Davatkėlės neelgetavo, kar
tais jos už užmokestį verpdavo, plėšydavo plunksnas, reng
davo vaikus Pirmai komunijai, giedodavo per laidotuves. Per
šventes patys žmonės į namus ar į bažnyčią joms atnešdavo
pinigų ir maisto, paprašydavo pasimelsti. Jų malda buvo lai
koma tokia pat veiksminga, kaip ir tikrų elgetų.
Dažniausiai davatkėlės gyveno po kelias vienoje trobelė
je. Kai kada Šiaurės Aukštaitijoje neturinčioms kur gyventi
moterėlėms parapijiečiai pastatydavo nedideles gryteles. Pla
telių apylinkėse ubagės gyveno vadinamuosiuose maldanumiuose. Jas sušelpti paragindavo kunigai, o ir patys skirda
vo dalį į bažnyčią suneštų aukų. Būtingės apylinkėse davat
kas paremdavo bažnyčių komitetai.
Pagarba bažnyčiai neleido iš globotinių šaipytis, apie jas
nekūrė anekdotų kaip apie elgetas.
Janina Kepalienė iš Andrioniškio6 pasakojo:
—Eina ubagas ir ubagė. Žiūri —kaimas didelis. Ubagė
sako: “Gal kai katrė gaspadinė duos ir sūrį?” “O jei duos,
tai kaip mes pasidalinsime?” —klausia ubagas. “Taigi va, tu
pagrauši, o aš pagraušiu, pagraušiu, pagraušiu, pagraušiu...”
Supyko ubagas, puolė muštis šaukdamas: “Kodėl tu taip il
gai grauši?!”
Be tikrų iv netikrų elgetų, pateikėjai išskiria ir daugiau ka
tegorijų. Plungės krašte jų yra keturios'Ppaprasti ubagai, po
nų ubagai, verslininkai ir įnamiai. Paprastais ubagais žmonės
vadino po kaimus ir prie bažnyčių duoneliavusius elgetas.
Ponų ubagai buvo kilę iš pasiturinčių šeimų, bet vėliau nete
kę pragyvenimo šaltinio: jie gėdindavosi prašyti išmaldos,
todėl eidavo pas turtingesnius ūkininkus pavalgyti arba bu
vo išlaikomi kaimynų. Verslininkai važinėjo elgetauti su sa
vais arkliais tik į atlaidus ir šitaip užsidirbdavo sau duonos.
Platelių apylinkėse buvo (ir yra —red.) garsūs Žemaičių Kal
varijos Didieji atlaidai, į kuriuos suvažiuodavo maldininkai
iš visos Lietuvos ir net iš Latvijos, todėl elgetos verslininkai
galėdavo prisielgetauti daug pinigų ir maisto. (Kituose re
gionuose tokių elgetų grupių neužfiksuota.) įnamiais vadi
no nepajėgusius elgetauti senukus, todėl jie buvo išlaikomi
ūkininkų. Metus vienuose namuose išgyvenusį įnamį Šv. Jur
gio dieną perveždavo pas kitą ūkininką.
Dzūkai, šiaurės aukštaičiai, kuršininkai atpažindavo vie
tinius elgetas, elgetavusius tik savam kaime ar bažnytkaimy
je, ir nevietinius, atkeliavusius iš tolimesnių kaimų ar net
parapijų. Kuršininkai vietinius elgetas kartais pasikviesdavo
į talkas ar šiaip padirbėti: pakapoti žabų, paravėti, išskalbti
skalbinius.
Viešintų apylinkėse buvo ypatinga elgetų rūšis —ponų uba
gai, kurie išmaldos prašydavo tik dvaruose, po kaimus ar prie
bažnyčių neelgetaudavo, nes mokėjo lenkiškai ir save laikė
nusigyvenusiais šlėktomis. Viešintiškisponų ubagas Lugabarskas važinėjęs iš dvaro į dvarą dvarininkų dovanotu arkliu ir
karietaite ir kiekviename dvare praleisdavęs po keletą dienų.
Elgetos visuose Lietuvos kaimuose elgėsi vienodai: užėję į
trobą, pasisveikindavo ir tuoj pat atsiklaupdavo melstis arba
giedoti. Kol elgeta meldėsi, šeimininkė ruošė išmaldą. Papras
tai tai būdavo duonos riekė, bulvės, kiaušiniai, sūrio ar lašinių
gabaliukas, pajūiyje duodavo žuvies ir vilnų. Jei elgeta patai
kydavo ateiti, kai šeimyna pietaudavo, jį pakviesdavo prie stalo.
Elgetai paprašius nakvynės, jį paguldydavo ant asloje pakreik
tų šiaudų arba zaslano (nejudinamo suolo), ant pečiaus, vasa
rą - kluone ant šieno. Kartais elgetą išmaudydavo pirtyje.
Mirusį elgetą, jei jis neturėjo giminių, palaidodavo parapijos
arba kaimo, kuriame elgeta mirė, žmonių lėšomis.

Buvo elgetų, kurie važiuodavo vežimais arba vesdavosi
gyvulius - karvę, ožką ar paršelį. Paršelį iššerdavo iš suau
kotos išmaldos, o karvei ar ožkai paprašydavo pašaro. Tar
pukariu važiuotų elgetų beveik neliko.
Į atlaidus apylinkės elgetos stengdavosi susirinkti dar iš
vakaro, kad anksti rytą spėtų užsiimti patogią vietą švento
riuje prie takelio. Dažnai dėl vietos tarp vietinių ir atvykėlių
kildavo kivirčai. Susėdę prie bažnyčios, elgetos melsdavosi,
giedodavo, pritardami armonikomis, balalaikomis, mando
linomis, smuikais, po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje pa
plitusiomis lūpinėmis armonikėlėmis, labai retai —kanklė
mis.8Žmonės aukodavo daugiausia pinigus.
Visi pateikėjai tvirtina, kad po atlaidų elgetos keldavo
“ubagų balius”: nusipirkę alaus ar degtinės, kur nors nuoša
lesnėj vietoj gerdavo, dainuodavo, triukšmaudavo, būdavo,
net susimuša. Pasakojama, kad po Žemaičių Kalvarijos sek
madienio atlaidų elgetos susirinkdavo Platelių ežero saloje,
žmonių pramintoje Ubagsale, ir ūždavo ten visą naktį.
Per didžiąsias kalendorines šventes kaimo žmonės patys
elgetoms nešdavo išmaldą dėl šių paskatų: užuojauta var
guoliams, tradicijų laikymasis, krikščioniška etika ir tikėji
mas ypatinga elgetų maldos galia.
Elgetų maldos ypatingumu tikėjo net Lietuvos pajūryje,
kur daugelis tradicijų anksti pradėjo nykti. Kuršininkai ma
nė, kad, jeigu neduos elgetai išmaldos, užtrūks karvės, bus
blogas derlius, kris gyvuliai9, atsitiks nelaimė.10Daugelio pa
teikėjų tvirtinimu, taip atsitikdavę. Aštuoniasdešimt trejų me
tų J. Gedgaudienė prisiminė, kad pas vieną ūkininką, nepriėmusį elgetos nakvynėn, apsigyveno brazdalai, o Viešintų
apylinkių gyventojų nuomonė tokia: nepaaukojus elgetai ne
laimė gali būti didesnė už išmaldos išlaidas. “Geriau mėsos
šmotelį duoti nei kad gyvuliai kristų.”11
Elgetos malda galėjo padėti sergančiam žmogui ar gyvu
liui,12senmergės aukodavo, kad piršlių susilauktų, bevaikės
moterys tikėjosi vaikų.13Plungės krašte elgetų prašė melstis
šv. Izidoriui, žemdirbių globėjui, kad geriau sektųsi ūkinin
kauti,14 kad būtų lietaus be krušos ir perkūnijos.15 Elgetų
žmonės prašė pasimelsti per Kalėdas, Velykas, Devintines,
Jurgines, Vėlines už mirusiuosius, o Dzūkijoje ir Šiaurės
Aukštaitijoje per Velykas - kad gyvuliai būtų sveiki. Šv. Jur
gio dieną visur Lietuvoje buvo prašoma melstis už gyvulius.
Dzūkai, per Jurgines pirmą kartą išgindami į laukus bandą,
pakasdavo po slenksčiu du kiaušinius, o šeimininkas ranko
se laikydavo kepalą duonos. Vėliau tuos kiaušinius nuneš
davo į bažnyčią šv. Jurgiui, o duoną —elgetoms, kad “gyvu
liai gerai veistųsi.”16
Dzūkai paskutinį sekmadienį prieš Vėlines vadino “dziedų” diena ir kepė elgetoms duoną su įspaustu kryžiaus žen
klu, vežėjiems avino šlaunį. Adomas Gaidys (šimto dvejų me
tų) iš Marcinkonių prisiminė, kad anksčiau per rudeninius
“dziedus” į apeigines vaišes pakviesdavo elgetą; prieš valgį
ant stalo būdavo uždegama žvakė, ir šeimininkai kartu su el
geta pasimelsdavo už mirusiuosius. Žmonės tikėjo, kad elge
tų maldos palengvina skaistykloje kenčiančių vėlių kančią.
Istoriniai šaltiniai liudija, jog ankstesniais amžiais per vi
sas minėtas šventes buvo maitinamos vėlės ir atliekamos apei
gos, turinčios užtikrinti didesnį derlingumą ir vaisingumą.17
Aukojant mirusiems tikėtasi jų pagalbos.
Dvasininkai kovojo su senojo tikėjimo liekanomis: antai
Sembos vyskupas M. Jungė 1425 m. draudė prūsams lėbauti
ir vaitoti ant kapų18, o XVII—XVIII a. vyskupų įsakymu kle
bonai už kapuose rengiamas vaišes žmonėms skirdavo bau

das —lietuvišką kapą.19Ilgainiui vėlių maitinimas buvo per
keltas į namus, keičiamas elgetų vaišinimu šventoriuje ar na
muose, o aukos vėlėms - išmaldos davimu.20
Kad elgeta laikytas gyvųjų ir mirusiųjų tarpininku, liudija
ir visuose regionuose užfiksuotas elgetų vaišinimas šermenų
valgių likučiais. Iš istorinių šaltinių žinoma, jog anksčiau per
laidotuves pats velionis buvo sodinamas prie gedulingų pie
tų stalo.21
Susapnavus mirusį žmogų irgi aukodavo elgetoms. Kartais
net užpirktos mišios nepadėdavo, - tik davus išmaldą velio
nis nustodavo sapnuotis. 1906 m. gimusi Teofilė Sabaliauskaitė
prisiminė, kaip kartą susapnavusi velionę mamą, rankose lai
kančią sūrį, kurį išvakarėse pati buvo paaukojusi elgetai.22
Aštuoniasdešimt dvejų metų Apolionija Jokubkienė sa
kė, kad “jei savą žmogų susapnuoji, tai reikia duot almužną
ubagui.”23
Elgetai atiduodavo mirusiojo drabužius.
Taigi iš surinktos medžiagos analizės matyti, kad išmal
dos prašymą ir kaimo žmonių elgesį su elgetomis Lietuvoje
sąlygojo bendros tradicijos. Vadinasi, elgetystė yra senas et
nografinis reiškinys, sinkretinės kaimiškosios kultūros dalis.
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Sintautų apylinkės indai, įrankiai ir
valgymo papročiai (1918—1940)
Janina SAMULIONYTĖ
Daugumą Sintautų apylinkės gyventojų sudarė viduti
nio turtingumo ūkininkai, kurie buvo vadinami vidutiniais.
Jie turėjo 40-60 margų žemės (margas-0.56 ha). Viduti
niai samdė šeimyną tol, kol vaikai buvo maži. Vaikams
paaugus, nebereikėjo samdyti. „Geriausia, kai mažai rei
kia samdyti.“
Turtingiausieji, kuriuos šioje apylinkėje vadino šimta
margiais, didžlaukiais, didlaukiais, turėjo šimtą ir daugiau
margų žemės. Jiems reikėjo samdyti šeimyną, o tai buvo
brangu.
Galima sakyti, kad šimtamargiai ir vidutiniai ūkininkai
ne tik Suvalkijoje, bet ir visoje tarpukario Lietuvoje buvo
Lietuvos žemės ūkio pagrindas.
Mažažemiai buvo vadinami plecininkais, kuliamargiais,
šešmargiais, viengerkliais (važinėjo vienu arkliu-J. S.). Jie
turėjo kelis margus žemės ir savo namus. Bežemiai-butelninkai, stubelninkai, liuosininkai. Jie sunkiausiai vertė
si, neturėjo savo namų, dažniausiai gyveno pas šimta
margius buteliuose arba nuomavo kambarį.
Žemės kiekis ne visada lėmė sintautiškių turtingumą.
Svarbu ir ūkininko savybės, jo sugebėjimas ūkininkauti.
Ekspedicijų metu Sintautuose viena moteris pasakojo, kad
jos senelis turėjo 100 margų žemės, bet ją pragėrė, ir vai
kaičiai liko butelninkais.
Kita pateikėja šitaip pasakojo: „Tėvas nemokėjo ūki
ninkauti (turėjo 36 margus žemės), jam su gyvuliais nesi
sekė. Mainė su čigonais gyvulius. Skolas ėmė. Ūkis greitai-žemyn.“ Nors „tėvas buvo labai taupus, nedavė pini
gų net degtukams nusipirkti.“
Darbštūs, bet neturintys žemės sintautiškiai stengda
vosi jos įsigyti. Pateikėjas, gimęs 1908 m., pasakojo apie
savo tėvą, kuris buvo labai darbštus ir taupus. Jeigu gau
davo kokį rublį, tuojau jį paslėpdavo. Net į krautuvę eida
vo paslėpęs piniginę namuose, kad nebūtų pagundos ko
nors nusipirkti. Bernaudamas tėvas susitaupė apie 900
carinių rublių. Jo tikslas buvo nusipirkti žemės pleciuką,
kurį jis ir įsigijo. Tėvas sakydavo, kad „savo reikia turėti.“

Valgymo vieta ir valgymo papročiai
Turtingesniųjų sintautiškių namai (stubos) buvo dviejų
galų. Viename namo gale - didžiulė patalpa, kurią vadi
no stuba arba šeimynstube. Dažniausiai šeimynstube va
dino ten, kur tarnavo šeimyna. Stubos viduryje buvo vir
tuvė ir priemenė (butas). Virtuvėje, šeimynstubėje, arba
stuboje, vyko kasdienis sintautiškių gyvenimas. Kitame
namo gale - stubelė, kurią dar vadino pongaliu. Pongalyje dažniausiai vaišindavo svečius. (Žr. 1 pav.)
Neturtingųjų namai buvo mažesni, kartais viengaliai.
Butelninkams pastatydavo namus, kuriuose jie gyveno po
kelias šeimas.
Tarpukaryje sintautiškiai kasdien valgydavo stuboje
(šeimynstubėje) arba virtuvėje. Vasarą kai kurios sintau
tiškių šeimos valgydavo gonkose, nes virtuvėje ar šeimyns
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tubėje buvo labai karšta. Gonkos buvo didelės, jose tilpo
didelis stalas.
Kasdienį šeimos gyvenimą pagyvindavo talkos, per ku
rias pasikeisdavo ir stubų vidus. Per talkas vakarienę val
gydavo šeimynstubėje. Linus raudavo jaunos merginos.
„Mergos valgo, o bernai žiūri pro langą. Mergoms nerūpi
tas valgis, meta viską ir lekia šokti.“ Po linarūtės dainuo
davo, šokdavo. Pavalgius šeimininkė stalą nurinkdavo ir
patraukdavo prie durų. Virš stalo pakabindavo lempą. Prie
stalo sėdi seniai, o laisvame plote jaunimo pasilinksmini
mas - rabaksas.u „Rabaksas per talkas iki Advento.“
Sintautiškiai valgė ir lauke. Per linarūtės talką pavaka
rių užkanduką nunešdavo į lauką. Talkininkai atsisėsda
vo ant linų pėdų ratu, o maistas ir indai - viduryje, padėti
ant staltiesės. Per bulviakasio talkas valgė „ant stačių“.
Bulvių lauke ant vežimo sėdynės padėdavo maistą ir in
dus. Pavakarius nuveždavo į lauką, nes kol dirbantieji nu
eis, kol pareis - praeis daug laiko. Per tą laiką galima
pailsėti ir pavalgyti.
Sintautiškiai, atsiimdami iš kalvio apkaustytus fajeto
nus, bričkas, roges, „atveždavo magaryčių šnapso“, alaus
statinaitę (bertainiuką), kumpio, dešros. Vasarą atsivež
tus valgius valgydavo pievoje, o žiemą kalvėje.
Buvo valgančių ir taip: viena pateikėja, nuėjusi pas liuosininkus, pamatė, kad jie, pasidėję puodą košės ant že
mės, visi kabina šaukštais, pasidažydami į rūgščią (rūgš
tis—skystis iš raudonųjų burokėlių).Liuosininkų stalas la
bai mažas. „Stalas -vargo šmotas.“
Stuboje (šeimynstubėje) arba virtuvėje stalas dažniau
siai stovėjo išilgai patalpos (1 pav.). Prie šoninės ir gali
nės sienos statydavo nekilnojamus pasieninius suolus.
Nuo krosnies pusės stovėjo kilnojamas suolas, sintautiš
kių vadinamas zoslanu, uslanu. Valgant patogiau sėdėti
ant pasieninių suolų.
Stuboje (šeimynstubėje) valgant priešais duris sėdėjo
tų namų šeimininkas. Jam mirus, toje vietoje atsisėsdavo
vyriausiasis sūnus. Ten, kur sėdėjo šeimininkas, ant sie
nos kabojo keletas šventųjų paveikslų, o kampe buvo pri
kalta kampinė lentynėlė.
Šeimynstubėje stalo gale buvo garbingiausia vieta. Ją
vadino „užstalės kampu“. (1 pav.) „Garbingiausios vietos
- kur vyrai valgo.“ „Vyrai sėsdavo prie šeimininko, o prie
šingame gale - nuo durų ir krosnies pusės-mergos, nes
„ar ką atnešti, ar ką paduoti.“ „Šeimyna nuo durų pusės,
prie sienos, ant suolo.“
Per darbymečius, kai pas ūkininkus daugiau žmonių
valgydavo ir trūkdavo prie stalo vietos, šeimininkė pasi
imdavo kėdutę ir valgydavo prie viryklės (mašinos) kraš
to.
Valgydavo visa šeima kartu. Stengdavosi visi kartu at
sisėsti prie stalo, kad „neatauštų valgiai, nes šeimininkei
ir taip sunku“. Žiemą, jeigu vyrai važiuoja į mišką, anks
čiau pavalgo. Prieš valgydami pusryčius, pašerdavo gy
vulius. „Apsitriūsę pavalgome.“

Valgyti kviesdavo įvairiai. Jeigu
dirbdavo netoli namų, vaikai atbė
gę pakviesdavo, šeimininkės pa
modavo ar iškeldavo ant baslio
skarelę. Šimtamargių žemės toli
nueidavo, todėl kviesdavo mušda
mi į skambalą. Verandoje arba me
dyje lauke pakabindavo noragą ar
geležinkelio bėgio dalį ir į jį muš
davo geležiniu strypu.
Pateikėja, tarpukaryje gyvenusi
Voverių kaime, prisiminė, kad pro
juos 12 vai. kiekvieną dieną iš va
karų į rytus skrisdavo „paštinis lėk
tuvas“. Pamatę skrendantį lėktuvą,
visi žinojo, kad jau pietūs. Sintautiškiai valgio laiką dažniausiai nu
statydavo pagal saulę. „Gyvenome
pagal saulę.“
Kaimiečiai kasdieniam valgymui ant stalo staltiesės netiesdavo. Tik du pateikėjai, kurių tėvai gyveno Sintautų
miestelyje, prisiminė, kad jų namuose tiesė staltiesę. Jų
tėvai buvo amatininkai - siuvėjas ir kalvis. Su kalvio šei
ma kartu valgė pagalbininkai, gizeliai. Ant stalo tiesdavo
storą pakulinę staltiesę, mat „ant nuogo stalo musės vaikš
čioja“. Pavalgę staltiesę nupurtydavo.
Kai kurie sintautiškiai prieš ir po valgio persižegnoda
vo. Kiti kasdien prieš valgį nesižegnodavo. Žegnojosi tik
prie Kūčių, Kalėdų, Velykų stalo, per laidotuves.
Prie stalo kampo stengdavosi nesisėsti. Stalo kampas
buvo bloga vieta. „Jeigu mergina atsisės toje vietoje, sep
tynerius metus neištekės.“
Valgydami sintautiškiai elgėsi įvairiai: vieni kalbėjosi,
kiti tylėjo. Viena pateikėja pasakojo, kad tėvelis per pie
tus su liuosininkais aptardavo dienos darbus. Liuosininkai per rugiapjūtę prašydavo pailginti perpietę, nes per
karščius sunku dirbti. Žadėdavo vakare ilgiau padirbėti.
Tada liųosininkai ir šeimyna per perpietę ilgiau pamiego
davo. Žiemą prie stalo kalbėdavo apie kaimynus, gimi
nes, kaimo žmones, įvykius ar „navyną kas atnešdavo“.
„Jei susipykdavome, tai tylėdavome.“ Kita pateikėja pa
sakojo, kad jų šeima valgydama tylėdavo. „Tyli, kaip mė
są valgo.“
Dažniausiai šeimininkai ir samdyta šeimyna valgė kar
tu. Atskirai valgė tie ūkininkai, kurie skriaudė šeimyną. To
kių buvo mažai. Pas tokius šeimininkus šeimyna nenorė
davo tarnauti. Apie šeimininkę, kuri blogai maitindavo šei
myną, sakydavo, kad ji „sukta kaip virvė“.
Jeigu ūkyje gyveno stubelninkai (atskirame pastate), jie
valgė su šeimininkais tuomet, kai pas juos dirbo. Tomis
dienomis, kai pas šeimininkus nedirbo, valgė savo maistą.
Per darbymečius kartu valgydavo samdyti pagalbinin
kai, kurie vadinosi dieniniais. Vyrai pjaudavo, veždavo, kul
davo javus. Moterys daržus sodindavo, rugius rišdavo.
Seneliai (tėvukai), jei gerai sutardavo su vaikais, valgy
davo kartu, o jeigu nesutardavo -valgydavo atskirai. Vai
kai tėvams mokėdavo išimtinę. Kartais tėvukai valgydavo
atskirai nuo šeimos: kai sirgo ir nenorėdavo painiotis po
kojomis. Valgė tuos pačius valgius ir iš tų pačių indų kaip
ir šeimyna.
Ten, kur būdavo šeimyna, vaikai dažniausiai valgyda
vo prie atskiro staliuko arba prie zelikio (1 pav.). (Zelikis stuboje prie krosnies išmūrytas apšildomas suolelis.) Kar
tais jiems padėdavo valgį ant kėdės atlošo. Vaikams sta
liukas buvo mažesnis, su nedidelėmis kėdutėmis arba
suoliukais. Jis stovėjo netoli didelio stalo, išilgai patalpos

(1 pav.). „Kur dideli žmonės, vaikai nesimaišo.“ „Mažiems
vaikams negalima prie stalo.“ Prie mažojo stalo vaikai val
gė iki dešimties dvylikos metų. Kai pradeda eiti į mokyk
lą, tada sėdasi prie bendro stalo. „Turėdamas dešimt dvy
lika metų, jau kaip žmogus atrodo, o ne kaip vaikas.“ „Kai
pasiekia stalą ir nėra šeimynos, tada eina prie stalo val
gyti“
Kartais vaikai valgydavo tada, kai suaugusieji būdavo
jau pavalgę. Jeigu reikėdavo, tėvas prie stalo vaikus pa
bardavo, pamokydavo.
Kaimynas, atėjęs ir radęs valgant, sakydavo „žegnodievie“ arba „skanaus“, o jam atsakydavo „prašom“. Vie
ni ūkininkai kaimyną kviesdavo valgyti, o kiti - ne. Pa
kviestasis atsisėsdavo netoli šeimininko. Jam padėdavo
kasdienius indus ir įrankius. Valgyti kviesdavo šmaikščiai:
„Sėskis, būsi svečias, rytoj valgyt gausi.“ O tas atsakyda
vo: „Kodėl ne šiandien, o rytoj?“ Kaimynas ilgai nesėdė
davo. Jam kylant eiti, šeimyniškiai sakydavo: „Ko dabar
skubi, a tau Garliava?“
Buvo ir tokių, kurie nekviesdavo kaimyno valgyti. „Ne
buvo laiko, nebuvo mados. Jeigu ko ateina pasiskolinti,
jam padai dega, reikia eiti prie darbo.“ „Jisai neidavo val
gyti, nes turi savo ūkį. Jisai pasako, kokiu reikalu atėjęs,
ir tuojau išeina.“
Pateikėja, turtingų ūkininkų duktė, pasakojo, kad vai
kystėje pas juos ateidavo pažaisti neturtingų tėvų vaikai.
Mama vaikus pakviesdavo valgyti, bet juos tėvai buvo pa
mokę, ką tokiu atveju atsakyti. Nors ir pusalkiai, jie atsa
kydavo: „Mamytė prikepė kotletų, mes pavalgę.“
Kai kurie sintautiškiai elgetas sodindavo prie stalo nuo
viryklės pusės, netoli durų arba prie stalo kampo. Bet daž
niausiai prie stalo nesodindavo. „Nebuvo mados prie sta
lo sodinti ubago.“ „Nešvarus, nepatogu sodinti už stalo.“
Elgetą sodindavo virtuvėje, atskirai ant kėdės prie viryk
lės, o ant kitos kėdės padėdavo jam valgyti. Arba jį paso
dindavo stuboje ant suolo, kuris stovėjo prie krosnies. Kai
kurie sintautiškiai tą suolą dar vadino „ubagų suoliuku.“
Ant suolo padėdavo dubenėlį mėsos, barščių - ką šei
myna valgydavo, tą ir jam duodavo. Jis valgė iš tų pačių
indų kaip ir šeimyna. „Tie patys žmonės.“Pasidėdavo du
benėlį ant kelių ir taip valgydavo.
Po atlaidų ateidavo daug elgetų. Elgeta, atėjęs į stubą,
pasisveikindavo sakydamas: „Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus.“ Jis „smarkiai“ žegnojasi ir poteriauja. Jei no
ri valgyti, pasiprašo. Jeigu neprašo, tai šeimininkė paklau
sia: „Mažu be pusryčių, mažu be pietų.“ Elgetos dažniau
siai būdavo vietiniai, tos pačios parapijos. Kitos parapijos
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elgetų stengdavosi nepriimti. Nepaeinančius elgetas ve
žiojo iš kaimo į kaimą. Atvežtą elgetą numaudydavo, pa
valgydindavo ir apnakvindindavo. v
Po valgio stalą nušluostydavo. Šeštadieniais dukterys
plaudavo grindis, šveisdavo suolus, stalą. „Šeštadienį ir
darželius tvarkyti, ir darbus padaryti, - sekmadienį nega
lima dirbti.“ „Stalą šveitė, kad jis nebūtų taukuotas.“ „Jį
nušveisdavo su „piesku“, nutrindavo skuduru ar šluotra
žiu.“Ant šlapio stalo papildavo iš dubenėlio pelenų ir šiau
dų gniūžte (ji būdavo surišta) nutrindavo. Po to nuplau
davo vandeniu.
Nedideliuose ūkiuose valgį ruošė, stalą dengė šeimi
ninkė arba dukterys. Pas turtingus ūkininkus tarnavo keliosvmergos. Jos pasikeisdamos ir ruošė maistą.
Žiemą šeimininkė stalą padengdavo tris kartus: pusry
čiams, pietums ir vakarienei. Vasarą per darbymečius dar
valgė priešpiečius ir pavakarius. Tarpukaryje, ypač netur
tingieji, tebevalgė tradiciškai. Sočiausiai valgė pusryčius,
- virė sriubą su mėsa. (Taip valgyta beveik visoje Aukš
taitijoje.) Pietums valgė tą, kas likdavo nuo pusryčių. Tur
tingi ūkininkai gerus pusiyčius duodavo, kai šeimyna sun
kiau dirbdavo. „Naktį apie antrą valandą reikia eiti arpuo
ti, kad galėtum dieną kulti. Moterys keldavosi apie trečią
valandą ir iki darbų (šeštos valandos) nupešdavo dvi žą
sis. Kai anksti keliasi, tada pusryčiams verda mėsiškas
sriubas, mėsą valgo. Ant pietų kūdžiau.“
Tarpukaryje tradicinis sintautiškių valgiaraštis keitėsi.
Pusryčiams pradėta virti kavą, arbatą. „Prie kavos valgė
virtus arba keptus kiaušinius“, kepė blynus. Per gavėnią
valgė silkę. Kai nevirdavo kavos, arbatos, tuomet pusry
čiams valgė seredinius barščius. Tai raugintų burokėlių
sriuba, užbaltinta pienu.
Returns valgė sriubą su mėsa ar bulvių plokštainį, sausienę.
Vakarienei virė pieniškas sriubas, bulves, kurias valgė
su pienu. Mėgo sintautiškiai ir košes.
Valgiai priklausė ir nuo šeimininkės sugebėjimo. Tarpu
karyje kai kurios moterys šeimininkavimo mokėsi kursuose
Zyplių dvare. Taip pat pramokdavo iš klebonijų šeimininkių.
Etnografai, tyrinėję mitybą Lietuvoje, Šakių rajoną yra
priskyrę Vidurio Lietuvos zonai.

