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Adelė Velykienė švystelėjo
liaudies tapybos padangėje lyg
r-Mmii
šviesi žvaigždelė ir užgeso, pa
likusi skaidrią savo kūrybos
šviesą paveiksluose. M.K.Ciurlionio dailės muziejus turi did
žiąją tapytojos palikimo dalį
(kitą dalį tebesaugo jos artimie
ji), kuri primena trumpą ir ne
paprastą jos kūrybos kelią.
M a iši
ratu U r* !
Įsimintinas buvo apsilanky
mas jos namuose Kaune 1981
m. vasarą, Tūpyti ji buvo pradė
jusi prieš metus, po sunkios li
gos ir jau turėjo 20 paveikslų,
kurie keliomis eilėmis puošė
jos mažos svetainės sienas. Nu
stebino jų spalvingumas ir švie
si poetiška nuotaika. Tai buvo
tikras atradimas.
Adelė Velykienė priklauso
tai vyresniųjų meistrų kartai
(tada jai buvo 52-eji), kuri, gy
vendama mieste, išlaikė vidi
nius ryšius su kaimu. Nepakito
ir pasaulėjauta. Tapė tik sau,
net ir ruošdamasi parodai. Kitų
tapytojų nepažinojo, jų darbais
nesidomėjo. A.Velykienė pa
veiksluose perteikė savo vizijų
pasaulį, savitą santykį su tikro
ve, praeitimi ir ateitimi, šeima ir
artimaisiais, persmelktą be galo
■ *
stipriu emocingumu.
Gimė Adelė Velykienė 1928
m. birželio 17 d. Kaišiadorių
rajone, KliriŠkių apylinkėje,
Ringailių kaime. Tėvai buvo
neraštingi, bet šviesūs žmonės.
Adelė VELYKIENĖ. Natiurmortas su raudona vaza. 1980, kart., guašas, ČDM.
Tėvas mokėjo statybininko,
dailidės darbų - darydavo ro
ges, baldus. Motina audė. Išau
įstojo į Kauno dailiųjų amatų mokyklą. Dėstytojų buvo giriama
go Adelė labai gražiame gamtos kampelyje. Tėviškę supo miškai,
už piešinius, lipdinius. Bet po poros metų perėjo į prekybos
netoli vingiavo upė, mėlynavo ežeras. Namus iš klonio tėvas
mokyklą, nes čia sunkiu pokario laiku mokinius aprūpindavo
perkėlė ant kalno: "Kad būtų matyti". Tėviškę A.Velykienė prisi
maistu, 1952 m. baigė mokyklą ir liko gyventi Kaune. Visą laiką
mindavo labai dažnai: "Sodyba mūsų graži buvO: vienos gėlės,
dirbo visuomeninio maitinimo įstaigose, prieš ligą - "Lietuviškų
darželiai. Mes su seserimi jas prižiūrėjome. Labai gražios gėlės.
patiekalų" valgyklos šefė. Sukūrė šeimą, augino vaikus. Meninius
O kai jaunimas sueidavo, tai šokdavome, labai smagu buvo... O
motinos polinkius paveldėjo ir sūnūs: vyresnysis baigė muzikos
už tvoros kaimynė gyveno. Kai ji dainuodavo, tai gražu būdavo,
mokyklą, vėliau tapo inžinieriumi, jaunesnysis kurį laiką mokėsi
o aš klausydavau ir klausydavau... Dabar dar yra tėviškė, ten
Dailės institute.
brolis gyvena, viskas ten ne taip, pasikeitė. Bet kai piešiu tėviškę,
ko neatsimenu, savaip padarau, kad gražu būtų. Aš noriu, kad
A.Velykienė anksčiau buvo bandžiusi piešti: 1974-79 m. ne
mažai eskizavo pieštuku. "Pirmųjų darbų nerodžiau, gal negeri,
viskas žydėtų". Ada, kaip ją vadino artimieji, čja išgyveno pačius
gražiausius vaikystės ir jaunystės įspūdžius, tyriausius meilės
negražūs, nepatiks". Intensyviai tapyti pradėjo 1980 m. Tapė
.guašu ant popieriaus ir ant kartono. Tūpyti guašu patiko, nes
jausmus ir netekimo kartėlį.
"spalvą galima nuplauti ir taikyti kitą". Tapė namų ramybėje,
1948 m. brolio Juozo (tapytojo J.Banaičio) paskatinta Adejė
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jungiami mažesniais, kuriuos dažniausiai suda
ro augmenijos motyvai. A.Velykienės troškimą
kad visa žydėtų atspindi ssnulkiais potcpėliais,
su meile ištapytį augalai.
Kartą, kai A.Velykienė nutapė "Kelią į Jona
vą", pasakiau,-kad jos medžiai panašūs į spalvo
tų paukščių plunksnas. Ji atsakė: "Bet kai rude
nį tiek spalvų ir taip gražu būna, tai atrodo, kad
tokius medžius ir reikia piešti". Dekoratyvūs,
savaip stilizuoti ir kiti jos kūrinių objektai. Pa
statai, pavyzdžiui, primena fantastiškus stati
nius, pasakų pilis ("Švenčių dieną", "Vitražo
galerija - Soboras", "Namelis Zūbiškės kaime"
ir kt.) Apskritai dauguma jos paveikslų atrodo
kaip dideles gėlių puokštės, kuriose susilieja
augalai, figūros, gyvūnija, architektūra, peiza
žai. Spalvos dinamika, dekoratyvumas suteikia
darbams nepaprasto gyvybingumo, riet judėji
mo įspūdį. Neatsitiktinai tapytoja rinkosi tokius
objektus, kurie teikė spalvinių įspūdžių. Mėgo
tik spalvinguosius metų laikus.
Meilė augmenijos pasauliui ypač atsiskleid
žia natiurmortuose, kuriuose vaizdavo darže
lio ir kambario gėles. "Natiurmortus plėšdama
dar ieškau, todėl jie tokie skirtingi", - sakė. Vie
na natiurmortų grupė ("Kaktusėlis", "Aguo
nos", "Samanėlės") tapyti stilizuotai, smulkiu
potėpiu, panašiai kaip peizaž ų augalai. Kiti
("Kaktusas", "Kalijos") - tapyti didesnėmis gry
nų spalvų dėmėmis, dekoratyvesni. Vienas įdo
miausių - "Natiurmortas su raudona vaza" nutapytas grynomis skambiomis spalvomis, at
skirus daiktus į visumą sujungia sienų, kilimo
ornamentiniai fragmentai.

Liepų kalnas. 1981 m., kart., guašas, ČDM.

A.Velykiene nebijojo eksperimentuoti ir ieškoti: "Vieną sykį
bandžiau plačiai tepti kaip sūnus, o jis atėjo, žiūri ir sako: "Mama,
nereikia". Įdomu tai, kad artimas sąlytis su profesionaliąja daile
(Dailiųjų amatų mokykla, meniška namų atmosfera) nepadare
tapytojai didesnio poveikio. Suprantama, namų aplinka buv o
palanki, bet akademinė dailė jos nedomino. Ji pakluso talento
jėgai, intuicijai, vadovavosi subtilia spalvine klausa. Apie sūnų taip
kaihč jc Aš jc i bų nes, j įrantų, labai moderniški, bet jis daro
taip, kaip nori. Į mano dari: lis nesikiša. tik kartais p 1-3 , ako:
’Nemurzink, mama Tad
kitą j ralvą taškai K am i
grc
žisi, kad gerai spalvas parinkau". Brolis kartais pasiūlydavo daili
ninkei vieną kitą temą, primindavo, ką galėtų nutapyti. Pradėjusi
"Mugę \ kanl inc * kiausi n imiškių, *aip df /«• Marti pasiūlė
pripiešti žuvų, puodų. Bet. tai buvo tik postūmis, tik pagrindas jos
vaizduotės žaismui - dinamiškas, savitas liaudies šventės vaizdas
nustebino visus netikėtu spalviniu sprendimu.
Tikrovės vaizdiniai A A <y&ien s ' uvo tik . motis is išeities
taškas, tarsi tema spalvinei improvizacijai, lyg upės srovė, kuri
nukreipdavo emocijas kuria nors kryptimi. Poetiška, spalvinga
tikrovės vizija yra lyg atsvara buičiai, kurioje netrūko pilkumo,
rūpi čių ir konflik11į skaudžiai žeidusių jautrią menininkės širdį.
A.Vdykienės tapyba siejasi su tradicine dekoratyvine liaudies
tapyba. Ryški ir džiaugsminga, ji nestokoja santūrumo ir spalvi
nės įtampos, nuoširdume it meilė, g! >žiui, kuri ir paprasčiausią
daiktelį liaudies meistro rankose paverčia meno kūriniu.
Tragiškai trumpas buvo Adelės Velykienės kūrybinis kelias,
tačiau savita jos tapyba, gerai įvertinta liaudies dailės mylėtojų,
nelieka užmiršta ir dabar. Viena personalinė paroda buvo suruo
šta m m o g*
žiom ėn Kauno Dailininkų sąjungos skyriuje
(eksponuotas 31 paveikslas), kitąkart 1982 m. (jau po mirties) jos
darbai buvo eksponuoti Kauno Paveikslų galerijoje, bendroje
Kauno zonos tapytojų ii gr ifikų par )d )je. Be c 1984 m A.Ve
iykie * paro ią buvo sure 1 M.E *irlionio dailės, muziejus.
Buvo parengtas ir katalogas, tačiau jis taip ir liko neišspausdin
tas...
Aušra KARGAUDIENĖ

Autoportretas su anūke. 1980 m., pop., guašas, ČDM.

Straiį i * * ašy lt
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Ąilaidai. 1981 m., kart., guašas, ČDM.

Adelės VELYKIENĖS darbų sąrašas:
1. A utoportretas su anūke. 1980* pop., guašas, 68x51,5
KČDM Lvg 709
2. Vitražo galerija /Soboras/. 1980-81, kart., guašas, 84x60 Šn
3. Alijošius. 1980, kart., guašas, 51x31,5 Šn
4. Kalijos, 1980, kart., guašas, 71,5x38 Šn
5. Švenčių dieną, 1980, kart., guašas, 60x65, KČDM, Lvg 748
6. Gilė N r.l, 1980, kart., guašas, 43,5x32,5 Šn 7. Kardeliai, 1980, pop., akv., 48,5x40 Šn
8. Poilsiautoja /autoportretas/, 1980, kart., guašas, 44,5x41 Šn
9. Samanėlės, 1980, kart., guašas, 38,5x32,5 Šn
10. Tblpės, 1980, kart., guašas, 40x27 Šn
11. Tėviškės laukai, 1980, pop., guašas, 37,5x27, KČDM Lvg 756
12. Tėviškė ant kalno, 1980, kart., guašas, 59,5x41, KČDM Lvg 734
13. Saulėgrąžos, 1980,pop., guašas, 44x32,5 J.ir A.Gendrokis Pn
14. N atiurm ortas su raudona vaza, 1980, kart., guašas 57x49,5, *
KČDM Lvg 735
15. Pionierių stovykla, 1981, kart., guašas, 37,5x27, KČDM Lvg 757
16. Balti rūmai, 1981, kart., guašas, 48x69, KČDM Lvg 755
17. Aguonos, 1981, kart., guašas, 40x42,5, KČDM Lvg 758
18. Prie Neries, 1981, kart., guašas, 43x60, KČDM Lvg 712
19. Sodo kampelis, 1981, pop., guašas, 68,5x50,5, KČDM Lvg 713
20. Gėlės darželyje, 1981, kart., guašas, 66,5x47 Šn
21. Kaktusas, 1981, kart,, guašas, 84x60 Š n r
22. Žydintis kaktusas, 1981, kart., guašas, 49x31,5 Šn
23. M ano tėviškė, 1981, kart,, guašas, 59,7x84,5, KČDM Lvg 710
24. Namelis Zūbiškės kaime, 1981, kart., guašas, KČDM Lvg 716
25. Zūbiškės, 1981, kart., guašas, 85x60 Šn

4

26. Prieš audrą, 1981, kart., guašas, 59x44 Šn
27. Veža šieną, 1981, kart., guašas, 44,2x48, KČDM Lvg 715
28. Sodyba, 1981, kart., guašas, 51x68, KČDM Lvg 749
29. Kaktusėlis, 1981, kart., guašas, 42x36, KČDM Lvg 754
30. Darbymetis, 1981, pop., guašas, 59x42, J.Banaičio Pn
31. Kelias į Jonavą, 1981, kart., guašas, 68x90,3, KČDM Lvg 714

32. Grybautojai, 1981, kart., guašas, 40,5x60, KČDM Lvg 733
33. Vaikų darželis, 1981, kart., guašas, 79x59,5,
D Juozapavičienės Pn
34. Mano karvutės, 1981, kart., guašas, 59,5x79, KČDM Lvg 750
35. Vestuvės, 1981, kart., guašas, 46x42,5, KČDM Lvg 711
36. Vestuvės sode, 1981, kart., guašas, 85x60 Šn

37. Mugė, 1981, pop., guašas, 59,5x11 Šų
38. Prie marių, 1981, kart.,.guašas, 51x68, KČDM Lvg 751
39. Pasivaikščiojimas prie jūros, 1981, kart., guašas, 44x59,5,
KČDM Lvg 752

40. Liepų kainas, 1981, kart., guašas, 42,5x46, KČDM Lvg 753
41. Žvejų laivai, 1981, kart., guašas, 79x59,5, A.Grikėno Pn
42. Tiltelis, 1981, kart., guašas, 67x47, P.Palilionio Pn
43. Tamsus natiurmortas, 1981, kart., guašas, 38x72, V.Blažytės Pn
44. Atlaidai, 1981, kart., guašas, 48,5x71,5 KČDM Lvg 759

45. Dainų šventė, 1981, kart., guašas; 66,5x49,5 KČDM Lvg 732

Sutrumpinimai: KČDM - Kauno Čiurlionio dailės muziejus,

Sn - šeimos nuosavybė, Pn - privati nuosavybė.

Apie žmogų, gimusį ir augusį, anot Jo paties, "tarp
trijų piliakalnių" - Medvėgalio, Dyvičio iršvietkalnio (nuo
žodžio šviečia), daug galima būtų kalbėti kaip apie
išmaniausią šių dienų Lietuvoje mitologą, arba - kaip
visuomenininką - etninės kultūros puoselėtoją, ar "pa
prasčiausiai" - kaip tautosakos užrašinėtoją, liaudies
talentų ieškotoją, skatintoją, jų tautosakinės medžia
gos rinkinių sudarytoją ir leidėją. Visi trys šie kalnai jau kiekvienas atskirai verti dėmesio, nuostabos ir pa
garbos, bet kai jie taip iškiliai spindi viename žmoguje
- nebežinai nuo kurio ir dairytis: panorama nuo visų vos akimi aprėpiama, ne daž nas bent vieną tokią įsten
gia apibėgti. Stebiesi: kada gi Jis spėja... Aišku, nuolat
skubantis, bet visada pasiryžęs ir stabtelėti, atsiliepti į
bet kokį tavo, besikapanojančio papėdės žolytėj,
prašymėlį, kad padėtų, patartų, paaiškintų. Už dosnią
širdį, visuomeninį triūsą (tyčia galėčiau pabandyt var
dinti, kelių Jis tarybų narys: Mokslo, Etninės kultūros
globos - pirmininkas, "Ethnos" draugijos - pirmininkas,
Vytauto Didžiojo Universiteto, Pietryčių Lietuvos, Ek
spertų prie Kultūros ir švietimo ministerijos...) - premijų
niekas neskiria (ir nereikia), už mokslinius nuopelnus savi atpildai, o už galybę sugaišto laiko vaikštant po
Lietuvos kaimus, miestelius, lesiojant iš žmonių po
dainelę, pasakaitę, po sakmę, priežodį, patarlytę - tūk
stantmečiais daigumą išsaugojančius tautosakos grū
dus, už tą visais požiūriais (pašaline akimi žiūrint) iki
šiol nedėkingiausią triūsą, -1992 metų sausio 31 dieną
Skaistgiry (Joniškio raj.) šiam žmogui, NORBERTUI
VĖLIUS, suteikta antroji (1990 metais pirmoji - Jurgiui
Dovydaičiui) Skaistgirio žemdirbių įsteigta premija "...
už gausų lietuvių tautosakos kūrinių surinkimą ir jų
išsaugojimą ateinančioms Lietuvos kartoms".
Tautosakos rinkinius į rankraštyną Vilniuje "pradėjęs

nešti“ (anot premijos suteikimo komisijos pirmininko
K.Grigo) jau nuo studijų laikų, Jis čia jau, pasirodo,
sunešęs daugiau kaip 30 tūkstančių tų gintarinių grū
delių (atspėkit mįslę: kiek tautosakos užrašinėtojo žin
gsnių kainuoja vienas iš bobutės užrašytas žodis?),
parengęs spaudai A.Čepukienės, RZalansko, R.Sabaliauskienės, M.SIančiausko tautosakos knygas, dau
gybę smulkesnių rinkinių rinkinėlių ("Laumių dovanos",
"Kaip atsirado žemė", "Sužeistas vėjas“...), dešimtme
čiais atkakliai skatinęs entuziastus tautosakininkus, et
nografus, kalbininkus, choreografus, būręs į komplek
sines ekspedicijas, po kurių, žiūrėk, nei iš šio, nei iš to
- tarsi visai ne komunizmo epochoj gyventa - tautosa
kinės, etnografinės medžiagos storiausia knyga: “Die
veniškės“, "Ignalinos kraštas“, "Merkinė", "Dubingiai",
"Kernavė"... Beje - vėl mįslė: ką reiškia parengti spau
dai, tarkim, jau minėtus M.SIančiausko rinkinius "Siau
rės Lietuvosv pasakos“, “Šiaurės Lietuvos sakmės ir
anekdotai", "Šiaurės Lietuvos pasakos ir sakmės"? Ga
liu šį kartą ir atsakyti paties N.Vėliaus žodžiais.
Surinkau rankraštyne tris tūkstančius Jo užrašytų dai
nų, pasakų, papročių aprašų, kalbos pavyzdžių...
Išvaikščiojau Joniškio, Skaistgirio apylinkes, kur gyve
no, rinko tautosaką M.SIančiauskas, užrašinėjau iš
žmonių prisiminimus apie Jį ir Jo bendradarbius, pa
galbininkus Lizdeikį, Strazdą, Narvydą... Visi jie savo
laikais nešė Lietuvos kultūros žiburį..." (Ar reikia naujos
mįslės: kiek dvasinio atkaklumo kainuoja mūsų tautos
lobių išsaugojimas?..)
Pats N.Vėlius tautosakos rinkėjo kelią esą pradėjęs
1958 metais, dar net nesuvokdamas liaudies dainų,
pasakų tikrosios vertės, nepažindamas nė tų dievų,
kurių žinovų žinovu Lietuvoje dabar laikomas. Labiau
rūpėję kas kita :"... norėjau sužinoti, kaip gyvena, kaip
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mąsto, kaip jaučiasi mūsų Lietuvos žmonės tais sun
kiais metais. Rūpėjo pirmiausia išklausyti jų gyveni
mą...“ "Šventas, - sakau, - šventas, - drįstu pertraukti, visij nevienadienių tautosakos rinkėjų pašaukimas ir
kryžius - pirmiausia išklausyti žmogaus dalią ir vargą,
suprasti, atjausti, visam gyvenimui įsiminti: esi ne tik
tas, kuris eini “imti“, bet eini duoti - praturtinti, praskai
drinti žmogų tuo, ką jis pats šviesaus turi, net ir giliau
siai sukritusioj j žemę trobelėj žmogui tarti: reikalingas,
vertingas - te seniai galingųjų paniekintas, išstumtas,
išvėtytas, išdaužytas iš vertybių aruodo... Argi ne tur
tas, kai žmogui sakai: iš tiesų gražus Tavo Žodis,
Daina!“ (Atsiprašau už įsiterpimą.)
“...Ką pamačiau, ir dabar gyva akyse. Dar studentas
buvau. Užeinu netolį Lukšto Varniuose. Kūpso trobelė
suzmekusi į žemę. Šalta. Atidarau duris. Už jų ožka.
Šalia šienas sudėtas. Ir - vos vos gyvas senukas ant
pečiaus. O senutė jį slaugo. Kai tam senukui pasakiau
ko atėjęs, sužibo jo akys, sunkiai jis-pasikėlė ant rankų
jr pradėjo man dainuoti. O tos dainos - iš jo tėvų, senelių
ir paties jaunystėj dainuotos: kaip pas mergelę, kaip į
karą jojo, kaip žirgelį muštravojo. Ir netikėtai žmogus
tarsi atgijo, pajaunėjo bedainuodamas, suspindo jo
akys... Dabar, be abejo, ir jis, ir senutė jau seniai mifę bet tas ėkių spindesys, ta ugnis, kuri žmogų uždega,
kai dainuoja - kad ir koks sunkus gyvenimas - nepraei
nantys... Teko nuvykti prie Girgždutės kalno. Ten labai
gražūs žemaičių piliakalniai: Medvėgalis, Girgždutė,
Šatrija... Pagirgždučio kaime rinkdamas tautosaką ei
nu - didelis raudonas pečius iš sniego kyšo. Žmonių ir
klausiu: “Kodėl tas pečius čia stovi?" "Vaikeli, - sako, čia gyvus žmones enkavedistai sudegino...” Kaip pa
minklas - tik pečius iš po sniego... Apie 1961-uosius
teko rinkti tautosaką be galo graž ioj vietovėj, kurią supa
Nemuno vingis. O ten - visas kaimas, Ryliškės, su
žmonėmis per pačias Kalėdas ir Kūčias sudegintas,
sušaudytas. Niekas su manimi nenorėjo nė kalbėti...
1965 metais nuvykom ir į tą Lietuvos kilpą pietryčiuose
- kaip apendicitą žemėlapy. Ten gyvena lietuviai, lietu
viškai šneka, lietuviškai dainas dainuoja, bet aplinkui
visi sulenkėję, laiko save lenkais. Pradėjom žmones
šnekinti, kad padainuotų - visi tarsi vandens į burną
prisisėmę. Pasirodo, už lietuviškas dainas po karo Ar
mijos Krajovos šauliai - šaudė... Betgi ir mūsų pačių už
ekspedicijas niekas neglostė. Daugelis vienaip ar kitaip
baustas, darbo neteko. Atsimenu gražios ekspedicijos
Dubičiuose dalyvį - Kauno medicinos akademijos ab
solventą Žukauską. Kaip tik po Dubičių jį suėmė, tardė,
ir paskui jis žuvo - būtent už tai, kad važiavo į ekspedi
cijas, kad dainavo lietuviškas dainas, kad norėjo išlikti
lietuvis...“ Taip per trisdešimt metų ir pereita (iš tiesų pereita) visa Lietuva. Ir ne tik Lietuva. Būta net už
Volgos, už Saratovo, vietovėj Čiorna Padina, kur gyve
na prieš šimtmetį ištremti lietuviai. Būta ir Punske, ir
Seinuose, ir Karaliaučiuj - vis ieškant Lietuvos lobių, vis
- supratimo,kas mūsų tauta, kultūra ir žmonės. Tauto
sakos reikšmė šio supratimo kelyje unikali ir neperver
tinama. Mes patys sau, be abejo, galim būti neobjekty
vūs, bet nuo senų laikų, tarkim, Europos mokslininkų
esam vertinami kaip dainininkų tauta, pilniausiai išlai
kiusi seniausius papročius, gyvenimo būdą. Šiuo po
žiūriu Lietuva esanti išskirtinė, turinti daugiausia indo
europietiškosios kultūros reliktų. Net ir dabar tūlas
mokslininkas, studijuojąs senąją graikų, romėnų ar vo
kiečių pasaulėjautą, būtinai atvažiuoja į Lietuvą. Ne
profesionalių poetų ar rašytojų jis ieško, o domisi, ką
dainavo, pasakojo, kuo tikėjo mūsų žmonės, kokie
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buvo papročiai. Daina, pasaka, sakmė - atrodo papra
sta, bet tai pamatinės pasaulinės kultūros pastoviausia
dalis. N.Vėliaus kelias į ją eina nuo gimtinės kalvų,
ežerų, piliakalnių, padavimų, nuo labai gražių vaikystė
je girdėtų mamos, bobutės dainų... (Pusiau mįslė: ke
lioms Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosaki
nėms ekspedicijoms iki šiol Jo vadovauta?) Tveruose,
Kražiuose, Žarėnuose, Troškūnuose, Subačiuj, Pagra
manty...
įkurdinti kokiam mokyklos nelopytam bendrabutėlyįe, pažyram, būdavo, kas rytą kaip valtelės iš uosto į
visas šalis - į kaimus, kaimelius,! trobas trobeles prie
mūsų krašto bemokslių - šviesiausiųjų. Lieka Jis vienas.
Bet kai grįžti pavakary - Jo niekad nerandi. Jeigu randi
- būtinai besiruošiantį ir vėl bėgti į kelintą jau šiandien
trobą. Galiausiai sužinai, kad, visus išleidęs, Jis ir vėl
keleriopai daugiau už tave ar bet kurį ekspedicijos
dalyvį užrašęs... Ką jaučia švytintis laivas tarp krypuo
jančių ant bangų luotelių? Nenuilstamai darbščiai, auk
štai ir šviesiai plaukdamas - ką Jis galvoja apie juos?
Nežinau. Tik kokią paslaptingą savybę dar reikia turėti,
kad šalia tavęs šitokio niekas nesijaustų mažas, o d^rgi
atvirkščiai - didesnis, protingesnis, ir dievaži... (reikia
tarti svetimą ž odį) - reikšmingas. Taip taip. Nes visi mes,
bent kiek neabejingi “vargšei mūsų kultūrai" - būtini,
svarbūs, nes kiekviena šiandien užrašyta iš bobutės
dainelė, pasakėlė - rytoj neįkainojamas lobis. Taip... Ir
tu vėl pakelta galva klampoji molį nuo trobelės prie
trobelės... Daug pašauktųjų, maža išrinktųjų. Vos ima
švisti, ir ekspedicijos dalyvių akys dar miego švinu
užlietos - Jis jau gyvsidabris. Po gaudžius koridorius,
pro pasiutusiai girgždančias duris - ateina, išeina, vėl
grįžta, jauti, stengdamasis - tyliai tyliai, bet kur bežen
gsi, ko beprisiliesi - bilda, smelkiasi kiaurai perdžiūvu
sias bendrabučio sienas. Netrukus vaikščiojimas, erzė
jimas aprimsta, ir jei tu guli tame pačiame kambary, jau
girdi skubų rašymą, braukymą, tokį garsų, tokį, atrodo,
trykštantį į šalis, nesuvaldomą lyg pelių lakstymas nak:
ties klojime po šiaudus (jūs tik pamatykit Jo rašyseną!).
O jei vis dar stengiesi miegot (koks be miegas - merdėt)
- vis tiek beviltiška: net jei drybsotumei kelintame kam
barėlyje, kas keliolika minučių iš savo letargo būsi
išblokštas to užsimiršusio žmogaus erzelio, atsikrenkštimų, atsikosėjimų - garsių, kaskart netikėtų - lyg
besigrumiančio samurajaus riksmas prieš naują ir nau
ją išpuolį... Taip ir vartaisi, žmogėnas, nuaviepo išpuo
lio iki kito... Kuo gi mes skiriamės, dabar sakau - merdėjantys nuo pašauktųjų? Ogi tuo, kad jie dirba kartu
su saule ir net daugiau nei saulė, o mes vis stengiamės
akis sumerkti, kad - atleisk mums Viešpatie, - dar minu
tėlę snūstelėtume...
Ir štai už tą atkaklų triūsą (kalbu tik apie tautosakos
rinkėjo kalną) paskirta Premija: jau kelintą valandą būsimasis Laureatas, filologijos mokslų daktaras K.Grigas
bei Kraštotyros draugijos pirmininkė I.Seliukaitė Liau
dies kultūros centro mašinėle šlapiu keliu per rūką ir
lietų stumiamės iš Vilniaus tiesiai į šiaurę šviesiu vardu
Skaistgiris, o to stūmimosi “kaltininkas“ jau kelintą kartą,
atrodo, visai rimtai bando atsiprašyti mus esą dėl jo
kaltės štai šitiek turim “vargt“, patirti “negerumų, nema
lonumų“, belstis kažin kur, užuot jaukiai poilsiavus na
mučiuose. Ir tik kai pusiau rimtai, pusiau juokais “pati
kinau" esą mes, žmonės, nieko daugiau ir nedarom, tik
“trukdom" vieni kitiems, bet gal mums kartais malonu
būti ir "trukdomiems”, nes gi be to iš viso esą ar būtume,
- būsimoįo Laureato dvasinė pusiausvyra, atrodo, grįžo
"į normalias vėž es". Tada šovė į galvą noras įminti ir visai
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absurdišką mįslę: kas y ra ž odelių gyvenimo ž aidimas?
A! Atsakymas turėtų būti keistas - betgi vis tiek malonu:
su nauju atkaklumu kas rytą mūsų galvas užgriūnančioj buities kasdienybėj - argi surastum kitą tokią gali
mybę štai taip monotoniškai birzgiančios mašinytės
užtrenktų durų nelaisvėj išsėdėti neilgas penkias va
landas šalia žmogaus, kurio dvasia ir protu džiaugiesi,
pasitiki, dairytis po Lietuvos lygumas, varinėti mintis
apie šį bei tą (buvimą, darbą, nieką - gyvenimą), o jei
tik akimirkai pasirodo kas neaišku, tuoj pat kreiptis į,
tavo supratimu, "aukščiausią instanciją", bemat sulauk
ti atsakymo ir jau "žinot", kad tuo klausimu šį bei tą
"žinai", kaip yra buvę prieš porą dešimtmečių, kai bai
giančiam studijas Universitete atrodė net baugu: išva
duotam nuo begalinių paskaitų, egzaminų, skaityklų,
kur reiks dėtis ūmai atsiveriančioj laiko kiaurymėj, kuo
reiks užpildyti ją... "Rink tautosaką", - tą pačią akimirką
atsakė. Jis taip yra sakęs šimtams... "O ar nedilgo Jūsų
širdies tuštumo geluonis, marias laiko atiduodant va
dinamajam visuomeniniam darbui?" "Ne. Tikiu mūsų
etninės kultūros gyvybingumu, atsinaujinimu, reikia
dirbti...“
Bet jau ir Skaistgiris šviečia. "Labas! Labas!" Dvi
valandas - premijos įteikimo žegnonei. "Bravo Laurea
tas! Bravo!.." Bet koks skirtumas, kas kaip sako. Girdėdavom vienaip, girdim truputį kitaip. Na, šitaip, aišku,
kiek maloniau, nei pasišaukę į saugumą gąsdintų, kaip
prieš keliolika metų po ekspedicijos Gervėčiuose. Koks
skirtumas, jei esi svarus nuo darbų ir jo vaisių. Nebent

ir šią gaivią akimirką, tą Premijos įteikimo apeigą ir
žaidimą taip pat {vardintum lyg darbą visiškai proziškai
nusakomu konkrečiu tikslu: atkreipti dėmesį į tautosa
kos rinkimo svarbą, žodinės liaudies kūrybos reikšmin
gumą... Vargšė mūsų kultūra... "Bravo Laureatas! Bra
vo!" "Dėkoju Dievui ir Laimai pasukęs gyvenimą į jus,
jūsų gražiausią dvasios dalį, į jūsų kūrybą:..* "Ant kalno
klevelis..." - etnografinio ansamblio moterys. Jas keičia
gitara, sintezatorius, būgnai - vietinis vokalinis instru
mentinis ansamblis. Valsiukai, polkutės. Bet jau - "ačiū
ačiū, sudie sudie, mums - laikas... Gal susitiksim ir
kitąmet... Gal griūvančių kolchozų luitai neužtvenks
mūsų kelių vieniems pas kitus... Sudie sudie jau,
ačiū..." Ir vėl - penkių valandų kelionė - nakties patale
besirangančiais keleliais. "Kas gimsta iš tamsos?" minu jau pats sau mįslę, nes nebenoriu trukdyt sėdin
čiojo šalia,,į savo mintį nugrimzdusiojo..." Kas?.. Ž ūt
būtinė pastanga išsiveržti iš jos, kas gi daugiau..."
Galva - kaip bičių avilys nuo to važ iavimo. Antra valan
da po vidurnakčio. Prašvytulavo Ukmergėlės žiburė
liai. Laukeliai lygūs lygūs. Vairuotojas stabteli atsipūsti.
Išvirstam iš mašinos kaip maišai iš karčemos - apsun
kę, užsisėdėję. Laureatas pakelia galvą į dangų: "Žvai
gždžių, žvaigždžių! O mėnulis kažinakur..." Sužiūram
ir mes visi į dangų. Kaip po puodu! Betgi pradžioįbuvo
Žodis. Ir, be abejo, - didelis troškimas, kad įsikūnytų,
įsikūnys - dirbantiems.
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ATSIUNTĖ PAMINĖTI

"PASILIOVĖ SVAJONE, PRASIDĖJO VEIKME"
TMžodžiai iš unikalaus, bibliografine retenvl e tapusio ”Albu
mo lietuviškos parodos Paryžiuje, 1900 metuose”, išleisto Ame
rikoje 1902 metais (1). Kun. J.Zilinskis, albumo autorius, vaizd
žiai, lietuviška kalba, kuria gimtajame krašte rašyti buvo uždrau
sta, savo tautiečiams Lietuvoje ir emigravusiems į kitus kraštus
pasakoja apie nepaprastą politinį ir kultūrinį įvykį - Lietuva pirmą
kartą dalyvavo pasaulinėje parodoje Paryžiuje.
Albumas išleistas "kaštais lietuvių Paryžiaus parodos fondo”,
dailiai apipavidalintas, su nuotraukomis ir schemomis. Pradžioje
pateikta bendra pasaulinės parodos panorama, jos planas, pavil
jonų išdėstymas, turėję parodyti skaitytojui grandiozinį parodos
mastą bei padėti įsivaizduoti Trocadero rūmų, kuriuose buvo
patalpinta lietuvių ekspozicija, didingumą. Didelė dalis teksto ir
nuotraukų skirta lietuviškos parodos išdėstymui, eksponatų, ku
rių daugumą sudarė etnografinė medžiaga, paaiškinimui. Tačiau
ypatingą vertę albumui teikia ne eksponatų katalogavimas, bet
lietuvių parodos politinio aktualumo įvertinimas, jos tarptautinės
reikšmės aiškinimas^."Niekur pasaulyje nėra kitos tokios šalies,
kaip Lietuva, kur kiekviena knygelė, kiekvienas raštas, atspaustas
prigimtoje tėviškoje kalboje, yra laikomas už daigią aštriai už
draustą, kur kiekvienas skaitantis panašią knygelę, kad ir nekal
čiausias intapos, yra baisiai persekiojamas caro činovninkų ir
ištremiamas į kalėjimą ir Sibyrių... Dėl mus, lietuvių, išstatymas
mūsų literatūros Paryžiuje turės ir tą svarbią vertę, kad aiškiai

parodys, jog barbariški mūsų skriaudikai... tačiaus neišgali mus
sugniaužti ir sutrinti,, kaipo atskiros tautos, neišgali išnaikini
mūsų kalbos, tikėjimo ir literatūros..." (1,9). Apie Lietuvos gyvastį
ypač reikėjo priminti jos kaimynams - rusams, lenkams, vokie
čiams, kurie, kaip šmaikščiai išsirciškia J.Žilinskis, "meškos kailį
jau skaitė už savo, o čia pamatė, kad da meška gyva" (1,24).
Nemažiau paroda buvo reikšminga .ir patiems lietuviams, nes
stiprino tautinį sąmoningumą, skatino vienytis ir jungtis prie na
cionalinio judėjimo. Albume randame šiek tiek žinių apie paro
dos iniciatorius ir rengėjus, tačiau dėl konspiracijos parodos ren
gimo aplinkybės mažai aiškinamos, o apie parodas organizatorius
Lietuvoje apskritai vengta užsiminti. Prisiminkime, kad tuo metu
Lietuvos vardas jau buvo pašalintas iš Rusijos imperijos Žemėla
pių. jos teritorija pavadinta Siaurės Vakarų kraštu, o gimtosios
literatūros draudimu buvo stengiamasi lietuvių tautą išbraukti iŠ
gyvųjų tarpo.
Kaip liudija vienas iš parodos organizatorių J,.Bogdanas (Dau
mantas'). 1937-ll)3$ m. paskelbęs savo prisiminimus apie Lietu
vių parodą Paryžiuje, pirmiausiai tarp Amerikos lietuvių kilo
drąsus sumanymas parodyti pasauliui, kad lietuviai yra gyvi su
savo dvasios turtais, savo uždrausta spauda ir Švietimu, garbinga
praeitimi. įžymiais politikosir literatūros veikėjais (2,27), 1893 m.
sudaryta 1 auryno Ivinskio 1 ietuvių 1;uropos-Amerikos Draugy
stė pAKaupas. J./ilinskis. A.Burba ir kiti) skatino lietuvius dėtis

Nuėjimas į palocių Trocadero, kuriame pa tilpo lietuvių skyrius am visasvietines Parvž iaus parodos 1900 metuose.”

"Išvaizda Iii

prie bendro parodos organizavimo reikalo. 1899 m. pradžioje
parodos rengimo iniciatyvą perėmė Ciuricho lietuviai - Draugystė
Lietuviškos Jaunuomenės (A.Moravskis, Pr. Žitkevičius, M.Kontautaitė), kurie "Varpe” išspausdintu atsišaukimu kreipėsi į visus
lietuvius, aiškindami parodos tikslus (3,19-20). Savo ruožtu "Vir
pąs" paskelbė redakcijos atsišaukimą, ragindamas tautiečius au
koti parodos fondui (4,37).
Netrukus Amerikos lietuviai sudarė komitetą (pirmininkas
J.Žilinskis, iždininkas J.Paukštis, raštininkas A.Mikolainis, nariai
J.Šliūpas, A.Miliukas), kuris, surinkęs lėšąjgaliojo Londone gy
venusį J.Bagdoną, tuometinį "Varpo" ir "Ūkininko" redaktorių,
vykti į Paryžių parodos rengimo reikalu (2,40). Čia jam teko
susidurti su nemažais sunkumais, nes lietuvių draudžiamai spau
dai pasaulinėje parodoje vietos neatsirado (2,41). Pasinaudojus
prancūzų mokslininkų tarpininkavimu, lietuvių ekspoziciją leista
įrengti Europos tautų etnografiniame skyriuje Trocadero rūmuo
se. Kartu rengėjams iškelta sąlyga, kad eksponuojama etnografi
nė medžiaga nebūtų susijusi su politika. Todėl iki pasaulinės
parodos atidarymo likus vos pusmečiui (ji prasidėjo 1900 04 15),
skubiai reikėjo surinkti arba nupirkti lietuvių etnokultūrai būdin
gų dalykų ir juos atgabenti į Paryžių. Toks darbas, reikalavo
nemažo pasiaukojimo ir'drąsos. Lietuvoje ryžtingai jo; ėmėsi
šviesuomenė - K.Grinius, P.Mašiotas, J.Vileišis, P.Višinskis, S t a 
naitis, P.Rimša, J.Antanavičienė, J.Lozoraitis ir kt., nemažai pri
sidėjo susipratę valstiečiai, ypač iš Užnemunės kaimų. Vien J.L.ozoraitis šiame krašte surinko apie 200 etnografinių daiktų - rūbų,
baldų, audinių, mezginių, drožinių ir kt. Visa tai slapta buvo
gabenama į Mažąją Lietuvą, kurioje veikė D,Zauniaus vadovau
jamas^ komitetas (M.Zauniūtė P.Strekys, M.Jankus, J.Vanagaitis). čia per trumpą laiką taip pat surinkta daugiau kaip 100
etnografinių eksponatų, nuotraukų ir Rytprūsiuose išspausdintų
lietuviškų knygų. Visa medžiaga parodai [Paryžių buvo persiųsta
D.Zauniaus ir M.Zauniūtės pastangomis (5,376-378).
Pagaliau 1900 m. gegužės 15 d. lietuvių skyrius pasaulinėje
parodoje buvo atidarytas. Politinis akcentas - virš lietuvių skyriaus

užrašas "Lithuanie" su vytimi. Ekspozicijos kraštuose - Lietuvos
valstybės žemėlapiai ir didžiųjų kunigaikščių bei įžymių visuomet
nes veikėjų atvaizdai/
'L •
'
Centrinę vietą ekspozicijoje užėmė lietuviška pirkia ("lietuvi
ška grinčia"), kuria norėta parodyti lietuvių valstiečių buitį. Joje
manekenai XIX a. lietuvių valstiečių rūbais vaizdavo piršlybų
sceną. Lietuvių skyriuje eksponuoti žemdirbystės įrankiai, buities
reikmenys, liaudies meno dirbiniai, audiniai ir kiti materialinės
kultūros dalykai bei kaimo buities nuotraukos. Parodoje buvo
išdėstyti ir senieji lietuviški raštai, draudžiamos knygos, Ameriko
je leidžiama lietuviška spauda, spaudos diagramos ir žemėlapis
su rodyklėmis - draudžiamos spaudos keliai į Lietuvą.
Lietuvių parodai prancūzų kalba parengtą katalogą reikėjo
platinti neoficialiai, nes dėl politinių sumetimų jo neleido parda
vinėti. Tuo metu T.Volkov, dr. R.Hauthiot, Gierzynski, kun. J.Ži
linskis ir kiti. skaitė paskaitas apie Lietuvą, jos praeitį ir nacionalinę
priespaudą. Apie lietuvių spaudos draudimą rašė prancūzų lai
kraščiai (6,30).
Toks lietuvių akibrokštas carinei Rusijai paskatino jos valdžią
Lietuvoje imtis naujų represijų, tardymų bei suėmimų. Tačiau
didžiulio pasiaukojančio darbo ir vieningumo dėka lietuviams
pavyko pasauliui parodyti, kad tauta gyva ir nenugalima, kad "su
1900 metais užstojo dėl lietuvystės nauja era - pasiliovė svajonė,
prasidėjo veikmė" (1,24).

. 1. Albumas lietuviškos parodos Paryž iuje, 1900m etuose. - Plymouth,

Pa, 1902.
•2. Mūsų senovė. - K., 1937, T2-Nr. 1(6).
3. Varpas. - 1899. - Sausis-vasaris. - Nr.l.
4. Varpas. - 1899. - Gegužis-birželis. - Nr.3.
5. Mūsų senovė. - K., 1938. - Nr.3.
6. Lietuvių enciklopedija. - Boston. 1960.TXXII.
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SVETIMI NAMAI
MAŽOJI LIETUVA: LIAUDIES ARCHITEKTŪRA, AUTENTIŠKUMO PROBLEMOS

Liaudies architektūra parodo tautinės kultūros mate
rialinio išsivystymo lygį, atspindi etnoso dvasinio gyveni
mo ypatybes. Kartais, kaip tai atsitiko Mažojoje Lietuvoje
pokario metais, - senieji statiniai lieka beveik vieninteliu
sunaikintos kultūros tyrimo objektu,
1980-1991 m. autorius'dabartinėje Karaliaučiaus (Ka
liningrado) srityje bei buvusiame Klaipėdos krašte (Klai
pėdos, Šilutės, Jurbarko rajonuose) užfiksavo per du tūk
stančius senųjų pastatų, apžiūrėjo dešimtis senųjų kaimų,
šimtus dar išlikusių sodybų. Darbo metu išryškėjo kai
kurios to krašto bei tiriamųjų objektų specifinės ypatybės.
Nesiplėsdami į daugmaž žinomas Mažosios Lietuvos
istorijos aplinkybes, pažymėsime, jog karo ir pirmaisiais
pokario metais tas savitas kraštas buvo beveik visiškai
"išvaduotas" nuo vietinių gyventojų. Autochtonus iš dalies
pakeitė iš įvairių Sovietų Sąjungos ir LTSR vietų atvykę
žmonės, atsinešę savus papročius, savąją gyvenseną, daž-

tolygiai paliesdamas atskiras gyvenvietes, sodybas, pasta
tus. Reikia pastebėti, kad mažiau galimybių išlikti turėjo
mediniai statiniai, siaubiami gaisrų, ardomi malkoms.
Aišku, kad labiau kentėjo senesni pastatai - kol tame
krašte apleistų sodybų buvo daugiau nei ateivių, dažnas
iš jų geriau pereidavo gyventi kitur nei imdavosi taisyti
"svetimus namus". Būdinga, kad naujiesiems ateiviams
labiau tiko nedideli pastatai, kuklesnės sodybos, daugiau
atitinkančios jų papročius, taip pat ir naująjį gyvenimo

Stogo kampo įrengimas - puošnios dvisluoksnės vėjalentės,
dekoruotas apkalimas.

Pastogės įrengimas - profiliuota lentelė po čerpių denginiu, profiliuoti
gegnių galai, ornamentuota vėjalentė.

nokai ir sovietinio režimo išugdytas neigiamas savybes.
Užgriuvo ir nauji visuomeniniai, ūkiniai santykiai, tuome
tinė ideologija. Kraštas buvo ne tik kolonizuotas, bet ir
visais atžvilgiais iš esmės keičiamas. Kaip tai atsiliepė
liaudies architektūrai?
Per praėjusius dešimtmečius išnyko absoliuti dauguma
Mažosios Lietuvos architektūrinio urbanistinio paveldo.
Kol kas dar neįmanoma suskaičiuoti visų išnykusių gyven
viečių, juolab visų nugyventų, sudegintų, nugriautų senųjų
pastatų. Ths naikinimo procesas vyko kiek savotiškai, ne
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būdą. Daug stambesnių sodybų, didelių pastatų buvo
apleista ir netruko sunykti - nepajėgta ir nenorėta jų
prižiūrėti. Nevienodas buvo atskirų gyvenviečių likimas pirmiau sunyko naujai gyvensenai nepatogios. Daug so
dybų, kuriose telikęs vienas senas pastatas - gyvenamasis
namas. Nemaža tebėra sodybų su senu namu bei senu
tvartu (ar tvartu daržine) - ateiviams reikalingiausiais
pastatais. O vežiminės, svirnai, įrankinės ir kiti šiandie
niniams gyventojams mažai tereikalingi statiniai nedaug
kur beišliko.
Dėl šių priež asčių dabartinis Maž osios Lietuvos archi
tektūrinis urbanistinis paveldas labai neadekvatus iki didžiųjų XX a. vidurio sukrėtimų buvusiam. Jis buvo naiki
namas itin netolygiai - ilgiau išliekant vieniems buvusios
liaudies kultūros fragmentams, greičiau sunykstant ki
tiems. Todėl bandant paaiškinti senosios kultūros ypaty
bes, vien šiandieniniais tyrimais negalima remtis.

Būtina pažymėti
ir dar keletą perdėm
specifinių
Mažo
sios Lietuvos kultū
ros paveldo "selek
cijos” aspektų
ideologinį bei na
cionalinį.
Sovietiniais
dešimtmečiais itin
uoliai buvo naikina
mos to krašto baž
nyčios ir kiti su dva
siniu gyvenimu susi
ję objektai. Reikia
priminti ypatingą
mastą pasiekusį ka
pinių niokojimo va
jų, masinius palaikų
iškasimus, pamin
klų ir kitų mažosios
architektūros ob
jektų
naikinimą.
Galima spėti, kad net Lietuvos pusėje esančiose kapinai
tėse daug kur buvo sunaikinta 80-90 proc. jų įrangos.
Matyt ir ideologiniai motyvai lėmė spartesnį "turtuolių,
dvarininkų, buožių" sodybų sunykimą, senų to krašto vi
suomeninių pastatų apleistumą. Ypač liguistai tie dalykai
išsikerojo senosios Prūsų Lietuvos teritorijoje, tačiau ir
Klaipėdos krašte, dar ir konfesiniams skirtumams įsima
išius, to pakako.
Su ideologiniais pretekstais pynėsi ir nacionaliniai, dar
stiprinami "fašizmo lizdo" įvaizdžiu, nuolat kaitinami lai
mėto pasaulinio karo prisiminimų. Atitinkamai auklėjant
naujuosius kolonistus, jiems buvo įteigtas nekęstino "vo
kiečių fašistų" palikimo įvaizdis - atseit, svetimo krašto
pastatai, tegalintys būti nebent niekinamu kariniu trofė
jumi. Deja, ir Lietuvos pusėje toli gražu nebuvo išnykęs
per septynis šimtus metų suformuotas požiūris į "prūso
kus", išsiliejęs pokariniais ekscesais, aptiktojo kultūros*
paveldo naikinimu, tebesitęsiančiu abuoju požiūriu į "se
nus vokiškus laužus..."
Susidarė įspūdis, kad Mažosios Lietuvos kultūros pa
veldas vienoje ir kitoje Nemuno pusėje buvo naikinamas
nevisai tolygiai. Karaliaučiaus srityje jis buvo niokojamas
ypač brutaliai ir beatodairiškai. Thčiau būtent tenai dar ir
dabar galima aptikti gan autentiškų (nedaug pakeistų)
vertingų senųjų statinių. Lietuvos pusėje kur kas daugiau
įvairiai perstatytų, perdirbtų, neretai dėl to ir savo vertę
praradusių statinių. Čia jau akivaizdi socialinės (kad ir
nacionalinės) psichologijos įtaka. Anoje pusėje mažiau
buvo nusiteikusių nuolatiniam gyvenimui, rimtesniam
ūkininkavimui ar verslams - tad tenkintasi aptikta pasto
ge, nesukta galvos dėl remontų ir ateities. Lietuvoje daug

kas ėmėsi perdirbinėti senąsias sodybas ir pastatus pagal
savo poreikius.
Negalima visko tiesmukiškai vertinti vien nacionalinė
mis ypatybėmis. Thrp iš toli atvykusių ateivių būta ir labai
rūpestingų šeimininkų, būta ir itin apsileidusių lietuvių.
Specialistams žinoma gana paini Mažosios Lietuvos po
karinio kolonizavimo istorija, kai ten rinkosi ne patys
geriausi visuomenės atstovai. Beje, Lietuvos pusėje tuos
pirmuosius kolonistus, ypač smarkiai nusiaubusius kraštą,
pamažu keitė sėslesni ateiviai iš netolimų rajonų, kurie
įsikurdavo kur kas rimčiau. Tos migracijų bangos ryškiau
pastebimos patogesnėse naujiems gyventojams vietose -

Kruopščiai įrengtas mažasis langelis, aprėmintas profiliuotomis
lentelėmis.
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derlingesnėse žemėse, kokiam verslui tinkamesnėse vie
tovėse.
Naujųjų atvykėlių įpročiai bei poreikiai neretai susikir
sdavo su Mažosios Lietuvos senųjų pastatų ir sodybų
savotiškumu. Jau minėta, kad buvo apleisti ir sunyko
ateiviams mažiau reikalingi statiniai. Tačiau mažai kas
težinojo, kaip išlaikyti ir reikalingiausius pastatus. Antai
taupiai (molio skiediniu) sumūrytų tvartų stogus reikėjo
itin kruopščiai priž iūrėti, kad nepradėtų nesulaikomai irti
sienos. Reikėjo rūpintis ir iš molio plūktais pastatais,
kažkada dažnais šiame krašte. Per šimtmečius buvo susi
klostę ir gana išradingi statinių konstrukcijų apsaugos
būdai (pavyzdžiui, dviguba stogo danga), anksčiau nei
Didž iojoje Lietuvoje išplito civilizuoti statinių eksploata
Sudėtingesnis dviaukščio medinio pastato apkalimas plačiomis
lentomis, profiliuotais tašeliais, gulsčiomis dekoruotomis juostomis.
vimo įrengimai. Antai pasiturinčioje Rusnėje jau senokai
namų sienas nuo kritulių sau
apž iūrėjus taip pakeistus ir su
gojo skardiniai vandens lata
paprastintus statinius, gali su
kai pastogėje bei lietvam
sidaryti ir klaidingas įspūdis zdžiai. Pokariu viską išdra
esą Maž ojoje Lietuvoje vyravo
skius, nuo stogo bėgančios ir
visai primityvūs, negudriai
stiprių vėjo gūsių blaškomas
įrengti statiniai be jokių te
vandens čiurkšlės sparčiai
chninių
įmantrybių. Nuo tokių
ėmė merkti pastatų sienas, jas
išvadų
ir
norėtųsi apsaugoti
vis labiau ardydamos.
busimuosius to krašto tyrėjus.
Neįprastas ateiviams buvo
Ypač nukentėjo pastatų
ir šiam kraštui būdingas pasta
išvaizda.
Praeityje Mažosios
tų vidaus įrengimas bei išpla
Lietuvos
statiniai
garsėjo savo
navimas. Ihip ir likdavo nepa
puošnumu
mediniais
droži
naudoti sudėtingesni dalykai niais
(ornamentuotomis
vėjakokia sūrinė rūsyje, sunykdalentėmis, lėkiais, prieangių ap
vo net patvariosios vandens
daila).
Pamario klimatas buvo
pompos ir kitkas. Thd per kelis
labai
nepalankus
toms droži
dešimtmečius daug kas vien
Būdingas apkalimo puošybos pavyzdys - taip mėgdavo
nėtoms
grožybėms:
jos sunykspėjimu teliko. Paskubomis
dekoruoti lentų galus Nemuno deltoje.
davo daug greičiau nei pasta
tas, ir šeimininkai kas kelios dešimtys metų pakeisdavo
naujesnėm. Pokariu nebeliko kam tuo rūpintis, todėl
daug puošmenų sunyko pačios, daug jų buvo sunaikinta,
perklojant stogus šiferiu, senųjų figūrinių vėjalenčių vie
toje užkalant prastas lentas.
Nauji langų rėmai statomi vėlgi naujoviško, šiam kra
štui nebūdingo piešinio. Nereti angų pakeitimai: iškerta
mos didesnės, užmūrijamos buvusios, įrengiamos visai
naujos. Daug kur būdavo perstatomi ar visai nugriaunami
senieji prieangiai - greičiau susidėvinčios statinio dalys.
Retai kur teišliko senoviniai dūmtraukiai - kad ir papli
tusios plačios virenių žiotys, perdengtos plytiniais kupoliukais, stogeliais (apsauga nuo kritulių).
Kai kuriose vietovėse mūriniai, moliniai, kartais ir
mediniai pastatai būdavo puošiami gan savotiškais deko
ratyviniais rinkai^ (jų piešinys įvairiuose regionuose ge
rokai skyrėsi). Nemaža tokių pastatų buvo perdirbta,
tinkuojant senąsias sienas - paslepiant jų ankstesnę
Puošnus stogo kampo įrengimas - dekoratyvinis apkalimas,
išvaizdą.

profiliuota lentelė po čerpėmis.
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Labai nukentėjo ir tradicine$“stačiomis plačiomis len
tomis bei įvairiai profiliuotais tašeliais apkaltos sienos.
Pokariu remontuojami namai būdavo apkalinėjami jau
siauresnėmis prastomis lentomis, grubiais tašeliais. Iki
vėlgi smarkiai pakeisdavo pastato išvaizdą, sunaikindavo
šiam kraštui būdingą apdailos preciziškumą.
Remontuojant bei perstatant būdavo keičiamos profi
liuotos gegnės ir kiti būdingi stogo dengimo elementai
(drožinėtos pastogės lentelės, balkiai apdailintais galais
ir pan.). I k ip ir tirpo senųjų statinių autentiškumo žymės,
ilgiau išliekant pastovesnėms bei atsparesnėms pastato
savybėms (tūriui, bendriems gabaritams, pagrindinėms
konstrukcijoms).
Dar viena įdomi aplinkybė. Susipažinus su nemažu
kiekiu to krašto objektų, beveik neteko regėti ankstesnių
jų laikų tyrinėtojų (kad ir R.Dethlefseno, J.Gimbuto)
publikacijose už
fiksuotų Tvfažajai
Lietuvai būdingų
statinių pavyzdžių.
Matyt negailestin
gaisiais sovietme
čio dešimtmečiais
anie
senoviniai
(XIX, XVIII ir an
kstesniais amžiais
statyti) pastatai vi
sai sunyko. Dabar
turbūt teregime tik
jų
palikuonis - nau
Paprastesnio apkalimo motyvas - naudoti
sudėtingo profilio tašeliai.
jesnės kartos (XIX
a. pačios pabaigos Marijos PURVINIENĖS piešiniai.
XX a. pirmosios
pusės) statinius, tvirtesnius ir pajėgusius išsilaikyti iki
mūsų dienų.
Visa tai būtina turėti omenyje, imantis tirti Mažosios
Lietuvos senuosius statinius, sodybas bei gyvenvietes.
Fiksuojant šiandienines to krašto kultūros paveldo lieka
nas, derėtų aiškintis ir buvusių pasikeitimų bei netekčių
mastą, nespręsti apie praeitį vien iš dabartinių likučių.
Šitais pastebėjimais nesinorėjo nuneigti Mažosios
Lietuvos kultūros paveldo, ypač architektūros tyrimų,
reikšmės. Priešingai - nenumaldomai besitęsiantis to kra
što autentiškumo nykimas kaip tik reikalauja paspartinti
jo tyrimus, kuo skubiau už fiksuoti dar išlikusius objektus,
nustatyti jų vertę ir imtis galimų apsaugos priemonių.
Thip bent-tyrimuose pavyktų įamž inti paskutiniąją Mažo
sios Lietuvos liaudies architektūros pavyzdžių generaci
ją, sukaupti nebeatkuriamas žinias apie tą sunaikintą
kraštą.

Martynas PURVINAS

Ž M O G U S SAKMĖSE

įvairių tautų mitologinių sakmių tyrinėtojai grupuoja
kūrinius pagal juose vaizduojamas fantastines būty
bes ir stengiasi jas kuo išsamiau apibūdinti. Taip tyri
nėjamos ir lietuvių mitologinės sakmės: daug dėmesio
skiriama mitinių būtybių vardams, išvaizdai, veik
s la m s , bandoma nustatyti jų veiklos "sferas" ar “fun
kcijas".
Pastangos atskleisti, kaip žmonės įsivaizduoja vie
ną ar kitą sakmių personažą, vertos dėmesio, tačiau
kaž in ar informacija apie laumes, velnius ir kt. sakmėse
yra svarbiausia. Gal tada šešėlyje lieka daug svarbe
snių žinių? Šias mintis sukelia vien tai, kad to paties
kūrinio variantuose mitiniai personažai gana lengvai
vienas kitą pakeičia, o semantiškai giminingų sakmių
esama visose grupėse, sudarytose pagal mitines bū
tybes. Šių eilučių autorei šalia kitų pasakojamosios
tautosakos kūrinių daugelį metų tenka klasifikuoti mi
tologines sakmes. Atsižvelgiant į tarptautinę tradiciją,
Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo sakmių
skyriaus poskyriai sudaryti pagal mitinius personažus.
Nėra nė vieno poskyrio, kuriame nebūtų nuorodų į
kitus poskyrius, turinčius iš esmės tapačius^ tik miti
niais personažais bei įvykio aplinkybėmis besiskirian
čius tipus. Pastebėjome, kad tų pačių siužetų varian
tuose ypač dažnai vaizduojama vėlė /numirėlis/ arba
velnias (tai ko gero liudija ir šių dviejų vaizdinių gimi
ningumą). Apibūdindami kokį nors mitinį personažą,
sakmių tyrinėtojai į šią savybę retai kada atsižvelgia,
"nebūdingus" tekstus paprasčiausiai atmeta arba nu
tyli. Bet dažnai neįmanoma nustatyti, kuri mitinė būty
bė atskirame siužete "pirminė“, kuri atsiradusi vėliau.
Folkloro kūriniams varijuojant, paprastai beveik be
esminių pakitimų išlieka patys svarbiausi elementai.
Mitologinių sakmių variantuose stabiliausi yra perso
nažų veiksmai, o personažai bei jų požymiai, kaip jau
minėjau, kinta. Kūrinio, kuriame vaizduojamas vienas
dviejų personažų susidūrimas, sudėtingesnės struk-tūros.siužetinio elemento (t.y. elementaraus siužeto)
prasmę daugiausia lemia herojaus (t.y. aktyvaus per
sonažo, kurio likimu kūrinyje labiausiai domimasi)
veiksmai. Daugelio mitologinių sakmių struktūrą suda
ro vienas elementarus siužetas; gana daug ir loginių
dviejų elementarių siužetų junginių. Nekelia abejonių,
kad šių sakmių elementarių siužetų herojai yra ne
mitinės būtybės, o žmonės: kūriniuose ar jų atitinka
muose fragmentuose domimasi, kaip, pavyzdžiui,
žmogui pavyko išsigelbėti nuo besivejančios laumės,
kaip jis žuvo, neatsargiai priartėjęs prie pavojingos
vietos, pašaukęs velnią, kaip pavirto vilkolakiu, nės
neapsisaugojo nuo raganos ir t.t.
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Siūlau pasirinkti kitą požiūrio j sakmes tašką: pir
miausiai tyrinėti tai, ką jose daro ž mogus. Tai nereiškia,
kad mitinio personažo, kuriam tenka antipodo vaid
muo, veiksmai bei kiti tekstų elementai kūrinio seman
tinei interpretacijai nėra svarbūs. Sakmės elementa
raus siužeto struktūrai būdingi šie elementai: pradinė
situacija, svarbiausia akcija ir rezultatas (dalyje siužetų
pasitaiko skatinimo akcija: įvairūs patarimai herojui,
kaip išvengti pavojaus ar mitinių būtybių pavojingi pa
siūlymai). Pradinė situacija neretai net neapibūdinama
žodžiais, ji numanoma iš tolesnių žmogaus ir mitinės
būtybės veiksmų. Svarbiausią akciją sudaro žmogaus
veiksmas ir mitinio personažo reakcija į jį arba fantasti
nės būtybės veiksmas ir žmogaus reakcija. Elementa
raus siužeto baigtis visada priklauso nuo žmogaus
veiksmų: pasielgęs teisingai, jis sukelia sau naudingą
mitinės; būtybės ar neįvardintos paslaptingos jėgos
reakciją, sužlugdo pavojingo personažo ketinimus. To
kiu atveju sakmė ar jos fragmentas baigiasi žmogaus
laimėjimu. Neteisingas žmogaus elgesys sąlygoja nei
giamą rezultatą.
Pateiksiu keletą pavyzdžių - vieno elementaraus
siužeto sakmių struktūrų aprašymų (vertikaliais brūk
šniais atskiriame pradinę situaciją, svarbiausią akciją ir
rezultatą):
1. Miegantį žmogų spaudžia slogutėJŽ mogus eina
prie lovos atbulas. Slogutė mano, kad žmogaus išeitai
Žmogaus nebeslogina.
2. Siaučia maras.JŽmonės apsiauna atbulomis vy
žomis ir išeina iš namų. Maras jų neranda j Žmonės
lieka gyvi.
3. Žmogus randa lobį.lŽmogus paima lobį ir nueina
atbulas. Velnias mano, kad prie lobio dviejų žmonių
prieita, bet nevieno nenueita.ĮVelnias žmogaus neran
da.
Aprašytų sakmių siužetų esminis panašumas aki
vaizdus: beveik tapatūs jų herojų veiksmai, analogiška
ir antipodų reakcija; skiriasi tik mitiniai personažai ir
įvykių aplinkybės. Visos sakmės vaizduoja, kaip žmo
gui pavyko pasislėpti nuo linkusios kenkti ar užpyku
sios mitinės būtybės: žmogus palieka ženklus, skati
nančius daryti klaidingą išvadą apie jo buvimo vietą.
Aprašytų sakmių svarbiausią akciją abstrakčiame lyg
menyje interpretuojame vienodai: herojus užsima
skuoja nuo antipodo.
Pateiksiu trijų neigiamai pasibaigiančių elementarių
siužetų sakmėse aprašymus:
1. Mergina eina į vakarėlį pro kapus) Mergina sako:
"Jonai, kelkis! Einam pašokti!" į vakarėlį ateina miręs
bernas, labai šokdina merginą.| Mergina suserga / išsi
gąsta.
2. Merginos niekas nešokdina. | Mergina pasako:
“Kad nors velnias mane pašokdintų!" Atsiranda nepa
žįstamas ponaitis, labai šokdina merginą.)Ponaitis nu
sineša merginą / ji išsigąsta.
3. Našlė sunkiai dirba.)Našlė prasitaria: "Kad būtų
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vyras, tai padėtų dirbti". / "Gerai tau gulėti, o aš taip
vargstu"/. Miręs vyras ateina.|Žmpna nužudoma /išsi
gąsta/
Šių sakmių svarbiausios akcijos taip pat panašios:
herojus nejučiomis pasako pageidaująs šokti /dirbti/
kartu su mitine būtybe, t.y. su pavojingu antipodu.
Šiomis sakmėmis raginama vengti kontaktų su miru
siaisiais ar kitomis pavojingomis būtybėmis.
Tas pačias žmogaus elgesio taisykles, kurios iliu
struojamos sakmėmis, galima išsakyti ir kategoriškais
teiginiais bei draudimais. Šią paskirtį atlieka liaudies
tikėjimai (pavyzdžiui: "Nereikia mirusiųjų šaukti, nes jie
gali ateiti ir žmogų prikankinti"). Tų pačių taisyklių pai
symą galima pastebėti ir papročiuose (pavyzdž iui, ei
nant pro kapus netriukšmaujama ir nejuokaujama).
Taigi trys folkloro žanrai - sakmių, tikėjimų žodiniai
tekstai, papročių veiksmai - kartais įtvirtina arba panei
gia kokią nors ž mogaus elgseną. Mūsų siūloma tyrinė
jimo metodika padeda daug tiksliau nustatyti sakmių ir
papročių panašumą, atveria jų lyginimo galimybes.
Be abejo, gali praversti ir sakmių grupavimas pagal
mitinius personažus, nes fantastinės būtybės yra su
sietos su tam tikra žmogaus gyvenimo ar veiklos sfera
(pavyzdžiui, iš sakmių apie vėles galima sužinoti, kaip
dera elgtis su mirusiaisiais bei laidojimo vietose, o iš
sakmių apie aitvarą - suž inoti pož iūrį į gėrybių gavimą,
naudojant įvairias magiškas priemones, šio požiūrio
kitimą).
Dalyje sakmių mitiniai personažai vis dėlto atsiduria
dėmesio centre, o herojus ž mogus yra pasyvu^stebėtojas. Skirtingų pasaulių personažai dažnai net nesu
siduria: žmogus stebi keistą būtybės išvaizdą, girdi
keistus garsus, mato keistus veiksmus, patiria keistą
poveikį; galiausiai žmogus padaro išvadą, kokią mitinę
būtybę jis stebėjo Išvada gali būti išsakoma kategori
šku teiginiu (pavyzdžiui: "Tai buvo laumė") arba abejo
ne (pavyzdžiui: "Gal tai buvo velnias"). Tekste išvados
gali ir nebūti: panašių atsitikimų girdėję klausytojai ją
patys numano. įdomu, kad personažų požymiai bei
veiksmai šių sakmių variantuose kur kas pastoviau
siejami su konkrečiais mitiniais veikėjais. Informacija
apie mitinius vaizdinius šiose sakmėse iš tikrųjų yra
svarbiausia.
Lietuvių mitologinių sakmių šiužėtai, kuriuose žm o
gus yra stebėtojas, kartais vaizduoja ir iš dalies sava
rankiškus mitinio personažo veiksmus. Pateiksiu vieną
tokios sakmės pavyzdį:
Joninių rytą vyras eina per ganyklą. Vyras mato:
moteris velka per rasą rankšluostį ir kalba: "Man pusę,
man pusę". Vyras supranta, kad tai ragana atima karvių
pieną.
Daugelis šios populiarios sakmės variantų turi su
dėtingesnę struktūrą: įterpiamas elementarus siuže
tas, kuriame stebėtojas tyčia ar netyčia mėgdžioja
moters veiksmus: jis velka per rasą apinasrį. Išvada
apie moters veiksmus daroma po to, kai žmogus įsiti-