Indai valgiams ir gėrimams
Sintautiškiai indus vadino stotkais.
Dubuo (bliūdas), dubenėlis (bliūdelis) - pagrindiniai
sintautiškių indai, į kuriuos dažniausiai piltas viralas. Jie
buvo moliniai arba metaliniai. | dubenį kartais sudėdavo
mėsą, bulvių plokštainį, košę. Jame maišydavo blynams
tešlą, tarkuodavo bulves. Iš dubenėlių dažniausiai valgė
sriubas, mėsą, blynus.
Šeimininkės valgį virė ant viryklės, kurią vadino maši
na. Viralą iš puodo mediniu ar metaliniu samčiu supilda
vo į dubenį. Dubenį padėdavo ant stalo viduryje. Jei dide
lės talkos, pripildavo kelis dubenis ir padėdavo stalo ga
luose, kad visiems užtektų ir lengvai pasiektų. „Sriubą su
pildavo į diktą bliūdą, įdėdavo blėkinį kaušą.“
Pagrindinės mėsiškos sriubos buvo kopūstų, barščių,
dar bulvių (rapukų). Sintautiškiai barščius (barštienę) vir
davo kartu su skustomis, bet nepjaustytomis bulvėmis.
Tokias bulves vadino čielinėmis, čielinukėmis. Bulves, iš
griebtas iš sriubos, supildavo į dubenį. Kai virdavo ko
pūstų sriubą, bulves virdavo atskirame puode. Jos buvo
su lupynomis arba nuluptos. Su lupynomis virtos bulvės
būdavo vadinamos šutbulvėmis, jas supildavo į pintinę
(kasę), o skustas bulves sudėdavo į dubenį. Pusryčiams
ar pietums mėsą (dažniausiai virtus rūkytus lašinius), iš
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imtą iš sriubos, sudėdavo į dubenėlį ar blėkinę lėkštę.
Mėsą supjaustydavo gabaliukais. Dauguma apklaustųjų
sintautiškių sakė, kad pirmiausia valgė mėsą, o paskui
sriubą. Tik du pateikėjai sakė, kad pirmiau valgė sriubą.
Vakarienei - pieniškos sriubos: daržęvių, miltinės (zacirka, makaronai, kukuliai, kiauručiai). Šias sriubas taip
pat supildavo į dubenį.
| dubenis pildavo ir nevirtas šaltas sriubas: vasarą pa
vakariams valgydavo mutinį, vyšnainę. Darant mutinį, į van
denį (pjaustydavo duonos, įberdavo cukraus, kartais įdė
davo aviečių ar vyšnių. Vyšnainė panaši į mutinį. Vyšnias
sugrūsdavo, kauliukai išsiversdavo. Įpildavo pieno arba
vandens, įberdavo cukraus ir (pjaustydavo duonos.
Vakarienei per Gavėnią valgė cibulainę, padažą, kuriuos
supildavo į dubenis ar pusdubenius. Darydami cibulainę,
į dubenį įpildavo „burokėlių rūgšties, virinto vandens,
(pjaustydavo svogūnų, kartais silkių, druskos ir valgyda
vo su šutbulvėmis.“
„Gavėnios valgis - padažas.“ Jį dar vadino padažiuku. Į dubenį įpildavo burokėlių rūgšties, sėmenų aliejaus,
(pjaustydavo svogūnų, įberdavo pipirų, druskos. Kartais į
padažą įdėdavo krienų, trintų bulvių. Ir cibulainę, ir pada
žą valgė su bulvėmis.
Per Gavėnią valgė ir silkę su šutbulvėmis. Supjaustytą
silkę sudėdavo į dubenėlį arba metalinę ar fajansinę lėkš
tę. Sutbulvių lupynas padėdavo ant stalo, o paskui su
braukdavo į dubenėlį.
Per vakarienę šutbulves valgė ir su makalionze. Makalionzei supjaustydavo lašinius ir pakepdavo keptuvėje
(skauradoje). Kai lašiniai sukepdavo, įpildavo vandens.
Dubenėlyje išleisdavo kvietinius miltus ir supildavo į kep
tuvę. (pjaustydavo svogūnų, įdėdavo druskos ir pipirų. Makalionzę supildavo į dubenį, o iš jo - kiekvienas į savo
dubenėlį. Dubenėlyje bulves sumaigydavo šaukštu ir už
pildavo makalionze.
Per vakarienę dar valgė sausienę, košes. Sausienei nu
luptas bulves išverda, puode menturiu ar šaukštu truputį
apgrūda, (beria pjaustyto svogūno, įdeda spirgučių, svies
to ar taukų. Sausienę sudėdavo į dubenį. Ją valgė su rūg
pieniu ar saldžiu pienu.
Sintautiškiai vakarienei mėgo bulvių, rugines košes. Ru
denį ruginę košę virė taip: į supjaustytus ir verdančius
obuolius pila ruginių miltų, maišo ir įdeda cukraus. Išviru
sią košę sukrėsdavo į dubenį. Kur didelė šeimyna, ant
stalo padėdavo du dubenis su koše. Sintautiškiai košę
kabino dažniausiai iš dubens, nesidėjo į atskirus dube
nėlius. Ruginę košę valgė su obuoliene arba pienu.
Dubenys ir dubenėliai (suprantama, ir kiti indai) buvo
naudojami ir per talkas. Pas šeimininkę, kuri talkininkams
skaniai duodavo valgyti, noriai eidavo talkininkauti. Talki
ninkai valgydavo šeimynstubėje iš kasdienių indų. Reta
šeimininkė ištraukdavo „gerus, gražius indus“.
Didžiausia talka - bulviakasis. Kasėjos - vyresnės mo
terys. „Per bulviakasį vyrai su maišais tamposi, jiems sun
kiau - riebesnis maistas. Per linarūtę moterys raudavo liesesnis maistas.“
Talkininkams išvirdavo „pietums kopūstų ar barščių sriu
bos su mėsa. Mėsa - dažniausiai aviena. Kugelį iškep
davo, kad mažiau mėsos reikėtų. Dar duodavo lašinukų,
šutbulvių. Jei jau šutbulvės, tai jos nuluptos. Visi patieka
lai ant stalo, neeiliuodavo. Pirmiausia valgo mėsą ir kuge
lį. Kugelį valgė su mėsa arba su obuolių koše. Ant pabai
gos - sriubos.“
Talkoms pjaudavo avį, prapjaudavo skilandį. Išvirdavo
šaltienos. Mėsą virdavo, troškindavo. Prieš antrąjį pasau
linį karą mėsą pradėjo kepti.

2 pav. 1-lėkštė, 2-pintinė.

Vakarienei per bulviakasį išvirdavo cepelinų. Juos su
dėdavo į dubenį. Kartais „į cepeliną baikai įdėdavo cibu
lį.“ „Dar duodavo ir kas likdavo nuo pietų. Taip pat duo
davo kukulaičius su kriaušėmis, duonos, bulkos, dar ir
rūkytų lašinių.“
Per linarūtę vakarienei - šutbulvės su rūgusiu pienu.
Pieną valgė iš dubenėlių. Prie bulvių dar valgė ir sviesto.
Pateikėjai pasakojo, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą
sriubą šeima srėbė iš vieno ar kelių dubenų. Dubenys
dažniausiai buvo moliniai, pirkti turguje iš puodžių. Du
buo „iš lauko -kaip molis, o viduje - glazūruotas.“ Jei
įskyla dubuo, jame išgręžia skyles ir suveržia šniūru ar
viela. Moliniai dubenys buvo įvairios talpos, tai priklausė
nuo šeimos dydžio, turtingumo.
Pateikėja, gimusi 1909 m., pasakojo, kad jos senelė
valgė iš medinių dubenų. Jie buvo kaip „lovyčiai“. Patei
kėja tokių dubenų nėra mačiusi.
Mažiems vaikams padėdavo molinius dubenėlius net
po Pirmojo pasaulinio karo. „Vaikai griebdavo bliūdelius - ne taip pasilieja, jie gilesni, lėkštė ne tokia gili.“
Moliniai dubenėliai buvo su kraščiuku, stori, greitai ne
sutikdavo, šviesiai rudos spalvos.
Atsigavus po Pirmojo pasaulinio karo, šeimininkės
aplinkinių miestelių krautuvėse, netgi Vokietijos Širvin
tos miestelyje įsigydavo ir metalinių „blėkinių palivotų“
dubenų ir dubenėlių. Tarpukariu šeimyna nebesrėbė
iš vieno dubens. Maistą įsipildavo arba įsidėdavo j du
benėlius. Kai kurios neturtingos šeimininkės neturėjo
didelių dubenų. Tada sriubą iš puodo supildavo tiesiai
j dubenėlius.
Jei turtingi ūkininkai ir didelė šeimyna - dubenų tu
rėjo net penkių litrų talpos. Valgyti prie stalo atsisėsda
vo dešimt dvylika žmonių. Sriubos buvo sočiai.
Metalinio dubens vidus dažniausiai buvo baltas ema
liuotas, išorė spalvota - mėlyna, žalia. Jei dubenys bū
davo labai riebaluoti, juos iššveisdavo skuduriuku, pa
dažytu j pelenus. Indus plaudavo dubenyse.
Išplautus dubenis, dubenėlius šeimininkės sudėda
vo j šaukšdėtį, kuris dažniausiai kabojo virtuvėje ar stuboje ant sienos, netoli krosnies. Šaukšdėtyje buvo ke
lios lentynos. Viena iš jų - kasdien naudojamiems in
dams. Dubenėliai buvo sudedami „kniūpsčiai.“ Kitoje

lentynoje - rečiau naudojami indai. Kartais šaukšdėtį už
traukdavo užuolaidėle. Tarpukariu šaukšdėčiai pradėjo
nykti. Mat indus juose teršė musės, jie apdulkėdavo. Tur
tingesnės šeimininkės indus pradėjo dėti j spintas, kurios
stovėjo virtuvėje arba priemenėje. Viršutinėje spintos len
tynoje dažniausiai būdavo duona, vidurinėje - kasdieniai
indai, o apačioje - puodai.
Šiandien nei tų dubenų, nei dubenėlių sintautiškiai jau
nebeturi. Per Antrąjį pasaulinį karą čia praėjo frontas daug daiktų žuvo.
Lėkštė. Tarpukaryje kartu su dubenėliais buvo naudo
jamos metalinės emaliuotos (blėkinės palivotos) lėkštės.
(2 pav.-1). Dažniausiai jos buvo naudojamos mėsai įdė
ti, rečiau iš jų buvo valgoma sriuba. Supjaustyta mėsa (virti
rūkyti lašiniai) buvo sudedama kaupelin j lėkštę. Ją padė
davo stalo viduryje. Pas turtingus ūkininkus, kur valgyda
vo didelė šeimyna, ant stalo padėdavo dvi mėsos lėkštes.
„Galėjai mėsos paimti kelis kartus.“
Rudenį pjaudavo ėriukus. Jų mėsą išvirdavo, pakepin
davo keptuvėje ant taukų ar sviesto. Avieną kai kurie sin
tautiškiai sudėdavo į blėkinę lėkštę.
Pusryčiams, kai gerdavo kavą ar arbatą, virtus kiauši
nius ar kiaušinienę taip pat sudėdavo į blėkinę lėkštę.
Metalinės lėkštės buvo emaliuotos, baltos spalvos. Apa
čia kartais spalvota, viduje balta. Lėkštes įsigydavo, jas
plaudavo ir laikydavo taip, kaip dubenis ar dubenėlius.
Pintinė (kasė). (2 pav.-2). Tai pintas indas, j kurį bū
davo supilamos bulvės. „Kašė pyta iš vytelių, krepšys pasiūtas iš medžiagos.“ Šeimininkės j pintinę supildavo
virtas bulves su lupynomis (šutbulvės). Pintinę su šutbulvėmis padėdavo ant stalo arba pastalėje ant pakojų (pastalkų). Ant stalo pintinę dažniausiai dėdavo tuomet, kai
valgydavo nedidelė šeimyna. Jeigu didelė šeimyna, pinti
nę padėjus ant pakojų, iš jos buvo patogu paimti bulves
nuo abiejų stalo pusių. Jeigu šeimyna vėluodavo ateiti val
gyti, šeimininkės šutbulvės pintinėje uždengdavo vatiniu,
kad greitai neatauštų.
Pintinė buvo naudojama beveik kasdien. Išvirus pusry
čiams ir pietums kopūstų sriubą, ją valgė su šutbulvėmis.
Šiaip „šutbulvės daugiausia vakarienei su rūgpieniu, su

3 pav.1 -puodelis, 2-ąsotis.
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cibulaine, su makalionze“, su kiaulienos ar žąsienos spir
gais. Valgė jas ir su saldžiu pienu. „Cibulainę valgant, bul
vę laikai rankoje ir atsikandi.“ Bulvių lupynas dėdavo ant
stalo į krūveles.
Per Gavėnią vakarienei šutbulves valgė su silkėmis ir
aliejumi, su padažu, su grybais.
Sųtbulvės buvo kasdienis valgis, jų šventėms nevirda
vo. Šutbulvės buvo ne tik valgis, bet ir vaistas. „Kosint
kvėpuodavo šutbulvėmis, slogą varydavo.“ Pintinę padė
davo ant kėdės arba ant žemės. Tuomet atsiklaupdavo,
pasiremdavo ant rankų ir kvėpuodavo (lekuodavo). Ser
gantį apdengdavo kasdieniais rūbais. „Prakaituotas, šla
pias, kai atsitrauki nuo kašės.“
Šeimai užtekdavo vienos pintinės. Jas kaimuose nupindavo seniai. Arba nusipirkdavo Šakiuose turguje. „Ūki
ninkams patiems pinti nebuvo laiko.“ Pintinės didumas
priklausė nuo šeimynos dydžio. Dažniausiai joje tilpdavo
puodas bulvių. (Muziejaus įsigytos pintinės ilgis - 55 cm,
plotis 35 cm, gylis - apie 10 cm. Pintinė buvo be lanko,
pailga. LBM 44707). Kartais pinant pintinės šonuose bu
vo paliekamos skylės, kad būtų patogiau paimti. Paval
gius pintinę išdaužydavo į stalo ar krosnies kampą. Kai
labai „susimurzydavo“, ją išplaudavo. Pavasarį per didįjį
skalbimą pintinę išplaudavo su šarmu, kuriame plaudavo
rūbus. Po to perplaudavo švariu vandeniu. Pavalgę ją
nuimdavo nuo stalo ir pakabindavo virtuvės palubėje ant
„dikto“ vinies arba palikdavo ant stalo pakojų. Šeiminin
kės pintine naudojosi nuo bulviakasio iki pavasario.
Tarpukariu pintinės dar buvo labai populiarios. Daugu
ma sintautiškių „nebuvo tų pinigų indams pirkti.“ Jos nau
dotos ir XIX a. pabaigoje. Pintinę mini J. Būtėnas monog
rafijoje „Vincas Kudirka“: „Pamotė norėjo vakarienę paduoti
Vincui kaip svečiui atskirame kambaryje, bet tėvas suriko:
-Šiandien Vincas valgys su visais.
Vincas sėdosi prie stalo, paėmė medinį šaukštą, šutin
tą bulvę su lupyna iš berankio krepšio, pastatyto ant sta
lo, ir ėmė lupti bulvę. Nulupo iki pusies, padėjo bulvę ir
šaukštą ant stalo ir iškiūtino pro duris.“
Prieš Antrąjį pasaulinį karą pintinės pradėjo nykti. „Jau
buvo ne madoje.“ Pradėjo bulves pilti į dubenis. Nors po
karo, trūkstant indų, dar naudojo ir pintines.
Tarpukariu panašios^pintinės buvo naudojamos ir Že
maitijoje. „Kai kuriose Žemaitijos vietose (Varnių raj.) vir
tos bulvės valgant sudedamos ne ant stalo, o pastalėje
kraitelėje.“2

Indai gėrimams: ąsotis, puodelis, stiklinė
Ąsotis - indas gėrimams laikyti ir pilti. Iš puodelių ir
stiklinių buvo tik geriama.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą šeimininkės turėjo po kele
tą molinių puodelių, iš kurių dažniausiai gerdavo vande
nį. Sintautiškiai nei prieš valgį, nei po valgio neatsigerdavo, todėl nereikėjo ir daug puodelių. Rūgusį pieną daž
niausiai valgė iš dubenėlių.
Tarpukariu, keičiantis valgiams, keitėsi ir indai. Nema
žai sintautiškių pradėjo rytais valgyti ne sriubą, o gerti ka
vą, arbatą. Kavą darė iš spirgintų kviečių, miežių, ąžuolo
gilių, įdedant cikorijos (cikorija buvo pirktinė). Visa tai su
maldavo kavamale mašinėle, kurią vadino gimiukėmis. Ar
batai žolelių - liepžiedžių, puplaiškių, mėtų - prisirink
davo pačios šeimininkės. Kai kurios moterys krautuvėje
nusipirkdavo kavos ir arbatžolių. Kavą virdavo puode ar
ba, supylusios į ąsotį, užplikydavo verdančiu vandeniu.
Arbatžoles užplikydavo arbatinuke (>imbrikėlyje), vandenį
užvirindavo arbatinuke (čainike). Ąsotį palaikydavo šiltai

22

ant viryklės (mašinos). Arbatą ir kavą puode arba ąsotyje
pasaldindavo dažniausiai sacharinu, kurį atsiveždavo iš
Vokietijos. Ąsotį pastatydavo ant stalo, ir kiekvienas įsipil
davo į puodelį. Tik viena pateikėja paminėjo, kad jų šei
ma kavą bei arbatą gėrė iš stiklinių. Pateikėjos tėvelis bu
vo kalvis, gyveno Šintautų miestelyje. Su jų šeima kartu
valgė ir gizeliai.
Per vakarienę kartais gerdavo saldų pieną, su šutbul
vėmis arba su duona. Pieną taip pat supildavo į ąsotį, o iš
jo įsipildavo į puodelius arba į dubenėlius.
Dirbantiems laukuose nunešdavo ne tik valgyti, bet ir
atsigerti. Ąsotyje nešdavo kavą arba pieną. Jeigu dirbda
vo daugiau žmonių (talka), kavą ar pieną supildavo j ema
liuotą bidonėlį (kaną) ar kibirą. Kibiran įdėdavo samtį. Gė
rė iš metalinių emaliuotų puodukų ar stiklinių. Juos į lau
ką nusinešdavo pintinėje, kuri buvo su lanku.
Ąsotį, puodelius, stiklines nusipirkdavo krautuvėse Sin
tautuose, Šakiuose, Vilkaviškyje arba Širvintoje (Vokieti
joje). Indus dažniausiai nupirkdavo šeimininkai, nes jie
dažniau išvažiuodavo iš namų. Pateikėja, gimusi 1909 m.,
atsiminė, kaip tėvelis nupirko ąsotį: „Jis buvo gražus, gė
lėtas. Tėvelis jį nupirko Vilkaviškyje, kai važiavo geležies
parsivežti.“ (Tėvas buvo kalvis.) Ąsotis buvo apie trijų litrų
talpos metalinis emaliuotas.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir tuojau po jo šeimininkės
turėjo molinių ąsočių ir puodelių (3 pav. 1-2).
Tarpukariu ąsočiai ir puodeliai dažniausiai buvo meta
liniai (blėkiniai) emaliuoti (palevoti) su ąsomis. Ąsočiai bu
vo balti arba ornamentuoti. Šeimininkės turėjo keletą jų.
Pugdeliai buvo balti, kartais su mėlynu krašteliu.
Šiuos indus plaudavo puode arba dubenyje. Puodelius
laikė šaukšdėtyje arba spintoje indams. Spintoje laikė ir ąsotį.

įrankiai: samtis, šaukštas, šakutės ir peiliai,
peilis
Samčiu (4 pav. 1-2 ) buvo semiama iš puodo sriuba ir
supilama į dubenį. Padėjus dubenį antstato, samtį palik
davo jame. Juo iš dubens įsipildavo į atskirus dubenė
lius. Samčius turėjo ir kasdienai, ir svečiams. Tarpukariu
būta ir medinių, ir metalinių samčių. Medinius padaryda
vo šeimos nariai arba nusipirkdavo turguje. Metalinius įsi
gydavo miestelių krautuvėse. Medinius samčius, kaip ir
šaukštus, dažniausiai darė iš klevo. Jeigu samtis būdavo
nešvarus, nušveisdavo pelenais, smėliu. Plaudavo kaip ir
kitus indus ir įrankius.
Samtį pakabindavo šaukšdėtyje. Pakabinimui jie turė
jo snapelį. Tada virtuvėse jau būta kiaurasamčių
(4 pav.-3), kuriais išgriebdavo kukulius, cepelinus. Kar
tais kiaurasamčiu pasemdavo ir sriubą. Pateikėja, gimusi
1920 m., pasakojo tokią istoriją. Ji ir kiti dieniniai padėjo
vienam ūkininkui kulti javus. Pietums davė sūriai pavalgy
ti, todėl vakare labai norėjosi gerti. Vakarienei šeimininkė
išvirė pieniškos kukulaičių sriubos su bulvėmis. Atsisė
dus už stalo, šeimininkė, jiems matant, įpylė į sriubą sal
džios grietinėlės. (Jei neturėdavo grietinėlės, įdėdavo
sviesto gabaliuką.) „Daroma, kad šeimyna matytų, jog ji
paskanino maistą.“ Pagalbininkai labai norėjovgerti, todėl
į savo dubenėlius pylėsi tiktai sriubos skystį. Šeimininkė,
tai pamačiusi, į dubenį įdėjo kiaurasamtį, kad jie valgytų
ir tirščius. Nes jeigu bus geriamas skystimas, tai vėl rei
kės pilti grietinėlės ar dėti sviesto.
Šaukštu (4 pav.-4 ) buvo valgoma sriuba ar kabinama
košė. Viralą tarpukariu srėbė iš atskirų dubenėlių, o košę
dažniausiai kabino šaukštu iš vieno dubens. Valgyta ir
mediniais, ir metaliniais šaukštais.

Medinius šaukštus darė iš klevo, liepos, kar
tais iš raudongluosnio. Kirviu nutašydavo šaukš
to formos pliauską, skaptu išskaptuodavo, pei
liu užbaigdavo. Pirmiausia drožia galvą, paskui
kotą. Nutrindavo švitriniu popieriumi. Medinio
šaukšto galva gili, kotas lenktas, kad būtų ge
riau pasemti. Toks šaukštas gražiai atrodydavo.
Kotas prie galvos būdavo siauresnis.
Geri meistrai šaukštams nudrožtas pliauskas
dar sudėdavo į puodą, užpildavo verdančiu van
deniu ir pavirindavo. Tada šaukštai nesuskilda
vo, ir skonis būdavo geresnis.
Kad šaukštai skirtųsi, kotus puošdavo jbrėždavo vieną ar kelis „karbučius, strykučius,
kryžučius“. „Su skaptuku išgriebdavo.“
Šaukštas - „klevo pats geriausias, liepos me
džio - šiurkštesnis.“ „Kleviniai šaukštai pūslių
nepritrindavo burnoje.“ „Iš klevo patvaresni, ne
taip greitai plyšta.“ „Klevas - baltas medis, ne
skyla.“ Šaukštus darė vieniši dėdės, piemenys,
kartais patys šeimininkai. „Anksčiau kiekvienas
vyrąs mokėjo padaryti šaukštą.“
Šaukštus turėjo kiekvienas šeimos narys. Jei
gu kartu valgydavo samdiniai ar butelninkai,
jiems taip pat padėdavo šaukštus. Vaikams
šaukštai buvo mažesni, suaugusiems - dides
ni. Kartais košę kabindavo mažesniais šaukš
tais. Šaukštus atskirdavo pagal juose padary
tus įbrėžimus. „Suaugusiems - bile šaukštas.
Tėtis reikalaudavo savo šaukšto.“
Paaugę vaikai prašydavo didesnių šaukštų.
Mediniai ilgai tarnaudavo, jeigu tik vaikai jų nesulaužyda
vo ar neiškąsdavo. Motina už tai bardavosi: „Ar neturit ko
valgyt, vėl iškandote šaukštą?“
Mediniais šaukštais geriau valgyti karštą viralą - šaukš
tas neįkaista. Mediniu šaukštu, tik ilgesniu kotu, plakda
vo blynams tešlą, maišydavo lydydami taukus, tešlą duo
nai. Turtingos šeimininkės šaukštu maišė uogienę, suk
davo kiaušinius tortams.
Po Pirmojo pasaulinio karo sintautiškiai pradėjo pirktis
metalinių šaukštų (kaip ir kitką - aplinkinių miestelių krau
tuvėse, Vokietijoje). „Geresni, lengvesni aliuminiai šaukš
tai, anie sunkūs.“ Pateikėja, gimusi 1906 m., pasakojo,
kad jos tėvelis nemėgo valgyti mediniu šaukštu. Po Pir
mojo pasaulinio nusipirko metalinių. Tėvelis buvęs geras
siuvėjas, gyvenęs Sintautų miestelyje. „Matė, kad kaimy
nai turi blėkinių, - jau nekultūringa valgyti su mediniais
šaukštais.“ Senieji šeimos nariai sunkiai atsisakydavo me
dinių šaukštų. „Tėvai valgė iki pat karo su mediniais, tik
tai vaikai valgė su naujais šaukštais.“ Vaikams irgi duo
davo aliuminius šaukštus.
Po 1935 metų sintautiškiai pradėjo pirktis metalinius
šaukštus daugiau, nes atkuto po karo.
V. Gustainis atsiminimuose „Nuo Griškabūdžio iki Pa
ryžiaus“ prisiminė, kaip Lietuvos ministras pirmininkas
J. Tūbelis apie 1931 metus piktinosi, kad kaimiečiai ne
nori valgyti mediniais šaukštais. „Jau net kaimiečiai ne
gali pavalgyti iš medinių šaukštų,-postringavo Tūbe
lis.-Jie reikalauja metalinių. O iš kur Lietuva tų metalinių
šaukštų gaus? Juk savo metalų neturime, reikia viską im
portuoti.“3
Šaukštai (tiek mediniai, tiek metaliniai) ant stalo buvo
padedami įvairiai. Vienos šeimininkės „šaukštų ant stalo
nedalindavo. Visa krūva šaukštų ant stalo, ir pasiima pa
tys. “Kitos šeimininkės padėdavo šaukštą prie dubenėlio
arba įdėdavo į jį.

4 pav.1,2-samčiai, 3-kiaurasamtis, 4-šaukštas.

Į dubenėlį ar lėkštę jsidėdami mėsą, prilaikydavo šaukš
tu ar peiliu.
Tais metais pirmą kartą valgydami bulves, šaukštu muš
davo j kaktą sakydami „navyna, navyna“.
Šaukštus puode ar dubenyje mazgodavo šeimininkės
dukterys ar samdinė. Išplaudavo karštame vandenyje. Kuo
nors aplipusius peiliu nugramdydavo. Išplautus sukišdavo j šaukšdėčio skyles, kur jie „ant galvos pasikaria, gal
va aukštyn“. Kai kur šaukšdėčiai būdavo su durelėmis
arba su užtraukiama užuolaidėle, kad musės neterštų.
Šaukšdėtyje patogu sukišti šaukštus,-„jie nenukrisdavo,
ir pasipuošdavo virtuvė“.
Šakutės ir peiliai. Tai įrankiai, naudojami įsidėti ir atsi
pjauti mėsai, blynams. Prieš Pirmąjį pasaulinį šakutėmis
ir peiliais dažniausiai naudojosi tik vaišindami svečius. Ir
po jo dar dauguma sintautiškių mėsą, blynus ėmė pirš
tais. Atsigaunant ūkiams, daugelis ūkininkų, ypač turtin
gų, įsigijo peilių ir šakučių. Kasdieniai įrankiai buvo meta
liniai, labai rūdydavo. Todėl vaikai šveisdavo juos pele
nais, smėliu. Šakutės buvo keturiais nagais. Abu įrankius
padėdavo dubenėlio ar lėkštės dešinėje pusėje. Kai ku
riose šeimose buvo valgoma tik šakutėmis.
Butelninkai, kai valgydavo pas ūkininkus, išmokdavo
naudotis ir šakutėmis. „Tenai su pirštais nevalgė.“ Buvo ir
tokių šeimų, kurios, nors ir turėjo šakutes, jomis nesinau
dojo, gyveno senoviškai.
Pateikėja, gimusi 1922 m., pasakojo, kaip ji 1943 me
tais atitekėjo į Santakų kaimą turtingan ūkin (50 ha že
mės). Ji atsivežė savo šakutes ir davė šeimynai valgyti.
Šeimyna stebėjosi, „kad dabar nauja tvarka, kai atėjo Alijošiukė“ (juos vadino Alijošiukais, nes senelio vardas bu
vo Alijošius). Vyro tėviškėje šakučių turėta, bet valgyta ran
komis.
Per Antrąjį pasaulinį karą sintautiškių šeimose dirbo ru
sų karo belaisviai. Jie nemokėjo su šakutėmis valgyti. „Ne
imdavo šakutės, valgė su pirštais.“
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Kasdienes šakutes su peiliais laikė virtuvėje ar stuboje
stalo stalčiuje.
Peilis. Tai įrankis iš geležtės ir kriaunų. Geležtė metali
nė, dažniausiai plieninė, užlenkiama. Peiliai „buvo aštrūs
ir nelūždavo.“ „Kriaunos per ranką perteka, geležtė į vidų
užsilenkia, ji truputį mažesnė už kriaunas." Sulenkiamais
peiliais dažniausiai naudojosi vyrai. „Be peilio, tai ne vy
ras.“ „Peilis turėdavo būti prie rankos.“ „Vyriškis be peilio
kaip be nagų.“
Peiliu naudojosi valgydami ir dirbdami įvairius ūkinius
darbus. Peilio „visam kam reikėjo: ir valgymui, ir rykštei
pasipjauti, ką pataisyti, kyliuką padrožti.“ „Su juo duoną
riekė, bulvių lupyną lupo, lašinius pjovė.“ „Važiuojant į miš
ką, tėvas pasiimdavo sulenkiamą peilį lašiniams atsipjau
ti, pakinktams pataisyti.“
Vyrai peilius nešiodavosi su savim. Berniukams irgi la
bai reikėjo peilių. Vaikai prašydavo, kad tėvai jiems nu
pirktų. Peilių nusipirkdavo aplinkinių miestelių krautuvė
se arba turguje. Šakiuose buvo specialūs žmonės, kurie
gamino peilius. Nusipirkdavo ir iš jų.
Ganydami vaikai peiliu drožė žaislus, „malūnėlius“,
klumpes (šliūres), vyteles pintinėms (kašėms). Dirbdavo
špokams namus.
Valgant šeimininkas, jo sūnus ar samdinys savo peiliu
atriekdavo duonos. „Nebuvo mados, kad bobos pjautų
duoną, kaip jau čia atrodys.“
Šeimininkės iškepdavo didelius duonos kepalus. „Duo
nos kepalas kaip priešakinis vežimo ratas.“ Duoną riek
davo į save iš vienos, apsukus kepalą, iš kitos pusės, nes
storas kepalas. Riekė buvo per visą kepalą, stora. Atpjau
davo kelias riekes ir padėdavo ant stalo arba į lėkštę. Lėkš
tė stovėjo stalo viduryje. Valgantysis pasiimdavo visą rie
kę arba atsilauždavo gabalėlį. Duonos kepalą padėdavo
ant stalo ar ant pasieninio suolo. Jei padėdavo ant suolo,
tai prie šeimininko, kampe. „Duoną stengdavosi padėti
pjaunamu šonu į sieną. Jeigu pjaunamas šonas į duris,
tai išeis duona iš namų. Niekada nedėdavo prapjauto ke
palo, kad žiūrėtų į duris, -visada taip.“
Atpjautos duonos kepalo „aukštyn padu“ nelaikė. Duo
na tik ant „pado“. Nors kai kurios šeimininkės pradėjo
duoną apversti. „Kai duonos mažesnis kampas lieka, jį
apverčia aukštyn.“ Pas vienos pateikėjos tėvus tarnavo
piemenukas dzūkutis. Jam buvo neįprasta matyti, kad
duona taip apverčiama. Todėl sakydavo, kad duona guli
„kaip nugaišusi višta“.
Pavalgę duoną išnešdavo į stubelę arba į špižorinę ir
padėdavo ant lentynos. Kartais duoną dar suvyniodavo į
rankšluostį.
Vyrai neduodavo plauti savo peilių kartu su kitais įran
kiais ar indais. „Jie patys nusiplaudavo geldutėje, kur ran
kas plaudavo.“ „Patys nusišluostydavo į mazgotę, šeimi
ninkė jų neplaudavo.“
Peilius vyrai nešiojosi kišenėse. „Nuo peilio prakiurda
vo kelnių kišenės.“
Tarpukariu pirkti peiliai jau sulūžo, dingo per karą.
Viena pateikėja papasakojo, kaip iš jos dėdės atėmė
peilį. Tai atsitiko per karą, apie 1943 metus. Vokietis iš jos
dėdės atėmė kumelę. Kad ji geriau eitų ir klausytų, vokie
tis paprašė dėdės išpjauti rykštę. Kai dėdė pjovė, tas pa
matė jo gražų peilį ir atėmė. Po to dėdė pasakojo, kad
„atėmė kumelę ir peilį reikėjo pridėti.“
Vyrai, augę tarpukariu, ir dabar turi peilius.
Moterys turėjo virtuvinius peilius. Jie buvo įvairaus dy
džio, nesulenkiami. Dideliuose ūkiuose turėta keturi pen
ki peiliai valgiui ruošti: bulvėms skusti, mėsai pjauti. Kar
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tais virtuviniu peiliu riekdavo duoną. Tada jį padėdavo ant
stalo šalia duonos kepalo.
Peilio geležtę padarydavo kalvis, o kriaunas - patys
ūkininkai, kurie sugebėjo meistrauti. Kiti prašydavo meist
rų. Geležtė buvo metalinė, rankena - medinė.
Virtuvinius peilius laikydavo stalo stalčiuje.
Apibendrinant surinktą medžiagą, galima daryti tokias
išvadas:
1. Sintautiškiai tarpukariu kasdieną valgė dažniausiai
stuboje (šeimynstubėje), rečiau - virtuvėje.
2. Turtingi ūkininkai samdė dideles šeimynas, todėl su
augusieji ir vaikai valgė dažniausiai prie atskirų stalų. Sta
lai stovėjo išilgai patalpos, galu į duris.
3. Sintautiškiai po Pirmojo pasaulinio karo tebevalgė
tradiciškai. Sočiausiai valgė pusryčius - mėsą ir sriubą.
Pietums - kas likdavo po pusryčių, vakarienei - pieniš
ka sriuba. Atsigavus po karo, pusryčiams pradėta gerti
kavą, arbatą. Pradėta įsigyti daugiau puodukų ir stiklinių.
4. Pagrindiniai indai buvo dubenys ir dubenėliai. Pa
grindinis įrankis - šaukštas. Tarpukariu šeima nebesrė
bė viralo iš vieno dubens, įsipildavo į atskirus dubenė
lius. Tik košę kabino iš vieno dubens.
5. Ir turtingos, ir neturtingos sintautiškių šeimos nau
dojosi pintinėmis (kašėmis), į kurias supildavo virtas bul
ves su lupynom (šutbulves). Tarpukario pabaigoje pinti
nės atgyveno, bulves pradėjo pilti į metalinius dubenis.
6. Tarpukario pabaigoje turtingi ūkininkai kasdieną pra
dėjo valgyti su šakutėmis. Ir neturtingi, tarnaudami pas
juos, išmokdavo valgyti su šakutėmis.
7. Pagrindinis vyrų įrankis buvo kišeninis sulenkiama
sis peilis. Juo šeimininkai ir samdiniai riekdavo ir duoną.
8. Tarpukario pabaigoje amatininkų ar pačių sintautiš
kių pasidarytus indus keitė fabrikiniai. Indus pirko ne tik
aplinkiniuose miesteliuose, bet ir Vokietijoje. Geresnė eko
nominė Suvalkijos padėtis nulėmė sintautiškių indų spar
tesnį kitimą, jų gausumą.
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DAR KARTĄ VIENO MITO PĖDSAKAIS
Edvardas GUDAVIČIUS
CaoH—mo cjioHj
a 6bui au oh?
(Iš sovietinio folkloro)