kiną, jog taip padarius gaunama*daug pieno. Pateikiau
šios sakmės paprasčiausios struktūros pavyzdį, nes
rūpi išsiaiškinti, kodėl moters veiksmai pernelyg detaliai
vaizduojami. Pabandykime pažvelgti j juos kaip j su
trumpėjusį savarankišką elementarų siužetą. Tokiu at
veju sakmę sudarytų du elementarūs siužetai, kurių
vienas • detalizuojantis (rašysiu jį skliaustuose):
Joninių rytą vyras eina per ganyklą. Vyrąs mato
buriančią moterį. Vyras supranta, kad tai ragana atima
karvių pieną. [M oteris Joninių rytą pievoje.] Moteris
velka per reisą rankšluostį ir kalba: 'M an pusę, man
pusę*. [Moteris turi daug pjeno.]
Laužtiniuose skliaustuose aprašyta detalizuojančio
elementaraus siužeto pradinė situacija numanoma iš
teksto, o rezultatą rekonstruojame, remdamiesi tais
minėtos sakmės variantais, kuriuose yra raganos veik
smų mėgdžiojimas. Folkloro reiškiniai retai kada din
gsta be pėdsakų, todėl yra vilčių, kad rekonstrukcijos
teisingum ą patvirtins bent vienas kitas sakmės tekstas
ar papročio pagausinti pieną per Jonines aprašymas.
Mums reiktų surasti tekstą, kuriame nebūtų išvados,
kad moters veiksmai - tai kenkimas kaimynų karvėms.
Iš tikrųjų tokių sakmės variantų yra: jų pabaigoje tepa
sakoma, kad kaimynė buria pieną/ 'm oka padaryti'.
Viename variante, užrašytame XIX a. pabaigoje Tryškių
apylinkėse, sakoma, kad švento Jono naktį moterys
užsideda apinasrius ir vienmarškinės kryžiškai perbė
ga ganyklas; apinasrj jos įkiša j tvarto stogą, kad karvės
daugiau pieno duotų. Kitame variante, užrašytame Jo
navos rajone, pasakotojas prisipažįsta per Jonines
pats voliodavęsis rasoje ir kasęs į save rasą, kad karvės
daugiau duotų pieno.
Taigi galime daryti išvadą, kad sakmė apie raganas,
per Jonines atimančias karvių pieną, susiformavo tada,
kai paprotys magiškais veiksmais su rasa pagausinti
pieną visuomenės daugum os jau buvo atmestas. Pa
smerkiant paprotį, svarbiausias argumentas buvo sa
votiško 'm aterijos patvarumo dėsnio' atradimas: gėry
bės negali atsirasti iš niekur; jeigu kas nors, pasinau
dojęs burtais, gauna daugiau, kitas ž mogus turi netekti.
Analogišką požiūrio j gėrybes gausinančias magiškas
priemones kaitą pastebime ir sakmėse apie aitvarus.
Aprašytoji struktūra būdinga daugeliui sakmių apie ra
ganas ir apie aitvarų savininkus. Todėl yra pagrindas
teigti, kad šių visuomenei kenksmingų žm onių vaizdi
niai susiformavo, stebint realių žm onių atliekamus jau
beveik išnykusius ir pasmerktus papročius. Šios sak
mės yra labai svarbus žinių apie senų senovės papro
čius šaltinis. Juose yra ir kitokių papročių kaitos liudiji
mų. Tad sakmių kaip ž monių elgesio taisyklių iliustracijų
tyrinėjimas yra perspektyvus.

Bronlalava KERBELYTĖ

APEIGINIS JUDESYS
LAIDOTUVĖSE IR
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMUOSE
Šokis ir žaidimas - laidotuvėse! Šokiruoja? Thčiau fak
tas, kad lietuviai anksčiau laidotuvėse šokdavo, nenugin
čijamas. Šis reiškinys ilgai buvo smerkiamas krikščiony
bės, vėliau jį.pribaigė marksistinė ideologija. Dabar kai
me, paklausę apie laidotuvių šokius ir ž aidimus, daž niausiai galime sulaukti tik pajuokos. Ikčiau nesame kaž kokie
unikumai, vieninteliai kažkada turėję laidotuvių šokius.
Archeologai randa ritualinių laidotuvių šokiu pėdsakų
įvairiose seniausiose Europos kapavietėse: Orknių salų
kapuose netoli Škotijos nuo ankstyvojo poledynmečio
(apie 8000-7500 m.pr.m.e.) išliko liekanos galvos apdan
galų, naudotų šokant elnių šokius; Sardinijos požem iuo
se, datuojamuose V-IV takšt. pr.m.e., rasta, matyt, ri
tualiniams šokiams skirta platforma bei indas, ant kurio
pavaizduotos šokančių mergaičių figūrėlės; Vengrijos
Halštato periodo (VI a.pr.m.e.) laidotuvių keramikoje
vaizduojami šokiai grojant lyra. Laidotuvių šokiai gyvavo
ir kituose žemynuose. Vidurio Madagaskare dar išlikusi
perlaidojimo tradicija, kurios metu kaulų grąžinimas
protėviams švenčiamas džiaugsmingai su šokiais, net lai
kant kaulus rankose.1
Laidotuvių choreografijos pėdsakų randame ir mūsų
kaimynų baltarusių, latvių folklore (apie tai dar bus kal
bama). Karpatuose, kur gerai išliko įvairios apeigos, net
šiais laikais laidotuvės baigiasi šokiu. (Apie tai man pasa
kojo ukrainietis iš Lvovo, prieš dešimti metų vežęs partinį,
veikėją į laidotuves, kuriose jie buvo labai nustebinti, kai
, pasaulį,
gailesčio sulaikyti mirusieji galį kenkti gyviesiems.*
Bandydami suprasti šokio laidotuvėse reiškinį, turime
gilintis į senąją žmonių pasaulėžiūrą, pomirtinio pasauio suvokimą.
Dauguma tyrinėtojų teigia, kad lietuviai pomirtinį pa
saulį įsivaizdavo daug džiaugsmingesnį ir laimingesnj nei
žemiškąjį. Bene geriausiai tai iliustruoja Skuodo rajone
užrašytas pasakojimas:"... kad pagyvenę, ar tai jauni žm o
nės mirdavo, tai labai žmones džiaugdavos, iškeldavo
pokylius ir susikviėsdavo muzikantus, muzikos įvairios,
šokdavo, dainuodavo, tai jau linksmindavos. Kad labaijau
linksma, kad žmogus užbaigė visus vargus ir jam galima
bus ramiai ilsėtis. O kai naujagimis ateidavo į pasaulį,
už gimdavo, tai labai verkdavo jau, kad, reiškia, labai jau
ant vargo ateina. /.../ Pasamdydavo tokias bobutes savas,
jom mokėdavo tokį atlyginimą, kaip sakant, sietą pupų
duodavo, /.../ kad jau kaip tik isgalvodava, kad - verkit ir
rokuokit jo ateities vargus, ir užmokėdavo jau tam pupam".2
Šis pasakojimas paaiškina vieną iš šokimo laidotuvėse
priežasčių. Šokama buvo galbūt dar ir dėl to, kad tikėta,
jog aname pasaulyje esama įvairių malonumų , valgymų ir
gėrimų, daug šokama ir žaidžiama. Net iki XX amžiaus
laidotuvės kartais virsdavo vestuvių imitacija. Mirus susižiedavusiai merginai ar vaikinui, abu sužieduotiniai (mi
ręs ir gyvas) buvo aprengiami vestuviniais rūbais, dainuo
jamos vestuvinės dainos, šokami šokiai. Tbkį mirusiojo
apvesdinimąpo mirties M.Gimbutienė sieja su tikėjimu,
kad mirusieji iki vedybų, kaip ir mirusieji nenatūralia

f

x Lietuvių ir Karpatų gyventojų laidotuvių papročių panašumą (rau
dos, šokiai) galėjo lemti buvę glaudesni ryšiai - patyrinėję gal aptiktume
jotvingių pėdsakų, ypač netoli Lvovo esančiame kaimelyje Jatvinga.
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mirtimi, dar neišgyveno jiems ąkirto laiko, todėl grįžta,
vaidenasi, kenkia gyviesiems.3 Sis tikėjimas atsispindi ir

šiuolaikinėse laidotuvėse, kai netekėjusios merginos šarvojamos baltais rūbais.
Visais atvejais buvo manyta, kad šokis laidotuvėse pagalba mirusiajam. E.Dulaitienė-Glemžaite apie Kupi
ški yra užrašiusi net tokį lobio užkeikimą: "Kas mano
pagjabe pašoks ir padainuos, tas ir pinigus pasiims".4
, Žinios apie baltų laidotuvių žaidimus ateina dar iš IX
a. pabaigos. Danų ar anglosaksų keliautojas Vulfstonas,
pasakodamas apie aisčių gyvenamąsias vietas, papročius
ir buitį, mini, kad aisčiai ilgai laikydavo lavoną nepalaido
tą (mėnesį, kartais ir daugiau), ir visą tą laikąprie lavono
būdavo "geriama ir žaidžiama iki tos dienos, kai jis sude
ginamas V Vulfstono ž inią apie ž aidimus laidotuvėse pat
virtina XVI a. šaltiniai. Erazmas Stela tvirtina, kad prusai
gimtuves ir šermenis šventę "su valgiais ir gėrimais, su
žaidimais ir giesmėmis be liūdesio, su didžiausiu džiaug

smu ir linksmybe, rodydami turį kito gyvenimo viltį, nes
mirusiuosius laidojo su ginklais, rūbais ir daiktais /.../
Ibkiu papročiu laidojama iki šių dienų".6 I^abai panašiai
kitas XVI a. Prūsijos istorikas Kasparas Šulcas aprašo
atminų apeigas su valgiais, gėrimais, giesmėmis, linksmais
šokiais.7 AGvanini rašo apie panašų paprotį minint mi
rusįjį, kai buvo einama prie savo artimųjų giminių ir gen
čių kapų su pienu, midum ir alum, ten pokyliaujama,
šokama už mirusiųjų vėles, grojant trimitams ir būgnams.
Tks paprotys anot AGvaninio, tuo laiku (už rašyta 1578
m.) gyvavo Žemaitijoje, prie Kuršo ribos.8 Šiek tiek vė
liau, 1585 m. Karaliaučiaus senamiesčio tarybos narys

Mirties šokis. Iš Hartmano Sodelio "Pasaulio kronikos". Niurnbergas, 1493.
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Reinholdas Lubenau keliavo per Klaipėdą į Rygą ir Kurše
stebėjo per Kalėdas vykusias pagoniškas mirusiųjų minė
jimo apeigas. Jis pasakojo, kau šventame miškelyje, kuria
me šiaip jau buvo draudžiama paliesti žvėrį, tą dieną
žmonės medžiojo, o sumedžiotus žvėris kepė. Tėvų, pro
tėvių ir vaikų dvasioms degė vaško žibintai, sustatyti ant
lentos, žmonės aplinkui stovėdami, eidami valgė, gėrė. Po
to buvo atnešta tuščia alaus statinė, dviese pradėjo daužyti
į ją lazdomis, o vyrai, moterys, taip pat vaikai šoko aplink
stalą.9 Paminėta svarbi detalė - ž monių ratas aplink vaišių
stalą ir ant lentos lyg aukai mirusiems sudėtus žibintus.
Eiseną aplink lentą vargu ar galėtume pavadinti šokiu tai apeiginisjudesys, tačiau savo prasme jis, matyt, analo
giškas po to šokamam šokiui, kūnam akompanuoja išskir
tinę prasmę turinčiu instrumentu - lyg archaiškų bugnu.
Daugelis tautų būgną garbina kaip šventą instrumentą,
kuriuo naudotis galėjo tik įšventintieji. Mūsų minimu
atveju būgno reikšmingumą paryškina ir sąsaja su alum bene svarbiausiu lietuvišku gėrimu.
Apeiginį judėjimų ratu apie vaišių stalą paliudija ir

vėlesni Vėlinių aprašymui. p.Dundulienės duomenimis,
Dieveniškių apylinkėse (Žižm ų ir kituose kaimuose) Vė
lines švęsdavo spalio pabaigoje šeštadienį. Iškilmingai pa
vakarieniavę, suguldavę, o sekmadienį anksti rytą (tiksliau.
naktį)"... pjaudavo gaidį (senovinė auka namų vėlėms) ir
virdavo su koše. Austant padengdavo stalą, ir visa šeima
aplink jį susėsdavo valgyti. Pirmiausia statydavo ant stalo
barščius ir uždegdavo žvakę, kurią šeimos vyriausias, o
paskui ir visi kiti šeimos nariai kiekvienas iš eilės turėdavo
apnešti aplink stalą".10 Panašiai vykdavo Vėlinės (Ažin-

Einamas ratas aplink mirusį vaiką.

kos) ir Gervėčių apylinkėse. Iškeptą mažom bandelėm
duoną sudėdavo kraitelėn (vokelin) ir ”... ant jos patru
pindavo kiekvieno valgio (is viso 12 - D.U.). Po to uždeg
davo žvakę, įstatydavo ją kraitelėn, apnešdavo aplink
dubenį, už gesindavo, ir visi pradėdavo valgyti”.11 *
Vaisių stalas mirusiųjų minėjimo šventese - tai auka
vėlėms. Einant aplink, sukuriamas įvaizdis, kad stalas esti
pasaulio centre. Judėjimas ratu - tai siekimas apsaugoti.
Z.Ivinskio liudijimu, lietuviai tikėjo, kad kovoti'prieš
blogį padeda "judesys (dinamika), ypač sukimasis ratu,
kaip ir pats ratas”.12 Panašią prasmę turi vakarų ir kitų
baltų paprotys apjuosti kapus akmenų vainikais.
Apsauginio judėjimo ratu būta ir pačiose laidotuvėse.
XIX a. pabaigoje Kupiškio apylinkėse šeimininkė ar kas
kitas, prieš išlydint pašarvotą numirėlį, apnešdavo aplink
jį dubenį prikrautą valgių, kuriais paskui vaišindavo daly
vaujančius laidotuvėse. Tkip darė, kad velionis neišsineštų
namų dalies.13
Užuominų apie apeiginį judesį laidotuvėse XVIII a.
pateikia lietuviška egzotika pasipiktinę svetimšaliai, išau
klėti klasicizmo estetikos dvasia. ALechanas užrašuose
"Prūsija senovėje ir šiandien" teigia, kad per laidotuves
"juokingais judesiais ir staugimu jie (Ųetuviai - D.U.)
tiesiog verčia prabilti savo mirusius*.14 Zinutė apie "juo
kingus judesius" pasikartoja XIX a. šaltiniuose. Rusų
geografinės draugijos narys J.N.Kuznecovas rašo, kad
Prūsų Lietuvoje šermenų metu be maldų ir religinių gie
smių būta juokingų miminių žaidimų (vaidinimų).15
1832 metais Šulce mini, kad prūsų lietuviai prie pašarvoto
numirėlio raudodavo, o paskui, n uždengę, žaisdavo lin
ksmus žaidimus; vėl nudengus lavoną prasidėdavo rau
dos.16 Panašiai apie Prūsijos lietuvių žaidžiamus fantinius ž aidimus, apdengus velionį baltomis marškomis, už simena ir A K uncė.1' Fantinius žaidimus dar ir dabar
prisimena kai kurie pateikėjai, teigdami, kad juos dau
giausia žaisdavo žiemą. Panašus žaidimai, kuriuose ai
škiai siekiama juokinti, buvo mėgstami Advento - Kalėdų

laikotarpiu.
Sulces pastebėtą raudų ir linksmų žaidimų kaitą verta
palyginti su mums artimų kaimynų papročiais. Baltarusiai
XIX a. vidury mirusiųjų minėjimo dienomis lankydavo
kapus, raudodavo, o paskui, skomorochams pradėjus gro
ti, imdavo šokti, šoKinėti, delnais ploti, dainuoti, tuo
sukeldami didžiulį cerkvės pasipiktinimą. Lenkų tyrinė
tojas R.Boršievskis 1843 m. steoėjosi, kad, baigę melstis
kapuose, jauni ir seni šokdavo karčemoje iki paskutinio
prakaito, ir jų džiaugsmas "dažnai peržengdavovsaiko
ribas". Baltarusių choreografijos tyrinėtoja J.M.Ciurko
tai aiškina žmonių tikėjimu, kad juokas paverčia mirtį
atgimimu, kad žmogaus siela vėl gyvena palikuonyse.
(Todėl, beje, anūkai pavadinami senelių vardais).
Vardo suteikimas palikuonims .buvo žinomas ir lietu
viuose. TVrinėtojai dar nedrįsta tvirtinti, kad lietuviai ti
kėję reinkarnacija, bet minėtas paprotys, apeiginė lietuviųghoreografiįa Rėdos rate šitai lyg ir paliudytų.
Sulcės ir 1898 m. ACveko žinia, kad prūsų lietuviai
per laidotuves, kaip ir per radynas, ne tik raudodavo ir
melsdavosi, bet ir šokdavo, linksmindavosi18, kreipia
mintį į laidotuvių ir gimtuvių paproęių paną^umą (apie
tai jau JXVI a. užsimena E.Stela ir K.Sulcas). Šiuo požiū
riu AZarskus, matyt, teisus, šnekėdamas apie kiekvieno
virsmo dvilypumą: pradžioje graudus atsisveikinimas su
praeitimi, po to - džiaugsmingas naujo būvio sutikimas.
Matome, kad laidotuvių choreografija priskirtina antra
jai, nukreiptai į ateitį, mirties virsmo daliai. Tbdėl ir lai
dotuvėse šokinejama, plojama rankomis - kaip krikštyno
se, vestuvėse.
Spėjame, kad buvo tik mirusiųjų minėjimo apeigoms
skirtų šokių, žaidimų. Vėliau, matyt, pradėta šokti bet
kokius tuo laiku paplitusius šokius, (polką ir pan. - kaip
dabar Karpatuose). Kita vertus, senosioms laidotuvių
apeigoms nunykus, linksmi jų šokiai ir žaidimai galėjo
pereiti į įvairių pasilinksminimų repertuarą, ypač - į vaikų
folklorą.
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M.Valančius mini šokį "Smertelį", kurį Biržų parapijoj
Kutelių ūlyčioj ž monės šoko paprastą su natos vakarą: ...
patys tik vyriški trypė smertelL tai yra, vienam gulint, kiti
apsukui šoko ir kėlė gulintį"/19 Labai panašų šokj rodė
latvių ansamblis "Skandinieki", tik šoko keturios mergi
nos aplink gulintį ant žemės vyrą. Ansamblio vadovė
pasakojo, kad tai buvęs laidotuvių šokis. Mirus sužadėti
nei, jos sužadėtiniui už rišdavo akis, paguldydavo ant nu
garos kryžium išskėstom rankom ir kojom, ir velionės
draugės (šaltinyje rašoma - nuogos) šokdamos sukosi
aplink jį, peršokdamos per jo kojas ir rankas. Šiuo šokiu
draugės stengėsi perduoti sužadėtiniui savo vaisingumo
pliągj nes tikėta,Icad jis sužadėtinę sutiks aname pasau^ Ilgesni senųjų baltų laidotuvių papročių su šokiais
išlikimą siaurės Lietuvoje ir Latvijoje matyt nulėmė tai,
kad reformatų bažnytinės apeigos ne taip susiliejo su
pagoniškomis, kaip katalikų Lietuvoje.
Minėtas latvių ansamblis parodė dar kelis laidotuvių
žaidimus užrištomis akimis. Šaltiniuose rašoma, esą jie
buvo žaidžiami ant kėdės pasodinus numirėlį, kad jis
galėtų viską "stebėti". Žaidėjas užrištomis akimis besisu
kančio rato viduryje simbolizavo velionį. Jis pasirenka
vieną iš ratelio ir pagal balsą ar kitus požymius turi atspėti
jo vardą. Thi reiske, kad tas žmogus is dalyvaujančiųjų
žaidime mirs pirmas. Išrinktasis tokiu pat būdu spėdavo
kitą, šis - dar kitą ir t.t. Thi buvo lyg Durtai. Lietuvoje
panašių žaidimų matome vaikų repertuare: "Bobute se
nute", įvairūs "Lauminėjimai", *Pusinėjimai" ir kiti žie
mos laikotarpio žaidimai, pavasarinė L.Jucevičiaus
aprašyta "Gegutė", "Dudutis", žaistas jaunimo pasilin
ksminimuose per patalkes, "Panedėlio dieną" ir vestuvių
apeigose aprašyti žaidimai - A.Pabrėžos "Spokis", "Kuku
tis", Llvinskio "Paduškėlė" ir kt.
Ihrp išvardintų žaidimų ir laidotuvių yra ryšys. Galbūt,
apeigoms nunykus, tie žaidimai virto vaikiškais - tai bū
dingas folklorui dėsningumas; žiemos laikotarpio žaidi
mus ir mirusiųjų minėjimo šventes vienija kai Kurie pa
našūs papročiai, vyraujanti šio ir ano pasaulio tema; ge
gutė liaudies tikėjimuose siejama su mirtimi; rugiapjūtė
- tai lyg rugių žudymas (gal dėl to rugiapjūtės dainų
melodika artima raudoms); vestuvės virsdavo ikivedybinio gyvenimo laidotuvėmis.
Užrištų akių motyvas vestuvėse minimas jau senuo
siuose šaltiniuose. V.Manhardlas "Sūduvių knygelėje",
išleistoje 1483 m., pateikia žinių, kad jaunajai parvažia
vus į jaunikio namus, ji užrištomis akimis būdavo atvedamajprie kiekvienų durų ir suduodavo į jas koja ("dešine",
- 1537 m. priduria J.Malecijus), o vienas žmogus, iš pa
skos eidamas, apiberdavo ją įvairiais grūdais, kad gyveni
me visko turėtų. Po to, prieš sugultuves, šokančiai jauna
jai nukirpdavo kasą ir uždėdavo "apglobtę".21 Tbkį pat
paprotį (nuotakos užrištomis akimis vedžiojimas iki na
mų durų, jų palietimas dešine koja, jaunosios apibėrimas
aguonomis, kitais grūdais) aprašo ir T.Narbutas,pateikda
mas dar piršlio oracijas, sakomas šios apeigos metu.22
R.Zienkievičius, aprašydamas Vievio apylinkėse matytas
tuteišių vestuves, atkreipia dėmesį (nuotakos ilgą buvimą
užrištomis akimis: prieš vakarienę ji užrištom akim buvo
vežama į jaunikio namus, ir tik pasitikus jaunikio tėvams*
palaiminus, prieš sugultuves jos akys buvo atrišamos.23
Yra duomenų, kad jaunosios akys per vestuves buvo
už rišamos tik gaubtuvių metu. Klaipėdos apylinkėse nuo
taką sodindavo užrištom akim rato vidurin, o kiti vestu
vininkai, eidami aplink, dainuodavo dainą apie vainiko
pynimą ir jo "išmainymą". Baigus dainuoti, jaunamartė
vainiką nusiimdąvo ir paduodavo pamergei. Po to gaub
davo nuometu. Šilutės apylinkėse pirmoji pamerge arba
moša pradžioj nuimdavo vainiką, aprišdavo skarele ir tik
tada už rišdavo akis ir, visiems aplinkui šokant, jaunąją
sodindavo į kėdę /ES 563(1)/
Tbks užrištų akių motyvo pasikartojimas įvairiose
apeigose skatina ieškoti bendro jų vardiklio. V.Propas,
bene pirmas pradėjęs tyrinėti folkloro genezę, tuo pačiu
ir semantiką, teigia, kad "neregimumas" arba "aklumas"
buvo laikomas pomirtinio pasaulio personažų požy
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miu.24 Tbkio teiginio pagrįstumą patvirtina ir minėtieji
latvių laidotuvių žaidimai. Faktas, kad svarbiausiais ve
stuvinio ritualo momentais (pakerpant plaukus ar kei
čiant galvos apdangalą, pervež ant nuotaką į jaunikio na
mus) nuotakai užrišamos akys,patvirtina teoriją esą pir
moji vestuviųpusė prilygsta laidotuvėms (atsisveikinama
su ikivedybiniu gyvenimu). Antrojoj daly atrišus akis atgimstama naujam (vedybiniam) gyvenimui.
Vienintelį man iki šiol žinomą konkretų lietuvišką
laidotuvių žaidimą išbaigtai užrašė "Skandiniekų" an
samblio dalyviai 1984 m. iš Ektijienės, kilusios nuo šven 
tosios. Šis žaidimas ("Žalia varia"), žaidžiamas visų daly
vaujančių, buvo paskutinis laidotuvių veiksmas, kurio
metu visi išeidavo iš namo. Paėmusios juostą ar rankšluo
stį, dvi moterys stodavo prie durų, o likusieji išsirikiuoda
vo vorele. Sudainavus žaidimo tekstą, vorelė lįsdavo pro
moterų padarytus "vartus" (po pakelta juosta), o paskuti
nįjį jos sugaudavo. Tki reiške, kad sugautasis pirmas mirs
(plg. su kalendorinių švenčių metu atliekamais žaidimais
ir burtais).
"Vartų" žaidimai, kuriuose dažnas ir "tilto" įvaizdis,
paplitę visoje Europoje, Madagaskare, Naujcnoje Gvinė
joje ir kitur. Jų kilmė aiškinama įvairiai: padavimo apie
auksinį tiltą, kuriuo mirusios sielos nueina į pragarą,
atgarsiais, mitais apie žvaigždžių gyvenimą už dangaus
vartų, senu papročiu tilto arba miesto statybos liekanomis
už mūryti gyvą ž mogų, siejant tuos ž aidimus sųpavasario,
naujų ūkinių metų pradžia, su erotika ir pan.24 *
Lietuvių liaudies tikėjimuose ir papročiuose "vartų"
sąvoka labai dažna. Kai žmogus miršta, jis anapus išeina
pro "vėlių vartelius" kelionėje randa ir daug kita vartų Dangaus, Pragaro, Žvaigždės, Mėnesio, Saulės25. Vartai,
durys, langai buvo suvokiami kaip riba tarp šio ir ano
pasaulio. Bet tokia jų prasmė ne vienintelė. Vartai, kaip
ir už rištos akys, apskritai yra būsenos pasikeitimo simbo
lis. Daug žaidimų su "vartais" buvo žaidžiąma Advento Kalėdų (t.y. gamtos virsmo) laikotarpiu. Žiemos žaidi
mų, kuriuose laidotuvių choreografijos elementų išliko
daugiausia, tyrinėjimas padeda nuodugniau išsiaiškinti ir
laidotuvių, mirusiųjų minėjimo švenčių žaidimus, šokius.
Thčiau laidotuvių tema atsispindi ne tik žiem os perio
do žaidimuose. Mirusiųjų minėjimo šventės rudeni buvo
artimai susijusios ir su darbų pabaigtuvėmis. Šiai minčiai
pailiustruoti pacituosiu S.Daukanto Ilgių "viešių" aprašy
mą, kuriame judesys nulemia apeigos sėkmę arba nesėk
mę (labai panašų paprotį dar XVI a. mini J.Lasickis): "...
Įvedė su iškilme grakščią mergaitę, baltai apdarytą ir
vainikuotą, kuri nešė pilną skreitą keptų plonių ir stojos
dešiniąja koja ant zedfiaus, ant durų atsisukusi, o kairiąją
koją pakėlusis turėjos, kairiąja ranka blaivą kaspiną auk
ščiau galvos iškėlusis, o dešinioje rankoj tauragę midaus
turėdamos stovėjo ir tokioj stovyloje būdama meldės tais
žodžiais: "Vaisgamtos tėveli, augink mums linūs aukštus
sulig manim, kad mes plikos nevaikščiotumėm". Tį trigu
bai pasakiusi, visų pirma išgėrė taurę midaus, antrą kartą
pripylusi išgožė į kairiąją pusę zedliaus, trečiąją taurę vėl
pripiltą išgožė \ dešiniąją pusę, paskui išbėrė aukštyn
vienkartu iš skreisto plonius. Thda kritusiuosius į dešinę
pusę zedliaus visi valgė, o kairiosios pusės plonius atidavė
vėlėms, kuriuos nunešę i kapus, į žem ę sukasė. Jei mer
gaitė aukojanti ant vienos kojos išstovėdavo, antra ze
dliaus neprimynusi, tad atentį metą vylės didžios brandos
ir javų vykimo, bet jei su kaire palytėjo zedlių, tad reiškė
atentį metą nevyksiančius javus. Paskui moteriškosios
susikibusios tanciavojo arba tupiniavo, dainuodamos:
"Imkimės verpstes, rieskim kuodelius, statykim stakles.
Vaisgamta ant musų susimils, nesgi Beniūtė, visų augalo
toji mūsų mergaitė, nenyks terausi ant vienos kojos išsto
vėjo".26 Vėl, panašiai kaip J.Malecijaus ir T.Narbuto ve
stuvių aprašymuose, sutelkiamas dėmesys į dešinę koją.
Judesys į dešinę ar į kairę kai kuriose tautose turėjo
savo prasmę. Pavyzdžiui, armėnai į kairę šokdavo graud
žius laidotuvių šokius, kurių metu buvo apverkiami žuvę
didvyriai, karo nesėkmė, stichinės nelaimės, o į dešinę
šokdavo džiaugsmingus šokius.27 Pasaulio šokių tyrinė
tojas K.Zaksas teigia, kad pirmenybę kairei pusei teikė

matriarchatinės žemdirbiu kultūros, garbinusios žeme,
mėnulį, o dešinę pusę labiau mėgo patriarchatinės med
žiotoju kultūros, Kuriose vyravo dangaus ir saulės religi
jos.28^Senesnieji šaltiniai beveik nemini, į kurią pusę lie
tuviai sukdavę ratelius, tačiau dešinės kojos akcentavimas,
minint mirusiuosius ar vedžiojant po slenksčius nuotaką
užrištomis (lyg pomirtinėje būsenoje) akimis nušviečia
indoeuropietiškuosius senosios baltų religijos bruožus
(jei remsimės K.Zakso teorija), tuo pačiu rodo šių apeigų
artimumą protėvių kultui.
Mirusiųjų minėjimo ir darbų pabaigtuvių ryšį galime
paaiškinti tuo, kad lietuviai vaisingumo prašė daugiausia
iš pomirtiniam pasauliui priklausančių dievybių, vėlių,
augalų. Sis "paradoksas” neatrodo absurdiškas, susipaži
nus su kai kuriais šiuolaikiniais fizikų ir kitų mokslininkų
tyrinėjimais, įrodinėjančiais, kad mirties momentu prad
žioj miršta tik vienas iš kelių žmogaus kūnų - fizinis, o
aukščiausios kategorijos kūnas - dvasia - niekuomet nei
šnyksta, gyvuoja mums nesuvokiamoje kito matavimo er
dvėje. Būtent dvasios nemirtingumas už mūsų suvokimo
ribų slypinčiame aname pasaulyje ir yra .amžinos gyvybės
šaltinis. Tikėjimų, papročių kontekste tiriant įvairių apei
gų choreografiją, peršasi mintis, kad senovės žmonės jau
suvokė tai, ką tik šiandien patvirtina šiuolaikinių mokslų
atradimai.
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ATGARSIAI