II. Iš kur ir kaip atsirado „pirminė“, „metraščių“ ar „se
noji Lietuva“, anot M. Jermalovičiaus, davusi istorinį lietu
vių vardą baltarusiams, jų sukurtai valstybei—didžiajai Lie
tuvos kunigaikštijai—ir primestą lietuvių protėviams.
Ne vieną dešimtmetį Baltarusijoje plėtojama dar XX a.
III. Kaip ir kodėl ši,senoji Lietuva“ tapo slaviška?
IV. Kas buvo Mindaugas?
pradžioje iškelta idėja, kad lietuviai buvo ne lietuviai, o bal
tarusiai, sukūrę didžiąją Lietuvos kunigaikštiją ir prijungę
V Kas buvo Vaišelga?
prie jos dabartinės Lietuvos teritoriją.1Šiuo metu bene la
I
biausiai šią idėją propaguoja M. Jennalovičius.2Tai, kad lie
Lietuvisus (lietuvių protėvius) M. Jermalovičius apibūdi
tuviai yra, buvo ir vadinosi lietuviais (dabar jau Baltarusijo
je jie plačiai vadinami lietuvisais), M. Jermalovičiui yra mi na kaip „baltų-lietuvių žemių449gyventojus, arba „aukštai
tas. Keičiamos įrodymo sistemos aksiomos. Trumpai apžvel čius ir žemaičius“.10Jei šie baltai nesivadino lietuviais, tai ir
kime šio keitimo konstrukciją.
šaltiniai jų gyvenamoje (maždaug dabartinės Lietuvos) teri
Aptariamoje M. Jermalovičiaus knygoje yra septyni sky torijoje neturėtų lietuvių minėti. Tačiau taip nėra:
riai. Pirmame skyriuje teigiama, kad XVI a. Rusijos ir Lie
1. 1219 m. taikos sutarties tarp Lietuvos ir Voluinės ap
tuvos istoriografų polemika iškraipė istoriją,-buvo išsigal rašyme labai aiškiai, kaip sudėtinės Lietuvos dalys, nurodo
vota, kad Lietuva prijungė Baltarusiją.3 Skyrius deklaraty mi Žemaičiai ir Deltuva.11Tačiau M. Jermalovičius nesuge
vus, nes būtent juo skelbiama minėta alternatyvi aksioma. bėjo net atskirti vyresniųjų penkių kunigaikščių, visas dvi de
Įrodinėti pradedama antrame skyriuje, bet šios teoremos dar šimtis minimų kunigaikščių pavadindamas vyresniaisiais.12
2. XIII a. trečio dešimtmečio pabaigoje13kalavijuočiai, įsi
neskirtos minėtai aksiomai išvesti: čia tik kalbama, kad XII a.
ir pirmoje XIII a. pusėje dabartinės Baltarusijos teritorijoje veržę į Nalšią ar Alšėnus, (žiūrint kurią teksto skirtybę imsi
buvusios kunigaikštijos stiprėjo ir stambėjo.4 Tik trečiame me), ten rado lietuvius.14
3.1236 m. įvyko Šiaulių mūšis. Livonijos eiliuotoji kroni
skyriuje keliamas klausimas, kur buvo vadinamoji metraš
čių Lietuva, daroma aksiomos pagrindu.5Taip septynių sky ka, aprašydama šią kampaniją, nurodo, kad kalavijuočiai nu
rių schemoje6išeities aksioma užmaskuojama teoremos pa žygiavo į Lietuvą ir kovėsi Šiaulių apylinkėse su lietuviais.15
4. XIII a. viduryje žemaičius Livonijos eiliuotoji kronika
vidalu ir nukeliama į tolesnę vietą įrodinėjimo sekoje. Tuo
siekiama keliamos idėjos, jau spėtos pavadinti originalia kon vadina lietuviais (plg. 1-ą atvejį).16
5. Anot M. Jermalovičiaus, slavas (ar suslavėjęs) Mindau
cepcija7, realų pagrindimą pakeisti jo regimybe ir galimus
oponentus priversti nesinaudoti taip „paneigtomis“ aksio gas iš Naugarduko užkariavo „baltų-lietuvių žemes“ ne
momis. Kiti skyriai išdėsto, kaip iš „metraščių“ ar „senosios anksčiau kaip 1248 m.17 Betgi tų žemių (lietuvisų) ribos su
Lietuvos“ kilęs slavas (ar suslavėjęs) Mindaugas XIII a. vi sūduviais ir skalviais vadinamos lietuvių ribomis 1243 m. po
duryje pabėgo į slavišką Naugarduką, užkariavo iš jo dabar piežiaus legato Vilhelmo akte.18
tinės Lietuvos žemes ir taip atnešė joms Lietuvos vardą. Va
Netrukus turbūt žemaičiai, nalšėnai, deltuviškiai, prie
dinasi, M. Jermalovičius savo argumentus apsaugo psicho Šiaulių ar prie Nemuno žemupio gyvenę lietuviai irgi bus
loginiu „kliūčių ruožu“. Primetamas žaidimas numato, kad paskelbti „neaiškiu etnosu“. Kol tai dar nepadaryta, pažvel
turi būti įrodytas šaltiniuose minimų Lietuvos ir lietuvių lie kime, kaip elgiamasi su Henriko Latvio minimais lietuviais.
tuviškumas, nors tik įrodžius jų slaviškumą turėjo būti pada M. Jermalovičius tvirtina, kad šios kronikos etnonimas „Letryta išvada, dabar tapusi pradine aksioma. Logika tokį me hones“ netaikytinas lietuviams, nes jie lotyniškai vadinami
todą, švelniai tariant, vadina įrodinėjimo temos pakeitimu. „lithuani“, o vokiškai „Litauer“19. Be to, Ersikos kunigaikš
Šios konstrukcijos dirbtinumą jautė ir pats autorius, suvok tis vargu ar dėjosi su lietuviais (kaip nurodo, minėdamas šį
damas, kad nėra tinkamai įvertinęs visų šaltinių. Todėl ir Hen etnonimą, Henrikas Latvis20), nes Ersika, anot M. Jermalo
riko Latvio minimus lietuvius jam dar atskirai prireikė pa vičiaus , buvo ne tik latgalių, bet ir žiemgalių bei kuršių ap
skelbti „neaiškiu etnosu“.8
gyventoje teritorijoje.21 Įvertindamas šį istorinės geografi
Vertindami M. Jermalovičiaus argumentus, apžvelkime, jos „deimančiuką“, priminsiu, kad net nuo žiemgalių Ersiką
kaip jis aiškina šiuos išsigalvotus klausimus:
skyrė sėliai, o ką jau kalbėti apie kuršius. Bet pati esmė ne
I.
Kaip vadinosi naujai skelbiamas lietuvisų etnosas, gyta: argi politinę sąjungą būtinai turėjo lemti tiesioginė kai
venęs šių dienų Lietuvos teritorijoje?
mynystė? O dėl formų „lithuani“ ar „Litauer“, tai M. Jer-

25

malovičiui reikėtų žinoti, kad tai dažniausiai vėlyvos lytys.
XIII a. vokiečių kalba rašyti tekstai lietuvius ir Lietuvą pa
prastai vadina (pavyzdžiui, Livonijos eiliuotoji kronika) „Lettowen (Letowen, Littowen)“.22Vadinasi, taip būta šnekamo
joje kalboje. Todėl vokiečių ar jų pateiktuose lotyniškuose
šaltiniuose lietuviai dažnai vadinami „lettowii, let^^wini“23,
o Lietuva-,,Let(h)owia, Luthavia.“24Henriko Latvio „Lethonia“25 tėra šių žodžių variantas, o „lethones“ netgi arti
mesnė forma vokiškam šnekamajam „lettowen“ negu loty
niškajam vediniui „let(h)owini“. Beveik kaip Henriko Lat
vio kronikoje Lietuva vadinama popiežiaus Aleksandro IV
bulėje ir Danijos mokesčių knygoje.26Forma „Lit(h)uania“
ir „lit(h)uani“, jos variantai atėjo iš lenkų ir jų ar čekų pa
veiktų šaltinių.27 M. Jermalovičius nesuvokia elementaraus
dalyko: norint įvertinti kurio nors šaltinio minimo etnonimo formą, reikia ją palyginti su kitų šaltinių formomis.
Visą šį Henriko Latvio „įvertinimą“ paneigia šios kroni
kos palyginimas su Naugardo I metraščiu. „Neaiškus letonų
etnosas“ talkino rusams jų 1221 m. žygyje28-naugardiečiai
pažymėjo, kad tai buvo lietuviai.29
Priimant M. Jermalovičiaus žaidimo taisykles, reikėtų dar
pavyzdžio, rodančio, kad Henriko Latvio „letonai“ yra bū
tent iš „baltų-lietuvių“ žemių. Toks pavyzdys yra 1208 m.
įvykių aprašymas: šie „letonai“ buvo žiemgalių kaimynai, nes
naktį dar buvus Žiemgaloje, dieną jau atsidurta „Letonijoje“.30Taigi galime pridurti dar šeštą atvejį prie aukščiau nu
rodytų penkių šaltinių paliudijimų apie „baltų-lietuvių že
mių“ lietuviškumą. Tęsiant toliau šį žaidimą, kyla klausimas:
gal visi šie pavyzdžiai rodo šių žemių gyventojus lietuviais
todėl, kad juos jau valdė slaviškoji „metraščių“ ar „senoji
Lietuva“? Leiskime išsisakyti pačiam autoriui: „Tvirtinama
lietuvių žemėse jau XIII a. pradžioje buvus santykinai vie
ningos valstybės, ką lyg ir liudytų 1219 m. sutartis. Bet su
tuo sunku sutikti“.31 Lieka tik autoriui patarti, kad iš Nau
garduko įvykdytą „baltų-lietuvių žemių“ užkariavimąjis sie
tų ne su Mindaugu, o nukeltų į XII a. ar, dar geriau, į XXI a., kuriais lietuviai visai neminimi arba paminėti tik kar
tą kitą. Tuomet bus galima sukurti dar originalesnę koncep
ciją. O dabar apžvelkime M. Jermalovičiaus argumentus, ko
dėl „baltų-lietuvių žemių“ gyventojų negalima vadinti lie
tuviais.
Rytinė dabartinės Lietuvos dalis turėjusi vadintis tik Aukš
taitija. Šis teiginys pirmiausia grindžiamas toponimais, nu
rodant tokius vietovardžius kaip Aukštaičiai, Aukštynė, Aukštoniai, Aukštadvaris, Aukšteliai.32 Išskyrus pirmąjį, visi kiti
yra ne žodžio „aukštaičiai“, o „aukštas“ dariniai, taigi jokios
etninės etimologijos čia nėra. Tai jau antras atvejis, kai klys
tama ir dėl istorinės geografijos neišmanymo: juk gudiškuo
se dokumentuose Aukštadvaris vadinamas „Vysokij dvor“,
taigi akivaizdu, kad aukštaičiai čia niekuo dėti.
Minimos Petro Dusburgiečio kronikos vietos, kur apiben
drintai minimi lietuviai (taip rašo autorius), o konkretizuo
jant susiduriama su rusais.33O iš tikrųjų vienoje iš šių vietų
rašoma apie žygį į Gardiną, pasakant, kad eita į Lietuvą, ki
toje nurodomas „vienas rusas“ lietuvių kariuomenėje.34Kiek
vienam aišku, kad buvo Lietuvos valstybė, jai priklausė rusų
apgyventas Gardinas ir jų karių būta Lietuvos kariuomenė
je. Samprotaudami kaip M. Jermalovičius, iš vienos Hipati
jaus metraščio vietos, mininčios prūsą rusų kariuomenėje35,
dalytume išvadą, kad rusai buvo prūsai.
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Henriko Latvio 1201 m. minimą lietuvių žygį į Žiemgalą
stengiamasi parodyti negalėjus įvykti iš dabartinės Lietuvos
teritorijos. Mat tuomet puolusiems nebūtų prasmės naudo
tis Dauguva norint pasiekti Žiemgalą, nes ji buvo kairėje
Dauguvos pusėje ir patogiau pasiekiama sausuma.36Tokia
išvada daroma „nustačius“, kad lietuviai plaukė užšalusia
Dauguva.37 O juk lietuvių kariuomenė žiemą naudojo ro
ges38, ir Dauguvos ledas buvo puikus kelias. Žiemgala tuo
metu tęsėsi iki Rygos įlankos: ką tik buvo užblokuotas žiem
galių jūros uostas.39Taigi iš pačio Šiaurės Rytų Lietuvos kam
po buvo prasmė taip žygiuoti, juo labiau, kad Ersika buvo
lietuvių atrama, o Sėlpilyje stovėjo jų įgula.40Kelias Daugu
va į Šiaurės Žiemgalą šiuo atveju nebuvo joks vingis.
Kunigaikščius Bulionius M. Jermalovičius nori lokalizuoti
šių dienų Baltarusijoje, nurodydamas Balevičių vietovardį,
Buliovsko pelkes, Bulovičiaus upelį.41 Pirmo pavyzdžio ne
atitikimas tiek akivaizdus, kad nereikalauja komentarų. Ki
tų dviejų hidronimų prasmę gerai paaiškina lenkų veiksma
žodis „bulgač“ (kliunksėti). Autoriaus nurodomi panašūs va
karų slavų vietovardžiai (Bulitz, Bullen)42 tik dar kartą tai
patvirtina, nes ten Bulioniai, net jei laikytume juos baltaru
siais (slavais), tikrai negyveno. Lygiai tą patį galima pasaky
ti ir apie Pomeranijos vietovardį Ruskewitz, kuriuo autorius
nori paneigti Ruškaičių lietuviškumą.43Šitaip galima ieško
ti panašiai skambančių vietovardžių net ir Kinijoje.
Panašiai galima vertinti ir M. Jermalovičiaus nurodomus
Vakarų Baltarusijos vietovardžius, atitinkančius lietuvių ku
nigaikščių vardus. Jutkai (Medilo raj.) ir Daujotai (Breslau
jos raj.)44 vėlgi patvirtina J. Ochmanskio studiją apie lietu
vių lytinę etninę ribą45 ir parodo, kad šios vietos dar pri
klausė Nalšiai. Beje, Daujotą aš ir lokalizavau Nalšioje.46
Juodikis joje galėjo irgi gauti valdų, arba Mindaugo iškeltas
iš Deltuvos, arba jo apdovanotas. Tai pasakytina ir apie Taut
vilų vietovę (Pružanų raj.).47Susitaikęs su Mindaugu, jo bro
lėnas galėjo gauti žemių netoli Volkovisko. Juo labiau, kad
būtent jis (su Vaišelga) 1258—1259 m. Burundajaus antpuo
lio metu ir suėmė kažkuo su Vilkovisku susijusį Romaną.48
Sunkiau paaiškinti Ruklius Oršos rajone49, bet juk ir jie ne
paneigia su šiuo Mindaugo sūnumi sietinų vietovardžių aki
vaizdaus buvimo Lietuvoje.
Visi šie vietovardžiai pasitelkti paremti teiginiui, kad Bu
lius, Ruškys ir kiti šių lietuvininkų giminių atstovų vardai,
iškraipytai užrašyti Višimut, Kintibut, Vonibut, Butovit, Vižeik, Višlij, Kitenij, Plikosova, Sirvid, yra ne lietuviški, o sla
viški.50Prisiminus V. Jurgevičių, slaviškais laikomi ir kiti lie
tuvių kunigaikščių vardai (Vytenis, Vainys, Vaišelga, Kęstu
tis, Gediminas, Švitrigaila, Skirgaila, Vytautas, Živinbudas,
Mindaugas).51 Neaptarinėsiu jų lietuviškumo, aiškaus net ir
ne kalbininkui, juo labiau, kad su M. Jermalovičiaus žinio
mis apie lietuvių kalbą jau susipažinome.52Jei reikės, tai pa
rodys filologai. Pakomentuosiu tik istorijai priklausantį au
toriaus argumentą: kadangi XIII a. Ruškaičiai puldinėjo Voluinę, tai jų valdų reikia ieškoti Pinsko kaimynystėje.53 Jei
taip, tai žemaičiai turėjo gyventi Haličo kaimynystėje, nes
1228 m. jie puolė Kielcų ir Sandomiero apylinkes Lenkijo
je.54Vienas M. Jermalovičiaus nurodomas vardas tikrai yra
rusiškas, tai Chvalas.55 Bet kodėl rusai negalėjo bėgti į Lie
tuvą, kaip lietuviai bėgo į Rusiją (Tautvilas, Gedvydas, Dau
mantas)? Juk minimas Hipatijaus metraštis net ir nurodo
tokį konkretų žmogų-Eustachijų iš Riazanės.56 O Chvalas

nebuvo Ruškaitis, kaip mano M. Jermalovičius, gerai nesu
pratęs teksto, juo tebuvo greta minimas Sirvydas.57Taigi at
krinta ir šis Ruškaičių bei kitų lietuvių kunigaikščių slaviškumo argumentas. Tarp kitko, autoriui neprošal būtų žino
ti, kad Daugpilio58Mindaugo laikais dar nebuvo: jį Livoni
jos ordinas pastatė tik XIII a. aštuntą dešimtmetį.59
Livonijos eiliuotosios kronikos lietuvišką vietovardį „Alsen“, galėjusį reikšti Alšėnus ar Alsio ežerą, M. Jermalovi
čius linkęs vesti iš dabartinės vokiečių kalbos („der Aal“ ir
„der See“), kad galėtų šiam toponimui priderinti dabartinės
Vakarų Baltarusijos unguringus ežerus. Būtų dar nieko, jei
tai būtų siejama su pačios kronikos vokiečių kalba (atseit,
vietovė, apibūdinta bendriniais vokiečių kalbos žodžiais), ta
čiau taip vedama būtent germaniška hidronimo kilmė.60 Ši
„etimologija“, be abejo, tampa argumentu paskelbti Nalšią
„tuo metu viena labiausiai suslavintų sričių“.61Nalšios kuni
gaikštis Daumantas irgi slavas, nes bėgo į Pskovą.62 Lieka
padaryti išvadą, kad kitas Nalšios kunigaikštis Šiukšta buvo
vokietis, nes pabėgo į Livoniją.63
Deltuvos užrašymą Hipatijaus metraštyje M. Jermalovičiaus „ištaiso“, kad būtų galima įskaityti „Latviją (Lotvą)“,
ir todėl šioje lietuvių žemėje „atrandami“ latviai.64Šitaip etimologizuojant, galima ir ispanus lokalizuoti vokiečių mies
te Španheime. Tokia etimologija remiama Hipatijaus met
raščio Chlebnikovo nuorašo skirtybe, kur „Deltuva“ skam
ba primindama „Latviją“.65 Kiekvienam aišku, kad tai protografą nurašinėjusio rusų metraštininko, nemokėjusio lie
tuvių kalbos ir neišmaniusio senosios Lietuvos realijų, klai
da. Beje, M. Jermalovičius sumaišė leidinio puslapius: vie
toje reikalingo 736-o nurodė 863-ą66(abiejuose minima Del
tuva, šiaip ir neminėčiau šio apsirikimo).67Jeigu jau norima
pasiremti teksto skirtybėmis, tai derėtų atsižvelgti ir į tai, kad
863-o puslapio Chlebnikovo nuorašo variantas kaip tik
skamba „lietuviškai“, o ne „latviškai“.68
Norima įrodyti, kad Aukštaitijos vakarų riba ėjo Šventą
ja, remiantis „viena vokiečių kronika“, o iš tikrųjų „Livoni
jos istorija“. Išjos sektų, kad kryžiuočiai, puldami Žemaiti
ją, atsidurdavo prie Šventosios ir Ukmergės.69 Remtis lite
ratūra, žinoma, reikia, bet jei jau argumentuojama šaltiniais,
tai būtent jais ir reikia operuoti. Hermanas Vartbergė nuro
do, kad livoniečiai, 1332 m. atlikę žygį į Žemaitiją, pasiekė
Mažeikius ir Vindeikius.70 XIX a. leidėjai, komentuodami
šį tekstą, Vindeikius lokalizavo prie Širvintos71, bet juk yra
Vindeikiai ir Žemaitijoje (Skuodo raj., Notėnų ap.).72
1333 m. buvo atlikti trys žygiai: pirmas į Žemaitiją, antras į Ukmergę, trečias - į Polocką.73Jei visa tai laikytume vie
nu žygiu, išeitų, kad vienu ypu buvo perskrosta visa Lietuva
iki Polocko ir vežtos su savimi valtys iki Dauguvos (nemažas
pasiekimas XIV a. keliais ir vežimais!). Antrą žygį nesunku
atskirti nuo pirmo, nes jo teksto pirmi žodžiai yra „1333 me
tais tas pats magistras buvo...“.74Taigi M. Jermalovičiaus ge
ografinės išvados padarytos neskaičius šaltinio. Tačiau esmė
vis dėlto ne ta. Net jei iš teksto ir atrodytų, kad puolant Že
maitiją prieita iki Ukmergės, tai reikia suvokti netikslius kro
nikininkų išsireiškimus. Antai tas pats Hermanas Vartbergė
1372 m. nurodo, kad didysis magistras įvykdė žygį į Medi
ninkų žemę (Žemaitijoje) ir perėjo kraštą iki pat Neries75, o
1378 m. Livonijos ordino magistras puolė Upytę ir, viską teriojęs devynias dienas, pasiekė Ukmergę.76 Mąstant kaip
M. Jermalovičius, išeitų, kad Medininkų žemė tęsėsi iki Ne

ries, o Upytės - iki Ukmergės. Šiaipgi, kad Aukštaitija tęsė
si iki Nevėžio, geriausiai parodo Petro Dusburgiečio
1294-1300 m. įrašas: Romainių vietovė (prie dabartinio
Kauno) lokalizuojama Aukštaitijoje.77
Aukštaičių ribas XIV a. nukelti prie Šventosios M. Jermalovičiui prireikė, kad būtų „istorinis pagrindas“ pasinau
doti XIX a. slavų kalbų buitiniu žargonu, neretai vadinusiu
visus lietuvius žemaičiais.78
Štai tokiais argumentais grindžiamas tvirtinimas, kad „baltų-lietuvių žemės“ XIII a. nesivadino Lietuva, o jų gyven
tojai - lietuviais.
II
M. Jermalovičiaus skelbiama „metraščių“ arba „senoji
Lietuva“ pateikiama specialiu žemėlapiu: tai nedidelis že
mės plotas į rytus nuo Naugarduko, pačiame Nemuno aukš
tupyje abiem jo krantais (šiaurėje jį riboja Beržūna, pietuo
se -Ščaros aukštupys, netoli yra Minskas).79Argumentai šie:
1.1159 m., 1162 m. Hipatijaus metraštis mini kunigaikštį
Volodarį, kurio sąjungininkai buvo lietuviai, būtinai turėję
gyventi Minsko kaimynystėje.80 Kaimynų motyvą jau apta
rėme, pagal M. Jermalovičių sąjungininkai būtinai jais turį
būti.81 Nebekartosiu, ko šis motyvavimas vertas.
2.
Hipatijaus metraštis nurodo, kad Vaišelga sau vienuo
lyną įsteigė prie Nemuno, tarp Lietuvos ir Naugarduko.82
Kaip ir dauguma autorių, M. Jermalovičius šį vienuolyną sie
ja su Laurušavu,83 kas labiausiai ir tikėtina. Tačiau kas įro
do, kad čia minima Lietuva tęsėsi tik iki Beržūnos? Šį savo
argumentavimo silpnumą jaučia ir pats M. Jermalovičius, vie
ną neįrodytą teiginį remdamas kitu: Laurušavas yra į šiau
rės iytus nuo Naugarduko, o čia jau toji „senoji Lietuva“,
kuri negali priklausyti „baltų—lietuvių žemėms“ ir Aukštai
tijai.84 Argumentus, kodėl negali, jau aptarėme, kitų auto
rius nepateikia. Bet prisiminkime J. Ochmafiskio studiją, iš
kurios aiškėja, kad lietuvių etninės ribos ėjo visai netoli Mins
ko.85 Taigi ir į šiaurės rytus nuo Laurušavo būta Lietuvos.
Beje, pats M. Jermalovičius savo „senosios Lietuvos“ žemėlapyje jos teritorijoje pažymi „Lietuvos“ vietovardžius86, ku
rie geriausiai paliudija tik vėlesnį šių apylinkių suslavinimą.
3.1190 m. Kijevo kunigaikštis Riurikas, remdamas Pins
ko kunigaikščius, ruošėsi žygiuoti į Lietuvą.87 Iš to daroma
išvada, kad „Lietuva buvo netoli nuo Pinsko žemės, už jos
pelkių.“88Su tuo visiškai sutinkant, lieka paklausti: kas įro
do, kad toji Lietuva nesitęsė į šiaurę ir už Beržūnos?
4.1246 ir 1247 m. (Hipatijaus metraščio nurodomų datų
nekoreguoju) lietuviai per Pinsko žemę užpuolė Voluinę ir
Melniką.89Tai vėl laikoma įrodymu, kad jie ėjo iš „senosios
Lietuvos“.90Vėl galima klausti, kodėl jie negalėjo eiti iš to
liau esančių lietuvių žemių. Bet dėl vaizdumo paimkime pa
vyzdį iš to paties Hipatijaus metraščio. 1248 m. pabaigoje
žemaičių kunigaikštis Vykintas (kartu su Mindaugo brolė
nais) atsidūrė net prie Smolensko.91Vadovaujantis autoriaus
logika, Vykintas galėjo būti tik pačioje Polocko kaimynystė
je gyvenęs nalšėnas.92Beje, šios Hipatijaus metraščio vietos
M. Jermalovičius vėl gerai neperskaitė93: „Lekovnia“-ne
vietovardis, o iškraipytas Lengvenio vardas (jis minimas ir
toliau).94
5.1262 m. užpuolę Voluinę, lietuvių būriai traukėsi Jeseldos ir Nebelio kryptim95Pinsko žemės96link. Įdomu, kaip
jie galėjo Lietuvą pasiekti, neperėję šios žemės?
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6.1253 m. Hipatijaus metraštyje rašoma, kad lietuviai pa
siuntė žvalgus (sargybą) prie Zietelos ežero, haličėnai šiuos
žvalgus vijo iki Sčaros, o kitą dieną nusiaubė visą Naugardu
ko žemę.98Anot M. Jermalovičiaus, ši sargyba saugojo „se
nosios Lietuvos“ sienas, o šią iš pietryčių dengiančią Nau
garduką ,senąją Lietuvą“ įveikę ir perėję, haličėnai įsiveržė
į Naugarduko žemę.98 Bet juk įrašas „Lietuva“ reiškia ne
kraštą, o žmones, ir iš teksto aišku, kad reikėjo tik žvalgus
nuvyti („įveikti“), kad patektumei į Naugarduko žemę.
7.1255 m. Hipatijaus metraštis nurodo, kad haličėnai „ėjo
kariauti į Lietuvą, į Naugarduką.“99M. Jermalovičius čia įžiū
ri tą pačią (ir, žinoma, įrodančią jo teiginius) situaciją kaip
ir 1253 m.: per „senąją Lietuvą“ eita į Naugarduką.100 Bet
kas įrodo, kad neita į Lietuvai, Lietuvos valstybei priklau
santį Naugarduką? Juk lygiai taip pat Hipatijaus metraštyje
sakoma, kad lietuviai ėjo kariauti „į Rusiją, Smolensko
link“.101Tokių pavyzdžių galima nurodyti ir daugiau.102
8. Mindaugo Lietuva turėjo būtinai būti greta Naugardu
ko103, nes 1235 m. Danielius prieš lenkus pasikvietė pagal
bon Lietuvos Mindaugą ir Naugarduko Iziaslavą.104Taip ma
nant, Kurskas, Pinskas ir Naugardas turėjo būti vienas greta
kito, nes 1228 m. jie veikė kartu.105
9. Mindaugo Lietuvos ir Vorutos išaiškinimas, be abejo,
mokslui turi principinę reikšmę.106Reikia skirti pačią Voru
tos vietą, jos lokalizaciją ir tam pateikiamus argumentus. Su
tinkant su vienu dalyku, galima nesutikti su kitu ir atvirkš
čiai. Čia neaptarinėsiu Vorutos lokalizacijos Nemuno aukš
tupyje galimybės, o vertinsiu tik M. Jermalovičiaus argumen
tavimą. Vorutą jis sieja su Rūtos upeliu, esančiu jo apibrė
žiamoje „senojoje Lietuvoje.“107Todėl ir pačios Mindaugo
pilies pavadinimu laikoma Rūta (tokių nuomonių pasitaiko
ir daugiau), o skiemuo „vo“ - prielinksniu („į“).108Visi taip
manantys nepastebi vieno labai aiškaus dalyko: juk taip skai
tant nesiderina linksniai. Tekste yra vardininkas, o ne jiems
reikalingas galininkas.109Todėl Vorutos pavertimas Rūta yra
paprasčiausias nesusipratimas; nemokama linksniuoti rusiš
ko daiktavardžio ir jo suderinti su prielinksniu.
10. Prieštaraudamas R. Batūrai, M. Jermalovičius mano,
kad jis „Lietuvos žeme“, į kurią 1258 m. įsiveržė Burundajus, vadina Naugarduką (priklausantį Lietuvai).110R. Batū
ra tik pritaria nuomonei, kad Burundajus ėjo iš pietryčių
Naugarduko link (t. y. per Naugarduką įsiveržė į Lietuvos
žemę)111. M. Jermalovičius imasi kritikuoti lietuvišką tekstą
ne tik nemokėdamas lietuvių kalbos, bet net gerai nežino
damas lietuvių alfabeto (jame jau seniai nebėra raidės
11. Ir štai ši,senoji Lietuva“suslavėjo: „apsupta slavų, ji
tapo ne tiek baltiška, kiek pagoniška.“113Kaip tai įvyko, au
torius nepaaiškina. Jis turbūt mano, kad tai pakankamai įro
do jo nuoroda į Hipatijaus metraščio Chlebnikovo nuorašo
skirtybę, kur tarp slavų genčių minimi ir lietuviai.114 Bet tai
juk tik vėlyvojo perrašinėtojo įterptas komentariukas115jo
laikaisjau nebeegzistavusiems ir blogai žinomiems liutičiams
(skamba panašiai į lietuvius).116 Įdomu, kad šios skirtybės
nėra net Pogodino nuoraše,117kuris yra Chlebnikovo nuo
rašo kopija.118
Pats lietuvių slavėjimo motyvas persmelkia daugelį M. Jer
malovičiaus knygos vietų. Kojis vertas kaip argumentas, ro
do pasirinkto Pskovo metraščių 1213 m. įrašo, kur šios že
mės kunigaikštis Vladimiras pavadinamas lietuviu,119citavi
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mas. Autorius neįvertino to, kad savarankiški įrašai Pskovo
metraščiuose atsiranda tik nuo 1237 m., o iki tol tėra tik iš
Naugarduko metraščių perrašytas tekstas.120 Atitinkamoje
Naugardo I metraščio vietoje pasakojama, kad lietuviai už
puolė Pskovą tuo metu, kai pskoviečiai buvo išvarę savo ku
nigaikštį (žinoma, jokiu lietuviu jis nevadinamas).121Pskovo
metraštininkas, perrašydamas šią vietą, pamanė, kad tai lie
tuvių kerštas už Vladimiro išvarymą, o ne pasinaudojimas
atsiradusia proga pasiplėšti.
Matyti, kad autorius visiškai nesusipažinęs su Lietuvos ka
riuomenės surašymais Lietuvos metrikoje, H. Lowmianskio
ir W. Conzės demografiniais darbais. Jie gal būtų jam padė
ję suvokti, kad iš šio mažo plotelio nesusirinktų net ir tas
žuvusių lietuvių skaičius, kuriuo jis siekia įrodyti Lietuvos
silpnumą ir Baltarusijos jėgą XIII a.122Galima nurodyti ke
lis XIII a. pradžios ar pirmosios pusės Lietuvos paminėji
mus, kur ji paprasčiausiai sunkiai įsivaizduojama M. Jerma
lovičiaus nurodoma apimtimi:
a) Livonijos eiliuotoje kronikoje pateikiamas Baltijos et
nosų katalogas (ši kronikos vieta aprašo pirmuosius XIII a.
metus), kuriame lietuviai vadinami galingiausiųjų etnosu;123
b) Alberiko kronika 1228 m. mini Lietuvą tarp apkrikštytinų etnosų;124
c) Danijos mokesčių knyga (XIII a. antrą ketvirtį užfik
suota senesnė danų istorinė tradicija) išvardija Lietuvą ben
droje baltų genčių ir žemių perspektyvoje.125
Lieka ir čia M. Jermalovičiui pritarti praplėsti „senąją Lie
tuvą“ kur nors į rytus, kad ir iki Obolcų. Ten ir slavų būtų
daugiau, ir šaltiniai apie šį plotą mažai teužsimena: kokia
puiki dirva keisti įrodinėjimo temai.
III
Lietuvos slavėjimas ir slavų kolonizacija remiami šiais
samprotavimais:
1. Siekiama paneigti lietuvių kariaunų spaudimą rusų že
mėms, pirmiausia nurodant jų patiriamas nesėkmes bei di
dėjančius nuostolius.126 V. Pašuta irgi šiuos nuostolius pa
skaičiavo ir padarė visiškai priešingą išvadą: nuostolių didė
jimas rodo puolimų suintensyvėjimą.127Šią logišką mintį ga
lima papildyti klausimu: kiek rusų žygių į Lietuvą tuo metu
išvardija rusų metraščiai? Bet vaizdžiausiai turbūt viską pa
sako garsioji Henriko Latvio tirada apie „lietuvių vilką“.128
2. Peršami bendri lietuvių ir polockiečių veiksmai, įrodi
nėjant, kad lietuvių puolimai buvo Polocko politikos sudėti
nė dalis, o patys lietuviai - Polocko kunigaikščių įrankis.129
1180 m. polockiečius iš tikrųjų lydėjo lietuviai.130Bet kodėl
1200,1210,1225,1229,1234 m. minimi jau vien tik šie „pa
lydovai“131? Beje, 1234 m. jie atitinkamai ir apibūdinami.1?2
Prieš šiuos „palydovus“ Polocko kunigaikštis 1212 m. suda
rė net sąjungą su Rygos vyskupu133(žinoma, būtų naivu rei
kalauti vienareikšmės ir pastovios politinės linijos). Beje, po
lockiečių „galybę“ gerai parodo naugardiečių atsiliepimas
apie juos: Polocko valdovai vadinti kunigaikštukais.134
3. Remiantis šia „Polocko politika“ įrodinėjama, kad lie
tuvių puolimai į šiaurės vakarų Rusiją buvo vykdomi kažkur
iš Vitebsko ir Smolensko žemių sandūros.135 1221 m. Henri
ko Latvio įrašas aiškiai parodo, iš kur lietuviai ateidavo ir į
kur grįždavo: naugardiečiai laukė lietuvių, kurie jiems talki
no, Latgaloje, po to patraukė prie Cėsių, lietuviai (jų buvo
tik 600), nesiryžę atsiskirti nuo rusų, pasitraukė kartu su jais

į Pskovą ir maždaug po mėnesio bandė sugrįžti namo per
Livonijoje tekančią Dauguvos dalį.136Taigi Polocko žemių
čia visiškai neprireikė.
4. Ieškant argumentų „Polocko politikai“, teigiama, kad
lietuviams 1225 m. užpuolus Naugardo, Smolensko ir Po
locko žemes, pastaroji nebuvo užpulta, kadangi Lauryno
metraščio Maskvos dvasinės akademijos nuoraše ji šiuo at
veju neminima, kas sutampa ir su Naugardo I metraščiu.137
Maskvos dvasinės akademijos nuorašas nuo 1206 m. skiriasi
nuo kitų Lauryno metraščių grupės nuorašų ir yra už juos
artesnis Radvilų nuorašui, kurio įrašai baigiami kaip tik
1206 m.138 Vadinasi, turime skirtingų informacijos šaltinių
atvejį. Ar tai leidžia daryti išvadas exsilentio, juo labiau, kai
kita informacija šį faktą mini? Jei Naugardo I metraštis ne
užsimena apie 1248-1249 m. sandūroje įvykusį lietuvių žygį
už Smolensko139, tai nereikia tikėti jį aprašančiais Lauryno,
Rogožos, Hipatijaus metraščiais ir Tvėrės rinkiniu140? Kaip
ir kitais atvejais141, griebiamasi teksto skirtybės, neatsižvel
giant į visą teksto pobūdį.
5. Tvirtinama: „Kad lietuvių puolimai į Naugardą priklau
sė nuo Polocko politikos, liudija ir toks faktas. Kai tik Po
lockas ir Naugardas 1262 m. sudarė taiką, lietuviai ne tik
nustojo pulti Naugardo žemes, bet ir kartu su polockiečiais
ėmė talkinti naugardiečiams, pavyzdžiui, žygio į Tartu metu
prieš vokiečius 1262 m.“142Bet juk šią taiką sudarė patys lie
tuviai, ir tiek Naugardo I metraštis143, tiek Livonijos eiliuo
toji kronika144šiuo konkrečiu atveju mini tik juos, apie Po
locką net neužsimindami.
6. Pinsko kunigaikščiai praleisdavo per savo žemę lietu
vius į Voluinę. M. Jermalovičiui tai įrodymas, kad Pinskas
lietuvius naudojo savo tikslams.145Vadinasi, septynerių me
tų karo metu Respublika naudojo Rusiją prieš Prūsiją.
1812 m. Prūsija ir Varšuvos kunigaikštija - Napoleoną prieš
Rusiją, 1941 m. Bulgarija - Vokietiją prieš Graikiją.
7. Stebina rėmimasis pasenusia literatūra, kad būtų gali
ma kalbėti apie Gerdenį kaip Vytenio ir Gedimino tėvą146.
Juk jau seniai išaiškinta, kad jų tėvas buvo Butvydas (Puku
veras), ir Petras Dusburgietis tai aiškiai nurodo.147
8. Nurodomi XII a. priskiriami Prisikėlimo metraščio įra
šai148, kurių fantastiškumas nekelia abejonių.149Jei tokiame
šaltinyje pasitaiko realus faktas, laikoma, kad visa šaltinis
yra patikimas.150
9. Krivičių kolonizacija Vilniaus apylinkėse įžvelgiama
Petro Dusburgiečio minimame etnonime.151Bet Petras Dus
burgietis krivičių žeme juk pavadina Naugarduko, o ne Vil
niaus apylinkes152, o kitoje vietoje pats M. Jermalovičius kal
ba apie Naugarduko ir Polocko žemių ryšius.153
10. Vilniaus slaviškumas remiamas Holubovviczių teigi
niais,154kurie, jei kuo ir išgarsėjo, tai būtent savo neobjekty
vumu.
11. Deklaruojant, kad suslavėję lietuviai buvo pagonys,
remiamasi teiginiu, jog lietuvių kunigaikščiai Mindaugas,
Vaišelga, Daumantas, Tautvilas slavų įtakoje priiminėjo sta
čiatikybę.155 Betgi apie Mindaugo ir Tautvilo katalikišką, o
ne stačiatikišką krikštą kalba pačių rusų Hipatijaus metraš
tis.156O Vaišelga157ir Daumantas158stačiatikybę priėmė tik
ėmę valdyti rusiškus Naugarduką ir Pskovą.
12. Vilnius laikomas slavišku vietovardžiu, ir tai „įrodo
Vilijos, o ne Neries vardo vartojimas Lietuvos metraščiuo
se.“159Turbūt nereikia stebėtis, kad gudų kalba parašytuose

metraščiuose ir vartojamas gudiškas hidronimas. Dėl pačios
Neries, tai šį lietuvišką upėvardį randame XIII ir XIV a. vo
kiečių šaltiniuose, kalbančiuose apie šią upę iki ištakų imti
nai.160 Samprotavimą, kad baltarusių politinę hegemoniją
ar net valdžią įrodo jų kalbos plitimas161 (vargu ar taip buvo
XIII-XIV a.), atremsiu tik vienu faktu: romanų kalba sėk
mingai stūmė germanų tarmes frankų valstybėje, tačiau tur
būt nereikia įrodinėti, kasjoje viešpatavo (analogiją su frankų
valstybe, beje, seniai iškėlė rusų istoriografija).
13.
Sutinku su M. Jermalovičiumi, kad XVI a. Lietuvos
kronikų (metraščių) viduriniojo ir plačiojo sąvado legendi
nės dalys (jose yra ir lietuvių kovų su totoriais aprašymas)
gryniausia fantazija162(atskiras klausimas - šio teiginio ar
gumentavimas, bet jo neaptarinėsiu). M. Jermalovičius iš to
daro išvadą, kad Baltarusijos žemės Lietuvoje neieškojo prie
globsčio nuo totorių.163 Nesiruošiu nei šios išvados neigti,
nei jai pritarti. Duomenų apie šių žemių santykius su toto
riais XIII a. visai ar beveik nėra, o lietuviai, kaip žinome,
totorių puolimus atrėmė. Čia nespręsime, kodėl Lietuva už
valdė baltarusių žemes, bet akivaizdu, kad ji jas užvaldė. O į
teiginį, kad Lietuva nepajėgė šių žemių apginti nuo vokie
čių, atsakau klausimu, kodėl baltarusių žemes užvaldė ne
vokiečiai?
Nebežinau, ką autoriui ir bepatarti. Nebent brūkšniuoto
sios keramikos kultūrą paskelbti slaviška.
IV
Kaip „baltų-lietuvių žemėms“ lietuvių vardą davė suslavėjusi „senoji Lietuva“?
1. Valstybės pavadinime „Lietuva“ reiškusi Baltarusiją.
Mat išplėstos valstybės titulatūros „Lietuvos didžioji, Rusų,
Žemaičių kunigaikštija* antrąjį dėmenį (Rusų) M. Jerma
lovičius skiria Ukrainai (taigi trečiasis dėmuo - Žemaičiai
- lieka Lietuvai).164 Autorius tai grindžia savaip aiškinda
mas valstybės pavadinimą Lietuvos kronikose (metraščiuo
se): viduriniojo sąvado Krasinskio, Račinskio, Rumiancevo,
Jevrejinovo nuorašuose rašoma tik „didžioji Lietuvos ir Že
maičių kunigaikštija“, o visi jie atsirado jau po Liublino uni
jos, kuomet Ukraina Lietuvos valstybei nebepriklausė.165Dėl
nuorašų, tai M. Jermalovičius jų amžiaus neskiria nuo teks
to amžiaus: vėlyvas nuorašas gali perteikti ir kur kas senesnį
tekstą. Jo nurodomu atveju kaip tik taip ir yra, nes kroniko
se esantis pavadinimas „didžioji Lietuvos ir Žemaičių kuni
gaikštija“ atsirado dar prieš Liublino uniją. Tai aiškiai rodo
1550 m. parašytas Ališavos nuorašas, kur rašoma lygiai taip
pat.166 Šiaipgi autorius nėra susipažinęs su J. Adamaus ir
O. Haleckio darbais apie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos
titulatūrą ir jos sudėtinių dalių sampratą. Buvo įvairūs titu
lavimo variantai, o „Rusijos“ ceremonialas atsirado dar ta
da, kai prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos nebuvo pri
jungta Ukraina. Gediminas 1322-1323 m. titulavosi „lietu
vių ir rusų“, arba „lietuvių ir daugelio rusų karaliumi.“167
2. Daumantas pabėgo į Pskovą, Šiukšta - į Livoniją, bu
vo ir daugiau tokių iš Lietuvos pabėgusių lietuvių. Tvirtina
ma, kad tokių žmonių pabėgimas neįrodo, jog žemės, į ku
rias jie bėgo, buvo lietuvių užkariautos.168 Šio originalaus
teiginio, kurio niekas ir negalvoja neigti, prireikė tam, kad
būtų galima Mindaugą paskelbti „turbūt buvus perbėgėliu į
Naugarduką“ (iš „senosios Lietuvos“).169Šis „turbūt“ kuria
„alternatyvą“, kai šaltiniai apie tokį įvykį nieko nesako, o
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toliau šia „alternatyva“ operuojama kaip įrodytu ir neginči
jamu faktu. Ji remiama kitais panašios vertės samprotavi
mais.
3. Mindaugas, kaip karo samdinys, minimasl219 m. Lie
tuvos sutartyje su Voluine: lietuviai jos kunigaikščiams įsi
pareigojo kariauti prieš lenkus.170 Remiamasi žodžiu
„npHBeae“171, pažodžiui reiškiančiu „atvedė“. Atvesti gali
ma ir liepiant, ir kurstant, ir prašant. Kad buvo kurstoma ar
prašoma, o ne liepiama, pasako pats sutarties aprašymo teks
tas: lietuviai, Dievui liepus (t. y. ačiū Dievui), dovanojo tai
ką Romano našlei ir jos jauniems sūnums.172Voluinė turėjo
sąskaitų su lenkais173 ir atvėrė savo žemes lietuvių kariau
noms, kad jos galėtų eiti pasiplėšti Lenkijoje. Taigi buvo da
roma paslauga už paslaugą, ir šio sandėrio prašė Voluinė, o
ne Lietuva.
4. 1237 m. Danielius nukreipė Mindaugą prieš mozū
rus.174 Čia panaudotas veiksmažodis „B03BCfle“175, turintis
tiek pat reikšmių kaip ir „npHBeflc“, taigi nieko tikresnio
nepasakantis.
5. Tokia pačia laikoma ir 1245 m. žinia apie Mindaugo
pagalbą Danieliui.176Tai daroma vėlgi prieštaraujant teksto
prasmei kaip ir 1219 m. atveju: Danielius juk nepareikalavo
Mindaugo pagalbos, o paprašė.177
6. Tačiau M. Jermalovičiui prašantysis yra viršesnis už pra
šomąjį, nes Embutės apgulimo atveju jis pats pavadina kur
šius prašančiaisiais, bet vis tiek padaro Mindaugą jų kviečia
mu patarnaujančiu berniuku.178Tik ir čia kronika sako visai
ką kita: kuršiai visai nekvietė Mindaugo ir kovojo prieš lie
tuvius drauge su vokiečiais.179
Embutės įvykių aptarimo proga galima paklausti: kaip ga
lėjo Mindaugas atvesti iš mažos „senosios Lietuvos“ tokią
didelę kariuomenę, kad vokiečių kronikininkui pasivaideno
net 30 000 žmonių?180
7. Mindaugui reikėjo iš Lietuvos bėgti į Naugarduką, nes
po pergalės ties Embute kryžiuočiai siaubė jo žemes, silpni
no jo pozicijas, ir tuo pasinaudojo Mindaugo priešai Lietu
voje.181 Šį teiginį, rodantį įrodinėjimo geografinės perspek
tyvos praradimą, turi patvirtinti nuoroda į Livonijos eiliuo
tąją kroniką (2450-2452 eilutės).182Bet ši kronikos vieta-tai
jau aptartas pasakojimas apie Mindaugo žygį į Embutę.183
Jei M. Jermalovičius apsiriko nurodydamas kronikos eilu
tes ir turėjo galvoje po šio žygio sekusias permainingas ko
vas tarp Mindaugo seserėno Lengvenio ir jo priešų (Milgryno, Cineikos, Tučiaus)184, tai viskas baigėsi šių priešų pasili
kimu Livonijoje185(t. y. jų išvijimu iš Lietuvos) ir Lengvenio
revanšu prie Cėsių, kainavusiu gyvybę šios pilies kontūrui.186
Taigi šie įvykiai rodo, ne kaip susilpnėjo, o kaip sustiprėjo
Mindaugo padėtis.
8. Nepaisant to, „Mindaugas pralaimėjo ir turėjo bėgti į
Naugarduką“.187 Šiam teiginiui paremti savaip aiškinamas
Mindaugo brolėnų Tautvilo ir Gedvydo išvarymas. Hipati
jaus metraštis nurodo, kad dėl Lietuvos Mindaugas susiki
virčijo su jais ir užėmė visą Lietuvos žemę.188M. Jermalovi
čiui šie žodžiai būtinai sako, kad Mindaugas iki tol neturėjo
jokios Lietuvos žemės dalies.189Neaiškinsiu, kas buvo ši Lie
tuvos žemė, tai seniai padarė H. Lowmianskis.190Tik primin
siu, kad Mindaugas atėmė valdas iš savo brolėnų, pasiuntęs
juos kariauti su savo kariuomene.191 Įdomu, kaip jis galėjo
jiems įsakinėti, nieko nevaldydamas ir būdamas ne Lietuvo
je, o prisiglaudęs Naugarduke? Beje, Livonijos eiliuotoje kro
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nikoje, aprašant Lengvenio ir jo priešų kovas, Mindaugas
vadinamas aukščiausiuoju karaliumi ir Lietuvos žemės vieš
pačiu.192
9. Samprotavimus apie vėlyvo Hustino metraščio žinutę
dėl stačiatikiško Mindaugo krikšto193paneigia autentiška Li
vonijos eiliuotosios kronikos, popiežiaus Inoceto IV bulių
ir Hipatijaus metraščio informacija: Mindaugas priėmė ka
talikybę.191
10. Nėra reikalo aptarinėti nepagrįstų ar paremtų anks
čiau aptartais „argumentais“ samprotavimų apie Mindaugo
valdymą.195 Pastebėsiu, kad Andrius buvo ne Rygos vysku
pas196, o Livonijos ordino magistras (vyskupas buvo Mikalo
jus). Vienintelė žinutė, leidžianti kelti kažkokią alternatyvą
(žinoma, neatsižvelgiant į visą kitą šaltinių informaciją), yra
Tautvilo prašymas Danieliui žygiuoti į Naugarduką, mini
mas Hipatijaus metraštyje198. Iš šių žodžių išeitų, kad Nau
gardukas tikrai buvo svarbus Lietuvos valstybės punktas. Ar
galima įžvelgti dar ką nors daugiau? Šiame įraše aprašomų
Danieliaus veiksmų pradžioje buvo nusiaubta visa Naugar
duko žemė, o pabaigoje pasiekta „jų (t. y. Mindaugo - E. G.)
pilis“ ir nuniokota „visa jų šalies tėvonija.“199Iš šio įrašo aiš
ku, kad Mindaugo tėvonija ir pagrindinė pilis buvo kitur ne
gu Naugardukas, o šių Danieliaus veiksmų metu jis vienais
ar kitais būdais valdė tiek vieną, tiek kitą.
Štai taip „įrodoma“, kad Mindaugas iš Naugarduko už
kariavo Lietuvą.
V
Kalbant apie Vaišelgą, pirmiausia norima įrodyti, kad pa
bėgusio į Pinską (Daumantui nužudžius Mindaugą) Vaišelgos atėjimas į valdžią buvo Lietuvos užkariavimas. Todėl re
miamasi tik vienu Hipatijaus metraščio nurodymu, kad Vaišelga su pinskiečiais žygiavo į Naugarduką, ten pasiėmė šios
žemės karius ir tuomet nuvyko valdyti Lietuvos.200 Remia
masi ne bet kaip, o „sukuriant polemikos vaizdą“: mano Lie
tuvos žemės (o ne Vaišelgos veiksmų) aptarime panaudoto
je Hipatijaus metraščio citatoje pinskiečių praleidimas201(o
kam jie čia reikalingi?) paskelbiamas „tyčiniu montažu“.202
Šitaip „pakeliamos pinskiečių akcijos“. Ojas M. Jermalovi
čius tikrai turi pakelti, nes šio epizodo paskutinis sakinys,
nors ir jo atskirtas203, pasako visai ne tai, ką siekiama įrody
ti: Lietuvos nereikėjo užkariauti, ji mielai priėmė Mindau
go sūnų.204 Dabar pažvelkime, kodėl taip atsitiko, kas toje
Lietuvoje dėjosi prieš ateinant Vaišelgai: Mindaugo tarnai
jau buvo nužudę uzurpatorių Treniotą.205 Egisto vaidmenį,
žinoma, atliko ne jie, jie tik vykdė didžiūnų, Mindaugo šei
mos šalininkų nurodymus. Būta ištiso sąmokslo, ir Livonijos
eiliuotoji kronika mini būtent šio rango ir ne kokius nors, o
lietuvius sąmokslininkus.206 Vaizdą dar būdingai papildo
M. Jermalovičiaus deklaratyviai atmestas207Naugardo I met
raščio nurodymas apie besirenkančius apie Vaišelgą Min
daugo kariauninkus.208Taigi naugandukėnai ir pinskiečiai bu
vo tik Vaišelgos talkininkai šaliajo šalininkų lietuvių. Tai buvo
Pinsko įsikišimas į Lietuvos vidaus kovas, palaikant jo re
miamą pusę, o ne Lietuvos užkariavimas.
Taip įvykiai klostėsi Lietuvos žemėje (siaurąja prasme).
Vaišelgai dar reikėjo nugalėti Deltuvos ir Nalšios opoziciją.
Čia jau nulėmė Haličo pagalba, bet ir haličėnai įsikišo į Lie
tuvos reikalus, palaikydami vieną kovojančių pusių. Haličėnų „akcijoms pakelti“ M. Jermalovičius vėl piktinasi mano
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17. M. E., 1989.-C. 57-67.
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Heft. l.-S. 109: „Die non conversa autem terra...sicut daudit mare
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1938 (toliau-TJI).—C.313.
21. EpManoBin M. CrapaxbiTHa& Eenapycb.-C.269.
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3. M. E., 1991.-C. 4-8.
3’HyjiHJiicH cjiaBHHaMi“.
4. Ten pat.-R 9-19.
34. Scriptores rerumprussicarum(toliau-SRP).-Leipzig, 1861.-Bd. 1.5. Tenpat.-R 20—34.
S. 162-172.
6. M. E., 1989.—C. 94; M. E., 1991. -C. 96.
35.11CPJI.-T.2.-C.886-887: „nBa Gbicrra ybHTa... oh ace Game
7. M. E., 1989.-C. 3 (L Alcksejevo anotacija Siamaptariamos knygos lei
IIpycHH poflOM, a ApyrHM GaweTb abophuh ero cnyra...“
dimui).
36. M.E., 1991.-C.36: „Imy raiciMBbrnanxy He Gbuio c3Hcy iuiucui
8. EpMajioBiMM.E. Crapaacbmiafl Bcnapycb. IIojianKi i HOBarapofloti
na A3Bine i Ha CcMiraniio, naKOJibKH anouiHHH 3HaxoA3inacji
nepuflflbi.-MiHCK,
1990
(toliau-CTapaxbm iaa
Ha jieBa6ap3acKbi ^Biiibi i Ha noy#3eHb an ac Gbuia JliTBa y
Eejiapycb).-C.269. Dėl tožr. 19-27 išn.
cynacHMM pa3yMenni i xaMy aa ceMiranay npacueft i Gjiiaceft
9. M.E., 1991.-C .33: „3 pa3rncic*caHara Gamta, luto 6ajniKa-JiiroycGbuio uaGpamxa na cymi“.
m 3eMJii HexaMnaicriia uarHyjiica 3 naynouHara 3axany ita nayjL37. Plg.-DI. -C.268: „quipostea hyemesubsequentescum exercitumagHėBbi ycxofl an BajrrbificKara Mopa na BHpxoya UlHapw“; 34:

„tyčia“ necituojama Hipatijaus metraščio vieta209, pasako
jančia, kaip Vaišelga išmušė savo priešus.210Bet kodėl aš pri
valau cituoti tas vietas, kurios nieko nauja nepasako apie
man rūpimą Lietuvos žemę? Betgi M. Jermalovičiuspats ne
pastebi kitos mano citatos (šiuo atveju kaip tik reikalingos
temai)211, kuri ne blogiau pasako tai, ką aš, anot jo, norėjau
nutylėti.212 Pats Vaišelgos įsigalėjimas Lietuvai buvo tikrai
pavojingas: jis linko į Voluinę ir Haličą. To niekas neneigia,
bet tai buvo tipiška išorės intervencija, naudojantis lietuvių
tarpusavio vaidais (Naugardo I metraštis taip ir sako).213
O Traidenis, pasirodo, tęsė Vaišelgos politiką.214 Ir taip
sakoma apie valdovą pagonį, atkakliai kovojusį prieš Haličą
ir Voluinę. Priminsiu tik jo apibūdinimą Hipatijaus metraš
tyje.215
M. Jermalovičiaus argumentavimo pobūdį baigsiu aptar
ti pavyzdžiu. Naugardo I metraščio leidinio vardų rodyklėje
Gerdenis vadinamas „Polocko kunigaikščio Dovydo Rostislavaičio sūnumi.“216 Metraštyje jis taip nevadinamas.217 To
ir negalėjo būti. XIII a. septintą dešimtmetį Gerdenis buvo
suaugęs žmogus, turintis nepilnamečių vaikų.218Gimti jis ga
lėjo apie šio amžiaus trečią dešimtmetį. O Dovydą Rostislovaitį jo tėvas paliko vietoje savęs Naugarde 1154 m.219, vadi
nasi, Dovydui turėjo būti bent 20 metų. Išeitų, kad gimstant
Gerdeniui, jo „tėvas“ turėjo 80-90 metų. M. Jermalovičiui
tai, žinoma, netrukdo pasiremti šia klaidinga nuoroda.220
Taip atrodo ši originali koncepcija apie „baltarusių vals
tybės“-didžiosios Lietuvos kunigaikštijos susidaiymą. Bu
vo dramblys, nėra dramblio. Jo ir nebuvo.
Tik gal nereikia pamiršti, kad įrodymo temos pakeitimas
turi ir antrąją pusę. Antai Protagoras susilaukė mokinio, ku
ris, remdamasis jo mokslu, atsisakė mokėti už šio mokslo
įsisavinimą. Tai ir baigsiu paties M. Jermalovičiaus žodžiais:
„Perskaitai šiuos žodžius ir stebiesi tuo...“221
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IŠ PRISIMINIMŲ

VISĄ AMŽIŲ SU MOTULĖS DAINOMIS
IR TAUTOSAKA
Gražina KRIVICKIENĖ

Gražina Krivickienė-Gustaitytė, lietuvių išeivijos tautosakininke ir žurnalistė, toli nuo tėvynės po
puliarino atmintyje rūpestingai išsaugotas savo vaikystės ir jaunystės dainas, net išvertė į prancūzų
kalbą geroką pluoštą lietuvių karo dainų. Du rankraštinius jų rinkinius su melodijų įrašais (257 dai
nos) ji padovanojo Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosa
kos rankraštynui. G. Krivickienės pavyzdys rodo, kad senosios liaudies dainos, tapusios žmogaus
kasdienio gyvenimo būtinybe, gali išlikti ir ne kaimiškoje aplinkoje. Autorė pasakoja, kokį vaidmenį
jos, inteligentės, gyvenime turėjo liaudies dainos.