PASVARSTYMAI PO
KANKLIŲ SKAMBĖJIMO
Gegužės pabaigoje, kada vyksta festivalis "Skamba kari
kliai", Vilniuje - didžiausias pavasarinis pasižmonėjimas, reta
proga susitikti folkloro, etnografinių ansamblių senoliams,
dalyviams ir gerbėjams, pašokai, padainuoti, pasižiūrėti, kiek
paaugę vaikai - pabūti kartu. Per keletą savo gyvenimo metų
festivalis jau įgavęs nusistovėjusią struktūrą: Universiteto tea
tro salėje - koncertai giliau besidomintiems (festivalio premje
ros, dainos, kurioms reikia ramesnės aplinkos, sutartinės;
šiemet čiaąnsambliai "Intakas" ir "Vydraga" atliko kun. T. Brazio
surinktas dainas), senamiesčio kiemuose, Pilies gatvėje, Kal
nų parke - koncertai, pasidainavimai, mugė, vakaronė.
"Skamba kankliai" festivalyje nuo pat jo atsiradimo skam
bėjo tik autentiškas folkloras. Tuo ši šventė skyrėsi nuo Dainų
švenčių ir kitų renginių, kuriuose dominuoja folkloro išdailos.
Iš įvairiausių Lietuvos kaimų, miestelių į festivalį atvyksta
kartais nežinomų etnografinių ansamblių, sukeliančių susiža
vėjimą: "Inkakliail", "Kalviai!". Festivalis - nepervertinama privi
legija pamatyti tuos dainuojančius senus žmones nugairintais
veidais, sudiržusiomis rankomis, senamadiškai apautomis
kojomis, o taip baltai, oriai ir šventiškai atrodančius, taip
natūraliai besielgiančius, besišypsančius, taip neišpasakytai
pakiliai šokančius. Nuvažiavus į ekspediciją, ne vieną dieną
reikia pavaikščioti, kol surandi tikrą dainininką, išgirsti gerą
dainą, o čia - tik ženk žingsnį iš namų. Be senųjų dainininkų
(šiemet tebuvo giedotojos iš Pelesos) festivalis nustotų gyvu
mo.
Užsienio svečiai festivalyje, kaip anksčiau, taip ir šiemet vis atsitiktiniai. Galima manyti, kad nesvarbu, kokie jie, visvien
gražūs pažiūrėti, - nematyti. Tačiau ligšiolinė svečių koncerto
forma: 20 minučių pasirodo vienas ansamblis, po jo kitas, po
to trečias ir 1.1., yra pati elementariausia. Svečiai nekoncertuo
tų kaip kas išmano, jeigu gautų bent kokius išankstinius
rengėjų pageidavimus ar pasiūlymus. Gal labai tiktų vienais
metais surengus, tarkim, pavasario, kitais - vasaros ar pan.
šventėms skirtus svečių koncertus? Arba - paprašius svečius
dalyvauti, tarkim, "Vestuvinių dainų", "Karinių dainų" ir pan.
koncertuose... Juose pasimatytų, kaip skirtingos tautos su
prato tuos pačius dalykus, kaip apdainuoja. Per keletą metų
festivalis galėtų gana išsamiai, kryptingai supažindinti ir su
kaimyninių tautų folklorų.
Jau beveik įprasta kiekvienais metais matyti Skandinavijos
šalių ‘ansamblius, klausytis jų smuikavimo, gėrėtis dailiais
šokių ir ratelių žingsniais: Gera tradicija. Tegul "Skamba kan
kliai" ir visuomet būna pirmiausia mūsų, šiaurės šalių, folkloro
švente. Tegul visuomet dalyvauja latviai, estai. Nepažįstamas
mums ir lenkų folkloras. Pirmiausiai norėtųsi matyti kuo dau
giau autentiškų kaimynų ansamblių.
Festivalio rengėjams, kad įgyvendintų bent tai, kas išvar
dinta, be abejo, tektų daugiau susirašinėti, derinti, bet gal
verta? Rengiant "Skamba kankliai", iki šiol, atrodo, vadovau
tasi kolektyviškumo principu: surengsim visi po koncertą, ir
kažkas iš to išeis. Tarp rengėjų
galėtų išsiskirti keli
asmenys, kurie imtųsi visos atsakomybės, suorganizuotų
festivalį taip, kaip nori (nebent nėra norinčių). Tarusi padėkos
žodį rengėjams, linkiu, kad jie būtų ambicingesni.

Austė NAKIENĖ
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LIAUDIES DAILĖ LIETUVOS BAŽNYČIOSE

KRYZIAUS KELIAS
ŠAKYNA

dualiai suvoktas pasakojimas apie Kristaus kelią į dangų. TMp ir
žiūrovo žvilgsnis, sekdamas paeiliui stotis, tarsi lipa gyvatėle į
viršų, - pirmame tarpsnyje slenka iš kairės į dešinę, antrame - iš
dešinės į kairę, aukščiau vėl iš kairės į dešinę ir, pagaliau, sustoja
centre. Patyrinėjus stočių tematiką darosi aišku, kad skulptorius
nesilaiko tikslios ikonografijos, siužetus supaprastina, pritaiko
liaudiškai savimonei. Pirmojoje grupėje vaizduojamas Judo pa
bučiavimas (paprastai stotys prasideda nuo Kristaus teismo);
toliau: teismas, Kristaus plakimas, karūnavimas erškėčių vainiku,
kryžiaus nešimas, prikalimas prie kryžiaus* Kristaus mirtis, nuė
mimas nuo kryžiaus. Pagal kanonus stotys baigiamos guldymo į
karstą siužetu, tačiau Šakynos skulptorius praplečia tematiką paskutinėje, devintojoje stotyje - du kareiviai saugantys Kristaus
karstą, uždengtą dideliu akmeniu. Ibi tarsi užuomina apie Jėzaus
prisikėlimą, nauja linkme nukreipianti žiūrovo mintis ir kartu
neleidžianti pamiršti kančių istorijos.
Kiekvienos stoties skulptūrinę grupę sudaro trys ir daugiau
personažų. Įdomu, kad veikėjų skulptūrėlės yra nesujungtos tar
pusavyje, laisvai stovi grupei skirtoje lentynėlėje. Stočių kompo
zicijas galima keisti perstatant figūrėles. Skulptorius nesiekia ana
tominio tikslumo, jo nedomina emocinė išraiška. Jam rūpi sukurti
savotišką įvykio schemą, kuri užkoduoja visą istoriją. Veikėjų
judesiai ramūs, statiški, nėra išraiškingų gestų; veidai neindividua
lizuojami, gana vienodi. Modeliuojamos tik pagrindinės formos,
detalių nedaug. Drabužių klostės ramaus, vienodo ritmo, kai
kurios detalės nušlifuotos, kai kur palikti aiškūs kalto pėdsakai.
Šakynos Kryžiaus kelio koplytėlės stotys.
Ramūno VIRKUČIO nuotr. 1991 m.

Šakynos bažnyčia ir Kryžiaus kelio koplytėlė

f

.

Šiaulių raj., Šakynos apyl., Šakynos bažnyčia
DR 962
Šakynos Kryžiaus kelio stotys išdėstytos vienoje koplytėlėje,
stovinčioje bažnyčios šventoriuje prie didžiųjų vartų. Kaip papa
sakojo p. Kundrotai, gyvenantys Šakynoje, koplytėlė įrengta Ne
priklausomos Lietuvos laikais, maždaug ketvirtame dešimtmety
je. Architektas nežinomas, skulptūrėlių, autorius - liaudies mei
stras Šiauleckas, gyvenantis netoli Šakynos. Kryžiaus kelio stotys
buvo sukurtos tuometiniam klebonui trumpai papasakojus siuže
tus. Reikia paminėti, kad Šakynos bažnyčioje tuomet buvo XIX
a. pabaigoje sukurtos Kryžiaus kelio stotys - keturiolika spalvintų
liaudies daiiininko grafikos lakštų,1 kurie galėjo padaryti įtaką
skulptoriui. Po karo koplytėlė buvo restauruota, išimtos kai kurios
sunykusios skulptūrėlės, kitas taisė ir perdažė pats autorius.
Koplytėlė sudaryta iš dviejų dalių. Apatinė dalis - tai mūrinis
postamentas, labai paprastų formų, su neaukšta cokoline dalimi,
virš kurios plokštuma, šonuose papuošta ištęstomis ir supaprastin
tomis voliutos formų detalėmis. Ant šio maždaug žmogaus ūgio
aukščio postamento uždėta medinė koplytėlė - panašaus aukščio,
paprastų formų. Priekinė plokštuma kvadratinė, įstiklinta, siauru
rėmu išskirti aštuoni langeliai, pro kuriuos matyti aštuonios Kry
žiaus kelių stotys. Stogelis primena barokinį frontoną su įstiklinta
niša, kurioje įrengta paskutinė - devintoj ^stotis. Ant stogelio - trys
nedideli kryželiai. Po karo restauruojant šią koplytėlę buvo pakei
sta stogelio forma,2 tačiau niša su skulptūrine grupe išliko. Antro
je koplytėlės pusėje ir šonuose - siauri langeliai,-suskaidyti ažūri
niais geometrinių formų rėmeliais.
Kryžiaus kelio stotys koplytėlėje išdėstytos trijuose tarpsniuose
(išskyrus devintąją, kuri, kaip jau minėta, yra stogelio frontone).
Pirmame ir antrame tarpsniuose yra po tris skulptūrines grupes
(stotis), o trečiame - dvi grupės. Siužetai pateikiami kaip indivi
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Skulptorius ŠIAULECKAS.Šak

Skulptūrėlės dažytos klijiniais
dažais. Spalvų nedaug, figūrė
lės dažniausiai nuspalvintos
viena spalva, išskiriant tik kai
kurias detales: veidą, rankas,
drabužius. Spalvos padeda
charakterizuoti veikėjus, sutei
kia jiems daugiau gyvumo.
Savamokslio skulptoriaus
sukurtos Šakynos Kryžiaus ke
lio stotys yra retas grupinių
liaudiškų skulptūrų pavyzdys.
Ypatingą reikšmę turi vienin
telis kol kas žinomas atvejis,
kai skulptūrinės stotys išdėsto
mos vienoje koplytėlėje. Ih i su
teikia Kryžiaus kelio siuže
tams naujų prasmių ir leidžia
geriau suvokti naiviai paprastą,
bet giltą liaudies pasaulėjautą.
Martynas POCIUS

1.Vitauskas A. Šakynos baž
čia ir koplyčia // Gimtasai krašta

-1939. - Nr.3-4.
2 Anksčiau stogelis buvo klasi
cistinių formų, atitinkantis m ūri
nės dalies stilistiką.
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mis, ir kapitelį, papuoštą liaudišku gėlės vazonėlyje motyvu. Aprėminimo apačia formomis ir dekoru panaši į liaudišką langų puošy
bą: kampuose išdrožti lyg ir šoninių lango apvadų profiliuoti galai,
tarp jų kripute ir negilia kasete dekoruota plokštuma atitinka
apatinę palangės lentą su augaliniu ornamentu simetriškai deko
ruota prikaitė. Apraminime vyrauja barokinės kilmės formos: vi
ršus yra arkos konfigūracijos, jį formuoja nuo piliastrėlių puslankiu
kylantys profiliuoto karnizo segmentai, užbaigti liaudiškai supa
prastintomis voliutomis, tarp kurių smulkesnės ornamentinės for
mos remia gan masyvų kryžių trilapiškai karpytais šakų galais.
Liunetė virš paties horeljefinio paveikslo dekoruota augaliniais
motyvais, jos vidutyje - inksto formos iškilus skydas su romėniškais
skaitmenimis, žyminčiais stotį. Visa aprėminimo konstrukcija dar
ni, proporcingą, iš orderinės arei i ektun perimti elementai tran
sformuoti pagal liaudies menui būdingą tektonikos jausmą, kom
pozicinę logiką.
Pati figūrinė kompozicija yra i egili
plokščioje, beveik kva
dratinėje nišoje su elipsine arka. Figūros horeljefinės, neretai jų
fragmentai (galvos, rankos ir kt.) nesišlieja prie plokštumos ir
įgauna apvalią formą. Paprastai; išdr v 1os išvien su visu pave-ir
siu, tik kai kur padarytos atskirai ir pritvirtintos; XII stotyje taisant
medžio defektą ar koreguojant drožinį, autoriaus kiaurai įdėtas
nemažas medžio gabalas Kol p izicijas sūdai/ 4-5 f gūra , ,•4
mažiau tik XII ir XIV stotyse. Fonas neutralus, be peizažą ar
veiksmo vietą ryškinančių detalių (išskyrus XIV stotį, kur virš
Kristaus kapo pavaizduotos 3 palmės). Grupės komponuojamos
frontalioje plokštumoje, neakcentuojant erdvės, perspektyvos. Fi
gūros paprastai tokio paties’didumo, tik pagrindiniai personažai (I
stotyje - Pontijus Pilotas ir Kristus, IV - Kristus ir Marija, V Kristus ir Simonas Kirenietis, VI - Kristus ir šv. Veronika) dažniau
siai vaizduojami artėliau, visa figūra, o asistuojantys - už jų, kartais
tik fragmentiškai. Kompozicijų pobūdis įvairus: vienur vyrauja
statika ir aiški simetrija (XII), kitur - dinamiškas, ekspresyvus
judančių kūnų ritmas (IX, XI). Scenų prasmė perteikta gyvu,
raiškiu personažų santykiu, kiekvienas jų yra veikiantis siužeto
dalyvis. Tipažai neindividualizuoti, teigiamieji ir neigiamieji trak
tuojami vienodai, personažai identifikuojami tip p: įgal atributi s ir
Šeštosios stoties skulptūrinė grupė

Adomas BANEVIČIUS. Kiauklių bažnyčios Kryžiaus kelio
pirmoji stotis
IŠ "LIETUVOS KULTŪROS PAMINKLŲ SĄVADĄ"
RENGIANČIOS LMA KULTŪROS IR MENO INSTITUTO
DAILĖTYROS INFORMATIKOS GRUPĖS
SURINKTOS MEDŽIAGOS

Šir vintų rajonas, Zibalų apyL, Kiauklių bažnyčia
DR 1003
Horeljefinės Kryž iaus kelio stotys (14)
Autorius - Adomas BANEVIČIUS
1947-1957 m.
Medis, lakavimas
Pilni matmenys 79x38, niša su figūrine kompozicija 32x22 (+••
1-2 cm)
Liaudies skulptoriaus Adomo Banevičiaus darbo horeljefinės
kryžiaus kelio stotys iškabintos ant bažnyčios šoninių navų sienų.
Jos išdrožtos iš vientiso arba sudurto iš siauresnių dalių medžio
gabalo. Stotis sudaro puošnus architektūrinis aprėminimas ir figū
rinės grupės, vaizduojančios Kristaus kančias. Autorius laikosi
tradicinės, pranciškonų sudarytos stočių ciklo ikonografijos, tik
dviejuose paskutiniuose reljefuose siužetai interpretuojami lai
sviau: nuėmimo nuo kryžiaus scena išplėsta į Pietos siužetą, o
guldymo į kapą scena pakeista kape po skliautu gulinčio Kristaus
atvaizdu.
Architektūrinę stočių kompoziciją sudaro simetriškas dekorą
tyvus aprėminimas - savotiškas mūrinės baroko, klasicizmo ir
medinės liaudies architektūros elementų junginys. Šonuose - sta
čia kr ■ 3iai pi
ėl
turiu >vi 1 orde nes „
osd is: ko
lonėles, išaugančias iš gan masyvios bazės, su įrėžtomis kaneliūro-

ATRADIMAI
Archeologas Jonas GENYS iš Klaipėdos per Liudviką
GfEDRAU| pasakoja apie savo pastarųjų metų archeolo
ginius atradimus Kuršių žemėje,

Tryliktoji ir keturioliktoji stotys

Nuotraukos iš "Lietuvos kultūros paminklų sąvadą"
rengiančios grupės surinktos medžiagos

vaidmenį siužete. Figūros palyginti proporcingos, kresnokos, gal
vos kiek padidintos, veidai pailgi. Jos modeliuojamos apibendrin
tai, ryškinamos tik pagrindinės formos, judesiai, drabužių klostės
sustambinamos, antraeilėms, smulkesnėms detalėms teikiama
mažai dėmesio. Siužetų, personažų interpretacijoje nėra egzalta
cijos ar idealizavimo: vyrauja naivus, liaudiškas paprastumas. Kry
žiaus kelio stotys vertingos ne tik specifine liaudies skulptūros
išraiška, bet ir darnia visuma, subalansuotu plastinių, architektū
rinių, ornamentinių elementų santykiu.

Algimantas

-1990 metais pradėjom žvalgyti Žardės piSiakalnio (apie 10
km į pietus nuo Klaipėdos centro) apylinkes: laukai, krūmok
šniai, žolė, arimai,, bet tuose arimuos© - keramikos šukės,
šlako gabaliukai... Arčheoiogui tai ženklas, kad tokioj vietoj
verta kasinėti. Ėmėmės darbo. Paaiškėjo, kad dešiniajame
Smiltelės krante pirmaisiais musų eros amžiais ir gal ankstė
liau viena prie kitos čia buvo net kelios gyvenvietės. Pernai
pradėjome kasinėti buvusiąją prie pat piliakalnio: apatiniame
sluoksnyje radom brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos,
stulpinės konstrukcijos pastatų liekanų - su židiniais, apdėtais
akmenimis.
- Visa, kas būdinga baltams ...
- Būtent visa, kas būdinga baitams. Tais pačiais metais
aptikom ir kitą gyvenvietę, tolėliau nuo minėtosios. Įkurta ji
buvus kokiu pustūkstantmečiu vėliau negu pirmoji: apie šeštą
septintą amžių. Čia taip pat radom židinius (kiek kitokio tipo),
prikrautus akmenų, grublėtosios ir lygaus paviršiaus kerami
kos, (brūkšniuotosios nebeaptikom)*. Įdomiausias ir netikėtas
atradimas - rentinės konstrukcijos pastatai (kampuose suker
tant rąstus taip, kaip ir dabar statant medines pirtis). Kitur
dabartinės Lietuvos teritorijoje rentiniai pastatai žinomi tik nuo
antrojo tūkstantmečio pradžios, o čia štai - pirmojo tūkstan
tmečio antroji pusė... Šiemet aptikom ir trečią, vakariausią,
gyvenvietę, plytėjusią apie buvusią ten pelkę, prie pat Smilte
lės žiočių, pora kilometrų nuo piliakalnio. Dabar tenai - graži
pailga apie 8 ha didumo kalvelė. Vakarų Lietuvoje tokio didu
čio buvo nebent Palangos gyvenviečių kompleksas (9-10 ha).
Šiaurės, Vakarų Europoje anais laikais analogišku ..didumu
garsėjo tokios įžymybės kaip Birka, Gdanskas, Vafinas. Taigi
praėjusią vasarą visas mūsų dėmesys ir jėgos buvo sukon
centruotos būtent šios, trečiosios Žardės gyvenvietės tyrinė
jimui. Gyvenvietės atsiradimo Saikas - apie pirmojo m.e. tūk
stantmečio pabaigą. Antrojo tūkstantmečio pradžioje ji jau
tikrai buvo. Tyrinėjome pirmiausia jos vakarinį pakraštį. Apti
kom gatvės paviršių, akmens prikrautų židinių, lyg ir pylimo
liekanų... Labai aiškiai matyti, jog gyvenvietė buvusi tankiai
užstatyta. Neabejoįame, kad tai buvo kuršių gyvenvietė, pieti
nių kuršių, Pilsoto žemės žmonių. Gyveno ten pirkliai, amati
ninkai (radom labai daug šlako, geležies lydymo krosnelę, o
Bandužių ir Luistų senkapiuose - pirklių kapus). Gyvenvietė
klestėjg prekiaudama Baltijos jūra su Vakarų Europos mie
stais. Žlugo, atrodo, apie tryliktojo amžiaus antrąją pusę.
Kodėl? Jai, matyt, ėmė trukdyti tuo laiku pastatytoji Klaipėdos
pilis, pradėjusi kontroliuoti laivų plaukimą Į Kuršių marias, į
Nemuną. Gyvenvietė neatlaikė konkurencijos ar paprasčiau
siai brutalia jėga buvo sunaikinta: visur daug degėsių, apde
gusių pastatų. Be abejo, dabar sunku pasakyti, ar visatai nuo
ordino karių, ar nuo stichinių nelaimių. Tikrai aišku viena: ši
gyvenvietė pradėjo nykti pastačius Klaipėdos p ilį..
- Sakot, neabejojate - kuršių . iš ko sprendžiat?
- Iš materialinės kultūros: pastatų, keramikos. Čia dominuo
ja vietinė, grublėtoji keramika, kurią mes tikrai sugebam atskirti
nuo keramikos, būdingos bet kuriai kitai (tarkim - vak'arų slavų)
etninei grupei. Dar: čia stovėjo rentinės konstrukcijos pastatai,
ir kai kuriuose iš jų - kuršiški židiniai su prieduobe. Toks židinių
tipas niekur kitur neaptinkamas, tik kuršių žemėse. Bet svar
biausia, kas gali patvirtinti mūsų gyvenviečių priklausomumą
kuršiams - tai netoliese L.Vaitkunskienė© ir J.Štankaus tyrinė
tas Bangužių senkapis. Senkapiai - puikiausias etniškumo
veidrodis. Tą senkapį kasinėjant rasta neabejotinai kuršiškų
papuošalų, ginklų, darbo įrankių.
- Ar darbai baigti, ir nebėra čia jokįų problemų?,.
- O, problemiškų dalykų daug. Štai kad ir tos akmens
krosnelės: jos randamos labai plačiose teritorijose. Be to, tėra
atidengta nebent tūkstantoji ar dar mažesnė gyvenviečių dalis.
Visos išvados - tik pirminės, hipotetinės, archeologų terminu
- "lauko išvados".
- Tikėsimės naujų žinių.
- Bus.

23

MEDINIAI RUNŲ KALENDORIAI
Libertas KLIMKA

VJ.IO

VJ.fS

VII22

G egužė
V.1. - šv.Pilypo ir Jokūbo d. (augalas su dviem
saulutėm);
V.3. - šv.Kryžiaus atradimo d.;
V. 15. - šv.Sofijos d.;
V. 18. - Parugės (plaukiančių rugių simbolis);
V. 25. - šv.Urbono, Grigaliaus d. (ietis, tiara);
B irže lis
VI. 3. - šv.Andriaus d. (stebuklingo vandens d.);
VI.10. - šv.Marcelės d.;
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VI. 12. - iki šios dienos dar pasitaiko šalnų;
VI.14. šv.Bazilijaus d. (sodinamos ropės, kopū
stai);
VI.24. - šv.Jono Krikštytojo d. (Rasos šventė, auga
las-Saulė);
VI. 29. -šv.Petrod. (žvejų d.; Dangaus raktas ir tiara);
Liepa
VII.
2. - šv.p.Marijos aplankymo d. (augalo žiedas;
piršlybų d.);
VII.
10. - 7 brolių miegalių d. (rugiapjūtės pradžia,
dalgelė);

Kaip greit įsišviečia vasara! Tradiciniame lietuvių kalendoriuje jos mėnesiai nedaug teturi išskirtinių dienų. Nėra
kada šventėms laiką gaišuoti, gamta ragina žmogų daug darbų nudirbti. Augalų vegetacija paklūsta Mėnulio
ciklams, todėl runų kalendoriuose nerasime pačių iškiliausių pirmosios vasaros pusės švenčių - Sekminių,
Devintinių (kuri, beje, praėjusiame šimtmetyje Vilniaus mieste buvo turbūt puošniausia). Mediniuose kalendoriuo
se jų datas reikia mokėti apskaičiuoti nuo Velykų. Ženklais pažymėtos daugiausia vardų dienos (B - iš medinės
knygelės, A - iš medinės lazdos kalendorių).