Liaudies daina atėjo į mano gyvenimą nuo pat kūdi
kystės ir tebelydi mane iki šiol. Nelaikiau savęs ypač gera
dainininke, bet dainuoti labai mėgau. Dar vaikystėje pra
dėjau dainas užrašinėti. Turbūt pirmiausia dėl to, kad na
mie nuolat girdėjau mamytės Elzbietos Gustaitienės-Kubiliūtės (1876-1956) gražias suvalkiečių dainas, kurių ji
mokėjo be galo, be krašto.
Mano mamytė buvo kilusi iš Armoniškių k., Liudvinavo
vis., Marijampolės aps. Jos tėviškė, stambus Sūduvos
krašto ūkis (80 ha), buvo gražioj vietoj, iš trijų pusių ap
suptas Šešupės, prie sodybos augo didelis sodas. Visa
šeima-tėvai, penkios dukterys (Magdalena, Elžbieta, Pet
ronėlė, Marija, Zuzana) ir du sūnūs (Vincas ir Jurgis) dir
bo ūkio darbus, o Jurgis dar lankė ir Marijampolės gim
naziją: tėvai tikėjosi, kad bus kunigas, bet jis įstojo į karo
mokyklą ir tapo karininku, vėliau - Lietuvos kariuomenės
generolu. Mamytė ir jos seserys buvo linksmo būdo,
darbščios ūkininkaitės, audėjos, verpėjos ir dainininkės.
Be to, mamytė kartu su apylinkės jaunimu skaitė, slėpė ir
platino savo tėvo Liudviko Kubiliaus iš Prūsų pargabentą
lietuvišką spaudą (mat jis augino dailius arklius, parduo
davo Prūsijoje, o iš ten pargabendavo lietuviškų spaudi
nių). Miškelyje, ištrūnijusio medžio kamiene jaunimas tu
rėjo savo bibliotekėlę. Sekmadieniais, eidami į bažnyčią
ar grįždami iš jos, pasikeisdavo knygomis, palikdavo raš
telį, jeigu kuris iš jų turėdavo kokių žinių apie numanomą
žandarų apsilankymą kaime.
Mamytė, baigusi pradžios mokyklą, mieliau norėjo gy
venti tėviškėje negu tęsti mokslą, o vėliau ji ištekėjo už
pasiturinčio ūkininko vaiko, pasimokiusio porą metų Ma
rijampolės gimnazijoje, Mykolo Gustaičio (1873-1942),
kilusio iš Rokų kaimo, Panemunės vis., Kauno aps. (jo
tėvas Kazimieras Gustaitis iš savo ūkio molėtos žemės
pradėjo gaminti plytas ir ilgainiui turėjo pelningą plytinę;
iš jos plytų Prienuose buvo pastatytas pirmasis dviejų
aukštų namas, žmonių vadinamas Gustaičio mūru). Tėvų
pasogos ji gavo gražų Starabūdiškio viensėdį prie Šešu
pės. Nemažą dalį (aukso rubliais, padargais ir gyvuliais)
buvo atsinešęs ir vyras. Bet kol prasigyveno, abu sunkiai
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dirbo (dar buvo įsigiję kitą ūkį - Būriškes). Tačiau tėvas
vis svajojo parduoti abu ūkius ir verčiau nuomoti ar įsigyti
dvarą. Pagaliau taip ir padarė. Mamytė graudžiai apverkė
pasoginį savo ūkį ir visą tėviškės aplinką, išsjkeliant į di
delį Mikališkio dvarą - jai svetimą aplinką. (Šį dvarą Ru
sijos caras buvo dovanojęs kažkokiam didikui.) Atmenu,
kaip mane, gražiai parėdytą, sesutės auklė nusinešė prie
linksmai žaidžiančių darbininkų vaikučių. Jie nustojo žai
dę ir žiūrėjo į mane. Norėjau tada būti su jais ir būti taip
pat prastai apsirengusi.
As nuo pat mažens prisimenu mamytę visada dainuo
jančią, ir man tada atrodydavo, kad dainos - jos gyveni
mo pasaka. Kokios gražios jos dainelės, dainuotos bro
liukui, sesutei ir man, kai buvome maži. Iki šiol ausyse
skamba jos lopšinė „Aa aa aaa, zuikis vaiką lingavo“. Ar
ba mus mažus taip džiuginusios žaidinimų dainelės „Viru
viru košę“, „Šarkele, šarkele, keli tavo vaikeliai“, „Kur bu
vai, katinėli“, „Krės, krės varškės“, „Čyru čyru, duok pipi
rų“, „Gidu gidu katukes“ ir kita-„Gidū gidu gidukū“. Pas
taroji niekur daugiau ir niekada negirdėta, tokia smagi,
kelianti šypseną ir tarsi džiovinanti gailią nuoskaudos aša
rėlę:
Gidū gidū gidukū,
Keps močiutė gaidukų.
Bus dukrelei sparniukų,
O sūneliui kakliukų,
O tėveliui skilviukų,
O mamytei šlauniukių,
O tetulei kojukių,
O dėdukei galviukų.
Mamytė dainuodavo ir apie savo gimtąjį Armoniškių kai
mą:
Armoniškių kaimas
Yra labai slaunas,
Tarp vandenų stovi
Lygiai kaip ir Kaunas.
O kitoje nuotaikingoje dainoje (oliavime) buvo pašie
piami Trobiškių kaimo anapus Šešupės piemenys:

Tie trobiškiai raganiškiai,
Vai o...o...o...olia,
Turi būdą jie ir dūdą,
Vai o...o...o...olia,
Turi vaiką jie nesveiką,
Vai o...o...o...o...olia,
Galvoj randas, šiknoj sprandas,
Vai o...o...o...o.
Tą priedainį „vai o...o...o...oliaMmamytė dainuodavo,
smaguriu pirštu drebindama į gerklę, ir išeidavo garsas,
kurio nemokėjau imituoti, lyg mišinys treliavimo ir raliavi
mo.
Mamytė dar dainuodavo „Vai tu rugeliu, „Vai skauda
skauda“, „Augo kaime mergelės“, „Vaikščiojau, vaikščio
jau“, „Vai tu motinėle širdele“, „Trijų seselių jaunas brole
lis“, „Statyčia laivelį“ ir daugybę kitų dainų. Daugumą jų
įsiminiau visam gyvenimui, jos buvo su manim ir šviesiau
siom, ir juodžiausiom gyvenimo valandom.
Kartais ji liūdnai prisimindavo savo motiną šios kažka
da dainuota daina:
Dunojau, dunojau,
kraštai išsilieję,
sena Kubilienė
Ašaras lieja.
Mamytė ypač mėgdavo dainuoti su mano sesute Janute, turėjusia absoliučią klausą ir gerą balselį. Kai norė
davau prisidėti prie jųdviejų, sakydavo, kad aš tik kliu
dau.
Mano tėvai buvo apsišvietę žmonės, todėl dar nemo
kėdama nei rašyti, nei skaityti, iš mamytės ir tėvelio pasa
kojimų jau žinojau Lietuvos istoriją, mokėjau daug dainų,
eilėraščių ir pasakų. Labiausiai traukė dainos. Mamytės
nepriimta kartu dainuoti, išeidavau į laukus ir kartodavau
tas dainas, kaip buvau išmokusi. Vėliau, per vasarų atos
togas parvažiavusi iš Kumečių gimnazijos, klausydavau
si, kaip laukuose dainuoja darbininkai, ir tas dainas užrašinėdavau.
Mamytė išugdė mano sieloje ne tik meilę dainoms, bet
ir meilę nepriklausomai Lietuvai, jos sostinei Vilniui. Bu
vome neseniai grįžę iš Rusijos, kur pasitraukę gyvenome
karo metais, ir įsikūrėme Kaune, kur iškilmingai švęstos
pirmosios Lietuvos Nepriklausomybės metinės-pirmoji
mano Vasario 16-oji! Štai kaip tą nuostabią šventę vėliau
prisiminiau savo „Dienoraštyje“:
„Tai nepaprasta diena, didelis džiaugsmas, išsvajota
tėvelių šventė. Tą šaltą rytą mes šiltai apsirengę nuėjome
į aikštę, kurioje buvo susirinkę daugybė žmonių. Klausė
mės nuostabių kalbų, skelbiančių džiaugsmą-Lietuvos
nepriklausomybės atgavimą. Po šimto su viršum metų Lie
tuva vėl laisva, nepriklausoma valstybė, nusikračiusi Ru
sijos priespaudos! Mamytė tyliai man šnibždėjo: „Gražy
te, mes turėsime lietuviškas mokyklas, savo kariuomenę,
savo valdžią!“. Orkestras grojo Lietuvos himną, minia gie
dojo tuos tarsi šventus maldos žodžius „Lietuva, tėvyne
mūsų“. Džiaugsmo ašaros mamytei riedėjo per skruos
tus ir šalo ant palto, kojos stingo giliame sniege, bet mes
vis stovėjome ir klausėmės pilnų pasiryžimo, vilties ir
džiaugsmo kalbų. Tada aš pajutau nepaprastą meilę Lie
tuvai, supratau, ką reiškia tautos laisvė, kuri brendo ir au
go metų metais žmonių širdyse, jų mintyse, darbuose,
tėvų sielose, troškimuose. Štai tie siekimai, svajonės ta
po realybe“.
Tais pačiais 1919 m., parengta studentės Elzytės (pra
džios mokyklos man neteko lankyti, nes gyvenimas mus
kilojo iš vietos į vietą), išlaikiau egzaminus į pirmąją Kau
no valstybinę (vėliau „Aušros“) gimnaziją. Tada Lietuvą

ištiko skaudus smūgis -1920 m. spalio 9 d. Lenkijos ka
riuomenė nuo jos atplėšė Vilnių. Mamytė, atsimenu, pa
sakė: „Kai pagaliau Lietuva tapo laisva, nepriklausoma,
lenkai užgrobė mūsų sostinę Vilnių, išplėšė Lietuvos šir
dį“. Tie mamytės žodžiai, meilė Lietuvai paliko man gilius
įspūdžius. Suasmeninta, tarsi gyva esybė - Lietuva su
išplėšta širdimi. Jos skausmas ilgai manęs nepaliko, aš
su juo augau. Ir kaip nepajusi to prarastojo Vilniaus skaus
mo, jeigu keli mūsų gimnazijos mokiniai stojo savanoriais
kovoti prieš lenkus. Vincas Dovydaitis buvo lenkų pašau
tas bažnyčios šventoriuje, mirė nuo žaizdų. (Tuo metu jo
brolis, Pranas Dovydaitis, buvo gimnazijos direktorium.)
Vincas buvo pašarvotas gimnazijos patalpose. Mes ver
kėme, liūdėjome, tarsi būtume netekę tikro savo brolio,
žuvusio už Lietuvą, už Vilnių. Tokia brangi jam ir mums
toji Lietuva, už kurią jis paaukojo save. Buvo nepaprastai
graudi visos gimnazijos eisena - jį lydėjome į kapus.
Mūsų gyvenime viskas pradėjo taip greitai keistis, kad
aš nespėjau susigaudyti. Buvo parduota cukrainė Kaune
ir Kuktų kaime gražus ūkelis. Tėvelis išnuomavo iš grafo
Aleksandro Tiškevičiaus Išlaužo dvarą. Jis tuoj nuvažia
vęs tvarkėsi, ir mes dar prieš žiemą ten turėjome persikel
ti.
Išlaužo dvaras - prie plento tarp Kauno ir Prienų paki
lioje vietoje, 350 ha žemės su gerais trobesiais. Didelis
baltas mūrinis namas pastatytas aukščiau negu kiti dva
ro trobesiai. Tie grafo rūmai su plačiais, kiek aptrupėju
siais laiptais, didelėmis gonkomis tarp keturių stambių ko
lonų, laikančių antro aukšto (tokio pat kaip gonkos dy
džio) balkoną, išdidžiai žvelgė į mus, vaikus, arkliais atvy
kusius su mamyte ir aukle šaltą vėlyvo rudens dieną. Kau
kė vėjas, lankstė belapius medžius.
Užlipę laiptais, įėjomę pro dideles medines drožinėtas
duris į didelį, beveik tamsų prieškambarį, iš kurio laiptai
vedė į antrą aukštą. Iš to prieškambario mes vėl pro stam
bias duris įėjome į didžiulę parketo grindimis salę - tai
valgomasis!
Viduje kambario stovėjo ilgas storomis drožinėtomis ko
jomis stalas, kėdės. Sienoje įmūryta drožinėto medžio du
rimis indauja-bufetas. Ties kambario viduriu, prie sienos,
tėvelio rašomasis stalas, prie kitos sienos sofa ir sieninis
judančia svyruokle laikrodis.
Sutemus į tą prieangį-holį buvo baisu net duris pra
verti, tarsi jame slypėtų iš visų girdėtų pasakų sugužėju
sios nematomos dvasios. Tuo labiau, kad parko dalyje,
kaip tik už neapgyvento namo pusės, buvo keletas supil
tų kapų, tarp jų pora su pasvirusiais kryželiais. Ten esą
palaidoti žuvę vokiečių kariai.
Čia, tuose grafo namuose, keitėsi, blėso mano vaikys
tės ir jaunystės metai. Aš pradėjau jaustis vieniša. Janutė
su Algučiu turėjo auklę, man su jais nesinorėjo būti. Aš
miegojau valgomajame ant sofos prie sienos, už kurios
buvo tėvelių miegamasis. Gerai, kad jie buvo arti, tokie
man geri, mylimi. Ypač tomis mėnesienos naktimis, kai
nenoromis prisimindavo pasakos žodžiai: „Mėnesiena
kaip diena, joje triūpas su pana“. Bet kartais girdėjau juos
naktimis barantis ir mamytę garsiai raudant... Čia pat už
tamsaus prieangio-tušti kambariai, už jų kapai ir Lietuva
tartum gyva esybė su išplėšta širdimi, tarsi mane šaukė.
Neramino naktimis sieninio laikrodžio takšėjimas ir dus
liai mušamos valandos. O tos žiemos naktys tokios ilgos,
slegiančios. Visi miega. Užsidegdavau kartais žvakę, pa
imdavau ką nors paskaityti, kol užmigdavau. Ir atėjo tada
paguodos, pagalbos ieškojimas maldoje. Savo maldose
prašydavau dievo suteikti tėveliams santaiką, pagelbėti
Lietuvai.
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O rytą atsikėlusi, jaučiausi pavargusi. Aš vis sirgulia
vau, nuolatos vakarais man kildavo temperatūra. Mudvi
su Janute dar susirgome tymais. Atrodė, viskas praėjo,
bet aš dar susirgau angina, gerklės uždegimu, po to dar
nusilpau, ir daktaras patarė bent pusmečiui nutraukti
mokslą. Labai buvo man gaila palikti gimnaziją ir drau
gus. O tėveliai rūpinosi, kad aš vis nestiprėju, blogstu.
Dieną mamytė vis triūsdavo, rūpinosi šeimininkavimu,
megzdavo, verpdavo juodų avių vilnas (Išlauže buvo po
ra juodvilnių avių). Mamytė, bet ką dirbdama, vis dainuo
davo. Čia, Išlauže, tos dainos buvo lyg jos pačios gyveni
mo atspindys: kai kurios linksmos, kitos labai graudžios.
Pastarąsias aš atsigulus mintyje kartodavau verkdama-kaip „tėvelis dukrelę skandino“ ar „Verkiu naktį, šau
kiu dieną, tu Lietuva mano miela“. Be to, mamytė dainuo
davo seniai žinomą „Bijūnėlis žalias“, bet manau, kad ji
pati pridėjo kelis punktus:
Kai aš jauna buvau,
Tai vis mislydavau:
Gerai, gerai toms gyventie,
katros vyrus turi.
Kai apsiženijau,
Tai aš dažinojau,
Koksai yra gyvenimas
Ženotame stone.
Kasdien prakeikimas,
Lementavojimai,
Ėda graužia vyras galvą
Spakainasties nėra.
Kad aš primanyčia,
Tai atsiženyčia,
Aičiau, aičiau kraštan
svieto
leškotie ramybės.
O kai aš perėjau
Per Lietuvos žemę,
Niekur nėra ir neradau
Dėl savęs ramybės.
Graudi buvo ir kita mamytės mėgstama daina:
Aina duktė per dvarelį,
Taip graudžiai verkdama,
O močiutė paskui jąją
Aina ramydama.
-O i močiute, motinėle,
Užtark nors žodelį,Tu pabark, pamokyk,
Tą šelmį bernelį.
-Jam nemačys nė barimas
Anė mokinimas,
Tik, dukrele, bus sunkesnis
Tavo gyvenimas.
Aš įsivaizduodavau mamytę tąja nelaiminga dukrele.
Ji tikriausiai ieškodavo paguodos dainose.
Niekuomet nemėgau žaisti dar maža būdama su puoš
niomis lėlėmis, patiko man arkliai, turėjau medinį sūpuoklinį arkliuką. Išlauže nueidavau į darbinių arklių tvartą, pa
dėdavau darbininkui šerti arklius. Patiko man nedidelis
bėras arkliukas-„mano Bėriukas“, nunešdavau jam kar
tais duonos gabaliuką, paglostydavau.
Vieną šaltą žiemos dieną nuėjau pažiūrėti į kalvę. Buvo
įdomu, kaip pučiamos dumplės ir raudonose įkaitusiose
anglyse kaitinamos pasagos arkliams kaustyti. Tuo laiku
kaustė kalvis „mano Bėriuką“.
Aplinkui beslampinėdama sušalau ir nuėjau sušilti į ne
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toli esantį darbininko butą. Viduje senutė dainavo, triūs
dama apie židinį, kažkokią man žinomą dainą. Aš jai pri
tariau ir pasakiau, kad moku dainų, kurias dainuoja ma
mytė. Pagaliau ji uždainavo „Buvo boba Vilniuje, gal bu
vo, gal nebuvo“. Daina buvo kitokia! Čia minimas Vilnius!
Lenkų nuo Lietuvos išplėštas Vilnius! Kitą dieną aš pas ją
nuėjau ir užrašiau tą dainelę ir dar kažkokią kitą, man ne
girdėtą. Nuo to laiko pradėjau užrašinėti dainas, atidėda
ma tas, kuriose minimas Vilnius. Man grįžo ramybė: užrašinėdama dainas, aš tarsi paguodžiu tą mylimą, išplėšta
širdimi Lietuvą.
Mokydamiesi penktoje ar šeštoje klasėje, mes, penki
klasės draugai (Kostas Avižonis, Zenonas Blynas, Leo
nardas Dargis, Jurgis Dovydaitis ir aš) įsteigėme „Tėvy
nės pažinimo kuopelę“.Kuopelės įsteigimo metu Kostas
Avižonis jau turėjo surinkęs ir gražiai susagstęs visokių
smulkių archeologinių nuolaužų. Aš džiaugiausi gavusi iš
istoriko archeologo R Tarasenkos laišką, kuriame jis ver
tina dainų rinkimą ir skatina rinkti įvairių rūšių tautosaką
bei duoda nurodymų, kaip ir ką rinkti. Mes raginome jau
nesnių klasių mokinius tai daryti vasaros atostogų metu.
Surinktą medžiagą įteikdavome istorijos mokytojui Povi
lui Spudui. Kartą gimnazijoje suruošėme surinktos tauto
sakos parodą, prie kurios prisidėjo vyresnės klasės Algir
das Jakševičius (šaunus jaunuolis) savo grafikos darbais,
padėjo mums gražiai sutvarkyti visą parodą.
Labai įdomi buvo mūsų kuopelės steigėjų viena eks
pedicija prie plento tarp Išlaužo ir Kauno, kai ant kalnelio
prie Jiesios upės ir plento aplankėme senus apleistus ka
pus. Ten buvo suvirtę ant žemės žole apaugę, supuvę
gražiausių koplytstulpių likučiai, dalį jų surinkę įteikėme
istorijos mokytojui.
Tėvai džiaugėsi tokia mano veikla ir porą kartų buvo
atsiuntę darbiniką su pora arklių ir ilgadrobynėmis, kad
galėtų kuopelės narius nuvežti apžiūrėti kokį istorinį pa
minklą ar piliakalnį netoli Kauno. Kartą su nedidele gru
pele drauge vežimu važiavo ir mūsų istorijos mokytojas
R Spudas. Kartais išvykdavome ir dviračiais.
Gimnaziją baigiau 1927 metais pasiryžus studijuoti Kau
no Vytauto Didžiojo universitete tautosaką, bet gyvenimo
kelias pasuko mane,kita kryptimi-man buvo lemta baigti
Grenoblio universiteto teisių fakultetą. Tačiau kiek mano
jėgos leido, stengiausi prisidėti prie tautosakos rinkimo ir
liaudies dainų leidimo.
Karo negandų su šeima (vyru ir dviem dukrom-penkerių ir septynerių metų) nublokšta į Vokietiją, į Freiburgą,
be galo ilgėjausi Lietuvoje likusios mamytės. Raudoda
ma dainavau jos dainas ir vakarais ėmiau jas užrašinėti.
Pažįstami (dr. J. Balys, V. K. Jonynas, A. Rannitas) ragino
kaip nors jas išleisti. Pradėjau teirautis, kokios būtų gali
mybės. Paaiškėjo, kad leidėjų atsirastų, bet, svarbiausia,
reikėjo gauti prancūzų okupacinės valdžios leidimą spaus
dinti ir leidimą popieriui. Visa laimė, kad tenykštis viršinin
kas kultūros reikalams buvo generolas Raymondas
Schmittleinas, buvęs Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
prancūzų kalbos ir literatūros profesorius, šiek tiek mo
kąs lietuviškai. Nuėjau ir išdėsčiau savo reikalą. Pasakė,
kad duos abu leidimus, jeigu aš pasižadėsiu parinkti ir
išversti į prancūzų kalbą lietuvių liaudies karo dainų, mi
ninčių prancūzus, taip pat keletą mitologinių dainų. Jis
taip pat pasakė man brangius žodžius, kad lietuvių liau
dies dainos-kaip brangūs perlai, kuriuos reikia duoti
pažinti pasauliui, o ne laikyti tik tai sau. Prižadėjau, ir
prasidėjo mano neapsakomai sunkus darbas, nes dar
dėsčiau prancūzų kalbos kursuose, vėliau dirbau sociali
nio skyriaus vedėja prie okupacinės prancūzų valdžios.
Ieškojau dainų Freiburgo archyve, per atostogas - po

lietuvių kolonijas Vokietijoje. Surinkau 150 dainų ir pradė
jau versti j prancūzų kalbą. R. Schmittleinas žadėjo pare
daguoti kalbą. 1948 m. išėjo „Dainos. Vieux chants lituaniens“ su dr. J. Balio įžanga ir A. Rannito straipsniu pran
cūzų kalba. Melodijas užrašė A. Germanavičius. Knyga
buvo didelio formato, V. Petravičiaus gražiai iliustruota. Joje
tilpo 93 mamytės mėgstamiausios dainos. Vokiečių lei
dykla man atidavė pusę leidinio tiražo.
Netrukus (1950 m.) atėjo mums skirtas laikas emigruoti
j Ameriką. Susidėjome tas knygas, šeimos drabužius, su
mėtėme nebaigtus tvarkyti dainų rankraščius-su tokiu
materialiai beverčiu turtu atvykome į Ameriką. Čia parda
vinėjau atsivežtąsias knygas po du dolerius.
Įsikurti Amerikoje nebuvo lengva. Apsistojome pas
anksčiau emigravusį brolį, ieškojome darbo. Aš buvau pri
imta j mėsos konservų pakavimo įmonės naktinę pamai
ną, o vyras iš pradžių dirbo stalių dirbtuvėje, paskui krautuvės sandėlyje. Vėliau susiradau dieninį darbą siu
vykloje. Po kurio laiko vyras, kaip buvęs tarptautinės tei
sės profesorius, gavo darbą Vašingtono Kongreso biblio
tekoje. Mes persikėlėme į Vašingtoną. Aš dirbau Mašinis
tų unijoje, kol pagaliau pradėjau dirbti „Draugo“ kores
pondente JAV Valstybės Departamente, vėliau —Kongre
se ir Baltuosiuose Rūmuose-buvau priimta j šių instituci
jų korespondentų draugijas. Ir Amerikoje nesilioviau do
mėtis lietuvių liaudies dainomis - čia stengiausi įgyven
dinti tylią savo sielos svajonę-išleisti dainų apie Vilnių
rinkinį, tų dainų, kurios man buvo ypač brangios dar vai
kystėje. Rengiant šį leidinį, reikėjo gerokai padirbėti-ne
tik atrinkti dainas, bet jų santraukas išversti į anglų kalbą,
parašyti įžangą, paaiškinimus. Man talkininkavo prof. Pra
nas Skardžius, redagavęs dainų tekstus ir sudaręs jų žo
dynėlį, o mano draugė dailininkė Marija Biržiškaitė-Žy
mantienė gražiai iliustaravo (deja, pirmame leidime buvo
panaudota tik viena iliustracija). Knygą („Vilnius lietuvių
liaudies dainose“) 1970 m. išleido Lietuviškos knygos klu
bas Čikagoje. Vos pasirodžiusi, ji buvo teigiamai įvertinta
spaudoje („Draugas“, „Akiračiai“, „Tėviškės žiburiai“, „Mo
teris“) ir laiškuose, pabrėžiant, kad tai „labai didelis, ne
senstantis ir naudingas Lietuvai darbas“ (dr. J. Žmuidži
nąs). Knyga buvo greit išparduota, prireikė jos naujo lei
dimo, kuris pasirodė 1989 m. (o 1992 m. Vilniuje išėjo tre
čias šios knygos leidimas)-gana puošnus, su visomis
iliustracijomis.
Įsitraukusi į mielą, nuo jaunystės išsvajotą darbą su liau
dies dainomis, o 1971 m. buvau išrinkta Lituanistikos ins
tituto tikrąja nare. 1973 m. šio instituto suvažiavime skai
čiau paskaitą „Žvilgsnis į gyvųjų ir mirusiųjų santykius lie
tuvių tautosakoje“ (ji 1975 m. buvo paskelbta „Lituanisti
kos instituto 1973 metų suvažiavimo darbuose“, išversta į
vokiečių kalbą ir 1979 m. išspausdinta leidinyje „Heimatgruss“). 1981 m. parengiau plokštelę „Motulės dainos“,
įdainuotą Bostono lietuvių etnografinio ansamblio „Sodauto“. Kad nedingtų be žymės dainos, išmoktos iš mamy
tės ir iš kitų dainininkų, kurias nešioju lig šiol savo atmin
tyje ir sieloje, viską, ką prisiminiau, užrašiau ir įdainavau į
kasetes. Žodžiu, padėjau nemaža pastangų, populiarin
dama ir kaupdama užjūryje lietuvių liaudies (ypač-suvalkiečių) dainas. Būčiau laiminga, jei šie mano darbai
galėtų kiek prisidėti prie lietuvių folklorinės literatūros puo
selėjimo.
Dėkoju visiems, kurie paskatinimais, žiniomis, patari
mais ar kitokiu būdu rėmė mano siekimus.
Glenn Dale, M. D., 1992

KNYGOS

Įamžintas dingusio
žemaičių kaimo
atminimas
Septintąjį - aštuntąjį mūsų amžiaus dešimtmetį ma
siškai pradėjus naikinti tradicinį autentišką Lietuvos kai
mą, sodybas kelti į kolūkio gyvenvietes, daugelis senųjų
kaimų prapuolė ne tik nuo žemės paviršiaus, bet daž
niausiai neliko jokių su jais susijusių daiktinių ar rašytinių
paminklų arba ženklų. Tiesa, nemažai informacijos sau
goma “biologiniuose kompiuteriuose“ - ten gyvenusių
žmonių atmintyje. Tačiau žmonės jau išsibarstę po Lietu
vos miestus, miestelius, kaimus, jų atmintį iškraipė nauji
įspūdžiai ir tendencingi prisiminimai. Kai išmirs ir ši liudi
ninkų karta, bus galima teigti, jog visiems laikams dingo
informacija apie daugelį autentiškų Lietuvos kaimų. Tvir
tinimas, kad būdingiausi visų Lietuvos etnografinių sri
čių kaimai architektų, etnografų, tautosakininkų bei pa
minklosaugininkų yra ištirti, aprašyti, o apie tradicinį kai
mą beveik viską žinome, būtų melagingas, nes kiekvie
nas Lietuvos kaimas turėjo ne tiek savitų kai kurių me
džiaginės kultūros apraiškų, bet ypač skyrėsi jų istorinė
raida, žmonių tarpusavio santykiai, įpročiai, prietarai, pa
pročiai.
Tik bent jau iš didesnės dalies Lietuvos kaimų įvairia
pusių žinių gausa padėtų sudėlioti vientisą Lietuvos kai
mo kultūros mozaiką. Tačiau tik keletas dingusių kaimų
susilaukė mokslininkų, kraštotyrininkų ar šiaip savo gy
ventojų ainių dėmesio.
Atrodytų, neįtikėtina, bet maži kaimeliai kartais gra
žiau pagerbiami dėmesiu nei didieji sodžiai. Prie tokių
laimingųjų galima priskirti Skuodo rajone buvusį nedide
lį Budrių kaimą, apie kurį buvęs jo gyventojas, vėliau vi
soje Lietuvoje žinomas kraštotyrininkas, archeologas ir
paminklosaugininkas Ignas Jablonskis parašė gana so
lidžią monografiją*, ir net ekonominės krizės metais ją
ryžtasi išleisti šalies sostinėje. Etnografo V. Miliaus pa
skatintas, autorius daug metų kaupė medžiagą rengia
mai knygai, labai atidžiai ir atsakingai rašė jos tekstą.
Chronologiškai knyga apima laikotarpį nuo seniausių lai
kų iki 1935 metų. Detaliau aprašomas geriausiai įsimin
tas 1917 -1 935 m. laiko tarpas.
Knygą sudaro pratarmė, keturi stambūs skyriai ir pa
baiga. Gale įdėtas trumpas etnografo V. Miliaus straips
nis apie Igną Jablonskį. Pirmasis skyrius skirtas kaimo
istorijai. Iš jo paaiškėja Budrių kaimo pavadinimo kilmė,
sužinoma, kad jo apylinkėse žmonių gyventa dar prie
šistoriniais laikais. Atskiruose šio skyriaus poskyriuose
‘ Jablonskis I. Budrių kaimas.- V, 1993. -19 8 p.
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vertingų žinių rastų daugelio istorinių temų - sukilimų,
rekrūtų ėmimo, knygnešių epochos, pirmojo pasaulinio
karo, nepriklausomybės kovų - tyrinėtojai. Iš profesijos
būdamas inžinierius statybininkas, autorius didelę kny
gos dalį skyrė kaimo architektūrai, atskirai išnagrinėjęs
ir aprašęs daugiau kaip dešimt kaimo sodybų ir trobe
sių, nubraižęs jų planus (skyrius “Sodybos ir pastatai”).
Iš pateiktųjų pati vertingiausia, ypač atkreipianti liaudies
architektūros tyrinėtojo, etnografo žvilgsnį, yra XVIII am
žiaus Jono Šikšniaus sodyba, kaip ir kitos, išlikusi tik
I. Jablonskio brėžiniuose ir aprašymuose. Detalesniam
kaimo materialiosios buities ir dvasinės kultūros, tarp jų
ir papročių, aprašymui skirtas skyrius “Darbai ir buitis”.
Darbai skirstomi j žiemos, pavasario, vasaros ir rudens,
čia aprašomi įrankiai, darbo technologija, įpročiai, pa
pročiai. Atskirame knygos poskyryje supažindinama su
Budrių kaimo žmonėmis - šešiolikos ūkininkų, sodybų
savininkais: pateikiamos jų šeimų biografijos, turėto ūkio
charakteristika, aptariama paties šeimininko bei šeimos
narių būdas ir likimai. Šis poskyris bene labiausiai yra
tikslintas ir papildytas vertingomis žiniomis jau Tautinio
atgimimo laiku bei pirmaisiais nepriklausomybės metais.
Pasirodo, net keturių sodybų gyventojai aktyviai prisidė
ję prie ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo, buvę rep
resuoti (tiesa, nukentėjusių gali būti ir daugiau, nes kitų,
anksčiau iš kaimo išsikėlusių kaimynų likimai autoriui, at
rodo, liko nežinomi.) Poskyryje “Budrių žmonės” apra
šomi ir šeimos papročiai: krikštynos, vestuvės, laidotu
vės. Skyriuje “Pasakojimai” supažindinama su šio kaimo
žmonių burtais, prietarais, tikėjimu antgamtiniais reiški
niais. Nors knygos chronologinius rėmus autorius buvo
nusistatęs iki 1935 metų (t. y. iki paties išėjimo iš kaimo),
tačiau “Pabaigoje” pateikė glaustų, bet gana svarbių ži
nių apie kaimo raidą ketvirtąjį dešimtmetį, per antrąjį pa
saulinį karą, pokariu bei vėlesniais sovietinės okupacijos
metais.
Knygos skaitytojas gali gėrėtis, kad vienas ir tas pats
žmogus gana išsamiai, profesionaliai nagrinėjo įvairias
su kaimo istorija ir kultūra susijusias temas: archeologi
jos paminklus, istorinę kaimo raidą, jo architektūrą, et
nografiją, dorovines ir ekologines žmonių nuostatas. Taip
plačiai tiriamą objektą galėjo aprėpti tik visose šiose sri
tyse nusimanantis, labai apsiskaitęs, asmeniškai visa tai
patyręs, iš vidinio poreikio daug metų studijavęs ir pasi
rinktą dalyką mylėjęs autorius. Nors didžioji knygos da
lis skirta materialiajai kultūrai aprašyti, tačiau visuose sky
riuose pilna dvasinio gyvenimo faktų, kuriuos autorius
pateikė spalvinga publicistine kalba. Vargiai kur kitur taip
vaizdžiai aprašytas rekrūtų gaudymas arba žmonių el
gesys per maro epidemijas. Savo jaunystės žemaičių do
rovines nuostatas autorius pateikia ne patriotiškai didžiuo
damasis, ką nors itin pabrėždamas ar tiesmukai grau
dendamas (ko prisiskaitėme paskutinį dešimtmetį, ypač
Tautinio atgimimo laiku), bet kaip pašalinis stebėtojas.
Asmens veiksmų dvasinius motyvus įpindamas į rūsčios
buities kontekstą, jis tarsi pačiam skaitytojui pagal jo vi
dinius įsitikinimus palieka spręsti, kas gražaus arba bjau
raus būta įvairiuose žmonių poelgiuose, jų mąstysenoje.
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Lygiai skaitant bet kurį - epidemijų, sukilimų, badme
čio, katorgiško darbymečio ar trumpo atokvėpio valan
dų - aprašymą, labiau potekstėje ir be autoriaus pastan
gų iškyla vaizdas apie ikiindustrinės epochos žemaičių
kaimo valstiečių fizinę ir dvasinę ištvermę, “rūsčiai kietą
būdą", neleidusį sugniužti nei dėl sunkios buities, nei per
sunkiausius istorinius išmėginimus.
Žinoma, kaip ir kiekviename, tegul ir labai gerame, bet
didelės apimties darbe galima rasti šiokių tokių prieka
bių. Visų pirma apgailestautina, kad dvasinei kaimo kul
tūrai autorius skyrė mažiau dėmesio negu medžiaginei.
Pagaliau ir materialinės kultūros srityje pasigendame to
kių temų kaip bitininkystė, medžioklė, žvejyba... Ši veikla
paprastai buvo būdinga visiems Lietuvos kaimams. Ka
dangi knyga vadinama moksliniu leidiniu (tokia ji ir yra),
pasigendama įprastos archyvų citavimo tvarkos. Nors
tekste autorius pamini, kokiais archyviniais duomenimis
jis remiasi, tačiau lieka neaišku, kur šiuo metu jo minimi
dokumentai saugojami, be to, nepateikia dokumentų met
rikos. Tarmiškus pavadinimus knygoje išskiria ir paaiški
na, tačiau ne visus. Pavyzdžiui: “rietas” - šlaunis, o kal
bant apie skerdieną, mėsą - ir kumpis (p. 154), “kaišti”
-gremžti (p. 168), “blankos” - storos, iš rąstų išpjautos
lentos (p. 97), “skilos” - pliauskos (p. 98). Nepaaiškin
ta, kas tas “pūras" (saiko matas). Beje, Lietuvoje jų būta
įvairių: vokiškas, Šeduvos, Darbėnų, Rygos, Liepojos pū
rai savo dydžiu buvo skirtingi. Atrodo, kad Budriuose ga
lėjo būti Liepojos arba Darbėnų pūras. Pasitaiko knygo
je pasikartojimų: antai kai kurie jaunimo vakarėlių, gegu
žinių dalykai, aprašomi poskyryje “Klojimų teatrai", pa
kartoti poskyryje “Pasilinksminimai, šokiai, gegužinės".
Nors dabartinio Lietuvos teritorinio administracinio su
skirstymo sąrašuose Budrių kaimas tebėra, tačiau su
I. Jablonskio aprašomuoju bendra tik tai, kad dabartinis
įsikūręs toje pačioje vietovėje. Tačiau tai - jau kitas kai
mas su kita buitimi ir kultūra. Septintojo - aštuntojo de
šimtmečių kaimo “urbanistinis perversmas” buvo pirmas
atsitikimas per visą tautos egzistavimo laikotarpį, kai tauta
ėmė masiškai apleisti tūkstantmetę savo buveinę - agrokultūrinę aplinką, kaimą ir pradėjo adaptuotis svetimo
je miesto aplinkoje. Budrių likimas nėra savitas nei Že
maitijoje, nei apskritai Lietuvoje. Tokio likimo kaimų šimtai. Galima nebent apgailestauti, kad iš jų tik vienas
kitas turėjo savo tyrinėtoją arba metraštininką. Tolstant
nuo paskutinių tradicinio kaimo gyvenimo metų knygos
“Budrių kaimas” vertė didės. Tuo labiau, kad visos etni
nės kultūros liekanos šiandien yra ant naujo išbandymo
slenksčio - įsigalinčios pseudokultūros, kuriai neturime
imuniteto.
Daug metų triūsęs prie aptariamo darbo, pats auto
rius išleistos knygos jau neišvydo. Mirė, eidamas aštuo
niasdešimt pirmuosius metus, 1991 -ųjų gruodžio 6 die
ną, palaidotas senosiose Kretingos kapinėse.
Prie knygos mokslinio parengimo ir išleidimo daug pri
sidėjo etnografas, habilituotas daktaras Vacys Milius, kny
gos išleidimo finansavimu rūpinosi Lietuvos kraštotyros
draugijos taryba, išleido “Mokslo” leidykla.
Petras KALNIUS

RENGINIAI

DIDYSIS SUSIBŪRIMAS
Pasaulio lietuvių dainų šventės direktorius
Juozas MIKUTAVIČIUS apie šventę ir jos rengimą

- Aš vis prisimenu praeitą, 1990-ųjų metų dainų šventę,
tą nuotaiką, kuri buvo apėmusi ne vieną žmogų, tokią kritiš
ką. Didžiausia dainų švenčių nuodėmė, nenuplaunama gė
da atrodė ta, kad jos po Lietuvos okupacijos nebuvo sunai
kintos, nebuvo sutriuškintos, —atvirkščiai, kaip tik panau
dotos, kartu su meno saviveiklos organizavimu, naujajai san
tvarkai tvirtinti. Bet laikas gydo visas žaizdas, ypač pastarieji
ketveri metai. Visuomenei dar kartą priminta dainų švenčių
istorija, 1924-ieji —pradžia. Šį kartą sulaukėme ir visų norė
jusių atvažiuoti pasaulio lietuvių.
Negalimjuk nuolat kamuoti savęs politiniais kivirčais, ma
terialinių nepriteklių apmąstymu etc. Reikia žmogui bent
akimirką atsikvėpti. Mažai pirkom, bet šventė buvo gera. Šį
kartą mes visi tikrai laimėjom —truputį pasimokėm švęsti.
Ir esminių priekaištų lyg negirdėti. Bet gal tik taip atrodo?
- Iš tiesų. Abejonės, kilusios dar prieš 1990-ųjų dainų
šventę, buvo susijusios su praeitimi. Bet buvo ir kitų priežas
čių - į valdžią ką tik buvo atėję nauji žmonės, kuriems atro
dė, kad jie viską žino - ką, kaip daryti. Tarytum patys nebū
tų gimę, užaugę ir išsimokslinę dar sovietinėje Lietuvoje, jie
mums sakė, jog esame šiokie tokie ir anokie, jog nieko ne
benuveiksime gero, jog laikas mums pasitraukt... Betgi jau

1990 metų dainų šventei buvo rengiamasi iš esmės kitaip jau tada buvo ruošiamasi šią šventę atimti iš valstybės kon
trolės, ir tai yra didelis Lietuvos liaudies kultūros centro dar
buotojų indėlis. Šios idėjos neatsisakėme ir vėliau —pasitel
kėme visuomenines organizacijas: Chorų sąjungą, Choreo
grafų sąjungą, Kanklių draugiją, Folkloro draugiją, pavie
nius asmenis. Taip buvo sudaryta visuomeninė taryba iš apy
tikriai dvidešimt penkių asmenų. Toliau buvo plėtojama min
tis, kad dainų šventę reikia rengti be ypatingų ir specialių
nurodymų, svarstoma, kaip savarankiškai, be Kultūros ir švie
timo ministerijos pagalbos, galėtume tai padaryti.
Betgi vieną gražią dieną sukvietė mus į Ministeriją ir pa
reiškė, jog rengėme eklektiškas dainų šventes, o dabar jie
stengsis išgrynint. Sakė, —jei norit, renkit, bet remsime jus
tik moraliai; va, jei rengs kiti žmonės, - tai remsime ir mo
raliai, ir materialiai. Problema buvo tik ta, kad tų kitų žmo
nių taip ir neatsirado. Taip mes ir sugrįžom prie šio darbo.
Idėja surengti Pasaulio lietuvių dainų šventę iškilo būtent
toje visuomeninėje taryboje. Kai kurie elementai, užfiksuo
ti tai tarybai dirbant, buvo įgyvendinti. Bet be pajuokos vėl
neapsiėjome. Ministerijos žmonės mus gėdijo, na, maždaug
taip: kvaileliai, į kokį kraštą jūs juos velkate, kur priimsite,
kokie mūsų tualetai, koks pragyvenimas...
—Kuriais metais tai buvo?
—1992-aisiais.
- Tai ta idėja gimė Lietuvoje, pas mus?
- Lietuvoje. Užfiksuota visuomeninės tarybos dokumen
tuose. Mes apsisprendėme. Noriu pridurti, kad tarybos dar
be dalyvavo ir Kultūros ir švietimo ministerijos deleguoti
žmonės. Po to, kai apsisprendėme, Kultūros ir švietimo mi
nistras D. Kuolys kelionės po JAV metu susitikinėdamas su
lietuviais aptarė su jais mūsų idėją ir parvežė sąrašą žmonių,
su kuriais turėtume bendradarbiauti.
... Kas jiems šovė į galvą nepasitikėti mumis, —iki šiol
nesuprantu. Tarybą paleidus, mėnesiai bėgo, ir vienas, ir ki
tas, ir... ketvirtas, o darbas - nė iš vietos. Na, tada sujudo
visuomeninės organizacijos, daugiausia Chorų sąjunga. Ne
turėdama kito kelio, Ministerija tą klausimą išsprendė val
diškai: žodžiu pareiškė, be jokių raštiškų įsakymų ir kt., jog
tu, Mikutavičiau, dabar būsi šventės direktorius ir tvarkykis.
Manau, kad buvusio ministro D. Kuolio neapvyliau.
O paskui reikalai pajudėjo. Susikvietėme dirigentus, ba
letmeisterius, visuomenės veikėjus. Daug diskutavom, daug
šnekėjomės. Paskelbėme scenarijų konkursus...
- Visoms dienoms?
—Ne, šokių. Dar tarybos iniciatyva paskelbė Kultūros ir
švietimo ministerija. Pasiūlymų gauta apie aštuonis devynis.
Ne visi atitiko keltas sąlygas, nebuvo išbaigti. Bet nieko, mus
domino ir pavienės idėjos, net detalės, kurias būtų galima
panaudoti. Taip vėliau ir padarėm, garbingai atsiskaitę su
idėjų autoriais.
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Nuotrauka atminčiai - šventės kūrėjai 1994 m. liepos 6 d. po šventės vėliavos pašventinimo ir regalijų
įteikimo ceremonijos Meno darbuotojų rūmuose.
Viliaus JASINEVIČIAUS nuotr.

—O kas parengė kitus scenarijus?
—Nusprendėm paskirti meno vadovus, irjie pradėjo dirb
ti. Pavyzdžiui, choreografai vėl paskelbė mažytį konkursą.
Laimos Kisielienės pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu,
ji ir tapo meno vadove. Visos šventės dienos buvo rengia
mos gana demokratiškai. Žmonės pastoviai rinkosi į pasita
rimus ir labai kruopščiai viską svarstė, stengėsi panaudoti
įvairias siūlytas idėjas. Tam tikra prasme tai buvo kolektyvi
nis darbas. Pradinės koncepcijos smarkiai kito. Pavyzdžiui,
besiruošiant šventei kilo mintis surengti dainų dieną Kaune,
- ir nesigailim. Mąsčiau ir apie Klaipėdos kraštą, kokį nors
renginį tautiniam sąjūdžiui, susibūrimams ant Rambyno kal
no paminėti, bet paskui nusprendėm, kad nesugebėsim tiek
daug aprėpti. Apsiribojom Vilniumi ir Kaunu.
—Ansamblių vakarui irgi panašiai ruoštasi?
—Jų situacija buvo keblesnė. Ir tardamiesi drauge su ta
ryba, ir vėliau, tarybą paleidus, mes jiems šventėje niekaip
nerasdavom vietos. Kodėl? Todėl, kad orientavomės į pa
saulio lietuvius, į 1924-uosius metus, —tarpukariu tokių an
samblių nebūta. Mes norėjom paminėti 70-ies metų jubilie
jų, pabrėžti tai, kas jau buvo susiformavę tarpukario Lietu
voje. Bet ne vien tai... Daug priežasčių... šleifas dar nuo tų
laikų, kai pas mus buvodavo Aleksandrovo ansamblis. Daug
kritikos, daug piktų žodžių buvo pasakyta apie dainų ir šo
kių ansamblius. Be to, ir žmonių, pasiryžusių ką nors keist,
daryt, tuo metu neatsirado. „Lietuva“ buvo užsiėmusi savo
reikalais, kiti ansambliai tylėjo. Atsirado tuštuma. Iš vienos
pusės, ansambliai bijojo, gal nedrįso esant tokiai atmosferai
pareikšti savo pozicijos, antra vertus, tie, kurie modeliavo
šventę, irgi nebuvo jais sužavėti. Ir po 1990 m. dainų šventės
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ansamblių vakaras buvo įvertintas nekaip. Gilėjo įsitikini
mas, kad ansamblių vakaras, jei vyktų, turėtų būti kitoks.
Kultūros ir švietimo ministru paskirtas Dainius Trinkūnas
ansamblių vakaro problemos neaštrino. Pareiškė, jog pasiti
ki mūsų nuojauta, jog viskas priklausys nuo mūsų sugebėji
mų. Tada ir patys ansambliai atkuto. Pradėjo pas mus rink
tis, svarstyt, iškėlė į meno vadovus Vidą Aleksandravičių.
Nuomonių būta labai įvairių. Mums, pavyzdžiui, kėlė abejo
nių pagonybės atvaizdavimo išraiškingumas. Bet nenorėjom
itin jų, kaip ir kitų, kontroliuoti ar reglamentuoti. Manau,
atėjo laikas pasitikėti žmonėmis. Jų darbas, jų - rezultatas.
—Ar pasaulio lietuviai prisidėjo prie meninės koncepci
jos kūrimo?
—Mes buvom pasirengę bendradarbiauti kaip lygūs su
lygiais. Juk laukėme jų ne kaip svečių, o kaip Lietuvos da
lies. Pasiūlėm, suprantama, keletą variantų —pasirodyt pa
gal žemynus, vienaip ar kitaip susijungus. Siūlėm patiems
nuspręsti, pareikšt pageidavimus. Man atrodo, kad pasaulio
lietuviai padarė, ką galėjo. Jie pasirinko šį variantą - jung
tinį, kaip prieinamiausią. Jeigu dabar jiems atrodo, kad kaž
kas buvo ne taip, kaip norėta, tai gal dėl jų pačių nepatyri
mo, ar jėgos buvo neapskaičiuotos. Pavyzdžiui, jie norėjo la
bai gerai pasirodyti Dainų dienoje, bet jų gyvenimas kitas ne visi choristai galėjo atvažiuoti, ne visi panorėjo —pasi
keitusi valdžia daugeliui kėlė nerimą. Bet šokių dienoje jie
parodė, ką turi geriausia, ir pakankamai daug dalyvių —pen
ki šimtai vienu metu.
Rengiant kitas dainų šventes, manyčiau, bus surastas ge
resnis variantas. Gal ne toks oficialus. Dalykas tas, kad ne
visi lietuviai, gyvenantys skirtinguose žemynuose, skirtingo-

se šalyse, nori tarpusavy vieny
tis, priklausyti vienai bendrai iš
eivijai. Pavyzdžiui, Australijos
lietuviai gana tiksliai suformu
lavo, kad nori integruotis tiesio
giai į Lietuvą.
Rengti kitas šventes bus žy
miai lengviau, nes mes dabar
jau pažįstame vieni kitus. Kar
tais per daug jėgų išeikvodavo
me ieškodami žmonių oficialiu
keliu, per instancijas. Dabar
mums lyg aišku, kas tikrieji ly
deriai, su kuo tiesiogiai ben
drauti. Ir chorus jau pažįstam,
ir šokėjus. Ir nepatiklumas
tirpsta..,
—Ar Australijos lietuvių tam
tikras savarankiškumo siekis
pasireiškė ir tuo, jog jie prieš
šventę papildomai koncertavo?
—Norint koncertuoti, reikia
turėti gerų atlikėjų. Iš visų at
važiavusių ansamblių ir chorų
tai buvo solidžiausia delegacija
(devyniasdešimt penki žmo
Muzikantai. Folkloro diena Sereikiškių parke.
nės). Žinant, kad Australijoje
gyvena apie 10 tūkstančių lietuvių, tai daug. Be to, ne visi ir va. Matyt todėl, kad jie nutolę ne tik kultūros požiūriu nuo
atvažiavo. Australijos lietuvių kultūrinės tradicijos gilios. Jie JAV ir Kanados lietuvių, bet ir dėl geografinės padėties.
—Iš Pietų Amerikos sulaukėme tik Argentinos lietuvių.
taip pat rengia savo dainų šventes, paprastai renkasi per Ka
—Taip. Be to, jie tik paskutiniu momentu pareiškė norį
lėdas, rengia kultūros dienas, daro apžvalgas. Taigi jų noras
prisistatyti truputį kitaip, pabrėžiant, jog jie - lietuviai iš atvažiuoti. Iš pradžių planavo dvi šokėjų grupes po dvide
Australijos, man visai suprantamas. Tai aktyvūs žmonės, la šimt žmonių ir dar kažkokią grupę, bet atvažiavo tik trisde
bai prisirišę prie lietuviškos dainos ir šokio. Mums ilgai svars šimt septyni, iš kurių penki šoko, penki dainavo, o kiti —
tant įvairiausius variantus, jie vis atsikalbinėjo nenorį su nie kaip turistai. Priežastys suprantamos —Argentina nėra tur
kuo kitu (nei su JAV, Kanados lietuviais, nei su Pasaulio lie tingas kraštas, o kelionė —brangi. Bet tiksliai ir konkrečiai
tuvių bendruomene) artimiau bendrauti, norį tik su Lietu taip ir nežinau, kodėl jie nesusiorganizavo. Dabar daug kas
sako, kad Pietų Amerikoje gy
venantys lietuviai lyg ir toliausiai
nuo mūsų. Jų situacija supran
tama —trūksta mokytojų lietu
viškoms mokykloms, vadovų
meno kolektyvams...
—Be to, seni emigrantai...
—1904—1905 metais —pa
grindinė banga. Šių metų liepos
23 dieną „Susivienijimas lietuvių
Argentinoje“ švenčia 80-ties me
tų jubiliejų. Vėliau emigrantų
lietuvių matyt buvo nedaug. Gal
ir dėmesio lietuviškumui mažiau
skirta. Ateity mūsų pareiga bū
tų pažadinti, sustiprinti jų trau
ką į Lietuvą.
—Iš artimiausių šalių kiek su
laukėm? Ar tiek ir turim sam
būrių?
—Be abejo yra daugiau. Va
iš Rusijos atvažiavo tik grupelė
iš Maskvos. Priežastys objekty
vios: pinigai. Ką gali žmonės iš
Vakarų, to negali iš Rytų. Kita
vertus, mes ir patys nežinom,
kiek, kokių meno kolektyvų ten
Folkloro diena. Vakaronė Katedros aikštėje.
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yra. Gausiausiai atvažiavo iš Latvijos —160 žmonių. Puns
kas, be abejo, jie mums —Lietuvos dalis, žino visas mūsų
problemas, dalyvauja beveik visuose renginiuose. Karaliau
čiaus krašte padėtis kur kas sudėtingesnė —ten lietuviška
veikla dar tik atgimsta.
Bet į Dainų šventę mes neturėtume žiūrėti tik kaip į me
no kolektyvų pasirodymą. Man labai patinka kai kurie šiuo
metu spaudoje publikuojami pasisakymai apie Dainų šven
tę —V. Daunio, R. Ozolo ir kitų. Pagaliau susivokta, kad
Dainų šventė toli gražu ne meninis renginys. Jeigu ir dabar
mus pradėtų analizuoti ir vertinti tik pagal tai, kas buvo dai
nuota ir šokta, kas vienam ar kitam asmeniui nepatiko - tai
būtų nesusipratimas. Reikėtų su
vokti esmę —tai lietuvių susibū
rimas, jų šventė (ne simpoziu
mas, ne konferencija!), vykstan
ti tokia forma, kuri leidžia padai
nuoti, pašokti, pabendrauti, bet
nėra specialus meno demonstra
vimas. Šventė —ne vien dainos.
Tyliai ir ramiai pasiklausyti mu
zikos galima ir kitur. Šventė —
pretekstas mums visiems susitik
ti. Šiame susitikime apie pavir
šutiniškus dalykus nekalbame —
Tėvynė, Lietuva, Dievas, istorija
- tai labai svarbu. Ši šventė —
savitas reiškinys, turintis gilumi
nius klodus.
- Man atrodo, kad svarbiau
sia —jog jau praėjo ketveri ne
priklausomi metai. Mums reikė
jo laiko. Atsikratėm komplekso,
kad bet kuris didelis renginys turi
tarnauti svetimos valstybės sve
timai ideologijai. Mūsų sąmonė
apsiprato su laisve, ir kartu atkri
to daugybė priekaištų. O šioje
šventėje svarbiausia buvo atmo
sfera, žmonių nuoširdumas. Taip
buvo nusibodę savi „kvadratiniai“, vis labiau okupuojantys
Vilnių, jog, kai suvažiavo iš visos Lietuvos, iš viso pasaulio
tiek daug gerų ir gražių žmonių, —minutėlei atsikvėpėme.
Mes dar turim bendruomenės jausmą, norą identifikuotis,
pabūti tarp žmonių, su kuriais gera būti. Folkloro dieną net
gi patetiškos mintys lindo į galvą: lyginau tos dienos nuotai
ką su nuotaika, užgriuvusia po ką tik vykusios Santaros-Švie
sos konferencijos, kurioje pirmąsias vietas buvo užėmusi mū
sų elitą. Ji, atrodo, irgi buvo susirūpinusi Lietuva, aptarinėjo
jos kultūrą, posėdžiavo —bet kodėl gi toks prastas rezulta
tas? Kodėl A. Šliogeris po renginio „Literatūroje ir mene“
kalba apie rutiną, apie tai, jog (kaip ir V. Kukulas) nemylįs
lietuvių ir Lietuvos, nes jos nėra? Betgi kokios Lietuvos jie
nemyli? Ar to etnografinio dzūko iš etnografinio kaimo? Ar
manęs? O gal Jūsų, surengusio šią šventę? Lietuva nėra vie
nalytė - štai tie žmonės, kūrybingi, aktyvūs, gražūs (na ir
kas, kad ne konferencijoms skirti?) —jie tikriausiai Lietuvą
myli, kad ir su bėdom, su problemom. Jų atvykimas netgi
leidžia mums nesibaiminti tuščių gatvių ir agresyvių šešėlių
dvyliktą valandą ir net vėliau ramiai žingsniuoti namo... Tą
savaitę miestas —mūsų...
—Mes, lietuviai, labai nenuoseklūs. Vertindami, teigda
mi ir neigdami. Tarytum kokios bangos mus blaško, tai j vie
ną, tai j kitą pusę.

42

Kad ir konkrečiai: kultūros žmonių būklė per pastaruo
sius ketverius metus. Reorganizacijos skelbiamos ir atšau
kiamos, vėl skelbiamos ir vėl atšaukiamos. Arba —keičia
ma, netrukus atstatoma... Laikymas nuolatinėje įtampoje.
Jei dar kartą tektų išgyventi tokį laikotarpį —neturėčiau jė
gų. Reikėjo pakilti iš didžiulės prarajos. Taip buvo Vilniuje,
taip - rajonuose. Kiek žmonių netekom!
O paskui atėjo laikas, kai viską teko dirbti naujomis, ne
pažįstamomis sąlygomis —ieškoti rėmėjų, sudarinėti sutar
tis, įkurti fondus. Kai pradedi dirbti, tai ir padarai, tačiau
dar 1993 m., dalyvaudamas analogiškoje visų latvių dainų
šventėje ir žiūrėdamas į minias žmonių, baisėjausi —po me

tų tas pat bus ir Vilniuje, ir kaip mes susitvarkysim? Visko
buvo! Ne dėl charakterio savybių buvau parašęs pareiškimą
išeiti iš darbo 1993-ųjų rudenį, —tiesiog nemačiau išeities,
neturėjau jokios atramos, tik save ir savo kolektyvą. Betgi
neišėjau. Suformavom tarnybas, paskyrėm renginių direk
torius, —žmonės pasijuto šeimininkais, ėmė dirbti. Pasitikrinom, kokie kolektyvai tebedirba miestuose ir rajonuose.
Bet spauda atkakliai tylėjo. Informacijos buvo maža, nors...
man atrodo, kad žmonės ir patys netikėjo, kad iš to kas išeis.
Manė, kad kvailių darbas. Man dabar aiškina, jog manė, kad
nieko nevyksta, posėdžių nėra. Atseit Liaudies kultūros cen
tras sugalvojo ir daro.
O šventė praėjo kaip gražus sapnas. Nebent kokios smul
kmenos trikdė —tai mašina laiku kur nors nenuvažiuoja, tai
panašiai.
Be savo žmonių, mes dar globojom 1133 užsienio lietu
vius. Žmonės su pretenzijom. Išvažiavo —ir jokios pastabė
lės!
Didžiausias organizatorių laimėjimas —naujos organiza
vimo struktūros sukūrimas, naujas požiūris ir į renginį.
Vadovaudamas šios šventės rengimui, visada turėjau ome
ny praeitą šventę. Jau tada man atrodė, kad daug ką reikia
daryti kitaip. Dabartinėmis sąlygomis mes taip ir darėm: kuo
mažiau tarpininkų, kuo daugiau laisvės dienų direktoriams,

kuo daugiau improvizacijos. At
eity būtų galima dar laisviau
dirbti.
- Ar daug liko nepatenkin
tų, kad nepateko į šventę?
- Nemanau. Tačiau visi vis
tiek nepateko. Reikėjo gerai pa
siruošti. Tačiau šiais metais mes
stengėmės labai atsižvelgti j ko
lektyvų būklę —juk kai kur va
dovo darbas vertinamas pagal
tai, ar jo kolektyvas pakviečia
mas į Dainų šventę, ar ne. Tai ži
nodami, dėl smulkmenų nepriekaištavom. Svarbu, kad kolek
tyvas geras. Nereikia manyti, jog
jie dirba tik dėl Dainų šventės,
bet ir joje dalyvauti svarbu. Tai
vadovo duona.
- Vadovo - duona, o daini
ninko —saviraiška. Bet irjie nori
parodyt, ką moka.
- Bet kodėl gi tuo nepasi
džiaugus? Tuo labiau, kad jie pa
tys turėjo pasirūpinti, iš kokių pi
nigų važiuot. Dažną savivaldybė
Šokių dienos Žalgirio stadione akimirkos.
parėmė, bet ir kitų rėmėjų ieš
kojo, ir savo pinigus klojo. Taigi ši šventė ne vien valstybės rė, ir pašoko bei padainavo. Tokio žmonių nuoširdumo kaip
tą vakarą Katedros aikštėje dar neregėjau.
lėšomis rengta.
Ir Vingio parke būtų galima laisviau jaustis —dainos gir
- Ateity gal galima padaryti taip, kad visuose renginiuo
dėtos,
žodžiai žinomi, tai kodėl visiems kartu nepadainuoti?
se galėtų daugiau dalyvauti patys dalyviai? Dabar —vieniems
Jei pavargai, paėjėk j šalį, jei nepatinka - eik namo.
koncertuojant, kiti dar repetuoja.
Mums priekaištavo, kad keturias valandas dainuoti Vin
- Trūksta laiko, nes susirenkame tik savaitei. Ypač kai
gio
parke —per ilgai. Anksčiau sakydavo —dvi, kaip kon
labiau pagloboti reikia pasaulio lietuvius. Sunku suderinti.
Būtų gerai, bet ar reikia kelti sau tokį tikslą? Kitas dalykas, certo. Niekaip nesuprantu. Estai seniai dainų dieną dainuo
kad į renginius atėję žmonės aktyviau juose dalyvautų. Šia ja penkias valandas, latviai praeitais metais —tris valandas
prasme man pačiam labiausiai patiko Folkloro diena. Kas keturiasdešimt minučių, po Paulo kalbos —dar trys dainos
norėjo, tas ir su sutiktu kraštiečiu pabendravo, ir alaus išgė apie Latviją. Aš pats dar valandą galėjau ir klausyt, ir dai
nuot. Jei nusibostų —išeičiau.
Nematau čia nieko baisaus.
Bėda ta, kad mes perdaug
santūrūs ir suvaržyti. Reikėtų
atotrūkį tarp atlikėjų ir žiūrovų
kiek galima sumažinti.
Dabar dėl dainų. Jei kam nors
kuri nors daina nepatiktų (o taip
be abejonės bus) —manyčiau, tai
būtų vėlgi nesusipratimas. Turė
kim omeny, kad visos dainos vi
siems žmonėms niekada nepa
tiks. Mes to ir nesiekiam. Mes
tiesiog iškeliam tas vertybes, ku
rios, mūsų manymu, reikalingos.
Ir jaunimui reikia dainuoti tai,
kas jam priimtiniau ir įdomiau.
Vadinamoji fasadinė kultūra
buvo nepatraukli, todėl ne tokia
pavojinga. Vakarų masinė kultū
ra kur kas rafinuotesnė ir pa
trauklesnė, —tad ką mes savojai
pastatysim priešpriešiais? Ką iš
kelsim kaip atramos tašką, kuris
leistų lietuviui jausti savo identi
tetą bet kurioj situacijoj, bet ku
ŠokiiĮ dienos panorama.
riame krašte?
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—Aš vis galvoju, ar tikrai mes tokie nenuoseklūs ką nors
vertindami. Gal, greičiau, gyvenimas ir požiūris keičiasi. Kol
buvo lyškūsdu poliai —profesionalioji kūryba ir mėgėjų veik
la, kuri tuomet tikrai buvo masiškai organizuojama ir valsty
bės palaikoma, tai pastaroji ir buvo laikoma masine kultūra.
O dabar? Ar chorus, folkloro ansamblius, šokių kolektyvus
galima laikyti masiniu reiškiniu? Ir pagal jų gausą, ir pagal
atliekamą repertuarą, ir pagal tam tikrus žmonių gyvenimo
būdo bruožus, jų vertybes? Kultūra darosi įvairesnė. Atsi
randa kitokia masinė kultūra, žymiai masiš
kiau ir stichiškiau besireiškianti, turiu ome
ny tiek polinkį kultūrą „vartoti“, tiek tam tik
rą kūrybą —pavyzdžiui, roką ir kt. Kas kita
—Dainų šventė kaip renginys gali būti pava
dintas ir masiniu.
—V. Jakelaitis siūlė vadinti makrorenginiu.
—Na, tebūnie makro.
—Iš tiesų vyksta kultūros reiškinių diferenciacija, kinta jų prasmė ir reikšmė bendra
me kontekste, kuris savo ruožtu darosi įvai
resnis. Tuo pačiu kyla poreikis save suvokti
ir įvardinti. Etnografiniai ansambliai atlieka
savo krašto folklorą, folkloro ansambliai pa
sirenka įvairų repertuarą. Chorinė muzika akademinis žanras, taip pat renkamasi, ką
dainuot —bažnytinę ar pasaulietinę muzi
ką, nors dažnai tas pats choras dainuoja ir
viena, ir kita. Tarp chorų, dalyvavusių Dainų
šventėje, buvo ir bažnytinių chorų. Šokių ko

būsimiesiems kūrėjams šaltinius. Jeigu kičo yra, tai jis liko
gatvėje.
Būtent tą kultūros įvairovę turėdami omeny ir dainų šven
tės nelaikydami vien mėgėjų sfera, norėjome per šventę su
rengti simfoninės muzikos koncertą Sporto rūmuose. Bet
profesionalai labai griežtai pasipriešino, ėmė įrodinėti, jog
jiems Sporto rūmuose koncertuoti - nesąmonė. Koncertas
įvyko Operos ir baleto teatre. Bet aš pasilieku prie savo nuo
monės. Man atrodo, kad mūsų profesionalusis menas patei

Eitynėse JAV lietuvių delegacija.