VII.
15. - Rugiapjūtė (derlingumo simbolis - dviguba VIII.
10. - šv. Lauryno d. (kankinimo ant ugnies grotos;
varpa);
Perkūnas po šios dienos nebetrenkia, galima kepti
VII.20. - Perkūno d.;
vaisius);
VII.22. - šv.Marijos Magdalenos d.;
VI11.15. - Ž olinė (augalo ž iedas);
VII.25. - šv. Jokūbo d. (rugiapjūtės pabaiga; dalgelė);
VIII.24. - šv.Baltramiejaus d. (vasaros darbų pabai
VII.28. - šv.kankinių d. (kirvis);
ga, pradeda išskristi paukščiai, pjaunami ėriukai; kan
VII. 31. - šv.lgnoto d.;
kinimo peilis);
VIII. 29. - šv. Jono nukirsdinimo d. (kankinio vainikas);
R ugpjūtis
R ugsėjis
VIII.
1. - šv.Petro išlaisvinimo nuo grandinių d. (vėlia
vėlė);
IX. 1. - kerpamos avys (oželis).
VIII.5. - šv.p.Marija Snieginė;
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(Ukmergės raj., - 9), vorys (Suvalkų vaivad., - 13) arba
pajoiikas (iš lenkų - pająk - voras, pakabinama daugelio
žvakių žvakidė; Suvalkų vaivad., - 13; Varėnos raj., - 5;
Baltarusija, Varanavo raj., - 2), žarondeliai (Ignalinos raj.,
-14).
Paprotys puošti sodą žinomas ir latviams. Latvijoje
vestuvėms darydavo šiaudinį sodą - "puzurs" arba "l^ists",
taip pat puošdavo eglutę - "eglite" (15). Vestuvių proga
sodą darydavo ir kilos Europos tautos. Baltarusijoje (Po
lesėje) prieš atvažiuojant jaunojo pulkui merginos su
nuotaka miške iškirsdavo eglutę ar pušelę, sodindavo ją į
puodynę su žeme ir papuošdavo gėlėmis bei kaspinais
(16). Kitur baltarusiai puošė pušies arba vyšnios šakelę,
kurią įsmeigdavę duonon, pyragan arba karvojum Lydos
apskrity kepė karvojų su jo vidurin įsmeigta jaunos pušai
tės viršūne ir penkiomis be žievės šakelėmis. Baltarusių
sodai vadinami: "elca", "sady" (4, 60-61), "velce", ’Vilce",
"velca", "velca" (1 minkštas), "vince" (16). Panašiai savo
sodą - išpuoštą žalią (vasarą - lapuotą, ž iemą - spygliuotą)
medelį vadina ir ukrainiečiai:, "įelce", "vilce", "gilce" (4,
61). Vestuvinius sodus vienaip ar kitaip darė lenkai (rozga, wiecha, vvienec (17), wilce derewce), čekai (strom,
stromek), slovėnai (krowal), rusai (elka, sady, kurnik,
devja krasota), bulgarai (iloja (4), elcha, veika, trapdza...),
rumunai (lemnut) (17), italai (palmeta), vokiečiai, au
strai, albanai, graikai bei kitos tautos (17,18).
Paprotys daryti vestuvėms sodą yra žinomas ir ne in
doeuropiečių tautoms, pavyzdžiui, vengrams, buriatams,
Javos salos gyventojams, terekemenams ir kitiems. Thd
gąlima manyti, kad vestuvinio sodo, kaip ir pasaulio med
žio, simbolika yra bendražmogiška - archetipinė.
Aukštaitijoje per vestuves vaduojant stalą ir išperkant
sodą dainuotos sodą ginančios dainos. Jose sakoma, kad
sodo viduje matyti dangus, paukščiai šneka, upės (saulė)
teka. Sode esą miško uogytėlių, sodo obuolėlių, ten esąs
agradnykas, t.y. daržininkas arba sodininkas (4, 59; 19).
Apibendrinant vestuvinio sodo simboliką, galima
išskirti šias pagrindines dalis: medis, vaisiai, paukščiai,
upės, dangus, sodininkas. Pastarieji sodo sandai atitinka
pasaulio arba gyvybės medžio simboliką. Juos galima
rasti taip pat ir verpsčių puošyboje.
Nesunku pastebėti, kad verpstės, be joms būdingiausių
segmentinių žvaigždžių, puošiamos taip pat ir medžio
(augalo), paukščių, žvaigždžių, vandens, suartos žemės,
gyvatės bei žmogaus simboliniais motyvais. Statistinis šių
simbolių pasiskirstymo tyrinėjimas rodo, kad jie vertika
lioje verpstės plokštumoje išdėstomi pūgai tam tikrą lo
gišką tvarką. Verpstės galvos apatinėje dalyje dažniau
vaizduojami gyvatės (S pavidalo), o viršutinėje - medžio,
paukščio, žvaigždžių motyvai (20). Šie viršum segmenti
nių žvaigždžių esantys dekoro elementai kaip tik ir siejasi
su sodo simbolika. Be minėtų motyvų, čia dar kartais
vaizduojamas augalas puode, rūtų darželis arba savotiška
šventoriaus apribota erdvė. Kartais viršutinėje verpstės
dalyje atsiranda kryžiaus, koplytstulpio, skliautuotų var
tų, šventyklos motyvai (3 pav.). Minėti simboliai ir pats
verpstės pavidalas, atitinkantis medžio siluetą, leidžia
spėti apie verpstės dekoro ir vestuvinio sodo prasminį
iyšį. Sodo ir verpstės gyvybės medžio simbolika atskleid
žia verpstės dovanojimo mylimajai kaip iškalbingo prisi
pažinimo meilėje esmę. Tuomet suprantamas ir kai ku
riose Europos tautose išlikęs paprotys vestuvinėms apei
goms puošti verpstę (18), kabinti virš stalo sodą.
Vestuvinio sodo ir verpstės viršutinės dalies simboliai
taip pat gali būti sugretinti su pasakose sutinkamu ant
kalno arba dangaus skliauto esančio sodo - rojaus vaizdi

niu. Su šiuo vaizdiniu susijusios tautosakos trumpą ana
lizę yra pateikęs G.Beresnevičius (21). Sakoma, kad dan
gaus sode augančios įvairios gėlės, vaismedžiai su stebu
klingais vaisiais, riešutai. Šalia sodo esąs labai gražus,
visas mirgantis Dievo dvaras, žėrintys rūmai. Dievo na
mai kupini dangiškosios gėrybės. Netoli dvaro arba tie
siog po juo yra ežeras, vaizduojantis pragarą (21).
Tai, kad išperkant sodą buvo išperkamas ir vestuvinis
stalas, leidžia manyti, kad sąvoka "sodas" bus žymėjusi ne
vien virš stalo kabojusį medelį arba šiaudinuką, bet ir visą
šventinę erdvę prie stalo. Šią mintį patvirtina žinia, jog
"apie Panevėž į sodą sudaro taip: aplink stalą sėdi moterys,
o iš kraštų vyrai, vadinami šulais, o moterys - tvora, virš
galvų kabo sodas, ant stalo bliūdas su vandeniu, vadina
mas ežeru, o balta staltiesė - pievos; sode sėdįs agradninkas padarytas iš vyžų" (LTR 1577/441) (8). Tiip surėdyta
šventinė erdvė atitinka vertikalų mitinio pasaulio erdvės
pjūvį, kuriame palubėje kabantis sodas siejasi su dangaus
sodu - rojumi arba dausomis (22), lėkštė, pripildyta vam
dens (ežeras), - su prūgaru (23), o pats stalas - su žeme
arba, tiksliau, žemiškuoju sodu - sodyba. Neatsitiktinai
apie Panevėžį nuotaka išvažiuodama į bažnyčią pabu
čiuoja žemę pastalėje bei visas keturias stalo kertes saky
dama: "Sudie, juodoji žemele, mano nešiotojėle! Bėginė
jau maža būdama^bučiavau tave rytas vakarėlis". (LTR
1577/20/) (8,580). Šiuo atveju atsisveikinama ne apskritai
su žeme, o su savo gimtąja erdve - namų žeme, sodžium,
sodyba. Panašus atsisveikinimas su stalu žinofhas len
kams, luž itėnams ir kitoms Europos tautoms (17,20,76).
Keturios stalo kertės arba minėti šulai simbolizavo 4
pasaulio šalis.
Vestuvinio stalo ir sodo išpirkimo sugretinimas, minė
ta simbolika bei panevėž iečių sodo sudarymo būdas leistų
išplėsti sodo sąvoką nuo žyminčios tik šiaudinuką arba
papuoštą medį virš vestuvių stalo iki apimančios visą
šventinę erdvę apie vestuvinį stalą. Kyla klausimas, kokie
tos erdvės matmenys, kur jos ribos? Ieškant atsakymo į šį
klausimą verta pasidomėti žodžio "sodas" semantika. Ne
turėdamas tam reikiamo pasiruošimo pamėginsiu aptarti
tik pačius bendriausius bruožus.
Lietuvių kalboje žodis "sodas" šiandien paprastai su
vokiamas kaip "žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai
ir vaiskrūmiai" arba "kaip patys tame plote augantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai" (24). Rusų etimologai pažymi,
kad slavų žodis "sad" yra kilęs iš "sedti", reiškusio "sėsti"
ir senojoje rusų kalboje žymėjusio taip pat ir medį, augalą
(25). Tuo pačiu reikia pastebėti, jog tai turėjo būti ne bet
koks augalas, o tikriausiai išskirtas, paliktas kertant mi
šką, arba pasodintas sukultūrintoje - nuo laukinės gamtos *
atskirtoje erdvėje. Kad taip gali būti, liudija pačios sukul
tūrintos ir apgyvendintos erdvės įvardijimai: sodyba (vie
ta, žemė apie namus su visais trobesiais; vieta, kurioje
buvo trobos, sodybvietė), sqdas (paveldima žemė, buvei
nė), soda (neišskirstytas kaimas arba tokio kaimo gyven
tojai), sodis (sodžius; sodyba), sSdžius (kaimas, sodyba),
sodną (išdegusi vieta), sėdimoji (dirva, ant kurios namas
stovi), sėdimija (vieta, kur įsikūręs kaimas), sėdymas (že
mės rėžis ties sodyba), sėdynė (buveinė, sostinė) (24);
latvių - sadža (sodžius), setą (tvora, aptvaras; kiemas;
valstiečio sodyba, ūkis); prūsų - sadile (kaimas) (26). Thip
pat verta pastebėti, kad lietuviški žodžiai sodrus, sotus
bei, pavyzdžiui, lotynų žodžiai su šaknimi sat- (pavyzd
žiui, satio - maitinti iki soties, prisotinti; sėja, sodinimas;
pasėliai, užsėtas laukas) nusako sotumo, prisisotinimo,
visokio pertekliaus būseną.
Remdamiesi tuo, kas pasakyta, sodą galime suvokti
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3pav. Sodo motyvai liaudies meno dirbiniuose. 1, 2. Verpsčių viršutinės dalies simboliai. (ČDM). 3. Velykinių margučų simboliai.
(CDM, T. Daugirdo kolekcija)

kaip iš grasios laukinės aplinkos išskirtą (27), nuo jos
atitvertą, apsėtą, apsodintą, tai yra sukultūrintą erdvę,
teikiančią žmogui maistą ir už tikrinančią sotų, pasiturin
tį gyvenimą. Taigi sąvokos "sodas" reikšmė išsiplečia nuo
vestuvinio stalo iki žmogaus sukultūrintos erdvės ribų.
Būtina pastebėti, jog žmogui pastaroji sodo erdvė be
akivaizdaus gamtinio topografinio išskirtinumo turėjo
įgyti ir dvasinį vertybinį modalumą. Juk akivaizdu, kad
palaipsnis laukinės gamtos užkariavimas ir sukultūrin
tos, pramanytos buveinės kūrimas turėjo sutapti su žmo
gaus sąmonės ir dvasios vystymusi. Kitaip sakant, erdvės
sužmoginimo, jos priderinimo prie žmogaus poreikių
pastangos turėjo sietis su žmogaus vidinės dvasinės dar
nos augimu bei saugumo nuo svetimo, nepažinto didėji
mu. Tad galbūt neatsitiktinai mūsų kalboje vienas iš žod
žių, apsakančių žmogaus vidinę ramybę, jo dvasinę pu
siausvyrą yra žodis sodnus (plg.: žmogus yra tada nekaltas
ir visiškai ramus, sodnios širdies ir nesmarkauja). Prisi
minkime dar žodį sodoti, reiškiantį laikytis vienodai (kal
bant apie ligonio būklę) (24). Šiuos ieškojimus gali papil

28

dyti ir lotynų kalbos žodžiai su šaknimi sėd-, kurie reiškia
palaidojimo, sėdėjimo, įvairias gyvenamas vietas, taip pat
dirvas. Jie išreiškia ir lengvą pasidavimą pagundom, do
rovinį netvirtumą, maištą, jaudinimąsi, nesutarimą, taip
pat apima pastangų, užsispyrimo, kantrybės, nusiramini
mo, ramaus, tylaus, santūraus žmogaus būsenas.
Tid sodnus - tai ramus, nesmarkaujantis, nuo aistrų
atsiribojęs, vidinį sodą sukūręs žmogus. O simbolinio
apeiginio sodo kūrimas - tai kelias į gamtos darną, į
dvasinę Romuvą.
Šis, nors ir ganėtinai paviršutiniškas, sodo įvaizdžio
aptarimas, leidžia spėti jį buvus pakankamai talpia sąvo
ka, žyminčia sukultūrintą gamtinės ir dvasinės visumos
sritį, kurią galima būtų palyginti su graikų "kosmos" (28).
Jei vestuvių šventinį stalą, už kurio'sėda jaunieji, galime
laikyti žemiško sodo simboliu, tai virš stalo kabantis šiau
dinukas arba eglutė atitinka pasaulio medžio viršūnę.
(Kaip jau buvo minėta, Lietuvoje sodą kai kur ir darydavo
tiesiog iš eglės viršūnės.) Ši pasaulio medžio viršūnė kaip
tik ir siejama su vertikaliąja pasaulio riba ir žmogaus

gyvenimo kelionės tikslu - Dausomis. Medžio arba jo
viršūnės puošimas vestuvėms ir po jlio vykstančios apei
gos turėjo simbolizuoti kosmoso kūrimo veiksmą, kuris
apeiginiu būdu visuomet kartojamas esminių žmogaus ir
Visatos būties lūžių metu. Medžio kaip pasaulio centro,
kuriame vyksta kūrimas, simbolika yra pakankamai gerai
aptarta. Be to, yra žinoma, kad pasaulinėje kultūroje
medis gali simbolizuoti tiek vyrišką,, tiek ir moterišką
pradus. Suvokti šį dvireikšmiškumą padeda S.Freudo, ai
škinusio medžio simbolinę prasmę sapnuose, nuomonė,
jog medis kaip medžiaga, kaip mediena simbolizuoja mo
terį (plg.: lot. materia - medžiaga ir mater - motina), o
kaip į viršų besistiebiantis augalas - vyrą (29). Thd pasitel
kę šią mintį, medį galime suvokti kaip ypatingą kuriamąją
jėgą turintį tvarinį, kaip dangaus ir žemės ryšį. O vestuvi
nis sodas laikytinas gyvybės medžiu arba vestuvinių apei
gų reikmėms materializuotu pasaulio medžio archetipu.
Tūomet suprantama vedybų - vyro ir moters susijungimo
(jungtuvių) apeiga po medžiu (30).
Pasaulio medžio ir gyvybės medžio archetipai, reikšdamiesi įvairiose kultūrinėse terpėse, galėjo būti vienaip
ar kitaip aiškinami, bet visuomet išsaugodavo savo esmi
nę vyriško ir moteriško pradų jungties prasmę. Thip gali
būti paaiškintas ir kupiškėnų paprotys, kad pajauniai turi
saugoti sodą visą pirmąją vestuvių naktį (1, 350). Lenkai
Poznanės* srityje sodą puoselėdavo iki gobtuvių (4,62), o
vokiečiai palikdavo jį, kol jaunoji pora susilaukdavo pir
magimio (18).
Įsigalint krikščionybei, jungtuves pradėjus atlikti baž
nyčioje, vestuvinis sodas neteko savo šventinės apeiginės
prasmės. Veiksmai su juo įgavo pramoginį pobūdį ir buvo
atliekami jau tik sugrįžus iš bažnyčios.
Viskas, kas čia pasakyta, byloja, jog jaunikio kelionė
pas jaunąją ir judviejų vykimas atgal seniau galėjo būti
suvokiami kaip kelionė iš savo kosmoso-sodo. į kitą -

svetimą. Šioje kelionėje tyko daugybė kliūčių. Jaunosios
pulkas į atvykstantį jaunojo pulką žiūri kaip į nedraugi
šką, svetimą pulką. Thi ir nenuostabu, nes jaunasis atvyk
sta iš svetimos, nepažintos srities, esančios anapus sodo.
Tautosakoje tą sritį daž niausiai simbolizuoja miškas arba
vandenys. Tbdėl jau sodžiaus gale atvykstantiems buvo
užkeliami vartai, daromos užtvaros. Užšaunami ir jauno
sios kiemo vartai. Dzūkai svetimo pulko sutikimui jauno
sios kieme ruošdavosi tarsi rimtam mūšiui. Senesni vyrai
darželyje už tvoros susėsdavo net su užtaisytais šautu
vais, iš kurįų pyškindavo pasirodžius "svetimiesiems" (5,
50). Pakliuvus į nuotakos trobą kelionės tikslas dar nepa
siektas, nes reikėjo papulti į patį sodo vidų - už stalo.
Etnografinė medžiaga byloja, kad dėl sodo būdavo ne tik
deramasi, bet ir varžomasi, visaip mėginant jį pagrobti, o
kartais net susiremiama (10,31). Šią "savųjų" ir "svetimų
jų" kovą galima taip pat sieti su mitinio pasaulio kūrimo
veiksmu, su pirmine kosmine Perkūno ir Vėlino kova
(31). Z.Slaviūnas dėl nedraugiško svetimųjų pulko suti
kimo pastebi, kad perėjimas į naują giminę turėjo būti
"atliekamas su tam tikromis apeigomis, kurios reiškia,
kad į naują bendruomenę reikia įsipirkti, įsiprašyti, suge
bėti atitinkamais sąmojingais atsakymais nugalėti pasitai
kančias kliūtis..." (8,577). Šią mintį galima būtų papildyti
prielaida, kad įsiprašymas, įsipirkimas, prisigretinimas
kitos giminės namų dievybėms atrodo būdingesnis jauno
sios veiksmams, o Jaunikis kliūtis nugali sumanumu ir
jėga.
Thigi tikėtina, jog jaunojo kelionė pas nuotaką mitinia
me mąstyme išties galėjo būti suvokiama kaip kelionė iš
savo sodo į svetimą, per tarpinę chaoso erdvę^ į svetimo
sodo šventąjį vidų, kuriame dviejų kuriančiųjų visatos
jėgų susijungimas gimdo gyvastį. Thd kosmologiniu po
žiūriu vestuvinių apefgų erdvė turi būti vertinama kaip
nevienalytė, o atskiros jos sritys suvokiamos tartum prie-

2 pav. Būdingiausi vestuvinių sodų pavidalai. 1 - 5. Sodai iš šiaudų arba vytelių. 6. Sodas iš vytuvų siūlams vynioti.
7,8. Eglaitė, eglaitės viršūnė arba kadugys.
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8. Slaviūnas Z. "Svotbinės rėdos". Pastabos ir paai
škinimai //Juška A. Lietuviškos svotbinės dainos. - V.,
1955.
9. Dabušių km. Ukmergės raj. Daškevičienė A. Už rašė autorius 1991 m.
10. Atbėga elnias devyniaragis: R.Sabaliauskienės
tautosakos ir etnografijos rinktinė. - V., 1986.
11. Marcinkonys, Varėnos raj., Gaidienė M. Už rašė
autorius l992 m.
12. Žibartonys, Panevėžio raj., Vaicekauskienė P.
Užrašė D.Rudytė apie 1985 m.
13. Punsko-Seinų apylinkėse (Lenkijos Respubli
ka, Suvalkų vaivad.) už rašė autorius 1989 m.
14. Ignalinos apylinkėse. Užrašė autorius 1989 m.
15. Mara Kupla. Visi kakti izpušl^oti // Latviešu
tautas dziveszi^a. Godi. - Riga, 1991. - T.3. - P.169-171,
177.
Janis Klepers. Vedibas//Latviešu tautas dzivesziųa.
Godi. - Riga, 1991. - T.3. - P.70.
16. T ypa A.B., TepHOBCKaa O.A., TojiCTaa
C.M. *MaTepnajibi k nojieccKOMy 3TH0JiHHrBHCTHuecKOMy aTjiacy / / IlojieccKHH OTHOjiHHrBHCTHMeęKMH c6opHHK. MaTepnajibi h nccjie;tOBaHHH. M., 1983. - P .54-56.
17. EpaK y HapoflOB UeHTpajibHOH h lOro-Boctouhoh EBponbi.- M., 1988. - P. 17-19, 88,
197, 214, 218..
18. EpaK y HapoflOB 3ana/tH0H h IO>khoh
EBponbi. - M., 1989. - P.27, 39, 89, 127, 61,
83.
19. Kazlauskienė B. Vestuvinės dainos jaunosios
pusėje // Lietuvių liaudies dainų katalogas. - V, 1976. P.364-365.
20. Išvados daromos išnagrinėjus 104 verpsčių,
esančių M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, atvaizdus ka
taloge: Lietuvių liaudies menas. Verpstės. Katalogas. Kaunas, 1989.
21. Beresnevičius G. Dausos. -V., 1990. - P.150-152,
162.
22. Ukrainiečių kalėdinėse dainose rojumi vadina
mas trišakis medis. (Žr. pvz.: Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių
kalendorinėse dainose. - V, 1990. - P.168-174). Taip pat yra žinių, kad
Lietuvoje kai kur sodas buvo vadinamas rojumi bei dangumi (Gaidelių
km., Plungės raj Jonušienė R., Jonušienė E. Užrašė V.Musteikis 1991
m.). Be to, manydami, jog kalbos vystymosi kelyje, o galbūt ir mitiniu
mąstymu pagrįstoje žodžių daryboje, galėjo pasireikšti vadinamoj i inver
sija, t.y. atvirkštinė garsų tvarka, žodžiui "sodas" kaip tik atrastume
inversinį atitikmenį - "dausos" (plg. liet. blukis - kulbė; vok. Balken
(rąstas) - Kloben (pagalys)). Galbūt dangaus sodo inversiškumą taip pat
parodo ir eglutės kabinimas viršūne žemyn.
. 23. Apie ežero, balos ir bendrai vandens bei pragaro būtybės velnio
ryšį ž r.: Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. Folklorinė
velnio analizė. - V, 1987. - P.53-56, 59-63.
24. Lietuvių kalbos žodynas. - V., 1984. - T.12,13.
25. IUaHCKMM H.M., Mbehob B.B., IIIaHCKaa T.B. KpaTKHH
3 TMMOJiornqecKHM cjiOBapb pyccKoro «3biKa. - M ./ 1971. - P .399.
26. Būga K. Rinktiniai raštai. - V, 1958. - T.l. - P.449.
27. Plg.: lot. žodis sativus reiškia laukinių augalų priešingybę - kultū
rinius augalus.
28. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad vedų himnuose būčiai, visatai,
kosmosui nusakyti naudotas žodis s&t (pažodžiui - būtis), o jų priešin
gybei - nesusiformavusiai materijai, jos nediferencijuotai būsenai nusa
kyti - 4sat (pažodžiui - nebūtis).
(Žr. :Kennep O .E 51. Tpy/jbi no bcahhckoh MH<Į)OJiorHH. - M.,
1986. - P .34-35).
29. Open/j 3. BBe/jeHHe b ncnxoaHajiH3. JIeKu.nn. - M., 1989.P .97-99, 120.
Tasr pats pasakytina ir apie kalną. Galimas ir šių dviejų simbolių
derinys - medis ant kalno.
Paminėtinas vaizdus medžio kamieno ir moters iščių palyginimas
austrų vestuvinėse apeigose - kuomet išmatuojamas iš miško atnešto
medž io kamieno skersmuo bei nuotakos liemuo ir pareiškiama, jog iš šio *
medžio padarytas lopšys galėsiąs sutalpinti dvynius. (Žr.: 18, P.61).
30. Su vedybomis "sode" palygintinas ir senas vokiečių paprotys
tuoktis po galingu ąžuolu arba, kaip dar Tacito minima, - po liepa. (Žr.:
18, P.31).
31. Įdomu, kad senovės indų epe "Ramajana" priešingoms stovy
kloms atstovaujantys Rama ir Ravana (kurie tyrinėtojų siejami su mūsų
Perkūną ir Vėliną atitinkančiais indų Indra ir Vritra) tarpusavyje kovoja
dėl moteriškės Šitos (plg. šen. indų Šita - vaga, vedų mitologijoje suarto
lauko deivė (RV IV 57, 6-7)).

4 pav. Sodaš - kosmosas, kaip bendruomenės sukultūrinta gyvenamoji erdvė. 1. Laukinė
aplinka už sodo ribų: miškai, vandenys. 2. Sodžius (kaimas). 3. Sodas (paveldima žemė).
4. Sodyba. 5. Thoba ir jos viduje, krikštasuolėje, esąs vestuvinis sodas.

t
angiai, tarsi laiptai kelionei į sodo - kosmoso centrą (4
pav.).
Baigiant būtina pažymėti, kad kai kurių etnografų
išsakyta ir ko gero tik kultūrinio provincialumo jausmu
pagrįsta nuomonė, esą lietuvių vestuvinis sodas (jo pava
dinimas ir jis pats) yra slaviškos kilmės, nuneigiama net
paviršutiniškai tyrinėjant aptinkamas bendražmogiškas
šio simbolio ištakas. Manymas, kad baltų kultūroje slavi
škos kilmės sodą pavadavo rūtos, rūtų vainikas (4,62), tik
nurodo tyrinėtojų dėmesio laukiantį šių simbolių sugre
tinimą lietuvių ir kitų Europos tautų vestuvinėse apeigo
se.
Nors archetipinių, mitinių simbolių kalba niekada ne
gali būti vienareikšmiškai išversta į žodžius, o prasmė
suvokta racionaliu mąstymu, tačiau kiekvienas bandymas
tai padaryti - kelias į kasdienybės prašviesėjimą, į dvasinį
atsigavėjimą vedanti kultūrinė psichoanalizė.
Jonas VAIŠKŪNAS
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•
4. Baldauskas J. Pirktinės vestuvės // Mūsų tautosaka. - K., 1935. T. 10.
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7. Buračas B. Kupiškėnų vestuvės //Tautosakos darbai. - K., 1935. T.l.
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"KLAPAI KAIP PONAIČIAI SU PUIKIAIS SOPAGA1ČIAIS,
O NENAUDĖLĖS MERGAITĖS SU KEDELAČIAIS..."
Taip Kristijonas Donelaitis nuogąstavo dėl liaudyje
kratinę savimeilę pamindami bendram Respublikos at
pasklidusios "poniškosios" nešiosenos bei kitataučių
statymo reikalui. O dar anksčiau, per 1794 m. sukilim ą
įtakos lietuvninkams, ilgėdamasis gerų "praėjusių lai
prieš Targovicos konfederaciją ir Rusijos "globą", - ir
kų“. (I)
T Kosciuška užsivilko iki tol tik valstiečių nešiotą apdarą.
"... o aš mačiau kadaise
Tad jau XVIII a. an
vi
trojoje pusėje buvo
sai
akivaizdi bajoriško ko
stiumo įtaka liaudies
- ginčyt
drabužiams. Šis pro
pradėjo. cesas, kurį būtų gali
ponai, ne
ma apibūdinti kaip
"
tam tikrą idėjų ir form ų
"nutekėjimą" iš hierar
chinės piramidės vi
pastabėlė
ršūnės j “socialines
Dėl
ginčą
apačias", vyko nuolat,
moj
Spurguotą čamara arba
per visą žm onijos isto
čamarka - tai vienas iš se
riją. Dar 1294 m. Pran
nųjų rūbų, kuris patriotinės
cūzijos karalius Pily
kovos metu turėjo padėti
pas Gražusis, susirū
prikelti senąsias vertybes
pinęs brangių kailių,
bei idealus. Jos kelias j Lie
brangakmenių, šilko ir
tuvą - ilgas ir klaidus. Ča
aukso diržų "nutekėji
Čamarka slovakų liaudies drabužiuose 1847 m. ir adaptuota
miestietiškuose drabužiuose 1850 m.
marka, kaip ir žiponas su
mu žem yn“, savo orkontušu, bekešai bei dolodanansu uždraudė tai
manai mūsų link "judėjo" iš
nešioti miestiečiams.
pačios Vengrijos, kuri 1526
Tačiau pagunda bent
m. iš dalies patekusi Osma
išore išsiskirti iš kitų,
nų im perijos jungan, o iš
atsiplėšti nuo savo
dalies (kartu su Čekija) "socialinio
laiptelio"
Habsburgų valdžion, perė
buvo stipresnė už ka
mė ir visoje Rytų Europoje
rališkuosius ordananpaskleidė daugybę rytieti
sus ir bendruom eni
škų rūbų formų. Laikas bei
nius tabu. Vienos ar ki
savitumai šalių, kuriose šis
tos rūbų formos tuo
rūbas "prigijo" (o jis “perėjo*
pačiu laikotarpiu pa
Vengriją ir Čekiją, Slovakiją
sklisdavo visoje visuo
ir Lenkiją), atitinkam ai keitė
menėje, lipdydam os
jo detales, audinį, net pavato meto "fizionomiją",
- dinimą. Lenkijoje vadintas
kurios neįmanoma su
"czamary", Slovakijoje painioti su kuria kita.
"haljienka", o per 1863 m.
XIX a., kai prasidėjo
Trumposios kelnės kiulotės 1791 m. Paryžiuje ir 1839 m. Kuržemėje
sukilim ą Lietuvoje - "Ko
Lietuvos kultūrinis są
sciuškos rūbu“. Bet visa tai
jūdis, vyko ir aktyvus
netrukdė išlaikyti charakteringą kirpimą: priekinė dalis
luominių ribų laužymo procesas. Tad idėjos bei formos
buvo ištisai kirpta, liemuo nepabrėžtas, su specifiniu
judėjo nė tik vienpusiu .keliu žemyn, bet ir kilo iš “apa
įstrižai ant kito skverno užeinančiu palu. Nugaros vidu
čios" į "viršų" kartu su demokratizmo, žm onių brolybės
idėjomis.
rys taip pat kirptas ištisai ir prie jo prisiūtos įstrižo
audinio klostės. Apykaklė - aukšta, stati, kartais su
Štai 1831 ir 1863 m. sukilim ų "varomoji jėga" - bajorai
atlenkiamais kampais. Rankovės ilgos su atlenkiančiais
savo kostiurfiu stengėsi suartėti su liaudimi, demon
rankogaliais ir prakirpimu, susegamu sagute. Susegiostruodami kintančias luomines nuostatas ir savo aristojama čamarka turėjo būdingiausią visiems vengriškos
kilmės rūbams brandenburginį užsegim ą (vok. BranKJapas - vaikinas
denbourgs; tai įteisintas kostium ologijos term inas). Tai
Kedelatis - pirktinės medžiagos sijonas
pozumentinių kilpų eilė su šilko siūlais apipintom is stry-
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Dekoruotas aksominėmis j uostomis miestietės kostiumėlis (1867 m.) ir analogiškos
pelio pavidalo sagomis. Žem aičiai kiedekoratyvinės juostos, įrėminančios suvalkietės sijoną
mionys čamarką siūdindavosi iš mėly
no naminio milo ir puošdavo "gražiais
raštais apvedžiotu žaliu šilko šniūre
liu’ (3)
348 r patric
o pe
no rr j
Čekijoje ir Slovakijoje, abiejų sukilimų
metu Lietuvoje bajorų pradėtas nešioti
čamarkas jau siuvo miestiečiai si? jai,
ndrabužis įgavo visus to meto ma
dos bruožus.
Kaip ši 'mada* veikė Hatidies dralsi ižj, matyti iš tarp valstiečių paplitusių
plačiabrylių skrybėlių. Penktąjį dešim
tmetį L.A Jucevičius apie valstiečių ne
šioseną rašė: "Vasarą nešioja skrybė
les, šiaudines arba nuveltas iš nami
nės vilnos, pilkas, su nepaprastai pla
čiais kraštai - . (3)
Oplačiabrylės skry
bėlės, vadinamos "bolivarais" (Lotynų
Amerikos vaduotojo Simono Bolivaro
garbei), jau apie 1825 m. palaipsniui
traukėsi iš mados zenito. Tad su tam
tikra "paklaida", bet jos vis dėlto "nusileido" ir j liaudies
arba kvaldotas". (5) Bajorijos madoje šis drabužis,
apdarą.
vėliau tapęs švarko prototipu, atsirado XIX a. pradž io
Ne mažiau populiari tarp valstiečių buvo ir "skarelė
je, o iki XIX a. vidurio buvo išstumtas naujų formų rūbų
ant kaklo spalvota". XIX a. viduryje Lietuvoje viši socia
- palto ir sako (pr. sac - maišas; ši nauja rūbo forma
buvo gerokai laisvesnė nei šimtmečio pradžioje nešio
liniai sluoksniai skareles nešiojo ištisus metus. Pasiro
ti į iiemenj prigludę viršutiniai drabužiai).
dyti žm onėse be skarelės buvo nepadoru. Manoma,
kad šis paprotys mus pasiekė per Prūsiją. (4) Vakarų
Liemenė - taip pat bajoriškos mados skolinys. Įdo
Europoje skareles pradėjo nešioti po Didžiosios Pran
mu, jog imperatoriaus Pavlo valdymo laikotarpiu
cūzijos revoliucijos kartu su pudruotais perukais, atsi
(1796-1801 m.) visoje imperijos teritorijoje liemenė
sakius m ezginiuotų žabo. Ir nors visa tai buvo padaryta
buvo draudžiama dėvėti kaip prancūziškos revoliuci
išorės demokratizavimui, skarelės spalva, m edžiaga ir
nės dvasios pasireiškimas. Tačiau nespėjo pasklisti
žinia apie imperatoriaus nužudymą, ir puošeivos už
ypač gausybė jos surišim o būdų akivaizdžiau nei mez
sivilko liemenes bei stvėrėsi kitų draustų rūbų formų.
giniai bylojo apie nešiotojo meninį ir politinį skonį bei
materialines išgales. Buvo žinom i "vestuviniai" ir "rytie
( 6)
tiški“, "kelioniniai" ir "sentimentalūs", "a la Byron", "a laVValter Scott", iš viso - nuo 32 iki 40 skarelių surišimo
būdų. Pabaltijy aptikti šeši būdai, iš jų penki - Lietuvoje
(4). Čia kiekvienas kaimo vyras jų turėjo 2-3, bet ne 30,
kaip elegantiškas bajoras. Paprastai šilkinės ar vilno
nės skarelės valstiečių vyrų mėgtos ryškios, raštuotos,
net už moteriškas puošnesnės.
Apie tai, kad mūsų vyrai buvo didesni dabitos už
moteris ir greičiau bei. lengviau perimdavo aktualias
madas, rašė ir K.Donelaitis: -