Eitynėse. Šventės organizatoriai.

lektyvams taip pat yra pasirinkimas —autoriniai šokiai, liau
dies... Gal tik dabartiniame liaudies mene daugiau elemen
tų, kuriuos nulemia rinka —gaminiai, kuriuos labiau perka.
Rengiant liaudies meno parodą Dainų šventės proga sten
gėmės atrinkti išliekamąją vertę turinčius kūrinius, parodyt
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kiamas labai sustabarėjusiomis formomis. Pasau
lio profesionalai jau se
niai nebijo pasirodyt ne
tradicinėse vietose —per
pasaulio futbolo čempio
natą žymūs dainininkai
puikiai jautėsi ir stadione.
Ir žmonės gerai jaučiasi.
1993 m. latvių surengti du
simfoniniai koncertai
sporto rūmuose buvo pui
kūs —žmonių atėjo be
galo daug, mūsų delega
cijai vos pavyko prasi
brauti.
Dar viena bėda ta, kad
mūsų profesionalai labai
nepakantūs ne tik kito
lygmens muzikai, bet ir
savo kolegoms. Juk jiems
atrodo tragedija petys į
petį atsistoti šalia tokio
pat talentingo atlikėjo
kaip irjie, o, neduok Die
ve, jei šalia talentingesnio!
—Bet kodėl jie taip nusiteikę? Juk kuo kultūra įvairesnė,
tuo gyvybingesnė.
—Atgimimo laikotarpiu buvo kalbama, kad profesiona
lusis menas klestėtų, jei nebūtų mėgėjų.
—Kuo kliudo mėgėjai?

- Pinigų jiems daug reikia. Ir Dainų šventei taip pat. Kai
tarėmės dėl koncerto Sporto rūmuose, vienas išprofesionalų
pareiškė, jog eisiąs pas Prezidentą ir pas opozicijos lyderį ir
įrodysiąs, jog tai nesąmonė. Sakė geriau tuos pinigus (apie
dvidešimt tūkst.) panaudosią kompaktiniam diskui išleisti.
Savo simfoninę muziką, sakė, paskleisim po pasaulį. Neži
nau, ar taip norima menkinti Dainų šventę, ar jos jiems tik
rai nepriimtinos. Bet manau, kad jie daro klaidą.

Dainų diena Vingio parke.

ėjo, kiti prievarta išvaryti, —visaip buvo.
Po šokių dienos Sporto rūmuose įvyko šokių kolektyvų
(pasaulio lietuvių ir Lietuvoje gyvenančiųjų), kurie susidrau
gavo, vakaras.
Dar išskirčiau vakarą „In memoriam“. Nuostabus vaka
ras, itin gilų įspūdį palikęs mūsų tautiečiams. Jame dalyvavo
ir Prezidentas, ir Premjeras. Nežinau, kodėl jo netransliavo
televizija. Gaila. Šis vakaras taip pat rodo, kad mums svarbu
ne tik pašokti ir padainuoti. Žy
miai daugiau idėjų ir įspūdžių
paliko ši šventė. Kad ir pagarbos
žuvusiems Sausio 13-ąją pareiš
kimas Antakalnio kapinėse. Mū
sų tautiečiai, tuos įvykius stebė
ję tik per pasaulio televiziją, re
aliai pajuto ir suvokėjų grėsmin
gumą ir tragizmą. Apsilankę Ra
sų kapinėse —pagarbą tautos at
gimimo patriarchui Jonui Basa
navičiui, mūsų didžiajam daili
ninkui ir muzikui Mikalojui Kon
stantinui Čiurlioniui.
Norėčiau pabrėžti dar vieną,
su renginiais nesusijusį, bet, ma
no galva, labai svarbų dalyką:
prie dainų šventės neturėtų šlie
tis jokios politinės grupuotės, jo
kios partijos. Dainų šventė - ne
politinis renginys. Dainų šventės
rengėjai nenori ir negali įsiparei
goti jokiai vienai partijai. Kai ku
rie dienraščiai prieš šventę mums
priekaištavo, kad atseit „susidė
jome“ su „Lietuvos aidu“. Sakė,
kad tame laikraštyje ir skelbtu-

- Buvo renginių, skirtų ne žiūrovams. Ko
kie įspūdžiai?
—Priėmimas pas Prezidentą —oficialus
reikalas. Mes planavome Prezidento susiti
kimą suvisais šventės kūrėjais lieposū d. Me
no darbuotojų rūmuose. Panašiai kaip Pre
zidentas A. Stulginskis 1924 m., A. Brazaus
kas būtų įteikęs regalijas vyriausiesiems me
no vadovams, būtume plačiau pasišnekėję.
Bet, kadangi liepos 6 d. Prezidentas turėjo
vykti į susitikimą Rygoje su JAV Prezidentu
B. Klintonu, teko apsiriboti trumpu vyriau
siųjų meno vadovų vizitu. Pašnekesys buvo
nuoširdus. Tiesa, Prezidentas nuogąstavo dėl
eitynių, atseit žmonės nuvarginami... Bet,
mano supratimu, šie nuogąstavimai nepagrįs
ti, nes dalyvauti eitynėse neprivaloma. Kas
nori, tas dalyvauja. Bet, kaip matėte —daly
vauja!
Gražus vakaras įvyko Kauno sporto halė
je. Mus vaišino sūriu, alumi, daug dainavom,
šokom. Dalyvavo Prezidentas. Tą vakarą bu
Džiugios Dainų dienos akimirkos. Sveikinami dirigentai.
vo galimybė susitikti su visais išeivijos atsto
vais. Tiesa, jie sakė, kad nenori būti vadina
mi išeivijos atstovais. Siūlė ilgą pavadinimą - lietuviai, gy me savo informaciją... Betgi tiek tarp šventės dalyvių, tiek
venantys už Lietuvos ribų. Sako, kad iš Lietuvos žmonės iš tarp žiūrovų yra įvairiausių politinių įsitikinimų žmonių, ir
ėjo skirtingai, o Uzdila pabrėžė, kad Punsko lietuviai ap visi žmonės mums reikalingi. Dainų šventės rengėjai —ne
skritai niekur neišėjo - gyvena savo žemėse. Tiesa, vieni iš politikieriai.
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Dainos galia.

Tiesa, mes suteikėme partijoms informaciją, kas atvyko,
kur apsistojo. Tai mūsų pareiga. Tačiau politikai turėtų rasti
kitus būdus, vietą ir laiką susitikti su savo bendraminčiais.
- Ši šventė mums suteikė nemaža mokėjimo pasidžiaug
ti, pasigėrėti ir būti nuoširdiems pamokų. Pasaulio lietuviai,
regis, taip pat kai ką atrado nauja. Štai per konferenciją,
kurioje apibendrinta šventė, ne vieną kartą buvo paminėtas
folkloras. Pasaulio lietuviai sakėsi, jog jų jėgos senka, vis sun
kiau suburt ir išlaikyt chorus ir šokėjus. Vienas kitas ir visai
aiškiai suformulavo, jog gal jiems reikėtų grįžti j folklorą, iš
jo pasisemt jėgų.
- Nemanau. Teoriškai - taip. Tačiau tikrovėje jie tų šal
tinių neturi. Protingiausia būtų tai, ką jie dabar atlieka, ir
vadinti folkloru. Tada jie išsivežė būtent tokį palikimą, tokį
ir išsaugojo. Bet aš suprantu Jūsų mintį. Manau, kad Fol
kloro vakaras, kuriame jie dalyvavo, daugeliui atvėrė akis ir
sustiprino Lietuvos trauką.
Dar dėl pasaulio lietuvių. Mane nuvylė štai kas: nežiūrint
į tai, kad ketveri metai esam atgavę nepriklausomybę, ne
žiūrint į tai, kad mūsų politikai nemažai važinėja po pasaulį
ir bendrauja su lietuvių bendruomenėmis, žmonės į Lietuvą
važiuoja kaip į tundrą... Per visą rengimąsi jautėme nepatik
lumą. Sumuš, apvogs, atims pinigus... Jaunuolis atsiveža di
delį lagaminą, vos paneša. Atidaro. O ten —pepsi-kola. Mer
gaitė iš Kanados, norėjusi gyventi pas gimines, dar prieš mė
nesį pradėjo siųsti koaservuoto maisto siuntas... Ką tada kal

46

bėti apie eilinį kanadietį ar amerikoną? Mūsiškiai nieko ne
žino apie mus.
Taigi. Teisus R. Ozolas, sakydamas, jog Dainų šventė yra
būdas pabendrauti. Jeigu valstybė tą būdą bendrauti įver
tins, mes turėsime puikių susibūrimų. Politiniu lygiu sunkiau
bendrauti —pažiūros skiriasi. O kultūros šventė vienija. Ir
daug ką atskleidžia, tiek gera, tiek bloga. Tie, kurie buvo
atvažiavę, dabar jau žinos, kad limonado Lietuvoje yra, rei
kia tik pinigų atsivežti. Kitas dalykas, kad lietuviškų prekių
dovanoms į namus stinga. Amerikietiškos jų nedomina.
—O Jūs, mylit Lietuvą, tokią, kokia ji yra?
- Jei nemylėčiau, tai ir šito darbo nedirbčiau. Dainų šven
tė —visų krašto piliečių šventė. Valstybė turi ją paremti, ja
džiaugtis. Valstybė negali jai įsakyti būti ar nebūti. Daug ta
lentingų žmonių prisidėjo prie jos rengimo. Net be užmo
kesčio. Būsena po šventės —kaip gražus sapnas, teikiantis
vilčių ir perspektyvų. Tai ne „puota maro metu“. Tai būdas
išgyventi nepriteklius ir įtampą. Nė vienas žmogus į šią šventę
nebuvo varu atvarytas. Tad ką gi reiškia tie penki ar septyni
niurzgliai, kad ir kas jie būtų - daktarai ar profesoriai, ką
jie reiškia?
Kalbėjosi Dalia RASTENIENĖ
1994 m. liepos 19 d.
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos

Asmeninės nuotrupos iš
Dainų šventės
Vietoj įžangos
Pagal mano žodį niekas neatseks, nei kada ta šventė bu
vo, nei kaip, nei kiek ten dainavo, šoko ar kitaip gyvenimą
vargo ar džiūgavo, ar tik dangstėsi po dirbtinai spalvingais
šypsenų lopinėliais. Nieko konkretesnio ainiai nesužinos. Ne
bent tiek, kad toje šventėje buvau ir Aš. Ar bent stengiausi
' būti. Kuo? Na, bent jau —Esančiu... Ar to dar maža?

Eitynių abėcėlė
..Anykščiai,
Argentina...

(0

..Jungtinės Amerikos Valstijos,
Jurbarkas...
(Nagi šaunumas!)
...Kaišiadorys,
Kanada...
(Gyvenam jau be ribų!)
...Rokiškis,
Rusija...
(Betgi tai iš Gimtinės išmestųjų lietuvių gausumo liudiji
mas.)
...Ukmergė,
Ukraina...
(Ak, kad jau ir baigtųsi tokie sąrašai, susibėgtų į vie
ną^-Lietuva.)
...Vilkaviškis,
Vokietija,
Zarasai...
(Abėcėlės diktatas.)

Veronika
Prieš pat Laisvės aukų ir didvyrių, valstybės ir kultūros
patriarchų atminties valandą šv. Jonų bažnyčioje - erdviu
tuščiu arkomis įrėmintu P. Skargos kiemu žengia Veronika.
Balta, kupli, palinkusi į save lyg prie lopšio - tiesiai į bažny
čią. Atsitiktinai pasipainiojęs, bandau pasisveikinti. Ir pasi
juntu skiedra, blaškoma po žemę buitinio trumpalaikišku
mo: švytuluoja plačiais baltais sparnais - nieko nemato. Ji
jau kitame pasaulyje. Jau - visiškai ne įprastinių pasisvei
kinimų kiemeliuose. Vienybėj tik su busimąja Daina, Pasi
sveikinimu per Meną, Šventąją Dainos Dvasią. Sudie ar La
bas ten vis tas pat. Na, aš taip sakau.

Į ausines įsikinkęs
Po Vingio parko estrados skiautere —Dainų dienos cho
ro pilnatvė. Margas pakilus didingumas.
...Tas laisvės nevertas,
Kas negina jos...
Priešais estradą ant paskubom sukaltų žaliai nutaškytų
suolų - „rinktinė“publika, t. y. pirkusi bilietus ar privilegi
juotu būdu čia patekusi. Sėdi lyg prikalta ir klausosi. Tolė

liau, už jų, virvėmis atitverti „gardai“. Net nežinau, kam ir
kodėl šitaip. Ten vieni stovi ir klausosi, kiti sėdinėja ant žoly
tės, o treti ir gulinėja ant jos. Dar toliau už tų „gardų“ - jau
ir visiška laisvė: nei ten bilietų, nei leidimų, nei policijos, nei
kitokių kontrolierių budrumo - stovinėk, gulinėk, vaikštinėk, ateik, išeik...
...dzin,
Važiuoju,
Skirias minia...
Štai ramiai vaikštinėja jaunikaitis —su nešiojamu grotu
vu kišenėj, ausinėmis ant ausų. Ar jam choro maža? Neuž
pildo jis jo, nepatenkina? Ogi pats choras! Ak, kaip jis entu
ziastingai ploja kiekvienai savo dainai, kaip pakiliai sutinka
kiekvieną naują dirigentą, lyg naują šventę! Žydi, švyti tas
pasaulinis lietuvių choras! Gal, sakau, tikrai, kad džiaugs
mingai klausytum Dainų šventės, reikia jaustis pirmiausia
tautos žmogumi, suvokti: štai mūsų tauta, nebojant nieko,
susitelkus dainuoja, tuo teigia, liudija save? Gal reikia būti
asmeniškai kentusiam su tauta, kad šią valandą išgyventum
pakiliai ir džiaugsmingai? (Ne veltui danas profesorius vė
liau, Dainų šventės konferencijoje, šnekėjo, kad Danijoj toks
renginys neįsivaizduojamas, nes laisvė, tautinė būtis jų žmo
nėms - savaime suprantami, prigimtiniai dalykai.) Bet man
vis tiek keista - kodėl milžiniško šviesaus Pasaulio Lietuvių
Choro fone vyrukas praeina ausinėmis užblokavęs ausis. Ar
tas vyrukas jau iškritęs iš tautos? (Na, atleiskit, tai tik mano
nebylūs pagalvojimai.) O gal jis paprasčiausiai jau laisvas ir
laimingas, kaip tie danai? Bet ar galima taip klausti: Choras
ir jo besiklausantys - tauta, iš tautos, o štai į ausines įsikin
kęs ir iš jų minkštimo besigraibąs kokio džonsono ar džeksono pasaulinio roko —jau iškritęs? Bet kodėl tada jis čia?
Klausimų - kaip gerumo, klausantis Choro pakilumo.

Iškritę iš dvasios
Į šventų Jonų bažnyčią tą vakarą rinkosi kažkuria prasme
kiek neeiliniai žmonės: gal, sakau, dar neatsižadėję idealiz
mo ar bent vertinantys aukojimosi vardan idealių dalykų po
troškius: rinkosi Laisvės aukų ir didvyrių, valstybės ir kultū
ros patriarchų atminimo valandai. Puiki buvo ta valanda. Pa
garbos Tvirtumui, Nenusilenkimui prievartai, Ryžtui laimė
ti Tėvynę net ir beviltiškiausios netekties, negalimybių me
tą, net mirties ar asmeninės gerovės kaina. Bažnyčioj pagar
bi tyla, lyg laukiant Šventa.Staigai tarp pilnutėlių suolų - leng
vas šurmulys, sujudimas: ogi direktoriai, viršininkai ir pečiu
iti vyrukai atlydi, įveda Prezidentą, Ministrą Pirmininką, abu
iš tų, „buvusiųjų“, „būkim realistai“, kurie ir dvasia, ir kūnu
jau buvo puikiai pritapę, prisitaikę, susitaikę su lėtu Tėvy
nės praradimu, nesavarankiškumu, jos Žodžio atsižadėjimu,
atidavimu nukraujavimui. Ir štai - skrupulingai skrupulin
gai, jaudulingai jaudulingai - palydimi į pirmąsias eiles. Su
smunka tenai... Kažkas labai tuščia, beprasmiška ir netikra
dvelkteli. Besikaunantys, sakau, ne į savo dvasios vežimą...
O gal ir gerai, kad taip? A? Gerai! Tame vežime turėtų už
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tekti vietos visiems. Bent jau geranoriškiems. Betgi jie ir vėl
pasodinti prie vadžių.

Daina
Klausyk ir klausyk Kalnų parko prietemos šlaite ant suo
liuko užsimerkęs - per širdį šilta, graudi gerumo, išsipildy
mo upė... Ai, kitas dabar gal nieko ypatinga nė nejaučia. Tai
gal tik tau tokiam - prisiklausiusiam užrašinėjant tautosa
ką iš kretančių, ant rankelės pasirėmusių senučių, sunkiu ty
liu balsu ringuojančių „...katrie krito pakalnėlėj, tie greičiau
supuvo, katrie krito ant kalnelio...“ - ai, net nesapnavau, kad
ir tokie sunkūs garsai, kadaise girdėti vien nuo karšinčių lo
vos kamarėlėse —taip netikėtai plačiai, taip atvirai skaidriai
- per visą aukštą vakarą - iš tūkstančių krūtinių... Dvelkia
laime. Tvindo orą... Žodžiai visi banalūs. Jausmų upė Min
ties marių neranda. Be krypties, be įprasminto tikslo, be sru
venimo jų link banguoja, blaškosi. ...Vaipergireiį, dai tai zaliųjų, fėkėpaukštelių pulkelis...

Jau gyvenam kitaip
Pasaulio lietuvių... Įsiklausykit. Pasaulio! Lietuvių! Bū
davo - nei pasaulio, nei lietuvių, o beasmenė, bevardė res
publikinė. Gyvenam kitaip! Ir jau gerokai apsipratom su tuo.
Ir jau kartais nebepastebim, kad štai uniformuoti šauliai po „Žemaitiją“, „Aukštaitiją“ Sereikiškių parke nuo vieno
prie kito daina, šokiu spindinčio būrio - oriai pasiklausyda
mi, pasišnekučiuodami „...cykiai, pamažu ūlioja.“Atvirai, įtei
sintai, taikiai. Jie jau ir patys primiršę buvę „aršiausi liau
dies priešai“. Gyvenam kitaip. Apsaugok nuo h'ėries, nuo
raudono slibino. Čiūkšt, čiūkšt“ —per Ansamblių vakarą. Na,
visai kitą žodžių erą gyvenam! Ir patys tie vadintieji dainų ir
šokių ansambliai-maloni staigmena - žiū, visai nebe buvęs
„marksizmas leninizmas“. Puikus, būtinas liaudies muzikos,
šokio, papročio, žaidimo stilizavimas, įprasminimas. Artimi,
savi garsai, judesiai. ,Marčiau, Marciau, kurtu gyneijaučius?
Per Lietuvą iš Lietuvos.“ Visai kitus žodžius gyvenam! Dė
kui. O ir aš atitirpau: penkiasdešimt metų - sukaustyta sie
la. Visai kitą laikmetį pradėję. Net ta mūsų dabartinė „ko
munistinė“ valdžia, „anų laikų“ prisiminimas tam kartui pa
sirodo nebe tokia atkari. Et, sakau, vis tiek jau kitaip gyve
nam. Ir gal viskas į gera. Nekaltas yra gy\'enimas mūsų. Tik
vieno maldauju, kad kūno namai su dvasios namais sutaptų.
Bet ir su Tėvynės - atitariu. O „užsieniečiai“ lietuviai daug
žydriau apsigerbę nei „vietiniai“: vis su šviesiai mėlynais Šo
kių dienos (Žalgirio stadione) apdarais. Tėvynė iš tolo be
abejo daug žydresnė nei iš arti. Bet vien tai, kad tie žmonės
čia - nagi visai kitą dvasią gyvenam!

Visi kartu
Pasaulio lietuvių dainų šventė. Pasaulio. Vadinas, jau vi
sų. Ar mes dar galim visi (jau didžiausiąja mūsų jėga), ar
mes dar galim sustabdyti savo baltiškąjį tirpimą, besitęsiantį
nuo Okos iki Vyslos, ir dunojėlių, besitęsiantį jau bene porą
tūkstantmečių. Visi kartu anapus ir šiapus vandenynų, atvi
rų ir uždarų sienų? To klausimo nenuplaunamas kartumas
gomury... Ant Gedimino kalno —karinės istorinės dainos
aidi. Dainuoja čia ir iš Pelesos apylinkių pulkelis. Augin tė
vulis vienų sūnelį, sūnelis šėrė bėrų žirgelį... Dainuoja entu
ziastingai, atsidėję. Bet tik vyresnieji. Kita dalis (bene pusė)
- vaikai: stovi, žvalgosi, pasialkūnuoja, ir visi tyli. Liūdna
man ta jų tyla. Jos grėsmingą aidą, deja, kiekviename Lietu
vos kampely girdžiu: kai reikia asmeniškai išsaugoti lietuviš
ką žodį, mes to padaryt nepajėgiam. Po mūsų Dainuojan
čios (ir pro kulkų zvimbesį) revoliucijos (su lietuviškumo,
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ne tik gi su antikomunizmo vėliava), po, šiaip ar taip, jos
pergalės, po šitokio vieningumo pliūpsnio - jau būsim! maniau, ir būsim oresni, pagarbesni sau, savo vertybėms, jau
tikrai vertinsim, ginsim savąjį savitumą, lengvai nemainysim
į brukamą svetimą, nes jau būsim žinantys: vieną kartą nusi
leidę svetimųjų atkaklumui, neišsaugoję savo vertybės, susigrąžint tegalėsim nebent pro kulkų švilpesį. „Valstybinė lie
tuvių kalba!“ „Privaloma lietuvių kalba!“ Negirdėtai, nesap
nuotai skambėjo iš tribūnų Atgimimo pradžioj. Viltingi iki
baugumo buvo žodžiai. Bet šiandien užeikit į bet kokią įstai
gėlę, kontorėlę, susitikit svetimtautį pažįstamą, gyvenantį
Lietuvoj jau ne vieną dešimtmetį, ir vėl galėsit išgirsti, kaip
paprastai ir lengvai mes, lietuviai, galim, mokam atsižadėt
gimtosios kalbos. Taip žodis po žodžio ir judam Pelesos link:
Vilniuj ir Šiauliuose, Aukštagiry ir bet kokioj Kačerginėj. O
kas gi įsivaizduoja, kas pagalvoja, kaip reiks sugrįžti, apsiva
lyt? Supa mūs priešai jau iš visų pusių... Pelesiškiai pažįsta ir
Tiesą: atsilaikyt galėtume visi kartu, bet kai ir atskirai kiek
vienas kiekvieną kasdienybės ar šventės akimirką laiko ir at
silaiko.

Išsipildymų žmogus
Susipažinkim. Man beveik jau pusšimtis. Esu įdomus tuo,
kad visi mano norai išsipildo (nusispjaukit tris kartus per kairį
petį). Visi. Visos svajonės nesvajonės, siekiai nesiekiai, iš
tarti neištarti, suvokti, ne - patys giluminiai, kaip šaltinių
vandenys - skaidriausieji, pašaukti, be abejo, gaivinti, išbu
vę tamsoj tūkstantmečius toli nuo ištroškusio gomurio, išse
kusio kūno - sunkiai sunkiai, bet iškyla: devynias uolas per
smelkę, devynis kalnus perkopę, devynias marias debesimis
perplaukę... Susipažinkim - žiupsnis biografinių faktų. At
simenat, kai plūdo paskutinieji (raudonai žvaigždėtieji) iš
vaduotojai, motinos skreite tada atsidūręs anapus jenisiejų,
- „litva paganaja“ tegirdėjau. Na, kur man buvo dėtis, tiek girdėjau, tiek ir žinojau: „paganaja“. (Praleisiu, nemi
nėsiu išsipildžiusios dešimtmečio svajonės pamatyt tą „paganają“.) Ir štai - lietuviškumo potvynis - ta Dainų šven
tė-iš viso pasaulio. Į Vilnių, į Vilnių! Svetimųjų išstumiamą
iš mūsų širdžių, iš mūsų istorinės sąmonės sostinę... O ar at
simenat, kaip komunizmas ardė mūsų gimtuosius tėvų na
mus? Kiek gijų netekta? Štai - grįžta ir jie. Kas tuo tikėjo!
Grįžo ir man. Ne savaime, žinoma, reikėjo begalines kalvarijų stotis pereit, ilgus dešimtmečius ištverti gyvenimo negy
venimo svetimose pastogėse, grįžo, ne tie tikrieji, bet vis tiek
- pagaliau tapę savais. Arba... Na, pasakysiu. Kiek gi at
kentėjau „meilės sopulio“ —a ja ja ja jai! Bet —išsipildė!
Turiu už žmoną geriausią pasauly žmogų, su kuriuo, jei būtų
leista, milijonus metų gyvenčiau. Taigi biografiniai faktai aki
vaizdūs: sunkiai, bet - išsipildo...(Šneku šit kaip širdis lie
pia, protas sugeba, betgi ir to dešimtmečiais trokšta be vil
ties...) Ką noriu ištarti? Ogi —gera tautai turėti tokį žmogų.
Aš nuolat trokštu... Aš dantis sukandęs trokštu jos amžinat
vės.

Išdidumo akimirką
Jei ir visas pasaulis uždainuotų vienu choru, jei ir visas
margasai sujudėtų vienu, neduok Dieve, ritmu - na ir kas,
jei nebūtų Manęs, to, į kurį susismelkia šventės melodijų vin
giai, šokio šaunumas. Viskas liktų trumpalaikiška ir paga
liau tuščia. Pilnatvei reikia ir Mano sunkios dvasios dalyva
vimo, skaudumo būt. Kitaip... Na, nieko. Taip ir išnyktų jie
visi be Įprasminančio žodžio. Gal —ir be Manęs?(!)
Liudvikas GIEDRAITIS

BALTIJOS TAUTOS

SUOMIŲFOLKLOROSTILIŲ
PERIODAI IRMUZIKA
Ilkka KOLEHMAINENAS
Valsai, mazurkos, polkos ir polskos bei arpos ir ar
monikos suomių muzikoje gerai žinomi. Kas nori dau
giau nusimanyti apie tuos dalykus, turi labiau pažinti
kalevališkąją dainą ir runų melodijas, bet kaip jos sie
jasi tarpusavy ir kokia jų istorinė seka - jau kita kalba.
Suomių liaudies kultūra apytikriai skirstoma į tris di
delius stilių periodus: 1) kalevališkąjį,
2) luominės visuomenės, 3) miesto ir
masinės kultūros laikotarpius.
Pagal Mačio Kūsio sukurtą stilių ana
lizės metodą, pirmąjį laikotarpj galima
laikas
0
smulkinti j ikisuomiškąjį, ankstyvąjį ka
levališkąjį, pagrindinį kalevališkąjį, vidu
ramžių kalevališkąjį ir vėlyvąjį kalevališ
9 .
kąjį periodus.
Ikisuomiškajam būdingieji bruožai
sąlygojo kalevališkojo metro įsigalėji
stiliij
mą. Su kosmosu ir pasaulio atsiradi
periodai
mu susijusių atskilų mitų paveldas, ma
tyt, yra toks senas, jog siekia tuos lai
kus, kai vadinamoji finų-ugrų kalbinė
šeima dar tebebuvo nesuirusi.
runų
9 _
Senasis kalevališkasis periodas įtvir
metrai
tina kalevališkąjį metrą, to laiko runose
melodijos ? —
atsispindi artimi ryšiai su dabartinių bal
tų - lietuvių ir latvių -protėviais. Temašokių
?
tika-jvairios runos apie kilmę. Čia, tarp
laikotar
kitko, pasakojama ir apie pirmosios
piai
kantelės padarymą iš lydžio žandikau
lio, rago, medžio ir kitokios medžiagos.
9
Pagrindiniam kalevališkajam laikotar
piui priklauso herojinės runos - apie
pavieniai
Vainamoineną, Lemminkaineną ir kitų
šokiai
Kalevalos bičiulių keliones bei gyveni
mą.
Viduramžiškojo laikotarpio stiliaus
daugelį ypatumų (pvz., legendines ru
nas) lėmė katalikų bažnyčia. Vėlyvuoju
9
kalevališkuoju laikotarpiu dainuota jau
įvairūs
apie žymius istorinius asmenis.
instru

Daina, muzika, šokiai...
Kalevališkojo arba senojo suomiško
jo laikotarpio pagrindinė muzikos for
ma buvo kalevališkoji daina, runa, ku
ria buvo atliekamos beveik visos epi

nės giesmės, išskyrus užkalbėjimus. Melodiją sudarė
viena arba dvi eilutės, t. y. melodija truko vienos arba
dviejų runos eilučių laiką, daugiau ar mažiau kaitaliodamasi. Runų melodijos vadinamos kalevališkosiomis
melodijomis. Jos yra penkiagarsės, eilutės baigiasi daž
niausiai dviem savo ilgumu dvigubais garsais.
Kalevališkasis metras laikytas vieninteliu runų met
ru. Šis tipiškas dainų metras Vakarų Suomijoje pradė
jo kisti jau XVII a., bet rytinėje dalyje, ypač Rytų Kareli
joje, dar ir dabar galima aptikti jo liekanų. Vakarų Suo
mijoje paskutiniai runų dainų pėdsakai išliko lopšinė
se, kurių metrą, melodiją, istoriškai pakitusius, galima
lengvai atstatyti pirmykščiu pavidalu.

Suomių folkloro stilių laikotarpiai
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Iš šio laikotarpio instrumentų reikšmingiausios, aiš
ku, kantelės ir vėlyvesnis jouhikko. Dauguma pučia
mųjų ar piemenų instrumentų skambėjo dar iki šių sty
ginių instrumentų. Šokis buvo daugelio dainų palydo
vas. Žinoma, kad jaunos moterys, vakarais susirinku
sios ant kelių ar pakiemiuose, dainas dainavo šokda
mos. Ingrijoje, Pietų Karelijoje ir vakaruose, tarkim,
Siaksmiakio Ritvaloje (Saaksmaen Ritvalassa), šoka
ma buvo pakaitomis su choro dainavimu.

Lūžis XVII-ame amžiuje
XVII-ame amžiuje suomių liaudies kultūroje įvyksta
didelis lūžis. Prasideda luominės visuomenės laikotar
pis, kuriame žmonės pasiskirsto j atskiras kastas pa
gal savo kilmę. Valstiečių arba liaudies kultūra imta aiš
kinti kaip kažkas atskira, skirtinga nuo kilmingųjų kul
tūros. Mūsų archyvuose dauguma dainų, liaudies mu
zikos sukaupta būtent iš šio laikotarpio.
Kalevališkoji daina pamažu tampa rimuota (naujo
viška) liaudies daina. Jai būdingos jau dvi ar keturios
eilutės ir dažniausiai keturių eilučių strofos struktūra.
Liaudies dainų melodijos nebetilpo įprastinių penkių
garsų garsaeily, pastebimai išsiplėtė.
Labai išpopuliarėjo vadinamasis dainuškos ritmas
(rekirytmi), kur ketureilės dainos muzika turi aštuonis
pagrindinius kirčius porai eilučių. Porinėje strofoje žo
džiai vėl turi septynis pagrindinius kirčius. Eilučių po
ros paskutinės dvi gaidos dažniausiai yra dvigubai il
gesnės nei prieš tai buvusios. Tekstų turinys įvairuoja.
Didesniąją dalį sudaro lyrinės jaunimo dainos.
Reikšmingiausiu instrumentu tampa smuikas, kurį
retkarčiais pakeičia jouhikko. Vėliau prie smuiko daž
nai grojama klarnetu.
Šokių srityje žaidimus pakeičia baliniai ir grupiniai
šokiai. Dauguma jų priklauso vadinamiesiems kontra
dansams, kuriuos ir mūsų laikais šoka mėgėjai. Būdin
gas bruožas - kelių porų šokimas.
Suomijoje, kitaip nei visoje Europoje, industrializaci
ja prasidėjo XIX a. pabaigoje. Tada prasidėjo ir miesto
bei masinės kultūros laikotarpis. Daina dar ilgai išlaikė
savo buvusią formą. Tuo tarpu šokis įgijo naujų bruožų-atėjo porinio šokio laikotarpis. Smuiką pamažu iš
stūmė armonika, tapdama pagrindiniu muzikantų (pelimani) instrumentu naujiems šokiams - valsui, ma
zurkai, polkai, šocui - pagroti. Anksčiau muzikantas
instrumentą lengvai pasidarydavo pats, o dabar papli
to pirktiniai ir fabrikuose pagaminti instrumentai.
Iš suomių kalbos išvertė Stasys SKRODENIS
Kolehmainen llkka. Suomalaisen kansanperinteen tyylikaudet ja musiikki // (Jusi kansanmusiikki. - 1991. - No 1. - Siv. 18-19.
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LIETUVIAI IRSUOMIAI:
KAIMYNAI AR GIMINAIČIAI?
Romualdas APANAVIČIUS

Tiriant Šiaurės Europos tautinių muzikos instrumentų
kilmę, krenta į akis daugybė baltų, finų, germanų ir slavų
etnokultūrinių ir etninių lygiagrečių. Jų vien tik kaimynys
te nepaaiškinsi.
Kodėl suomiai seniausius kaip pasaulis dalykus vadi
na mums visai suprantamais žodžiais: tuohi (tošis), ber
ne (žirnis), kirves (kirvis), ratas (ratas), keli (rogių kelias),
rėki (rogės)? Kodėl suomių vestuviniame rituale yra lyg
ir mūsiško ceremonialo, „Kalevaloje“ apstu ir lietuvio šir
džiai artimų motyvų? Kodėl artimiausią giminystę reiš
kiantys suomiški žodžiai lietuviui beveik suprantami: heimo (giminė, gentis), (pig. liet. šeima); siser (sesuo); tytar
(duktė); morsian (nuotaka, jaunoji), (plg. liet. marti); nepaa (pusbrolis, broliavaikis, vaikaitis), (plg. liet. nepuotis, nepotis). Kodėl suomiai dievina tokias pat kaip ir mū
sų kankles, tiki piemens trimito burtais? O suomių dai
nos, šokiai, instrumentinė muzika: ar jų nostalgišką lyri
ką lėmė vien apniukęs Baltijos dangus? Gal visa tai liudi
ja, kad mus sieja kažkas daug daugiau negu netolima
kaimynystė? Kas mes-lietuviai, suomiai? Kuo skiriamės,
kas mus jungia? Kada atsirado tie mūsų bendrumai, ka
da - skirtumai? Kodėl suomių mokslo vyrai negali apsi
eiti be lietuviškų duomenų, žvalgosi ir vyksta į mūsų ne
didelį širdies pavidalo kampelį? Gal jie nujaučia, kad Lie
tuva galėjo būti ir jų protėvynė? Kodėl suomiai, jų broliai
estai uoliai mokosi lietuviškai, veda lietuvaites? Ar tai at
sitiktinumas, ar kraujo šauksmas? Ar „Kalevalos“ runoms
baltiškuosius motyvus įpynė atitekėjusios marčios, ar (gie
dojo aborigenės baltės, palinkusios prie savo vaikų Baltijos finų lopšio?
Atsakymų į šiuos klausimus reikia ieškoti ankstyviau
siuose mūsų tautų istorijos kloduose. Tie klodai yra itin
reikšmingi, esminiai, pastovūs, todėl maitina mūsų gy
vastį ir šiandien.
Tyrinėtojai seniai atkreipė dėmesį, kad panašūs mate
rialinės ir dvasinės kultūros reiškiniai Pabaltijyje paplitę
vertikaliomis geografinėmis zonomis, kertančiomis gimi
niškų ir skirtingų kalbinių šeimų ir tautų ribas. Šitokiomis
vertikalėmis per lietuvių, latvių, estų, suomių, karelų bei
mažesnių Baltijos finų tautų žemes paplitę trobesių, žem
dirbystės įrankių, tautinių drabužių, transporto priemo
nių, senųjų muzikos instrumentų, dainų ir kt. tipai. Šitai
ryšku netgi Pabaltijo gyventojų, kalbančių skirtingomis
kalbomis ir esančių skirtingų tautų vaikais, antropologi
joje.
Pietvakarių suomiams, kurie kartu su švedais laikomi
aukščiausiais pasaulyje žmonėmis, ūgiu ne ką nusilei-

džia vakarų estai ir va
karų latviai. Visi jie -to
paties antropologinio ti
po. | rytus žmonių ūgis
mažėja, o Baltijos finų
šviesėja plaukai, oda ir
akys. Šitai akivaizdu ry
tinėje Suomijoje, Kare
lijoje, rytinėje Estijoje,
Latgaloje bei nūnai su
rusintose Baltijos finų-vodų, ižorų ir vepsų tautelėse.
Panašūs antropolo
giniai dėsningumai ma
tyti ir Lietuvoje. Aukš
čiausieji žmonės ir šian
dien gyvena mūsų kraš
to vakaruose ir šiaurė
je, o rytų ir pietryčių lie
tuviai - žemesni, ma
žesne galva, siauresniu
veidu, šviesesnėmis
akimis. Vakarų ir šiaurės
Lietuvos gyventojai turi
daugiau bendrumų su
Latvijos, Estijos, Suomi
jos žmonėmis, o rytų ir pietryčių lietuviai-su kaimynais
rytų slavais. Šiaurės Lietuvoje pastebėti menkai teišreikšti
rytietiškumo bruožai. Iš visų Pabaltijo gyventojų tik rytų
ir pietryčių lietuviai turi itin seno Pontijos (Juodosios-Viduržemio jūros) gyventojų tipo požymių -mažiausią ūgj
ir tamsius, lygius plaukus.1
Vakarų ir šiaurės Lietuvos gyventojų bendrumą su lat
viais, estais ir suomiais rodo ir nemaža senųjų etnokultū
rinių reiškinių. Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, vakarų bei
šiaurės Lietuvoje buvo paplitusios senosios kanklės. Jų
visai nežinota likusioje Lietuvos dalyje. Kanklių plotas Pa
baltijyje iš esmės sutampa su ankstyvojo neolito Narvos
kultūros (IV tūkst. pr. Kristų) ribomis.2 Baltiškieji kanklių
vardai išliko visose Baltijos finų kalbose.3 Baltijos finai ir
susidarė būtent kanklių plote. O Volgos, iš dalies Per
mės finai, kurių etnogenezėje jaučiamas neabejotinas bal
tiškasis pamatas, materialine bei dvasine kultūra artimesni
pietryčių, rytų lietuviams ir gudams negu Baltijos finams.
Mariai, mordviai, udmurtai, komiai, kaip ir pietryčių lietu
viai bei gudai, kanklių niekados neturėjo.
Be daugelio bendrų reiškinių, lietuvius „kanklininkus“
su latviais ir Baltijos finais dar sieja vien vakarų bei šiau
rės Lietuvoje naudojama netiesioginė nuosaka.4 Be to,
čia visur vyrauja daugiabalsės liaudies dainos, instrumen
tinė muzika, o rytų ir pietryčių Lietuvoje būdingesnis vienbalsumas. Visi šie bendrumai ir skirtumai-senųjų kultū
rų plote: vakarų ir šiaurės Lietuva kartu su kaimyniniais
šiaurės kraštais įsiteikia į Narvos kultūros, o pietryčių ir
rytų Lietuva su Gudija-to paties laikmečio (ir kiek anks-

KANKLIŲPAPLITIMAS
BALTIJOSKRAŠTUOSE
1 - I tipo
2-11 tipo
3 - III tipo
4 - Narvos kultūros riba
R - rytinis variantas
Š - šiaurinis variantas
V - vakarinis variantas
5 - Nemuno kultūros riba

tyvesnes) Nemuno kul
tūros žemes.5
Bet galbūt yra ir dar
senesnių bendrumų.
Pabaltijo rytinėje dalyje,
įskaitant rytų bei pietry
čių Lietuvą, paplitęs
toks pat trobesių tipas6,
labai populiarūs beržo
tošies ir mediniai trimi
tai, įvairios švilpynės,
birbynės. Nuo Gudijos
ir pietryčių Lietuvos per Latgalą, pietryčių Estiją ligi Ka
relijos sąsmaukos paplitę itin senoviški dainų tipai, apei
giniai žaidimai,7kai kurių pasakų siužetai, turį bendrą kil
mę.
Vienodi etnokultūriniai reiškiniai, išplitę didžiausiomis
Pabaltijo aukštumomis iš pietų į šiaurę, galėjo atsirasti
jau pirmaisiais poledynmečio laikais. Pačių senoviškiausių, rytų regiono kanklių paplitimo riba beveik sutampa
su XII tūkst. pr. Kristų Baltijos krantų kontūru.8 Vakarų ir
vidurio Suomijoje švilpukai sukami iš pušies žievės.9 O
Karelijos sąsmaukoje bei pietryčių Suomijoje, nors čia
jau beveik šeši tūkstančiai metų vyrauja taiga, švilpukai
ir XIX-XX a. tebedaromi taip pat kaip ir visame rytinia
me Pabaltijo krašte-iš alksnio ir karklo žievės. Toks švil
pukų darymas iš skurdžių augalų - ar tik ne nuo pačių
ankstyviausių poledynmečio laikų? Įdomiausia, kad ši
tokių švilpukų paplitimo ribose yra ir daugiau senosios
suomių bei karelų kultūros reiškinių, o šiaurinė riba net
skiria Suomiją į „įsisavintą“ (pietuose) ir „neįsisavintą“
šiaurėje. „Įsisavintos“ Suomijos rytuose bei vidurinėje da
lyje vyrauja sodybosant kalvų (kaip Lietuvos Aukštaitijo
je), o pietuose ir pietvakariuose-lygumose (kaip vidurio
bei vakarų Lietuvoje). Etnografo J. Grano nuomone, so
dybų statymo aukštumose tradicija atsiradusi už Suomi
jos ribų ir yra atneštinė.10 „Įsisavintos“ Suomijos rytų ir
pietryčių dalyje randama baltiškos kilmės senųjų muzi
kos instrumentų: kanklių, tošies ir medinių trimitų (tuohitorvi, torvi, toro, turipaimentorvi), birbynių su tošies ir žie
vės antgaliu. Karelijos kraštotyros muziejuje saugomas
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vepsų trimitas putiįne.
Šis terminas, kaip ir
suomių puhaltaa, estų
puhitama (pūsti)-ne
abejotinas baltizmas.
Pagal senosios kul
tūros požymius, kare
lų genties žemė Kare
lijos sąsmaukoje yra
natūrali nuo pietryčių
Lietuvos besidriekian
ti aukštumų dalis, tar
si jos šiaurinė pabai
ga. Mūsų laikais vis la
biau linkstama pritarti
finougristo D. Bubricho etimologijai, kad
Karelijos (karei. Karjala) vardas atsiradęs ne
nuo žodžio karja (ban
da),11bet nuo baltiško
jo girja, garja (miškas,
kalnas, apaugęs miš
ku).12 Mat finai g vertė
į k. Pirmąkart Kirjalos
vardas paminėtas
IX a. Egilio sagoje. Kyriale ir Kyrialandu šis
kraštas vadintas kito
se sunkiai datuojamose sagose, Kirjala-skandinavų XIII-XIV a. rašytiniame šaltinyje „Kokios žemės yra pasau
lyje“, Kirjalandu-XW a. šaltinyje „Žemės aprašas III“.13
Pagal anologiją su baltų žemių vardais Karelija, D. Bubricho nuomone, reiškia ne ką kita, kaip „Aukštaitiją“, nes
miško-kalno reikšmių sutapatinamas yra įprastas ir ki
tose kalbose. Plg. morav. hora (miškas); Slovak, hora
(miškas; kalva, apaugusi mišku); slovėn.dial. gora (kal
nų miškas); maž. lenk. gora (nuokalnė, apaugusi miš
ku); bulg. gora (šilo kalnas); serb. chorvat. gora (medis);
prūs. garian (medis, miškas); lat. garša (didelis, sausas
miškas); sen. ind. giri (kalnas).14
Baltiškąją Karelijos pavadinimo kilmę patvirtina ir kraš
to geografinė padėtis. Kaip „Aukštaitija“ Karelija yra di
džiausiose Pabaltijo rytų ploto aukštumose, tad sudarė
senosiose kultūrose įprastinę priešpriešą (aukštai-žemai) likusioms Suomijos žemėms. Dar 1899 m. suomių
kalbininkas E. A. Tunkelo išsakė mintį, jog vidurio Suo
mijos lygumų vardas Hame yra finų pakeistas baltiškasis
žemė, žemė (finai ž, š vertė h), o hamalainen-Hemės
provincijos gyventojas-reiškia panašiai kaip lietuviškai
žemaitis.'5 Iš šio finizuoto pavadinimo atsirado ir visam
kraštui vardą davusios genties savivardis suomi>šama>sama, ir netgi lapių (samių) vardas sabme.
Su žemumomis siejasi ir kainu arba kvenu genties, atsi
skyrusios nuo Hemės, iš dalies ir Suomi genčių, vardas.
Yra ir kitokių versijų, bet, atrodo, įtikėtiniausias vedinys-iš
suom. kainu (žema žemė, žemuma).16
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KANKLIŲ PAPLITIMAS LIETUVOJE

Jei taip, Suomijoje „žemaičiai“ buvo senieji suomiai ir
Hemės provincijos gyventojai, o „aukštaičiai“ -karelai.
Atskirų Suomijos sričių baltiškosios kilmės pavadinimų
hipotezę kėlė ir suomių kalbininkas J. Kalima. Dar
1936 m. aukštaičio numanomą vardą jis aiškino Hemės
provincijos rytinėje dalyje aptiktais itin senoviškais kai
mų pavadinimais Auhtosten. Šie Padasjokio valsčiaus to
ponimai, anot J. Kalimos, išsirutulioję iš suomių šaknies
auhtos-, auhtois-, kuri savo ruožtu kilusi iš sen. suomių
auštoiset, aukštoiset.'7 Karelijos kaip „Aukštaitijos“ kil
mę patvirtintų ir šiai žemei būdingi baltiškieji muzikos in
strumentai. Tik senosiose karelų teritorijose paplitę ir dau
giau neabejotinai baltiškųjų reiškinių ir ypač - kaimo ben
druomenės talkos, beržo tošies vyžos.18
Žemių vadinimas pirmykštei sąmonei būdingomis
priešpriešomis aukštai-žemai Pabaltijyje prasideda jau
Lietuvoje. Šitokie pavadinimai labai aiškūs ir Latvijoje iki
Dauguvos: rytinė krašto dalis vadinama Aukšžeme, vi
durinė Žiemgala. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog nuo Dau
guvos Suomių įlankos link tos priešpriešos lyg ir išnyks
ta. Bet turint galvoje, jog į šiaurę nuo Dauguvos gyveno
ir finai, o latvių etnogenezėje ir netgi kalbos struktūroje
finiškasis elementas gana ženklus, nesunku suprasti ir
rytinės Latvijos pavadinimą Latgala. Baltijos finų kalbose
latva, ladva reiškia viršūnę, viršukalnę. Šitokių toponimų
ir netgi hidronimų rytiniame Pabaltijyje nuo Karelijos iki
Dzūkijos ir net piečiau apstu: Latva, Latupis - upė Anykš
čių raj., Latupė - upė Latvijoje, Latuva - upė Anykščių

raj., upelis Pasvalio raj.; Latva - kaimas Peterburgo gub.,
Podporožės apskr.; Ladvajarvi - ežeras Karelijoje; Lata,
Late - upeliai Latvijoje; Lota - upelis Ašmenos apskr. (iš
liet. Lata); Lot, Lota - ežeras šiaurės rytų Lenkijoje; totva
- upelis Slucko apskr.; Latežeris - ežeras Varėnos raj.

BALTIJOS ŽEMIŲ SENIEJI VARDAI

Kraštovardis Latgala gali būti sudėtingu vertiniu iš sen.
baltų į sen. finų kalbą, vėliau tapęs sudurtiniu dvikalbiu
žodžiu. Pirminė jo reikšmė galėjusi būti kaip irAukštaitija -,,Aukšt(virš)gala“.
Su giria, o gal ir su aukštumomis siejasi ir rytinės Esti
jos vardas Virumaa. Jo reikšmės atitik
menų yra Volgos finų-mordvių mitolo
gijoje. Viriava-miško moteris, miško
motina. Dievybės moteriškumas rodo
labai senus vardo atsiradimo laikus. Be
je, suomiai estus net ir vadina virolaiset
- Viru krašto žmonės. Pavadinimas Vi
rumaa, turint galvoje to krašto geogra
finę padėtį, irgi gali būti „kalkė“ : probaltiškosbs „Aukštaitijos“ vertinys į finų kal
bą, Rytinės Estijos pavadinimo sąsajas
su giria (kuri, kaip minėta, reiškė ir kal
ną) rodo gausūs baltiškieji toponimai su
žodžiu mats, matsa (miškas). Yra čia vie
tovardžių ir su sala, finuose išlaikiusiu
labai senovišką prasmę „miškas, miš
kinga vietovė; aukštuma miške“. Baltų
kalbose šitokia prasmė, beje, jau reta
(plg. liet. s a la -nedidelis ąžuolų miškas,
pelkėtas miškelis), užrašyta tik tarmė
se. Panašių toponimų yra Karelijoje,
Suomijoje, netgi Švedijoje. Pabaltijyje jų
daugiausia randama rytinėje dalyje. Tie
sa, rytinėje Estijoje sala, atrodo, daug
kur virtusi finiškąja sarę. Paleogeografi
jos duomenimis, toponimai su sala at
spindi ne tik poledynmečb, bet ir ledyn
mečio realijas bei pirmųjų gyventojų, įsi
kūrusių gyvenimui tinkamose aukštu
mose, žodyną. Jis be abejonės baltiš
kas ir galbūt ne jaunesnis kaip
16 000 m.19
Baltiškas yra ir plačiai vartojamas es
tų vardas eesti. Suomių kalbininkas
E. N. Setelė, mūsų K. Būga neabejojo,
kad tai gali būti finizuotas aisčių pava
dinimas. Nuo R K. Tacito 98 metais pa
teikto aisčių vardo aesti, Estija, estai vi
suose senuosiuose raštuose raidė į rai
dę taip ir vadinami. Labai artimas aisčių
vardui yra ir senovės skandinavų raš
tuose minimas vakarinės Estijos pava
dinimas Eistland. Rytinė Estija ten vadi
nama Virland. Taigi vakariniai estai, kaip
ir suomiai, senovėje galėjo būti (pra)baltais-aisčiais. Aisčių žemės, atrodo,
driekėsi nuo Prūsijos iki pat Suomių įlan
kos.20 (Pra)baltai „aukštaičiai“, iš kurių
susidarė ir „žemaičiai“, o gal ir „aisčiai“
į dabartinę Suomijos teritoriją galėjo
įplūsti per Karelijos sąsmauką. Iš „že
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maičių“, jiems sumišus su finais, vėliau atsirado visam
kraštui vardą davusi suomių etninė grupė. Tai, kad suo
mių etnogenezėje ryškus ir „aukštaitiškasis“ pradas, ro
do pietvakarių Suomijos (suom. Varsinais Suomi - tikro
ji Suomija), kurios tarmės pagrindu susiformavo bendri
nė suomių kalba, dialektinis ryšys su rytų ir ypač šiaurės
rytų Estija. Pietvakarių ir šiaurės vakarų suomiai rytų es
tams artimi ir netgi tapatūs odontologiškai, jų etninį ryšį
patvirtina ir archeologiniai duomenys.
Baltiškosios finų kraštų pavadinimų reikšmės, jų verti
niai liudija, kad pirmieji Pabaltijo gyventojai greičiausiai
buvo senieji (pra)baltai. Jie iki III tūkst. pr. Kristų vidurio,
t. y. iki finų protėvių pasirodymo šiuose kraštuose, jau,
atrodo, buvo aukštos materialinės ir dvasinės kultūros
sėslūs žemdirbiai, gyvulių augintojai, turėję savitą pasau
lio pažinimo, suvokimo, perteikimo sistemą, mitologiją,
papročius, dainas, ratelius, muzikos instrumentus. Finų
protėviai visa tai, be abejonės, perėmę iš baltų, įlydė į
savo atsineštinę kultūrą. Ten, kur jie apsigyveno seno
siose (pra)baltų žemėse ir jų buvo daugiau nei vietinių
gyventojų, susidarė Baltijos finų savita tautų šeima. Kal
bėdami finų kalba, jos vaikai etniniu ir kultūriniu požiūriu
ir šiandien yra labiau baltai negu finai. Kur ateivių finų
būta mažiau (Latvijoje, šiaurės ir vakarų Lietuvoje), susi
darė dabartiniai baltai.
Šie etnogenezės ypatumai ir nulėmė mūsų, lietuvių bei
suomių, nors ir gyvenančių šiame regione toliausiai vieni
nuo kitų, tūkstančius panašumų, giminingumų visose gy
venimo srityse. Tik šitaip galima paaiškinti abiejų tautų
panašų būdą, darbštumą, kantrumą, begalinį pastovu
mą, suomių kalboje daugybę minėtų ir kitų baltiškųjų žo
džių-skolinių, nusakančių giminystės ryšius, žemdirbys
tės, gyvulininkystės darbus bei padargų pavadinimus.21
Giminingi mūsų papročiai, tautosaka, dainos, žaidimai,
instrumentinė muzika. Abiejų tautų kultūroje būdingas
gamtos, jos visa galinčių jėgų sušventinimas, garbinimas,
pakantumas ir gerumas kaimynui, kitaip manančiam. Iš
matriarchato laikų - ir moters motinos kultas, kuriuo iki
šiol grindžiami šeimos ir giminės santykiai, giminystės
ryšiai. Nuo poledynmečio gadynės išlikęs abiejų tautų
prieraišumas gimtajai žemei, jos - skurdžios, nederlin
gos - branginimas, puoselėjimas ir šventas pasiryžimas
ją ginti.
Būtent tuo mes - baltai ir Baltijos finai išsiskiriame iš
kitų etninių grupių, ir šiandien esame tarsi ramybės sala
neramių, impulsyvių ir ekspansyvių kaimynų okeane. Gai
la, bet toji mūsų sala nenumaldomai mažėja, jos ribos
siaurėja, tad turime ištiesti vieni kitiems ranką ir tvirtai
susikibti. Kad nebūtume parblokšti. Juk esame ne tik kai
mynai, bet giminaičiai, ir gana artimi. Kalbėdami skirtin
gomis kalbomis, vadindamiesi kitokiais vardais, esame
kilę iš vienos pramotės - senosios (pra)baltų kultūros.
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IŠ JAUNŲJŲ KRAŠTOTYRININKŲ VEIKLOS

KAPČIAMIESČIO KRYŽIAI
Kazys BLAŽYS
Kapčiamiestis - Lietuvos
pakraštys, palenkė, nes sie
na tik už 9 kilometrų. Kuo gar
sus šis Dzūkijos kampelis?
Vargu ar kas žino, kad čia ar
apylinkėse gyvena visų ger
biamas miškininkų miškinin
kas nenuilstantis dainininkas
Antanas Olšauskas, kalvių
kalvis Antanas Dudinskas, ka
lantis meninius dirbinius Lie
tuvos istorijos tematika, kad
čia susikūręs šaunus kaimo
moterų etnografinis ansam
blis, kad būtent Kapčiamies
tyje yra kapitonės E. Pliatery
tės kapas... Ir dar-Kapčia
miestis garsus kalvių darbo
kryžiais. Apie juos čia ir pa
pasakosime.
Prieš keletą metų Vilniaus
vaikų turistinė bazė per
moksleivių žiemos atostogas
Kapčiamiestyje surengė sto
vyklą, kurioje dalyvavo ir Vil
niaus 43-os vidurinės mokyk
los kraštotyrininkai. Beieško
dami tyrimų temos, atsidūrė
me šios gyvenvietės kapinė
se. Čia buvome maloniai nu
stebinti, pamatę taip daug
puošnių kalvių darbo kryžių.
Ėmėmės darbo, ir netrukus
mūsų sąsiuvinius užpildė kry
žių eskizai...
Nesu
kompetentingas
moksliškai analizuoti Kapčia
miesčio kryžius, bet savo įspū
džius apie jų grožį išsakyti no
rėčiau. Žiūrėdamas į šiuos kry
žius, kaip iš knygos gali skai
tyti lietuvių sielos gyvenimą su
jo kančiomis, troškimais, gro
že pajutimu, idealais.

55

Dauguma šio kaimo kryžių su viena kryžma. Dalis
jų per vidurį puošti apskritimu-saulute, iš kurios daž
nai išeina įvairios formos spinduliai, kartais apvaini
kuoti aureole. Kitų kryžių kryžmų viduryje įterpta
žvaigždelė, koplytėlė. Kryžmų pakraščių puošybai
panaudoti tradiciniai elementai: dantukai, riejtiniai,
straigės, lankeliai, apskritimai-saulutės, virvutės...
Mums rūpėjo sužinoti šių meno kūrinių autorius,
pagaminimo laiką ir kitką apie kryžių gamybą. Deja,

$

Kazio BLAŽIO piešiniai
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šio kaimo gyventojai kryžių kūrėjų pavardes^ pamir
šę. Vietiniam kraštotyros entuziastui Juozui Žukaus
kui padedant pavyko šį bei tą sužinoti apie kalvį Gražauską (vardo nepamena), apie 1886 m. gyvenusį
Šeinių gatvėje. Šio kaimo gyventojų užsakymu jis
kalęs metalinius kryžius. Kapčiamiesčio senbūvių
Vengrausko Juozo (gim. 1918 m.), Janulevičiaus Jo
no (gim. 1914 m.) ir Janulevičienės Janės
(gim. 1904 m.) prisiminimu, kryžiaus formas užsako
vas pasirinkdavo pats, nusi
žiūrėjęs į kitus kapinėse jau
pastatytus kryžius arba pra
šydavo pridėt naujų, kitokių
puošybos elementų, kalvio
pasiūlytų (išpjaustytų iš kar
tono).
Kiekvienam kryžiui buvo
išliejamas kuklus posta
mentas, dažniausiai iš ce
mento.
Kapčiamiesčio kapinėse
stovi nemažai kryžių, iš ku
rių seniausias, J. Žitkausko
1990 metų surašymu, 1 8 7 2 -1 8 7 3 m. darytas.
Sunku atskirti, kurie kryžiai
kalti Gražausko, kurie - ki
tų meistrų. Be kryžių, šis kal
vis darė plūgus, vežimus, ro
ges, įvairiausius padargus.
Iš ko jis išmoko šio amato,
niekas jau nepamena, tik
viena tikra, kad du jo sūnūs
taip pat buvo kalviai, bet ir
jų jau nėra gyvųjų tarpe.
Dalį Kapčiamiesčio kapi
nių kryžių, J. Janulevičiaus
teigimu, vietiniai gyventojai
užsakydavo ir Veisėjų kaimo
kalviams. Toks kryžius pa
statytas minėtojo J. Janule
vičiaus senoliui ir kainavęs
prieškario laikais 50 litų.
43-os vid. mokyklos kraštoryninkų piešti Kapčiamies
čio kryžiai savo ešme, pra
du yra tipiškiausi liaudies
meno reiškiniai, turintys įta
kos visai kultūrai. Šis „gro
žis yra tam, kad pasižadintum dirbti-darbas, kad pri
sikeltum“. (C. K. Narvydas).

Dominikonų
bažnyčios Vilniuje
pirmosios zakristijos
sieninio baldo
stalčiaus plieninė
širdelės pavidalo
apyraktė, XVIII a.
pabaiga, vietinių
meistrų darbas.
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