“Klumpės,
Rods,taip
Nės
ir jas

Ale
Ir

sopagų,
puikokų

Ikprancūzai

Ir

prancūziškas

kaip
jau
mūsų

mes,

vokiškaisakom,

lietuvninkams nepritinka,
tėvų
tėvai
gir

jau
kurmių
jau

prancūziškai
gėdėjos
po
tam

pa
pas

manieras m us

XIX a. viduryje pagrindinė mūsų vyriškc rūbo dalis
buvo surdutas. Tai prancūziškos kilmės viršutinis dra
bužis, kurio pavadinimas pažodžiui išvertus reikštų
"virš visko" (surtout). Surdutas - aukštai užsegtas, apy
kaklė su atvartais (nors tarp valstiečių ilgiau išsilaikė
senesnė - stačios apykaklės forma), kirpimu pabrėžtas
liemuo, o nuo liemens, nugaroje - "didžiai rukšlotas
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Ampyrinės mados atgarsiai žemaitės liemenėje ir šios proporcijos
prototipas XIX a. pr. suknelėje pasivaikščiojimams, dėvimai su
spenceriu - švarkeliu be skvernų

| Prūsijos lietuvių

(3) O ar angli
ška, ar škotiškamados vartoto
jams lemiamos
ės neturėj<
>ūtent
škotiški languoti
diniai, iš kurių
siūdinosi kiek
vienas klanas (ir
kiekvieno jų lanir spalvų deri-

5 tarpusavy
skyrėsi),
Invermūšio
Škotijai praras nepriklau
somybę, anglų
parlamento bu
vo
uždrausti.
Panaši ir kelnių istorija. X
luryje Pabaltijy n e -' XVIII a. pabaigoje draudimas buvo panaikintas, o kon
tinentinėje Europoje susidomėjimą languotais škoti
šiojo trumpas kelnes, vos už kelio, ir ilgas siauras. Šia
škais audiniais sukurstė romantinės lordo Bairono poe
proga vėl pravartu prisiminti Didžiąją Prancūzijos revo
mos, istoriniai V.Skoto romanai ir dėl nepriklausomybės
liuciją, kurios metu prastuomenė, dėvėjusi ilgas kelnes,
kovojanti škotų tauta. Visur paplito languotos kelnės ir
ištrėmė, giljotinavo aristokratiją kartu su trumpomis kel
liemenės, languotos skarelės, nosinaitės, sijonai...
nėmis kiulotais ir išdidžiai pasivadino sankiulotais (pr.
L.A.Jucevičiui atrodė, kad "Baltijos pajūrio moterys ne
sans - be; culottes - trumpos kelnės). Palaipsniui ilgos
šioja
tokias skraistes, panašias j škotų pledus’ . (3)
kelnės, užuot buvusios politinės propagandos priemo
Kaip
žinia, archeologinių kasinėjimų metu seniau
nė, tapo utilitaria ir būtina vyriško garderobo dalimi ir
sios randamos skraistės - vienatonės (4); polichrom i
net dendizmo pasireiškimo objel
nės languotos skraistės pradeda dom inuoti nuo XIX a.
jas pradėjo mūvėti ne tik sukištas j aulinius batus, bet
vidurio (4). Taip pat vienatoniai ir archaiškiausi sijonai
ir virš jų, su štripėm is (nuo angį. strip-juosta, kaspinas),
(4). Languoti sijonai daugiausia išplinta XIX a. viduryje
kad būtų įtemptos. Ketvirtame XI
Šimtmetyje ma
(4). Bet turima žinių iš XI a. baltų senkapių, bylojančių
dingos languotos kelnės siejamos su V.Skoto romanų
apie languotų audinių naudo
paplitimu.
jimą
(7). Tad peršasi prielaida,
Tad valstiečių buityje
kad
nuo
seniausių laikų žin o 
atsiradusi trum pų ir ilgų
mi
su
vienatpniais
lygiagrečiai
kelnių nešiosena, matyt,
egzistavę
ir
languoti
audiniai
kiek pavėluotai refleksavo
mados buvo aktualizuojami ir
oficialioje madoje vyku
populiarinami . dideliame
sius procesus. Ir net lan
areale. Beje, po kurio laiko
guotų kelnių dėvėsena
(jau XIX a. pabaigoje) languo
mus pasiekė kaip tolimas
tus naminius A lin iu s išstū
anglomanijos ar škotomamė vienatonės fabrikinės ga
nijos aidas. Mat iki XIX a.
mybos m edžiagos (4), ir ra
vidurio visai
oaltijy
štuotų
audinių sijonai liko kaip
kelnes siūdavo iš balintos
darbo
arba apatiniai po ly
ar nebalintos drobės ir tik
giais viršutiniais (4).
antrojoje XIX a. pusėje,
Pasekėjų susilaukė ir ma
paplitus cheminiams da
dingas sijon
M 860 m.
likliam s, lininius verpalus
pasiekęs savo pločio viršūnę.
imta dažyti ir audinius au
Jis ir forma, ir konstrukcija pri
sti dryžuotus bei smulkiai
minė būdingas to meto archi
languotus. (4)
tektūrines puošmenas - ku~
"P radeda jau d a b a r eiti
(konstruki
>
Ją a nglom anija, splytalūs, liemens link mažėjantys
nai, vakarienės, sve ikin i
Diržas iš X - XI a. Žąsino piliakalnio ir XIX a. vid. diržas.
bambukiniai lankai; vėliau mai, stilius - viskas, girdi,
nešiotas Hijuma saloje, Latvijos teritorijoje, Lenkijoje ir
tarpusavy
sujungti metaliniais
d ab a r turi būti angliška."
Vilniaus krašte 1863 m. sukilimo metu

vičius rašė: "Kai kuriose apylinkėse,
labiausiai apie Raseinius, moterys
gaubiasi ant pečių perkelines išsiu
vinėtas skaras, panašios formos,
kaip mūsų dienų šalikai". (3) O šie
ilgi ir siauri šalikai, akivaizdžiai ma
tom i E.Gizevijaus piešiniuose (8,4),
susiformavo nusižiūrėjus į nepa
prastai madingą šerpės, vadina
mos "boa" (smauglys, gyvenantis
tropiniuose Amerikos miškuose,
siekia 4 m ilgio), formą.
Bet, kaip minėta, XIX a. mados
dalykai ne tik leidosi "žemyn", bet ir
kilo į "viršų". 1863 m. sukilim o metu
net moterys, siekdam os neatsilikti
nuo vyrų ir savo drabužiu išreikšti
patriotines nuotaikas, juosėsi ypa
tingais metaliniais diržais su sagti
mis, puoštom is sukilim o sim bolika
ir pakabučiais. Analogiški diržai bu
vo randami dar X-XI a. senkapiuose.
(7) Pamiršti ir neišlikę Lietuvos val
stiečių buityje, vėliau jie aptikti nuošaliose Estijos vieto
vėse - Hijuma salos moteriškuose kostiumuose. (4) XIX
a. viduryje Lietuvos ir Lenkijos bajorija, kovojusi prieš
carizmą, šią archaišką apdaro detalę aktualizavo ir
pavertė politinės kovos priemone.
Kartais stebina, kodėl vienos ar kitos “poniškos" ma
dos formos "prigyja" valstiečių drabužyje, kuris, rodos,
visuomet pasižymėjo utilitarizm u, sveiko proto dom ina
vimu? Veikiausiai šį reiškinį reikėtų paaiškinti ypatingu
mados viruso gyvybingumu, kuris, aktualizuodamas
nūdieną, nušluoja nuo savo kelio visus priešnuodžius.
Jis veikiai "svetimą" paverčia "savu", o naują - senu. Tiek
tarp luomų, tiek ir tarptautinių kontaktų suaktyvėjimas
XIX a., išsiplėtojus kom unikacijos.priemonėms (gele
žinkeliui, telegrafui, fotografijai ir kt.), sukėlė įvairiausių
kraštų ir tautų kostiumų bei jų detalių cirkuliaciją visame
pasaulyje. Europietiška kultūros pakantumo idėja į sa
vo orbitą įtraukę ir Lietuvą, per visą savo istoriją buvusią
įvairių kultūrų difuzijos procesų vyksmo arena, ir visa tai
atsispindėjo tiek "viršutinių", tiek ir "apatinių" visuom e
nės sluoksnių kostiumuose.

Škotų liaudies drabužiai ir jų atspindys romantizmo epochos drabužiuose 1830 m.

strypais). Norint pakartoti tokią patrauklią formą, vienu
metu nešiota po keletą apatinių sijonų, o kai kuriuose
Pabaltijo rajonuose iš dalies naudota ir krinolino imita
cija - į sijono kraštą įsiūta lanksčių vytelių. (4) Tos pačios
prigim ties reiškinys - XIX a. pabaigoje atsiradę valstie
tės sijonai su volanais (4), tik ponija volanais be saiko
mėgavosi. Net ir tokia dekoratyvinė detalė kaip sijono
kraštą apibrėžiančios lygiagrečios aksominės juostos
- taip pat iš bajorų dėvėsenos.
Be pėdsako nelikdavo ir ankstesnių laikų charakte
ringiausi mados pasireiškimai. Ne veltui sakyta, kad
liaudies drabužis - tai supresuotos praėjusių epochų
mados.
Vaizdingai 1829 m. kaimiečių ir miestiečių moterų
dėvėseną aprašė V.Sirokomlė: "Jų našystę ypač sub
jaurina pirm iausia aukštas drabužių liemuo, kone po
pažastimis, ir paskui pilkos vilnonės juostos, kuriomis
riša tikrąjį juosmens įlinkimą." (8) Be abejo, tai jau praė
jusios iki trečiojo dešimtmečio ampyro mados atšvaitai.
Prašaliečiui po krūtine liemuo atrodė pasibjaurėtinai,
nors ampyrinės mados klestėjimo laikotarpiu (18001815 m.) tunikos su paaukštintu juosmeniu pretendavo
į antikinių pavyzdžių im itaciją ir amžininkams atrodė
kaip atgiję senoviški bareljefai ar "etruskų vazės“. (6)
Moteriškų ir vyriškų drabužių (visais laikais moteriško ir
vyriško rūbo siluetai - analogiški) aukštas liemuo išsilai
kė maždaug iki 1822-1823 m. Todėl minėtoje citatoje
galima įžvelgti ir bandymą užkeltą "po pažastimis" lie
menį pakoreguoti bent jau perjuosiančiom is taliją natū
ralioje vietoje vilnonėm is juostom is ir kostiumui suteikti
šiuolaikiškumo. Tačiau Žem aitijoje išsilaikiusios lieme
nės "šniureikos" rodo, kad čia sutrum pintas liemuo
išliko ilgiausiai, irta i matyti net iš serm ėgėlių"šim takvoldžių". (9)
Dar keistesnė rūbų forma - visoje Lietuvoje (4) XIX a.
viduryje prigijusi valstiečių drabužio drobulė, panuometis arba "plotka". Penktame dešimtmetyje L.A.Juce
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VILNIUS.
UJILNO,
BM AbHfi:
MIESTAS IR MITAS
Vladimiras TOPOROVAS
Tikėtina, kad pagrindinė ir bendriausia to periodo,
kurį dabar priim ta vadinti neolitine revoliucija, idėja
slypi ne visuomeninių ekonom inių gyvenimo formų
kaitoje (perėjimas nuo imančio prie gaminančio ūkio,
<t.y. nuo medžioklės ir rinkimo prie gyvulininkystės ir
žemdirbystės), ši idėja reiškiasi bandymu peržengti
kosmologinės natūralios būties, kuri mažai priklauso
nuo žm ogaus ir visuomenės, ribas ir priim ti naują eg
zistenciją, už kurią atsako pats žm ogus: anot Čaildo,
"Man makes h im se lf1. Tai buvo drąsus Ir labai rizikin
gas žingsnis, nes išsiskyręs su kosmologine būtimi,
žmogus dar netapo istorinės būties, kuri užtikrintų jam
naujas garantijas, perspektyvas ir paskatas, dalyviu.
Dialogas Aš ir Tu galėjo nutrūkti.2 Žmogus, atsisaky
damas ankstesnės apsaugos ir patikimumo, neteko
dialogo partnerio, su kuriuo buvo įpratęs save sieti, ir
žengė j terra incognita, j neapibrėžtumą, netikrumą,
nesaugumą, pasm erktumą ir smukimą, palyginti su
kosmologine epocha.
Šiame naujame būvyje viskas buvo grindžiam a liki
mui metamu iššūkiu, tam tikra neaiškia ir kintančia
pusiausvyra tarp gėrio ir blogio, tarp Dangaus ir Pra
garo, ryšio tarp jų idėja. Šis mediastinumas reiškėsi
įvaizdžiu, kilusiu kaip tik šioje epochoje. Tai Pasaulio
medis. /.../
Svarbiausias šio neolitinio perversmo rezultatas vei
kiausiai buvo miesto (protom iesto )3 susiformavimas,
pačios miesto idėjos, miesto fenomeno įsisąm onini
mas. Būtent šiame ž monių organizacijos tipe konfliktas
su ankstesnėmis sąlygom is ir egzistavimo principais
reiškėsi ypač stipriai ir tragiškai. Pirmą kartą žmogus
pasirenka tokį paradoksalų, lyg ir prieš save nukreiptą
būties būdą - jis nebearia ir nebegano gyvulių, atitrūk
sta nuo gamtos ir ima kurti turtus bei naujas gyvenimo
sąlygas iš n i e k o, už dyką (bent jau vertinant kosmo
loginiu požiūriu). Pats iš savęs, savo valia (savivalė kosmologinio dėsnio griovėja), tenkinant savo norus ir
poreikius (iš čia miesto egoistiškum o motyvas), imantis
amatų, mainų, prekybos ,4 kuriasi, didėja ir sudėtingėja
dvasinis gyvenimo apvalkalas - noosfera ir tokie jos
pasireiškimai kaip "personalizacija", asmenybės for
mavimasis, diskursyvinis loginis mąstymas, įvairiausių
ženklų sistemų greitas populiarėjimas, naujos dvasin
gumo formos, moralė, besiremianti dvasingumu ir t.t.
(plg. V.I.Vernadskio ir RTejero de Šardeno idėjas), visa
tai pakeitė ir išstūmė gam tą ir kosmosą, kurių sankcijų
jau nebereikėjo prašyti. Žm ogus, tas "evoliucijos strė
lės smaigalys", miesto fenomene randa adekvačiau

sias savo egzistavimo kintančiame ir besivystančiame
pasaulyje formas 5 su miestu (ir tiktai su įuo) siejamos
pažangos, klestėjimo, gerovės idėjos, šanso galim y
bės, bet ir miesto prakeiktumas, tragiškumas, ypač jo
nuopuoliai ir sugedimas ,6 jame atsiveriančios prara
jos, jo laukiančios dangaus bausmės (eschatologinės
koncepcijos) beveik visada slypi pačioje miesto esmė
je, jo struktūroje.-lr kuo didesnis, turtingesnis ir šlovin
gesnis miestas, tuo nuo seniausių laikų iki pat mūsų
dienų baisesnis jo likimas (plg. Babilono, Romos, Kon
stantinopolio, Peterburgo ir jiems priešpastatom os
Maskvos, kaip išimties, temą). Užtenka pažym ėti kai
kurias šio požiūrio gaires. Plg. nuodėm ingo miesto ir
jam siunčiamo atpildo apokaliptinę temą: "eikš. aš tau
parodysju teismą didžiosios ištvirkėlės, sėdinčios ant
didžių vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai, ir jos
ištvirkavimo vynu pasigėrė žemės gyventojai" /.../ Ten
aš išvydau moterj, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvė
ries, pilno piktž odž iavimo vardų, turinčio s e p t y n i a s
g a I v a s ir dešimt ragų. Moteris buvo apsivilkusi
purpuru ir škarlatu, išsipuošusi auksu, brangakm e
niais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvir
kimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo
užrašytas vardas, paslaptis: ‘ Didžioji B a b e I ė,
ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina" (...) Žvėris, kurj
tu regėjai, buvo, bet jo nebėra; jis ruošiasi iškopti iš
bedugnės, tačiau eina j pražūtį7 (...) S e p t y n i o s g a l
vos reiškiaseptynias ka lva s8, ant kurių moteris sėdi.
Taip pat yra s e p t y n i k a r a l i a i (...) Ta moteris,
kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės
karalius (...) O jis šaukė skambiu balsu: "Krito, krito
didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų nety
rųjų dvasių pastoge (...) Babelės verks ir raudos že 
mės karaliai, kurie buvo su ja ištvirkavę bei lėbavę, kai
pamatys jos gaisro dūmus. Jie stovi iš tolo ir, jos
kentėjimų išgąsdinti, aimanuoja: "vargas, vargas didy-*
sis mieste! Babele, galingasis mieste, per valandą
jvyko.tavo teismas! (...) per vieną valandą niekais virto
šitokie lobiai (...) iš tolo sustoję ir stebėdami gaisro
dūmus, šaukė: "Kas galėtų lygintis su didžiuoju mie
stu?!" Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį
ir jj sviedė j jūrą, sakydamas: "Tokiu smarkumu bus
nublokštas didysis Bobelės miestas, ir jo nebebus
galima rasti. Niekas daugiau nebegirdės tavyje arfinin
kų, giesmininkų, vamzdininkų, trim itininkų balsų. Nie
kas neberas tavyje jokių meno kūrėjų, ir nebesigirdės
tavyje malūno dūzgimo. Tavyje nebešvies ž iburio spin
dulys, niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso.
Nes tavo pirkliai buvotapęžem ės didžiūnais, nes tavo
burtais buvo suvedž iotos visos tautos ir tavin sutekėjo
pranašų ir šventųjų, ir visų žemėje nužudytųjų krau
jas". Kita vertus, mūsų amžiaus pradžioje rašyta:

Denn, Herr, die grossen Sfadte sind
verlorene und aufgelSste;
wie Flucht vor Flammen ist die grosste, und istkein Trost, dass er šie troste,
und ihre Meine Zeit verrinnt...
R.M.Rilke. Das Buch von der Armut und vom Tode,
1903.
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Ši bausmė, kritusi ant miesto, - akivaizdus atpildas
už atotrūkį nuo gamtos, už savotišką faustiškąjį san
dėrį su k i t u pasauliu, už krauja ir žm ogžudystes,
tapusias miesto įkūrim o pagrindu9, už nuolatinį kito
kio, nežem iško10 miesto neigimą. Bet šiuo neigiamuo
ju aspektu negalima apriboti miesto reikšmės. Vyk
stant procesams, kurie reiškiasi susvetimėjimu gamtai
ir dvasiai, sumaterialėjimu ir apmirimu, "nuopuoliu",
besiplečiančiais netiesioginio santykio su pasauliu
modusais (ironija, skepticizmas, "sąmojis", "įdomumo“
kategorija ir t.t.), kartu vyksta ir atvirkštiniai vadavimosi
iš materialumo, įdvasinim o ir amžinojo pasaulio ele
mentų antropom orfizmo procesai. Miesto temoje šie
teigiam i aspektai ima reikštis domėjimusi tuo, kas an
ksčiau buvo vien būtina miesto gyvenimo sąlyga, ne
turinti ženklų funkcijos. Tai, kas buvo namo viduje
(kambarys, laiptinė, durys, slenkstis), pats namas irtai,
kas už namo (kiemas, gatvė, skersgatvis, aikštė), ne
vien ima traukti didžiosios literatūros kūrėjus (Balzaką,
Dikensą, Dostojevskį ir kitus)11, sušildyti žm ogiškųjų
santykių šilumos, miesto elementai pradedami sieti ir
derinti su pačiu žm ogum i12, grąžindam i jam gautąją
šilumą. Pirmą kartą imą reikštis ne vien susidomėjimas
miestu, bet ir individualizuoti santykiai su juo, diferen
cijuotas, suasm enintas atskirų miesto dalių vertini
mas13, sustiprinęs naujų prasmių įsiliejimą, sukūręs
didelį įdvasinimo lygį ir leidęs atsirasti miesto mitologi
jai.
Tomis sąlygom is antikinis G e n i u s I o c i tampa
G e n i u s u r b i s arba S p i r i t u s u r b i s.
Tai ir lemia vietos galią mieste, jos magišką jėgą, nuo
antrosios XIX a. pusės sukeliančią "topografinį entu
ziazmą", apie kurį rašė Vernon Li ir jos tėvynainiai. Kaip
tik šis jausmas traukia žm ogų į babilonišką miesto
chaosą, kur jis ieško ir dažnai suranda kaip kompen
suoti dvasinius trūkum us, dar daugiau, kartais patiria
didžiausio dvasinio praregėjimo akimirkas14. O aprei
škimą lydi ne griaustinio dundesys ir ne maloninga
šviesa. Ir pati nem irtingum o idėja, atitrūkusi nuo savo
gam tinių vegetacinių šaltinių ir įsikūnijim o formų, atran
da išraišką mieste. Kritiškas tragiškų miesto aspektų
suvokimas jau pats savaime nulemia jo kryptingumą.
Miestas veda žm ogų ir moko jį pažinti save. Todėl
miesto tyrinėtojo, kaip ir sociologo ar architekto, negali
nedominti psichoterapinės miesto funkcijos15. /.../
XXX

Tiek Vilnius, tiek atskiros jo vietos, šventovės, pasta
tai apipinti daugybės mitų ir legendų17. Jiems atsirasti
ir išlikti padeda ne vien jaučiamas miesto topografijos
išskirtinumas ir mechanizmo, kuris užtvirtina ir perdir
ba tą savitumą semiotiniu lygiu, struktūra, bet ir dvasi
nio sluoksnio, jungiančio miestą ir žmogų, sudėtingu
mas. Esant tokiai situacijai, miestas atsiveria kiekvienai
poetinei mito intencijai, atrodo, kad pats miestas gene
ruoja savo mitus ir legendas18, kuriuose, dargi mėgi
nant juos paneigti (pavyzdžiui, apie Vilniaus kankinius
Antonijų, Joaną, Efstafijų arba apie keturiolika pranci
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škonų vienuolių, nukankintų Algirdo valdymo laikais),
lieka semiotinė reikšmė.
Trūkstant istorinių žinių apie ankstyvąjį Vilnių (esant
nuolatiniam, galima sakyti principiniam, verifikuojamų
faktų trūkumui), prisiminus daugybę erdvių pervardijimą ir iš to kylančias realijas, vykstant laikiniems pasi
keitimams (tam tikri situacijos ritmai istorinėje erdvė
je 19) ir t.t. - Vilniaus miesto mitai ir legendos įgyja
ypatingą, tarpinį statutą ir mitologizuota istorija beveik
nebeatskiriama nuo suistorintos mitologijos. Tokiu bū
du visi mitologiniai dalykai apeliuoja į istorinių apmą
stymų patirtį, o istoriniai - gražiai įsilieja į m itologines
struktūras. Taip susiklosto kažkokia vieninga visuma,
nors ją ir veikia dvi priešingos jėgos, šiaip ar taip kiek
tai liečia istorinių įvykių motyvavimą. Tai tinka ne vien
"pirmykštei" epochai, kai buvo kuriamas Vilnius, ne vien
pirmiesiems Lietuvos teritorijos valstybiniam s jungi
niams, pirmiesiems kunigaikščiams. Ankstyvosios len
kų istoriografijos istorinių ir politinių tendencijų, rusų ir
lietuvių (arba lietuvių-rusų) metraščių neatitikimas mi
nint nagrinėjamas temas, neabejotinas; dar daugiau,
lietuvių-rusų metraščių istorija leidžia atsekti tekstų
(arba atskirų diagnozuojančių jo dalių) konkrečias me
traščių perdirbinėjim o priežastis ir stimulus, aiškiai ky
lančius iš bendro (dargi vienintelio) šaltinio20. Ne ma
žiau įdomu, kad ta pati dvasia sklando ir Vilniaus temai
skirtoje kitoje mokslinėje istorinėje tradicijoje (plg.
TČackio, M.Balinskio, T.Narbuto, J.Kraševskio ir kt.)21,
kuriančioje savo mitus ir legendas tam, kad vėliau ir jie
taptų paneigimų ir kritikos objektu22. Pagaliau čia verta
paminėti vieną aplinkybę, kuri Vilniaus (iš dalies ir
Lietuvos) istoriją stato į ypatingas sąlygas. Jau nuo XIV
a. pirmosios pusės, kai miesto vardo'paminėjim as isto
riniuose šaltiniuose nekelia abejonių, Vilniaus kultūri
niuose kalbiniuose elementuose vyraujanti įvairovė
(lietuvių ir slavų, vėliau - žydų), taip pat istorinės peri
petijos, tekusios Lietuvos, tai plečiančios savo valsty
bines sienas, tai, priešingai, dingstančios kituose val
stybiniuose junginiuose, daliai, leido labai įvairiai, dargi
suinteresuotai vertinti tas pačias istorines realijas. Jei
gu rusų metraščiai įrašo Vilnių, Kauną, Trakus, Kerna
vę, Krėvę, Ukmergę, Maišiogalą, Medininkus ir t.t. tarp
rusiškų miestų, tai Gediminui ir Vytautui lietuvių miestai
buvo ir Polockas, ir Minskas, Smolenskas, Turovas,
Černigovas, Kijevas25. Tokia dviguba daugelio šio
arealo miestų (iš dalies ir Vilniaus) priklausomybė,
kurią nuolat užtvirtindavo istoriniai įvykiai, sukūrė pa
pildomas sąlygas istorinių faktų ir jų interpretavimo
"dubliavimui", suaktualindama jų sąlygiškumą, neapi
brėžtumą, mitologizavimą26. Nagrinėjant Vilniaus įkū
rimo ankstyvąsias versijas, šios šaltinių specifikos ne
valia užmiršti.

(Bus daugiau)
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neolitinės revoliucijos (iš dalies ir apie miesto) prasmę, turėtų būti
suvokiama ne kaip naujos organizacijos elementų kiekybinis vyravimas,
kiek kaip dar vienas (palyginti su praėjusiu periodu) variantas svarbiau
siam žmonijai iškilusiam uždaviniui spręsti, ir, aišku, kaip tam tikros
alternatyvos įforminimas. Manytume, kad neolitinė revoliucija pirmiau
sia reikšminga tuo, jog buvo įsisąmoninta alternatyvinių sprendimų svar
ba. Galbūt ši apibrėžtis leistų tikėtis ir rimtesnių formuluočių, tačiau
nagrinėjamu atveju visai pakanka ir minėtų. Ir dar vienas perspėjimas:
tyrinėjant ankstyvųjų miestų problematiką, reikėtų remtis ne visa neolitine epocha, o bent jos baigiamuoju periodu.
4. Šių institucijų ryšį su pirmųjų miestų formavimusi teisingai pabrė
žia V.Masonas (IlyTM HeojiHTHuecKOH peBOJnoųHM: nocejiem ie
^jKeMTyH. - JI., 1971, p.147 ir kt.).
5. Aišku, žinomos ir tokios miesto egzistavimo formos, kurioms
būdingas sąstingis, bet tokia orientacija vargiai gali būti siejama su
didžiųjų miestų idėja.
6. Sis aspektas nagrinėtas V.Ivanovo 1976 m. skaitytame pranešime
(TSRS MA Slavistikos institutas), kuriame nagrinėta Mažosios Azijos
neolįto miestų civilizacija. Miesto-ištvirkėlės provaizdis - Sodoma ir
Gomora. Graikų, lotynų, indų ir kitose kalbose miesto pavadinimas yra
moteriškos giminės.
7. Bet miestas, stovėdamas ties praraja, yra ne vien ta vieta, kur
lengviausia ir pilniausia su ja, su k i t a viešpatija susijungiama. Kartu
miestas suvokiamas ir kaip susitikimo su Dievu vieta (Babilonas - Dievo
vartai * Bab - iii), kaip žem ės centras, kur vyksta axis mundi. Įš jo ranka
pasiekiamas dangus, Taip miestas paženklinamas du kartus - jį laimina
dangus ir praraja, ateitis ir praeitis. Miestas gyvena ir tuo, ir kitu. Jis
perdirba viena į kita (iš entropijos kuria naują kosmosą), taip realizuo
damas priešybių, nulėmusių pasaulio modelį dar kosmologinėje epocho
je, mediaciją. Tokia sintetinė miestų egzistencija negali nesukelti didžių
jų miestų kosmopolitizmo.
8. Plg. septynias Romos (...), Konstantinopolio, Maskvos kalvas. Kai
kuriuose mitologiniuose Vilniaus aprašymuose taip pat minimos septy
nios kalvos. Plg. taip pat septyni Romos karaliai, septyni legendinio
Vilniaus įkūrėjo Gedimino sūnūs ir bandymai įjungti patį Gediminą į
septynnarę pirmųjų Lietuvos kunigaikščių grandinę.
9. Dar Romulas aiškiai suformulavo savo požiūrį į miesto prigimtį:
u r b ę s . . . e x i n f i m o n a s c i; dein quas sua virtus ac dii iuvent,
magnas sibi opės maqnumque nomen facere...", "miestai... gimsta iš to,
kas žemiausia, ir tik vėliau, tik tie, kuriems padėjo jų pačių didvyriškumas
ir dievai, pasiekia didžios galios ir didžios šlovės (Tit. Liv. 1,9).
10. "Sukūrė dvi meiles, du miestus: žemiškasis miestas mylėjo save ir
niekino Dievą, dangiškasis miestas mylėjo Dievą ir neigė save". (S.Augustin. De Civitate Dei XIV, 28).
11. Negalima nepaminėti "gotikinio romano" ir jo tęsėjų, taip pat
vokiečių romantikų (ypač Hofmano), taip pat prancūzų mokyklos (Hugo, Žanenas, Siu ir kt.) bei Sent-Bevo, kaip topografinio metodo teore
tiko, indėlio į šią temą. Urbanistinė literatūra, XIX a. antrosios pusės,
taip pat mūsų dienų menas atspindi jau naują miesto ir jo elementų
semiotizavimo procesą.
12. Plg. "spiritualizuotus" namus, kambarius Dikenso ar Dostojev
skio kūryboje. Plg. platesniame kontekste:
Saget, Šteine, mir an, o sprecht, ihr hohen Pafeste!
Strassen, redet ein Wort! Genius, regst dudich nicht?
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma...
(Romische Elegien, I)
XIV-XVII a. nyderlandų ir olandų tapyba, kaip ir italų patirtis - ir tos
pačios prigimties, ir kilusi iš bandymo sukurti miesto idealą (plg. "Prospettiva di citta ideale" Pjero dela Frančesko, Urbino) - buvo svarbūs to
kelio, kurį nuėjus, imta miestą ir būstą priskirti dvasinei sferai, etapai.
13. Pirmiausia (o kartais ir vien tik) dėmesys krypsta į tas miesto

vietas, kur sugedimas, skurdas, kančios, sielvartas reiškiasi ypač koncen
truotai, galima sakyti, maksimaliai.
14. Kalbama apie ypatingą sąmonės būklę, kai viskas tampa matoma
ir ž inoma (apreiškimas). Tokiais momentais erdvės ir laiko kontinuumas
įgyja aiškiaregystės bruožų, tampa kosminiu. Visa, kas žmogų slėgė,
išnyksta be pėdsakų, ir jis patiria euforijos būseną, aukščiausios laisvės
būseną (...)
15. Bet kad ši funkcija galėtų natūraliai reikštis, reikia, kad nedingtų
miesto struktūrų ir jų efektų sudėtingumas, heterogeniškumas, neapi
brėžtumas (dargi tam tikras neatspėjamas vystymasis). Griežtas ir me
chaniškas ž mogaus ir gyvenamos aplinkos svarbiausių parametrų lygini
mas, maksimalus pragmatiškumas sprendžiant "žmogaus mieste" pro
blemą, kitaip tariant lengvos ir automatiškos visumos "ž mogus-miestas"
eksplikacijos (Le Korbuzje ir jo pasekėjai) atmeta pačią idėją, kad m i
e š t a s (o nėjo ignoravimas, nepaisymas) gahdvasiškai atgaivinti ž mogų.
Bandymai ignoruoti miesto ryšio su praraja aspektą (kad ir Bodlero
variantu), atmesti nenatūralų, "priešgamtišką" (ir, aišku, nuodėmingą)
tiek miesto, tiek jo sukūrimo charakterį, neleidžia vertinti miesto kaip
svarbiausios žmogaus dvasinio auklėjimo priemonės ir nepripažįsta to
įkvėpimo ir atradimų, kuriuos žmogui sukelia būtent miesto prieštarin
gumas.
17. Plg. tokias Vilniaus vietas kaip Kalvarijos, Betliejus ir su jomis
susijusias apeigas.
18. Žr.: Zahorski W. Podania i legendy wilenskie. - Wilno, 1925;
Vingis P. Vilniaus padavimai. - Kaunas, 1931; Chadynicki K. Legenda o
męczenstwie cztemastu franciszkanow w Wilnie. - Atheneum Wilenskie,
1927. r.4, z. 12; įdėm. Geneza za i rozwoj legendy o trzech męczennikach
vvilehskich. - Ibid., 1927, r.4, z.13; Dobaczewska W. Legenda wileriska o
Kasprze Bekieszu, - Goniec Poranny, 1939, Nr.44; Jurginis J., Merkys V,
Tautavičius A. Vilniaus miesto istorija. - Vilnius* 1968, p.30-31, 33-36
(toliau VMI) ir 1.1.
19. Žr. Tomo Mano biblinę tetralogiją "Josifas ir jo broliai".
20. Žr.: lOuac M. JIhtobckoc sejiHKoe khhhccctbo bo BTopon
nojiOBHHe XIV - Hauajie XV b. h 6opb6a jihtobckoix) Hapo^a 3a
He3aBMCHM0 CTb. K. dis. autoreferatas. - M., 1956; Jučas M. Rusų me
traščiai kaįp Lietuvos istorijos šaltiniai // Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos darbai, 1958, ser.A, 2(5), p. 69-92; Hellman M. Zu den Anfangen
dės litauischen Reiches. // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas, 1956,
Bd.4, S.159-165; IlamyTO
B.
06pa30BaHHe
JImtobckopo*
rocyAapcTBa. - M., 1959, c:9-77 (toliau - OJIT) pirmiausia, aišku,
Lovvmianski H.Studia nad pocžątkami spofeczenstwa i panstwa litewskiego, t.1-2, - Wilno, 1931-1932.
21. Čia nesiruošiama abejoti šių autorių moksliniu sąžiningumu ar
objektyvumu,kalbama apie pačios temos ypatingumą,* tam tikru mastu
nulėmusį tokį aprašymą.
22. Todėl nemaža sufalsifikuotų šaltinių, arba tokių, apie kuriuos
sunku pasakyti - suklastoti jie ar ne. Ryškus falsifikacijos pavyzdys Verčinskio (arba Antono Rįdlos) rankraštis apie Vilniaus gynybines
sienas, žr.: Lowmianski H.Sfalszowąny opis obwarowania m: Wilna. //
Atheneum Wilenskie, 1925, r.3, z 9, p.82-94; Merkys V Vilniaus miesto
gynybiniai įtvirtinimai 1503 1805 metais //Iš Lietuvos kultūros istorijos,
2. - Vilnius, 1955, p.191-213 (toliau - LKI). Apie Vilniaus gynybinę sieną
ž r.: Jucienė I., Levandauskas V Vilniaus miesto gynybinė siena. - Vilnius,
1979.
(...)
25. Mindaugas save vadino Lietuvos karaliumi (Mindowe, dei gratia
rex Lettowiae... Skundas vyskupui Christianui, 1254 m.), o Gediminas
jau lietuvių ir daugelio rusų karalius. Plg.: Gedeminne, letwinorum et
multorum ruthenorum rex -1322 m.; Gediminne, dei gratia letphinorum
ruthenorumųue rex, princeps et dux Semigallie - 1323 m. sausio 25 d.,
1323 m. gegužės 26 d. (triskart), 1324 m. rugsėjo 22 d. Panašiai kreipia
masi į Gediminą injam rašytuose laiškuose (... magni fici principis
domini Gedeminni, lethovinorum et multorum ruthenorum regis... G e
dimino pasiuntinio Lesės pranešime, rašytame 1326 m. kovo 2 d. Tačiau
charakteringa, kad sutartyse Gediminas save vadino tik Lietuvos kara
liumi: plg.: Gedeminne, de koning van Lethowen... (1323 m. spalio 2 d.
Sutartis su Ordinu); Dėt is de vrede, den dę mester van Liflande unde
de koningh van Lettowen hebbet ghemaket... (1338 m. lapkričio 1 d.
Prekybos sutartis su Ordinu). Plg. taip pat ir iš Gedimino palikuonių
kilusius rusų kunigaikščius *gediminaičius.
26. Čia nereikėtų apeiti konfesijų įvairovės. Plg. popiežiaus pasiun
tinių pranešimą (1324 m.): "... et christianos facere deum suum colere
secundum morem suum, ruthenos secundum ritum suum, polonos secundum morem suum et nos colimus deum secundum ritum nostrum..."
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BALTIJOS TAUTOS

Ilk k a K oleh m ain en as - suom ių etnologas, K austineno liaudies m u zikos instituto \yr. leidėjas,
žu rn a lų "Viiskielinen" (Penkiastygės) ir "Kausanmusiikki" (L iau dies m u zika) leidybinės tarybos
pirm in in kas. Jis renka ir tyrinėja tradicinę suom ių liaudies m u ziką bei m u zikos instrum entus.
P askelbė straipsnių apie senąsias suom ių kankles, parengė ir išleido A .O . Vaisdneno rankraštinę
m e d žia g ą " Ižorų piem en ų m e lo d ijo s " (1985 m ,).

SUOMIŲ SENOSIOS KANKLĖS
Ką mes apie jas žinom e ir ko ne?
Ilkka KOLEHMAINENAS
Sachso ir H o rn b o s te lio klasifikacijo je kanklės ž e n k lin a m o s
3 1 4 ,1 2 2 ind eksu. T^i yra le n tin ė c itra su d ėžė s fo rm o s re z o n a to 
riu m i, B e t to kio s y ra vėlyvesnės kanklės, pad arytos ja u iš atskirų

m o technika.
K a lb ė d a m i apie g ro jim o tech niką, g alim e k o n s ta tu o ti du s k ir
tingus stilius, ku riu o s vad in sim e m e lo d in iu ir p oziciniu .

len te lių . S e n ų jų k a n k lių korpusas b ū d av o skobiam as iš vieno

M e lo d in is stilius b uvo p aplitęs L ad o g o s K a re lijo s ir S avo 3

m e d ž io g ab alo (sk o b ia n t iš šono, iš apačios a r iš viršaus), d a ž n a i

regionuose. J a m b ūd in ga tiksli p irštu otė: ta p ati styga u ž g a u n a m a

tu rė jo p ritv irtin tą rezo nan sinę plo kštę. Tokios kanklės ž ino m o s ne

visuo m et tu o pačiu pirštu. Š iu o s k a m b in im o pen kiastygėm is k a n 

tik S u o m ijo je , b et ir d au g d id esn iam e are a le (1 pieš.).

klėm is būd u vėliau ska m b in ta ir d au g ia u stygų tu rin č io m is k a n k lė 

S u o m ijo je išplitusias įvairaus tip o kankles g alim a suskirstyti į

mis. Pozicinis g ro jim o stilius būdingas O s tro b o tn ijo je 4 ir C e n tr i

tris grupes ( ž r . le n te lę p rie 2 pieš.). R isdam os išore, jo s išsaugojo

nėje S u o m ijo je . Č ia vien a ra n k a b ra u k o m a , o k ita d an gstom os

d aug s eno jo tip o b ru o ž ų , k u rie g eriausiai išlikę v a d in a m ų jų sava

stygos. Š itaip Ir d ab a r C e n trin ė s S u o m ijo s ir O s tro b o tn ijo s dalyse

m o kslių in s tru m e n tu o s e (jų ko n s tru k c ijo s e ). B ū 
dingiausi senieji b ru o ž a i - trik a m p is (tik s lia u tr a 
pecinis - R . Š . ) korpusas, p latėjan tys ta rp a i ta rp
stygų, sk a m b in im a s d is k a n tin ėje in s tru m e n to g arsyno d alyje, la ik an t kankles tru m p ia u s ią ja styga į
save. L ia u d ie s kanklėse, k a ip ir senosiose, v a rž ik lia iy ra iškyšulyje (p la č ia ja m e g ale ), išlikęs p a a u k 
štintas b ei p railgin tas siaurasis galas.
1. S u o m ijo s ir u ž s ie n io m u z ie ju o s e saug om a
tu zin ai sen ų jų k a n k lių . N e m a ž a jų dalis d ėl n e p a 
te n k in a m ų la ik y m o sąlygų sugadinta; autentiškos
d etalės pakeistos n au jo m is . Šie in s tru m e n ta i le n 
gvai p rie in a m i,b e t teištirtos jų a kustinės savybės ir
kon statu o tas

senum as.

F u n d a m e n ta lių

ty rim ų

apie ju o s d a r n ėra .
2. R ašytin iu o se šaltin iuo se s u o m ių kanklės m i
nim os n u o X V I a., b et p irm a s išsamesnis aprašy
m as p ate ik ta s 1 7 6 6 -1 7 6 8 m . P o rth a n o straipsnyje
"S u o m ių p oezija" ( D e Poesia F e n n ic a ). D a b a rtin is
m ū sų su p ra tim a s ap ie kankles iš esm ės s u fo rm u 
luotas A .O . V S is an e n o .1 Šis tyrin ė to ja s ren gė d id e “ m o kslo v e ik a lą , g aila, sp au d o je n ep asiro d žiu sį.

i

in ių ap ie kankles kaup iasi, b et d au g kas d a r lieka

neišaiškinta.
3.
Ik i V a is a n e n o 1 9 1 6 -1 9 1 7 m . eksp ed icijų L a 
dogos K a re lijo je ^ te b u v o u žrašyto s 3 9 k a n k lių
m elo dijo s. VSisanenas savo s u rin k tą m e d ž ia g ą
1928 m . p askelbė serijos "S u o m ių liaudies m e lo 
dijos" (S u o m e n K a n s a n S a v e lm ia ) p e n k ta ja m e to 
m e "K a n k lių ir jo u h ik o m elo d ijo s" (K a n te le - ja
jo u h ik k o s a v e lm ia ). V isas š im tą aštu on iasdešim t
dvi šiam e to m e paskelbtas m e lo d ija s šifravo pats
VSisanenas, š ifra v im o ko k y b e šis d arbas g ero k a i
p ra n o k o ankstesniuosius. Iš knyg oje p ate ik to s
m ed žiag o s m a ty ti, jo g k a n k lia v im o re p e rtu a ra s
buvo specifinis. M e lo d ijų a tlik im u i n a u d o ti s k ir
tingo d e rin im o in s tru m e n ta i, įv a ira v o s k a m b in i
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L pieš.

klau sim ų negu atsako į senus.

sk a m b in a m a d id e lė m is liaud ies ka n k lė m is . P o zicinio k a n k lia v im o

7. U žs ie n y je , iš dalies ir S u o m ijo je , v y ra u ja knyginės k a n k lių

vyravim as švediškai kalbančiose S u o m ijo s terito rijo s e liu d ija, kad

kilm ės teo rijo s, kuriose kanklės siejam os a rb a su guslėm is, a rb a

čia g alėjo b ū ti p ap litęs ir s e no vinių k a n k lių tipas.
4. P ra d e d a n t P o rth a n u , visi vėlesni a u to ria i k a rto jo , jo g k a n 

su g an u m u . A iškin d am iesi k a n k lių kilm ės v ie tą , m o k s lin in k a i

klės b u vo n au d o to s p rita rti d ain om s. 1$ tik rų jų , m es n e tu rim e

griebiasi e tim o lo g in ių s p eku liacijų. M a ž d a u g prieš d veju s m e tu s

detalaus ap rašym o , kaip. b u vo a k o m p a n u o ja m a . S enieji a u to ria i

M ik k o K o rh on enas^ p ra d ė jo diskusiją d ėl ž o d ž io k a n te le, te ig 

p rita rim ą d ain o m s g alė jo suvo kti ir k ita ip negu šiandieniniai. V is

dam as, jo g tai - finougriškas žo dis. K a n te le ir kann us (š a m a n o
būgnelis) jis sieja su p ro to fin iš k u o ju k o m ta (d an g tis, viršus) a rb a

d ėlto k a n k lių re p e rtu a r ą d a ž n ia u s ia i su d a ro šokių m elodijos.

su jo vediniais, rim o L e is it/* p ate ik ia k ito k ią e tim o lo g iją ( 4 pieš.).

5. K ito se k a n k lių a re a lo šalyse k a n k lė m is s k a m b in tų m e lo d ijų
išliko d a r m a ž ia u negu S u o m ijo je . P a v y z d ž iu i, estų tyrinėtojas

T im e pačiam e straipsnyje Sam assa K o rh o sen as a tm e ta ir K a le -

Igo ris T in u ris ta s m a n o , jo g E s tijo je specifinio k a n k lių re p e rtu a ro

valos ru n ų eilėdaro s b altiškąją k ilm ę , k u ria d a žn ia u s ia i p asire-

visai n eb ū ta.

m ia m a įro d in ė jan t ž o d ž io k a n te le b altiš k u m ą.

6. V e p s ų , iž o r ų , estų, latvių ir lie tu v ių kanklės yra geriau

8. V ie n a m e a re a le - n u o Estijos iki A rch a n g e lsk o K a re lijo s -

ištirtos, aprašytos, o kai k u rio s - net ir visapusiškai, ločiau įd o 

a p tin k a m e Kalcvalos runas, bylojančias ap ie k a n k lių s u k ū rim ą ir

m iausi p raeities ra d in ia i yra seno jo N o v g o ro d o apylinkėse. Be

kank lia v im ą . M a lt i K u u s c n o ' n u o m o n e , ru n os g alė jo atsirasti

kitų iškasenų, čia atra s ta v ie n u o lik a X I - X I V a. k a n k lių . M u zik o s

ankstyvuoju

in s tru m e n tų m e is tra i ja s kru op ščiai ištyrinėjo, nustatė tik rą ją

m e tų . Prieš tai p agrindiniais m itų h erojais b u vo gyvūnai, o n u o

fo rm ą , akustines savybes ir net iš k o p ad arytos stygos. 'U irp stygų

m in ė to la ik o ta rp io epe p asirod o žm o n ė s , p irm ia u s ia įskeld am i

v a rž ik lių ir ko rp u s o pastebėta į tankinės arfos laikym o skylę

ugnį, p a d irb d a m i sam po, kankles, s u k u rd a m i m u zik ą .

K alevalos la ik o ta rp iu , m a ž d a u g prieš 2(XX)-3(XX)

panaši k ia u ry m ė , bet n ėra rezo nan sinės išpjovos. \lū aiškintina

R unose n up asako ta pačių p irm ų jų k a n k lių k o n s tru k c ija , m e d 

galbūt sąm o nin gu b an d y m u p a to b u lin ti in s tru m e n to akustines

žia g a įvairiuose kraštuose labai skiriasi. S ia u rin ia m e a re a le k a n 

savybes (3 pieš.). T u rtin g a N o v g o ro d o k a n k lių puošyba, geras

k lė s d aro m o s d ažn ia u s ia i iš žu vie s ka u lo , p ie tin ia m e - iš m e d ž io

d alių suleidim as, b ran g i stygų m e d ž ia g a (greičiau siai aukso lydi

ir rago. Ladogos K a re lijo je u žra š y tų ru n ų v ie n a m e v a ria n te u ž 

nys), vie n o in s tru m e n to šone įrė ž ta s vard as (Sloviša - 1.akštinga-

sim en am a, jo g kanklės g am in a m o s ir iš žu vie s , ir iš rago. A p ie

lėlė) liu d ija, jo g šios kan klės p riklau sė nė p ap rastam liaudies

ka n k lių raidos a iškin im o , re m ia n tis m ito lo g in iais kū rin iais, p a tik i

ž m o g u i. N o v g o ro d o k a n k lių tyrin ė jim as iškelia d au giau n a u jų

m u m ą tu o tarp u spręsti sun ku, bet vis d au g ia u fo lk lo ro specialy-

Tipas

Senosios kanklės

Liaudies kanklės

Konstrukcija

Skobto* iš vieno gabalo

Padarytos iš lentų

Stygų skaičius

N u o 5 ik i1 4

15-

Derinimo įtaisai

Mediniai
apačios

Stygų pritvirtinimas

Metalini* virbas stygom* už nerti

Stygų išdėstymas

Platėjančiai* tarpais

Grojimo technika

Dangstant pirštai*

Instrumento padėtis skambinant

Trumpiausia styga arčiausiai atiikėjo

Skambinimo stilius ir repertuaras

Liaudiškas, liaudies muzika

vardikliai,

įstatyti

į
Į
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iš Metaliniai
viršaus

................. .............................

Koncertinės kanklės

vardikliai,

įkalti

J

iŠ

Į

Atskiri kuoliukai kiekvienai stygai
Paralelinis
Už gaunant pirštais
Ilgiausia styga arčiausiai atlikėjo
Meniškas,
muzika
a

.

'

. . . .

specialiai

sukurta
Į

..........................

Korpuso forma

Trikampė

Aptaki

I

Derinimas

Diatoninis

Išgaunant pustonius

Į

Lentelė. Pagrindiniai kanklių tipai ir kai kurie bendri bei saviti požymiai

2 pieš.
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bes s tu d en tų sakosi K a le v a los runose a tra d ę p a liu d iji
m ų ir ap ie k ito k iu s in s tru 
m en tu s, panašius į la n k in ę
a rfą , trim itą a r netgi š a m a 
no būgnelį.
Tkigi apie senąsias s u o 
m ių kankles m es tik šį tą
ž in o m e .
- M u z ie ju o s e

esančios

kanklės te b e la u k ia ty rin ė 
tojų- N e p a k a n k a m a i gerai
ištirti rašytiniai šaltiniai.
-

K a n k lių

u žfik s u o ta s

re p e rtu a ra s
tik

L ad og os

K a re lijo je ir šiek tiek O s tra b o tn ijo je .

K itu o s e

re g io 

nuose n eu žra š y ta nė viena
m elo d ija.
- Y r a ž in o m i tik L a d o 
gos K a re lijo s, Savo, O s tro botnijos ir (Centrinės S u o 
m ijos k a n k lia v im o stiliai.

C4

^gędsli -— gusi i
kanklės
— - kuokles
k annel

kantlt
4 pieš.

kantele
kandi a yni

- D a u g n au ja galftna tikėtis iš T ary b ų Sąjungos, ypač N o v g o ro 
do k a n k lių ty rin ė to jų . Jų išvados gal p aaiškin tų ir su o m ių k a n k lių
raidą. Įd o m ių re z u lta tų gali d u o ti s k o m o ro c h ų ir jų įtakos1k a re lų
kan klėm s studijos.
- K a n k lė m s g im iniški in s tru m e n ta i ty rin ė ja m i d a r gana fra g 
m en tiškai, m ėg ėjiškai. N u o d u g n e s n ė s ž in io s apie v id u ra m ž ių
psalterį, g an u n ą, c itrą, s k a n d in avų lan g eleiką, lankinės arfos p ir
m taku s ir kt. tu r ė tų p aaiškin ti k a n k lių reikšm ę c itrin ių in s tru m e n 
tų isto rijo je.
- L y g in a m u o ju m e to d u re ik ė tų rū p esting ai išanalizuo ti rašyti
nius šaltinius (ta ip p at ir skan d in avų balades, ru sų bylinas, fo lk lo ro
m e d ž ia g ą ), ku riu o s e m in im a apie k a n k lių s u k ū rim ą , ko n s tru k c iją
bei a n tg a m tin į k a n k lia v im o p o veikį.

Vertė Rūta ŠIMONYTĖ
Versta iš: Viiskielinen. -1987. - Nr.4. - Naudotas autoriaus angliškasis
variantas.
PASTABOS
1. A.O.Va'isanenas (1890-1969) - etnologas, finougrų tautų muzikinio
folkloro tyrinėtojas. Užrašė suomių, karelų, ižorų, vepsų. Volgos kinų.
chantų ir mansių instrumentinės muzikos, paskelbė akademinių darbų.
2. Ladogos ežero šiaurės vakarų ir šiaurinių pakrančių teritorijos,
kuriose buvo aptikta itin užsikonservavusių senosios kultūros reiškinių.
(Per 1939-1940 m. ž iemos karą teritorijos Tarybų Sąjungos atplėštos nuo
Suomijos).
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3. Pietryčių Suomija.
4.Siaurės vakarų Suomija.
5. M.Korhonenas yra tyręs "Kalevalą" (Kalevalamitan varkaishistorias, 1987). ^
6. T.Leisio - etnologas,Tamperės universiteto profesorius, tradicinių
instrumentų kilmės tyrinėtojas, straipsnių ir akademinio veikalo "Suomių
ir karelų senieji liaudies trimitai ir dūdelės" (1983 m.) autorius.
7. M.Kuusi - folkloristas, Helsinkio universiteto profesorius. Tyrė
"Kalevalos" runas ("Runon ja raudan kirja", 1935; "Sampo epos. Typpollogginen analyysi". 1947). smulkiąją tautosaką f'Ovambo troverps with
African parallėls, 1970; "Ovambo riddles", 1974), sudarė tarptautinę
patarlių ir priežodžių klasifikacijos sistemą (Pariomijologische Betrachtungen". 1957). gvildeno etninės kultūros klausimus ("Suomalaista,
karjalaista vai sanokarjalaista?", 1978).

PARODOS

TRADICIJOS IR ŠIUOLAIKINIAI BRUOŽAI
Tautodailininkų sąjungos Kauno skyriaus skul
ptūrų ir juostų paroda, skirta Klemenso Čerbulėno
80-mečiui, dar kartą parodė pagrindines šiuolaiki
nės neprofesionaliosios skulptūros tendencijas,
Visų pirma tenka konstatuoti parodos ir pavie
nių autorių kūrybos ekiektiškumą, kuris būdingas
visai dabartinei Lietuvos kultūrai, Neprofesionalio
joje dailėje toks reiškinys nėra smerktinas, nes čia
susipina tradicijos, profesionaliosios dailės ir vadi
namosios masinės kultūros įtaka, dailininkų braižo
skirtybės. Liaudies kūryba tampa vis mažiau tradi
cinė, vis labiau šiuolaikiška. Tačiau norėtųsi, kad
pagripdiniu neprofesionaliosios dailės vertinimo
kriterijumi išliktų tradicija, tik ne išorinių formų ar
siužetų kartojimas, o dvasingumo ir dorovės tradi
cija. Tada ir naujos formos nešokiruotų, ir kai kurie
"skoliniai" nekristų į akis.
Parodos tematika paveikta Lietuvos Atgimimo:
vyrauja religiniai siužetai, nedaug buitinių temų. Tik
ar kiekvienam autoriui suprantama religinė simbo
lika ar kiekvienas jaučia dvasinį žmogaus ir Dievo
ryšį? Juk skulptūrėlė turi būti šventa, o ne tik pakar
tok kažkokias formas ar papasakoti siužetą. Malo
nu, kad šioje parodoje savo kūrinius eksponavo

(ii ntaras GAIDYS. Šv. Florijonas

Petras KALPOKAS, Sviestą muša

nemažai tikrų dievdirbių. Nevertėtų skulptoriams pamiršti ir buitinių
siuž etų, ypač darbo tematikos. Dvasingumo ir liaudiškos išminties čia
gali būti ne mažiau. Groteskas bei ironija taip pat ne svetimi lietuviams.
Parodoje nemaža skulptūrų politiniais ir istoriniais siužetais. Deja,
vaizduodami visai tautai svarbius įvykius, kai kurie skulptoriai neatsi
sakė sauso deklaratyvumo, būdingo dar neužmirštai nesenai "tradicijai".
Meninės raiškos aspektu - profesionaliosios dailės įtakoje tradicinį
formų monumentalumą ir faktūros ekspresiją pakeitė skulptūrų kame
riškumas ir santūrus modeliavimas. Tai 'bendra tendencija. Bet skul
ptūrų formų eklektiškumas itin ryškus: nuo deformacijos iki anatomi
nio tikslumo, nuo dekoratyvumo iki monumentalumo, Vieni autoriai
pamėgo gausų skulptūrų dekorą, kiti - nugludintus paviršius. Kai
kurios skulptūros dažytos ryškiomis spalvomis, kitos tik patamsintos
arba palikta natūrali medžio spalva. Lieka tradicinė, liaudies skulptūrai
būdinga statiška frontali kompozicija, "įveikta" tik kai kuriuose profe
sionaliajai skulptūrai artimuose kūriniuose, Naują išraišką sąlygoja ir
turinio pasikeitimai. Vienokia meninė kalba naudojama dekoratyvinei
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Ginutis DODAITIS. Besimeldžianti.
Ram ūno V IR K U Č IO nuotraukos. 1992 m.

skulptūrai, kitokia - religinei ar darbo tematikai. Bet
negerai, kai religinis ar kitas "rimtas" siužetas netenka
savo prasmės ir tampa tik forma "paveikslėliui". Tai jau
kičo pradžia. Forma turi atitikti turinį. Religinė skulptūra,
nepriklausomai nuo dekoro, faktūros, kompozicijos,
turi būti šventa, jos meninė kalba - simbolių ir sielos
kalba.
Galima teigti, kad didžioji šiuolaikinės neprofesio
naliosios skulptūros dalis - nebe tradicinė liaudies dai
lė. Sekimas vadinamosiomis tradicinėmis liaudies
skulptūros formomis nebeturi senojo (dvasinio) turinio.
Dvasingumą ir tautinį savitumą išlaiko neprofesionalai
kūrėjai, pasikliaujantys sielos balsu, vidine nuojauta ir
siekiantys prasmės tradicijų.
Tiek padrikų minčių, kilusių žiūrint parodą. Specia
liai vengta teiginius grįsti pavyzdžiais r autoriais ir jų
kūriniais; pažymių rašymas tikrai neskatina kūrybingu
mo,,
Pabaigoje reikėtų pagirti parodos organizatorius už
didelį triūsą, nes ekspozicija tikrai graži ir svarbi. Tik gal
šiek tiek pritrūko vietos tokiai skulptūrų gausai. Šalia
iškabintos juostos sudarė puikų foną skulptūroms, jų
suskirstymas pagal spalvas sukūrė šventinę parodos
nuotaiką. Tad paroda tikrai verta Klemenso Gerbuleno
vardo.
Zigmas TOLIUŠIS. Nuėmimas nuo kryžiaus
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Martynas POCIUS

MOLIS

m MEDIS

I T A U T O D A IL Ė S S1U ŽH EAI, P E R S O N A Ž A I ,/

----į

JŲ V A IZ D A V IM A S

j .. -

Se eji liaudie .Ory :>s lobiai
idžl :s at. lintie * bankas.
Lyg ir nemažai apie juos žinome, bet tebeslypi juose ir daug
- /žinc 10, r sla; * ng^ Tad /eik u no pas .ngos surasti ir
f®
atskleisti kažką naujo, o ir j žinomus dalykus pažvelgti iš kito
"ko.
Tokias mintis sukėlė Šiaulių "Aušros" muziejuje pavasarį
Tki viena iš dažniau lietuvių liaudies m en e vaizduoja
urengt i pa nda iš m iejc . fo lų.
; dic-riis, uof v j s
m ą m oterų geniųjų.. Jos krikšf ardis anksčiu buvo
bendradarbių S. Mockutės, R, Diržytos ir J,Tamošiūnaitės dar*
gana
populiarus. G yveno ii buvo nukankinta Sicilijc
bas. Ji sur anyrr is tol s pa “ dyf !ar ikar’ i ne ■. epo so
m
ieste
K atanijoje im peratoriaus D ecijaus laikais. Ji at
tus buities daiktus, tačiau taip, kad be pagražinimų, ornamen
tų atsiskleistų medžiagos ir form s c zis nėr inė \ ė.
stum e rom ėn t koi and. uto
ilę, od ei, kaų kril io
Sumanymas įdomus ir kaip priešprieša Vilniuje Lietuvos etnobuvo pasm erkta kankinim am s ir mirčiai. Ją plakė bota«afsjo4 ir ir rijo m u i .jau par gtai Rsf; zicijai studijai,
gaiš* draskė ir pjaustė, nupjovė net krūtis. Jos k am eroje
kuri atskleidė puošybos, ornamento raidą lietuvių liaudies
kūryboje, pradedi nt ar šok * ,‘nia - rad ais * augi ant nūdie
na, Taigi, pažinimo kelias daugialypis.
Eks ozic ija pat /irti:
nu stat; kad taikomojoje dailėje
estetika neatsiejama nuo praktiškumo, tai, kas patogu, fun
kcionalu, yn ir g? žu. Pirmi usiai it
klau ) nuo dirbinio
formos ir racionalaus medžiagos panaudojimo, Dekoras - jau
is c pa? no[S ome ant visi t ii a (irti n jo formos irgi
negalima,
Lipdytas r žiestas p >da ofrn usia iu\ skirtai virimui,
kepimui, produktų saugojimui. Kiekvienu atveju reikėjo ir ati
tinkamos formos . Pavyzdžiui, taukams, sviestui laikyti reikia
platesnio kaklelio, o skysčiams - priešingai, siauresnio; SnaI lio iž i ikir ias turi būti t Dks, kad skystis išbėgtų gražia sro
vele, Atrodo, tai paprasti, suprantami dalykai, bet net šiuolai1 *;uc pramoniniuos Jirbiniuo jų r žinant būna visiškai
nefunkcionalių dirbinių. Pavyzdžiui, stiklinis ąsotis su įmantriu
snapeliu, iš korio niekaip negalima išpilti alaus ar pieno, neaplaisčius stalo.
Formos ir nedžiago ha: lonlj būdinga ir medžio dirbi
niams, ypač grūstuvėms - piestoms. Pinti indeliai, krepšeliai
taip pat yra santūrios lakoniškos formos, o pynimo technika
formuoja paviršiaus faktūrą, iš paties dirbinio savaime gimsta
ir pirminis ornamentas.
Visus tuos dirbinius galima pavadinti liaudies dizaino pa
vyzdžiais, Štai pinta km u lė i :an r sau g >ti ikras šaldytuvo
prototipas su labai savita, o drauge išradinga ir paprasta
vėsinimo, ventiliacijos sistema.
Liaudis sugebėjo nuostabiai tiksliai panaudoti medžiagos
-šiuo atveji
oli< me ' io
!al
is, ostines ir dekoraty
vines savybes. Neatsitiktinai šios medžiagos sudaro ir natūra
lią tarpusavio jungtį: pavyzdžiui, tošies juostelėmis apjuosti
puodai. Pirmiausiai tai armatūra, gaminio tvirtumo ir ilgaamži
škumo laidas, o drauge tos tošies juostelės sukuria ir naują
estetinį būvį. Tą patį galima pasakyti ir apie geležį: nors panau
Arūnas DRULIA. Šv. Agota. Ramūno V IR K U Č IO nuotr.
dota tik kelios juostelės mažoms medinėms statinaitėms s u -. Kauno zoninė tauloda pa n k .1992 m.
veržti, bet kaip akivaizdžiai tos skirtingos medžiagos "suau
pasirodęs šv. Petrą šg\ J ž
ia
iči
ji ivc
tnk
g o; Taip pat ir kraičio skryniose, kurios, tiesa, parodoje neek
sponuojamos, medinis karkasas, geležies apkaustas ir alieji
narna iš naujo - guldom a ant degančių žarijų, sum aišytų
nė tapyba susilieja į visumą.
su šukėm is. Jos mirtį palydėjo ž e m ė s drebėjim as. Po m etų
Molis ir medis - atrodytų, paprastos, kasdieninės medžia
išsiveržė E tnos ugi ikal
ta ria u K ak nijos gyve įtoji
gos, bet kiek jose esama jėgos, prasmės ir grož io, kai ž mogus
iš jų pasigamina sau daiktą.
stebuklingai išgelbėjo šv. A g o to s vualis, kuris sulaikė p lū 

3V. AGOTA

stančią lavą. Šv. A gota j; irė

1 n. vasario 5 u. Ši diena

laikom a jos švente,
V y te n is R IM K U S

Šv. A gota vaizduojam a turtingais rūbais, sų palm e,
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kankinystės ženklu, rankose. Ypa-'
tingas atributas - lėkštė, ant kurios
dvi krūtys. Kartais jos rankose dar
gali būti žnyplės arba žirklės, kai ka
da - liepsnojantis pastatas,
Ištikus žemės drebėjimams, išsi
veržus ugnikalniams, kilus gaisrams,
paprastai šaukiamasi šv. Agotos pa
galbos. Be to, ji globoja Maltos ordi
ną, saugo nuo ugnies. Tikima, kad
Florencijoje esanti jos relikvija šydas - gesina ugnį. Bažnyčiose vasa
rio 5-ąją šventinama šv. Agotos duo
na, kuri saugo nuo ugnies. Dėl to šv.
Agota vaizduojama su duonos kepa
lėliu. Pastarasis vaizdinys būdingas ir
lietuvių liaudies menui - skulptūrai ir
tapybai. Šventoji aprengta ilgu rūbu,
su karūna ant galvos, vienoje rankoje
laiko duonos kepalėlį, kitoje - palmę
arba kryžių. Paveiksluose jos figūra
gali būti tapoma ugnies fone.

Šv. Agota. LLM. Skulptūra; ii. 279

ŠV. VERONIKA
Šv. Veronikos paveikslas glaud
žiai susijęs su Kristaus kančia - ji
vaizduojama kai kuriuose Kryžiaus
kelio ar Kalvarijos kalnų, taip mėg
stamų Žemaitijoje, stotyse. Kalvari
jos kalnuose giedama:
Viena garbinga moteris stovėjo,
Kai Viešpats Jėzus į Golgotą ėjo.
Širdim meilinga troško padėti
Jėzui kentėti
Apšluostė veidą, kruviną dulkėtą
Ir tuoj išvydo daiktą neregėtą:
Atvaizdas Jėzaus ant marškonės
liko
Ir nebeišnyko.
Giesmė labai aiškiai išsako litera
tūrinę siužeto pusę. Bet istoriniu po
žiūriu šv. Veronikos paveikslas gana
mįslingas. Kai kurie šaltiniai laiko ją
rytiete. Piloto apokrifas teigia, kad
tąi moteris (gr. Berenikė, lot. Veronica), kurią Kristus pagydė nuo'kraujo
plūdžio. Kiti apokrifai vadina ją
Morta.
Vatikane, Šv. Petro bazilikoje,
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Šv. Agota. LLM. tapyba. Grafika; ii. 77

Gineitis DUDAITĮS. Šv. Veronika.
Ramūno VIRKUČIO nuoir,
Kauno zoninė tautodailės paroda. 1992 m.

nuo X a. yra Kristaus Veido paveik
slas, kurio prototipu laikomas pats
seniausias Kristaus atvaizdas, esąs
Konstantinopolyje, Paveikslas labai
gerbiamas ir laikomas relikvija. Jis
viešai rodomas iš Vatikano bazilikos
vidinės tribūnos per kai kurias šven
tes (antrąjį sekmadienį po Trijų Ka
ralių, tris paskutiniąsias Didžiosios
savaitės dienas, Velykų rytą, antrą
Sekminių dieną ir kt.). Kristaus bruo
žų atsiradimas skaroje aiškinamas
nevienodai. Pagal Mors Pilati apokri
fą Veronika norėjo turėti Kristaus at
vaizdą, ir Kristus įspaudęs savo bruo
žus ant audeklo, paruošto piešimui.
Kitur sakoma, kad Kristaus veido at
vaizdas yra likęs ant skaros, kuria jis
prieš kančią Alyvų darželyje nusi
šluostęs prakaitą. XIV a. pranciško
nams propaguojant Kryžiaus kelią
sakyta, kad Veronika padavusi skarą
Kristui nusišluostyti kraują ir prakai
tą, tada skaroje atsiradęs Kristaus at
vaizdas. Tūip susikūrė šv. Veronikos
siužetas, o jos vardas reiškia vera
icon - lot. tikras paveikslas.
Prancūzijoje netgi paplito legen
da, kad Veronika buvo muitininko
Zachiejaus žmona, po Kristaus mir
ties atvykusi į Prancūziją ir apaštala
vusi Medoco apylinkėse. Buvo laiko
ma skalbėjų, o dabar - fotografų globėja.
Lietuvių liaudies mene šv. Veroni
ka dažniausiai vaizduojama Kry
žiaus kelio šeštojoje stotyje. Papra
stai ji laiko rankose drobulę ar skarą,
ant kurios atsispaudęs Kristaus at
vaizdas. Priešais ją - Kristus su kry
žiumi, kareiviai, žmonės iš minios.
Rečiau Veronika vaizduojama viena,
tačiau visada su skara, kurioje - Kri
staus veidas. Ir dabartiniai meistrai
kartais imasi šios temos, tačiau Vero
nika čia vaizduojama daž niausiai vie
na, išskyrus negausias nūdien sukur
tas Kryžiaus kelio stotis (pavyzdžiui,
skulptoriaus Idzelio Anykščių baž
nyčios šventoriuje).

rijos kalno, Betliejuje ir Nazarete.

ŠV. AF OLONIJA

Paprastai ji vaizduojama su dideliu
kryžiumi, kartais dar laiko tris vinis,

Fai š / moji ir kankine iš Aleksan
drijos, mirusi 248 m. Kadangi atsisakė
aukoti pagonių dievams, buvo pa
smerkta mirti sudeginant ant laužo.
Tačiau prieš tai buvo kankinama, jai
ištraukti dantys. Vaizduojama kaip
jauna moteris su žnyplėmis ranki z,
o žnyplėse - dantis. Kankinystės j c noje gali būti pririšta prie stulpo ar
lentos - vienas budelis laiko ją už
plaukų, o kitas replėmis traukia dantį.
Ji laikoma dantistų ir jų pacientų glo
bėja. Lietuvių liaudies dailėje jos pa
veikslas nėra dažnas, ji vaizduojama
arba viena (skulptūroje), arba su ki
tais šventaisiais.

kartais ir plaktuką arba bažnyčios
the Moly Sepulchre) mod elį. Angelų

nešamas kryžius jai pasirodęs sapne.
Šv Elenos paveikslas dažnesnis
liaudies grafikoje ir tapyboje, jam bū
dingi įprastiniai ikonografiniai atri
butai. Sv. Elena vaizduojama pagyve
nusi, karališkais rūbais su karūn

ŠV TLKLd

Šv. Veronika. LLM. Skulptūra; ii. 56

ŠV. CECILIJA
Muzikų globėja. Kilusi iš Romos
didikų giminės. Krikščionių perse
kiojimų metu nuteista mirti už troški
nant, bet paskui nukirsdinta. Kartu su
ja nužudytas jos sužadėtinis ir brolis.
Popiežius Urbonas palaidojo ją Ka
liksto katakombose, o rūmus pavertė
baž nyčia, tik IX a. jos palaikai perkel
ti | jai dedikuotą bažnyčią. Muzikų
globėja imta laikyti nuo viduramžių,
Maldingai supratus tekstą, kuris kalba
apie jos vestuvių muziką, o ne apie jos
pačios muzikinius sugebėjimus. Pa
prastai vaizduojama su arfa.
Lietuvių liaudies mene šv. Cecilija
vaizduojama tapyboje, skulptūroje,
bet nėra populiari.

Šv. {tlena. LLM. ūapyba. Grafika; ii. 127

ŠV. PETRONĖLĖ

ŠV. t LENA
Konstantino Didžiojo motina, gy
veno 255-330 m. Manoma, kad jos
įtakoje Konstantinas suteikė laisvę
krikščionims. Senatvėje ji iškeliavo į
šventąją žemę, surado Kristaus karstą
ir kryžių, pastatė bazilikas ant Kalva

Iki pirmoji moteris kankinė. Gy»
no F ,gijc į Jo; ; ori ; ūži
ne
iš apokrifinių 11 amžiaus šv. Pauliaus
darbų. Šv. Pauliaus įtakoje ji atsakė
sužadėtiniui ir todėl buvo kankina
mai įmesta į laužą, tačiau liepsnos jos
nelietė; įmesta į liūtų narvą, bet ir
laukiniai žvėrys jos nepuolė. TMa ji
buvo nugabenta į kalnus, kur ilgai gy
veno, gydydama ligonius. Nuo perse
kiojimų gelbėjo net gamta - prasivėrė
plyšys uoloje ir paslėpė ją. Populiari
Italijoje, kur jai dedikuota daug baž
nyčių.
Šv. dėklė dailėje vaizduojama su
kankinės palme arba stulpu, apie kurį
raitosi ugnies liež uviai, arba su ugnies
kamuoliu rankose ar prie kojų, kar
tais su liūtais ar gyvatėmis. Liaudies
dailėje ios paveikslas retas

TS a mGirk " :v?ž' : ••vei
Sv. Teklė. LLM. Tapyba. Grafika; ii. 38

Pirmojo krikščionybės amžiaus
kankinė. Kai kurie krikščionių rašy
tojai mano, kad ji šv. Petro dukra.
Tikslesnių biografijos žinių nėra.
"Auksinės legendos” pasakoja, kad ji
buvo labai graži ir M Petras dėl to
turėjęs rūpesčių, netgi sukėlęs jai kar
štinę. Kitiems apaštalams paklausus
apie ją, šv. Petras ją pagydęs. Kita verh sako kad ją norėjęs v i R >n os
didikas, bet ji nesutikusi ii gi eit mirų-
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T A U T IN IS D R A B U Ž IS

Ml RGINŲ GAE VOS
PARUOŠAI Al

Šv. Petronėlė. LLM. Tapyba. Grafika; ii. 85

si. Paprastai vaizduojam a šv. Petro keliam a kitų apaštalų
akivaizdoje. Jos pagalbos šaukiam asi, prašant gelbėti nuo
karštinės. L iaudies dailėje jos siu žeta s retas. Ž in om as
grafikoje, tapyboje. Šventoji vaizduojam a viena, su knyga
ir palm ės šaka architektūros tone, šalia - angelai, nešantys
karūną ir laikantys K ristaus em blem ą.
Kaip jau m inėta anksčiau, m oterų šventųjų p erson ažų
liaudies d ailėje negausu. B e čia aptartų, dar pasitaiko
vienas kitas šv. M agdalenos, šv. R ozalijos, šv. U ršulės, šv.
D aratos ir kt. atvaizdas, bet. prie jų atskirai nesustosim e.
Yra nem ažai n eatp ažin tų m oterų šventųjų. D ažn iau siai
tai ilgais rūbais aprengtos figūros m aldai sudėtom is ran
kom is, kartais ilgu apsiaustu. Kai kurių poza kiek prim ena
M arijos N ek altojo Prasidėjim o figūrą. D eja, m ūsų laikų
nepasiekė liaudiškos šių skulptūrų dedikacijos...
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■ XIX amžiuje merginos pynė plaukus i vieną arba dvi kasas.
Kasos laisvai driekdavus! per nugarą. Amžiaus pabaigos fo
tografijose dažniau matome pakeltas kasas, sudėtas vainiku
apie galvą arba dvi kasas surangytas pakaušyje į plokščią
kuodelį. Palaidais plaukais lietuvaitės nevaikščiodavo. Tos
taisyklės reikėtų laikytis ir šiandien, vilkint tautiniais drabužiais,
nes moterų bei merginų šukuosena ir galvos danga nuo
seniausių laikų visose tautose ir gentyse buvo vienas svar
biausių ženklų, rodančių etninę priklausomybę bei šeimyninę
padėtį.
Mergina neprivalėjo dengti plaukų. -Visa, ką ji nešiojo ant
galvos - tai arba papuošaiaifarba apsauga nuo šalčio, saulės,
dulkių. Galva dažniausiai buvo puošiama.gėlėmis, ypač rūto
mis - tai ir vainikėliai, ir kasų, ypač sudėtų apie galvą vainiku,
apkaišymas. | plaukus galėjo būti įpinti ryškiaspalviai šilko
kaspinai. Specifiniai merginų galvos papuošalai buvo vainikas
arba apie gaivą aprišta juosta. Siaurą juodo aksomo juostelę
mėgo ryšėti klaipėdietės. Juostelė buvo rišama ne ant kaktos,
o ant plaukų, žemiau kasų vainiko, jos galai krisdavo ant pečių.
To meto liaudies mada mėgo atvirą, nepridengtą kaktą,lodė!
visi galvos papuošalai, net moterų kepurėlės, skarelės, nuo
metai ant kaktos būdavo už leidžiami tik kad nekristų nuo
galvos. Retkarčiais aksomo juosteles ryšėjo ir ząnavykės,
tačiau, jos labiau mėgo karolines - tai 1-4 cm pločio’juoštelės
iš smulkių karoliukų (biserio), suvertų ant arklio ašutų. Vienas
iš labiausiai paplitusių karoliukų suvėrimo būdų parodytas 1 a
pav. Juodai pažymėti karoliukai, per kuriuos veriami du ašutai.
Karolinės galėjo būti paliktos ažūrinės arba jas^prisiūdavo prie
šilkinio ar kitokio spalvoto audinio juostelės. Užpakalyje karo
liukų juostą surišdavo siaurais kaspinėliais. Karoliukų spalvos
buvo gana įvairios. Dažniausiai vieną karolinę suvarstydavo
iš dviejų kontrastingų spalvų. Mėgstamas buvo raudonos ir
baltos spalvos derinys, yra baitų su juoda, tamsiai mėlynų su
geltona, auksiniai rusvų tonų karoliukųM b, 1 c pav. parodyti
spalvų išdėstymo būdai.
Žemaitijoje mėgstamiausias merginų papuošalas buvo
rangė. Rangė supinama iš dviejų kaspinų. Populiariausias
pynimo būdas parodytas 2 pav. Pynė paprastai pritvirtinama
arba prie siauresnės už ją (kad nesimatytų) juostelės, arba prie
pakietinto (taip pat paslepiamo po pyne) pagrindo. Užpakalyje
surišama siaurais kaspinėliais. Kartais rangės pynė būdavo
pritvirtinta prie kieto uždaro cilindro formos karkaso. Dažniau
siai rangę sudaro viena neplati, 2-4 cm pločio pynė. Žymiai
rečiau pasitaiko "dviejų aukštų" rangių. Mėgstamos rangių
spalvos - raudona, raudona su žalia, tamsiai raudona.
Plačiausiai Lietuvoje paplitę merginų galvos papuošalai
buvo galionai. Galionas - tai sunki, stora, metalizuotais siūlais
atausta aukso arba sidabro spalvos juosta. Lietuvoje dažniau
siai nešiojo aukso spalvos galionus. Jų plotis įvairus, nuo 3
cm iki 10 cm. Platus (apie 10 cm) galionas buvo pagrindinis
aukštaičių ir kapsiu merginų gaivos papuošalas. Kartu su
kitokiais vainikais galionus dėvėjo dzūkės, kartais ir žemaitės.
Zanavykės mėgo siauresnius galionus.
Galionai buvo siuvami dvejopai. Vienų pagrindas min
kštas, pavyzdžiui, standi keliaguba drobės juosta. Ją aptrauk
davo gražiu šilkiniu, rečiau vilnoniu audiniu, dažniausiai kraujo
raudonumo spalvos (pasitaikydavo violetinių, alyvinių ar baltų
audinių). Pagrindo plotis turėjo būti toks, kad prisiuvus išori
nėje pusėje auksinę juostą kraštuose liktų išsikišę 2-4 mm
raudono šilko. Taip pasiūtą standž ią galiono juostą dėdavo ant
galvos, pakaušyje sukryžiuodamos galus. Minkštus galionus
sukryžiuotais galais nešiojo aukštaitės. Kapsės dažniausiai
puošėsi galionais, pritvirtintais prie kieto (pavyzdžiui, iš karto
no) cilindro formos pagrindo, aptraukto raudonu šilku taip,
kaip ir minkštasis galionas.

Ą. p o v .

/X X
a

,

- pav.

Karūnėlės (dar vadinamos vainikais, pakalkėmis)'labiau
siai mėgtos Dzūkijoje, kartu su galionais jas dėvėjo ir Rytų
Aukštaitijoje. Karūnėles darydavo tokio pat aukščio kaip ir
galionus. Kietą cilindrinį pagrindą aptraukdavo šilkiniu, vilno
niu ar medvilniniu (dažniausiai baltu) audiniu ir priėjo kėliomis
eilėmis tvirtindavo iš įvairių kaspinėlių, juostelių suklostytas
juostas, mezginėlius, puošdavo karoliukais, blizgučiais.
Prie karūnėlių, galionų, karolinių būdavo prisegami (nebū
tinai) lengvi šilkiniai įvairiaspalviai kaspinai, išmarginti tiems
laikams būdingais gėlių puokštelių arba girliandų raštais.
Jokiu būdu nepatartume tuos šiandien nepaprastai sunkiai
įgyjamus kaspinus pakeisti pigiais vienspalviais atlasiniais
kaspinėliais. Geriau nesegti jokių.
Vestuvėms jaunoji puošdavosi savo gyvenamai vietovei

būdingu galvos papuošalu, tik prašmatnesniu nei paprastai,
gausiau pagražintu ir, žinoma, privaloma vestuvinių rūbų
dalis buvo rūtų vainikėlis. Aukštaitijoje iki XIX a. pabaigos
išliko ir vestuvinis pamergių papuošalas - kalpokas. Tai cilin
dro formos karūnėlė, dažnai aptraukta šviesiu gėlėto šilko
kaspinu, jos viršus gausiai apkaišytas dirbtinėmis gėlėmis.
Merginos ryšėdavo ir trikampiu sulenktas skareles, suri
štas po smakru. Toks skarelės užrišimas nerodė šeimyninės
padėties, todėl tiko ir merginoms, ir ištekėjusioms moterims.
Tiesa, prie šventinių drabužių merginos gobėsi skarele daž
niau XIX a. gale, kai vainiko pavidalo galvos papuošalai ėmė
nykti.
Teresė JURKUVIENĖ
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IS ŠIUOLAIKINES TAUTOSAKOS

SKRENDA DU KROKODILAI
Praeitame žurnalo num eryje filologijos m okslų daktaro K. Grigo p a d ed a m a s bandžiau keletu
ž o d ž ių nusakyti, kuo skiriasi minki ė nuo m įslės. Šįkart norisi ištarti, kad tautosakos turtas, jo kūrimas
anaiptol nesibaigia tuo, kas jau sudėta Lietuvių tautosakos rankraštyne. Štai pateikiu m ano paties
1986-1988 m etais įvairiose Vilniaus m. m okyklose iš įvairaus am žiaus m okinių užrašytų perliukų
pluoštelį. Daugelio šių sm ulkiosios tautosakos kūrinėlių žanrinis apibūdinimas, anot daktaro K.Gri
go, dar "labai k o m p lik u o ta s V ie n i - m inklės J*Kuo skiriasi lėktuvas nuo pa u kščio ? 1). Kiti - lyg ir
miriklės, b e t atsakym o - nors nusišauk, jei nežinai, tai nesugalvosi ("Skrenda ir baladojas. Kas?").
Arba - lyg ir su galvosūkio atspalviu ("Kuo skiriasi blusa nuo dramblio?") Treti - visas šm aikštu s
dialogas. ("Ar m atei kada nors m u sę ant dviračio...") Ketvirti išvirsta į labai išplėtotą, "modifikuotu,
„anot K. Grigo, - nei galvosūkį, nei anekdotą, nei minklę - į kaž ką labai keisto, sąm ojingo, šokiruojančio
ir savito. ("Kaip sugauti krokodilą?" "Ar tilps keturi dram bliai"Zaporožietyje?") Taigi m o ksla s dar,
atrodo, nesudėliojo tokių kūrinėlių į žanrinius stalčiukus, o patys jų kūrėjai ir pasakotojai visa tai
vadina "be ryšio" arba - "nors n e į temą, užtat apie karą".
Jei ka s atsiųstų u žra šęs iš mokinių ir daugiau įvairesnės tautosakos - būtinai bandytum e atspau
sdinti. B logiausiu atveju - vistiek nunėštum e į minėtą rankraštyną, kuriame naujausiųjų tautosakos
kūrinių, ypač užrašytų iš mokinių - n e itin gausu.
Liudvikas GIEDRAITIS

Kas yra obuolys?

Kiek medžių auga nuo Vilniaus iki Kauno?
Kirmėlės kooperatinis butas.

Kas yra plikė?
Blusų čiuožykla.

Kokia ketvirtos klasės pamoka yra geriausia?
Neįvykusioji.

Kas yra kriaušė?

Tiek pat, kiek nuo Kauno iki Vilniaus.

Skrido du krokodilai.-Vienas žalias, kitas į kairę.
Kiek metų girtam drambliukui?
Atsakymas. Kam man atsuktuvas, jeigu aš nerūkau.

Petriukui treji metai. Onutė eina į trečią klasę. Kiek metų
tankistui?

Obuolys su talija.

Devyniolika, nes jį tik pernai paėmė į armiją.

Prarijęs kopėčias arklys.

Skrenda du krokodilai. Vienas raudonas, kitas į dešinę.
Kiek kainuoja kifogramas vielos?

Arklys su pižama.

Pirmas atsakymas. Kam man šaldytuvas, jeigu aš nerūkau.
Antras atsakymas. Tiek pat, kiek kilogramas keptų vinių.

Ekskavatorius.

Skrenda du krokodilai. Vienas geltonas, kitas į šjaurę.
Koks Petriuko vardas?

Kas yra žirafa?
Kas yra zebras?
'

Kas bus sukryžminus gyvatę ir kurmį?
Kas bus sukryžminus ežį su gyvate?

Petriukas.

Trys metrai spygliuotos vielos.

Kas bus sukryžminus asilą ir bitę?

Viena varna skrenda į vieną pusę, kita į kitą. Kiek svers
vienas kilogramas bulvių, jeigu po kairei - būgnai?

Darbo pirmūnas.

Kas yra kaktusas?

Vieną kilogramą.

Skrenda ir šlama. Kas?
Agurkas su charakteriu.

Kas yra krokodilas?

Lietpalčiu apsivilkusi musė.

Skrenda ir baladojas. Kas?
Maisto programą įvykdęs driežas.

Kas yra bala?

Musė su ramentais.

Skrenda ir blizga. Kas?
Varlių komunalinis butas.

Kodėl, žaisdami futbolą, nykštukai juokiasi?

Musė su auksiniu dančiu.

Mėlynas taškas danguje. Kas?

Žolė paslėpsnius kutena.

Musė su džinsais.

Kad varlė į užpakalį neįspirtų.

Dvylika kojų, aštuonios rankos, penkios galvos, viena
uodega. Kas?

Kodėl gandro kojos ilgos?
Kuo skiriasi restoranas nuo geometrijos?
Geometrijoj -■ pradžioj kampai, paskui laipsniai, o
restorane - pradžioj laipsniai, paskui kampai.

Kuo skiriasi blusa nuo dramblio?
Dramblys gali turėti blusų, o blusa dramblių - ne.

Kada sėjamos bulvės?
Niekad. Nes bulvės sodinamos.

Keturi tankistai ir šuo.

Kuo skiriasi zuikis nuo kiškio?
Kiškis gyvena miške, o zuikis autobusuose,
troleibusuose, traukiniuose.

Kuo skiriasi arklys nuo adatos?
Ant arklio - pirma pašoki, paskui atsisėdi, o ant
adatos - atvirkščiai: pirma atsisėdi, paskui pašoki.

Kas yra pelkė?
Gandrų valgykla.

Kiek dramblių telpa "Zaporožietyje"?

Kas yra tualetas?

Keturi. Nes ten keturios vietos.
Nusirašinėjimo kabinetas.
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0 beždžionių?

Nė vienos. Nes ten jau keturi drambliai.

M a ž a s ž m o g e liu k a s d id e lį lietų s u k e lia ?

Dvejetas.

K aip su žino ti, ka s a p ip ie š ė b a n k ą ?

Drambliai. Nes prie įėjimo stovi "Zaporožietis".

S k a u d žia i m uša, b e t n e tigras.

Diržas.
Kas p irm as įe in a į m o kyklą?

A r tilps ke tu ri d ra m b lia i "Zaporožietyje"?

Raktas.

Tilps. Nes jame kaip tik keturios vietos.
A r tilps ž ira fa į "Z a p o ro ž ie tį"?

Ne. Nes ten jau sėdi drambliai.
O k a ip su žin o ti, a r d ra m b lia i yra šaldytuve?
Jei yra - prie šaldytuvo turi stovėti "Zaporožietis".
O k a ip d a r g a lim a s u žin o ti, a r d ra m b lia i yra šaldytuve?
Ant sviesto turi būti pripėduota.
D ram b lys tu pi vyšnioje. K o d ė l jo ak ys rau d o n o s?

Kad geriau užsimaskuotų.
K o d ė l kro k o d ila s s u p lo tas ?

Jis ėjo tuo metu, kai dramblys šoko iš vyšnios.
K as atsitiks, je ig u d ram b ly s įlip s į m e d į?

Bus vienu drambliu daugiau medyje ir vienu drambliu ma
žiau žemėje.

- K aip su g au ti krokod ilą?
- ?!

- Reikia paimti neįdomią knygą, sulankstomą kėdutę, žiū
ronus, turėti nosinaitę ir važiuot prie Nilo. Pakrantėj pasistatyt
kėdutę, atsisėst ir pradėt skaityti knygą. Knyga neįdomi, tad
truputėlį pasiskaitysi ir užmigsi. Iš Nilo išropos krokodilas,
pamatys nukritusią knygą ir pradės skaityti. Knyga neįdomi,
tad truputėlį paskaitys ir užmigs. Tu būsi užmigęs pirmas, tad
anksčiau ir atsibusi. Tada reikia paimti žiūronus ir pasižiūrėt į
krokodilą pro kitą galą. Krokodilas pasidarys labai mažytis.
Išsitraukt nosinaitę, susukt į ją krokodilą, įsidėt į kišenę ir
keliaut namo.
- K aip su g au ti lūšį?

.?!

K o d ėl d ram b ly s n e m ie g a *a n t lu b ų ?

Antklodė gali nukasti.
K o d ėl d ra m b lių ap v a lio s p ė d o s ?

Kad į kvadratinę duobę neįkristų.
K o d ė l d ra m b lio ko jo s p lo k š č io s ?

Jis penktadieniais nuo medžių šokinėja.
A r g a lim a p e n k ta d ie n ia is e iti į d ž iu n g le s ?

- Lūšis eina į kraują. Reikia paimt gabalą faneros, apipilt
raudonais dažais ir, iškėlus virš galvos, nešti per mišką.
Pamatys lūšis, šoks nuo medž io ir suleis į fanerą nagus. Tada
reikia paimt plaktuką, už lenkt iš apačios nagus - ir lūšis tavo.
- K aip su g au ti liūtą?

-?!
- Reikia paimti rėtį ir persijot Sacharos smėlį. Liūtai liks rėty.

Ne. Nes dramblys gali užšokti.
K o d ė l k ro k o d ila s p lo k š č ia s ?

- K aip su g au ti m ė ly n ą m a m u tą?

Penktadienį į dž iungles nuėjo.

-

?!

K o d ė l p le k š n ė p lo k š č ia ?

- Reikia sugauti paprastą ir eiti su juo mėlyniaut.
Dramblys į upę pataikė.

K o d ė l d ram b lio au sy s p lo k š č io s ?

- Stovi k a m p e d ryžu o tas ir b urzgia. K as?

Todėl, kad kartais ant ausų nušoka.
S kren d a, b lizg a ir burzgia. K a s?

Apsisiautusi blizgančiu lietpalčiu musė skrenda
ant motociklo.
K aip su žin o ti, a r m u s ė yra ša ldy tuv e?

Jei prie šaldytuvo stovi motociklas, tai musė šaldytuve.

-

?!

- Šaldytuvas!
- O k o d ė l - d ryžu o tas?
- Šaldytuvas mano, kaip noriu, taip dažau.
- A r ž in a i, k o d ė l D ž e k a s L o n d o n a s n e š io jo p e tn e š a s ?
-

?!

- Kad jam kelnės nesmuktų.
Kuo skiriasi lėk tu v as n u o p a u k š č io ?

Paukštis suka lizdus, lėktuvas - ne.
Kuo sk iriasi m ilic in in k a s n u o v a go n o?

- K a b a a n t sie n o s ir sm irda. K as?
-

?!

Vagoną prikabina, milicininkas - pats prisikabina.
K as yra g ra u ž tu k a s ?

- Laikrodis su gegute.
- O k o d ė l - sm irda?...

Kandidatas į šiukšlių dėžę.

- Gegutė nugaišo.

K as y ra b a lk o n a s ?

Namo kišenė.
Ž a lias ir a k m e n is g ra u ž ia ?

Žalias akmengraužiukas.
Kojos a n t ž e m ė s , g a lva

- virš ž v a ig ž d ž ių ?

- A r m a te i k a d a nors m u s ę a n t d viračio?
- Mačiau.
- Tai gera i... O k a ip atskirtum , a r y ra m u s ė šaldytuve, a r n e ?
-

?!

Milicininkas.
K aip trim v e iksm ais įd ė ti b e g e m o tą į šaldytuvą?

Pirmas veiksmas - atidaryti šaldytuvo dureles.
Antras veiksmas - įdėti begemotą į šaldytuvą.
Trečias veiksmas - uždaryti šaldytuvo dureles.
K as g re ič ia u įlip s į m e d į: b e g e m o ta s a r žira fa ?

Begemotas. Nes žirafa dar šaldytuve.
Kuo m u s ė sk iriasi n u o dviračio?

Musė ant dviračio gali atsitūpti, o dviratis ant musės - ne.

- Turi būti dviratis paliktas prje šaldytuvo.
- Kuo skiriasi p ia n in a s nuo klozeto?

. ?i

-

- Jeigu nežinai, tai kaip tave į namus įsileidžia?

- Ž a lia s , a n t trijų kojų, v a n d e n y stovi?
?!

- Pasiduodi? Fortepijonas.
- O k o d ė l ža lia s , va n d e n y stovi? ........
- Fortepijonas - mano, kaip noriu dažau, kur noriu statau.

D a u g g e le ž ie s , m a ž a i m ė s o s ?

Uodas ant geležinkelio.
D a u g m ė so s, m a ž a i m e d ie n o s ?

- Su dviem ko jom u žlip o , su trim nulipo. K as?
-

Rakštis užpakaly.

?!

- Aš ir pats nežinau.

Švilpia, b e t n e ka stu vas?

Švilpukas.
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