Lituanistika ir nenudėvimas
savasis gyvenimas
Pristatome profesorės Viktorijos DAUJOTYTĖS esė, rašytą mokytojų lituanistų auditorijai,
galvojant apie jos rūpesčius ir lūkesčius, o iš esmės – programinį tekstą, keliantį esminius tautos
būties, kalbos, kultūros, literatūros ir gyvenimo vertės klausimus.

Lituanistikos tema yra ir lietuvių tautos, lietuvybės, lietuviškumo, gyvenimo ir jo būdų tema. Ir
problema, jei mąstome kiečiau ir griežčiau. Tautos
formavosi ne tik turėdamos žemę, kalbą, papročius
(ir pagal Mikalojų Daukšą), bet ir suvokdamos, kad
tai turi. Kad tai yra. Visa, kas yra, kinta ir keičiasi. Bet
juk kinta ir keičiasi tik tai, kas mums kaip nors yra, ką
turime. Šis suvokimas, ką ir kaip turime, ir yra kiekvienos tautos vidinis turinys. Tauta yra ir iš suvokimo
ir susivokimo, kad ji yra, kad turi kintantį savasties
branduolį. Esame lietuviai ir iš prigimimo, iš to, ką
vadiname prigimtine kultūra, ir iš suvokimo-jutimo,
kad priklausome lyg kokiam bendram kūnui, kraštovaizdžiui ir sielovaizdžiui, įkalbintiems ir įgarsintiems.
Iš to bendrumo kyla valia vienokiems ar kitokiems
veiksmams, sprendimams. Taip pat ir nevalia, silpnumas, kuriuos irgi reikia aiškintis.
Kalba ir priklauso savasčiai, ir yra jos aiškinimosi
būdas. Česlovas Milošas (Czesław Miłosz), siekdamas suprasti lietuvius, jų prisirišimą prie kalbos,
aiškinosi knygnešystę, lietuviško žodžio likimą:
„Draudimas galiojo nuo 1865 iki 1904 metų. Tiktai
1869–1886 metais jie pernešė per sieną apie keturis
milijonus lietuviškų spaudinių. Tai prikėlė lietuvių
tautą naujam gyvenimui, ir neperdedant galima pasakyti, kad ši tauta, pralaimėjusi istorijoje, dar kartą
gimė iš filologijos“ (Miłosz 1995: 43). Tautai gimti iš
filologijos reiškia prieiti savivokos, sąmoningo savęs
suvokimo slenkstį ir jį peržengti, vėl sugrįžtant į istoriją. Savivoka labiausiai išreiškiama gimtosios kalbos
pavidalais, galiausiai – kalbos menu. Milošo mintis
yra labai svarbi, ne tik aiškinanti, bet tarsi grindžianti
ateities kelią. Reikia juo eiti neprarandant savivokos,

neprarandant milošiškai suprantamos filologijos,
turinčios ir atgimimo, atgimdymo galių. Bet negalima ir suabsoliutinti – lenkų kalba parašytu romanu
„Isos slėnis“ Milošas yra suteikęs svarių argumentų
lietuvių prigimtinei kultūrai, savumui, kylančiam iš
prigimtosios vietos. Nesame to savumo, kuris kyla ir
iš Icchoko Mero ar Grigorijaus Kanovičiaus, taip pat ir
iš Avraomo Suckeverio, pakankamai įsisavinę.
Kalba ja kalbantiems duoda pirminį tapatumą,
rodydamasi ir kaip tos savasties būdai, formos. Kalba
yra savųjų talpykla ir taupykla; kalboje esame patalpinti lyg kokiame savaiminiame erdvėlaikyje, kalbos
esame taupomi, kad kažkas, kas akumuliuojama ir
mumis, būtų perduodama į mums nežinomą, bet geidžiamą ateitį. Kalba būna ir išlieka tik ja kalbančiais.
Kuo mažiau kalbančiųjų, tuo mažiau ir kalbos. Turime
aiškiai suvokti ir aiškiai formuluoti: lietuvių kalba
kalba vis mažiau žmonių. Lietuvių kalba, kuria kūdikis
dar prakalba Kretoje ar Londone, nebėra visavertė
lietuvių kalba, ji atskirta nuo savųjų kraštovaizdžių ir
sielovaizdžių, jos nebemaitina gilieji patirties vandenys. Ji laikosi tik pačiuose paviršiuose, kol laikosi. Ne
ilgiau kaip vienos kartos laikui. Laikina gimtoji kalba,
nes neįsikabinusi į daiktus, medžius, aplinką, apsuptį.
Bet ir tą kalbos laikinumą turime branginti, remti lietuviškas mokyklas ir jų mokytojus ne Lietuvoje.
Kalbos teikiamas tapatumas savaiminis, galima
būtų sakyti, kad kasdienis, reikmeniškas. Kūrybiniai
kalbos dariniai – nuo mito, tautosakos iki literatūros – tautinį tapatumą motyvuoja, kelia jį į probleminį sąmoningumo lygmenį. Mitai konsoliduoja.
Literatūra jau kaip meninė kūryba, įmanoma, pasiekiama tik individui, tapatybę atspindi ir skaidydama,
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kurdama dramatines skirtingų pozicijų, pasirinkimų,
laikysenų priešpriešas. Savastis yra kintanti, besikeičianti. Sąmoningumas visada siekiamybė, prieštaros,
jų įveikos. Nuo Kristijono Donelaičio iki nūdienos
literatūros eina vingiuotos ir gruoblėtos mūsų sąmoningumo linijos, susipynusios su istorija, jos prievarta
ir tais veiksmais, kurie tik iš paviršiaus atrodo laisvi, o
yra neišvengiami, priklausomybe ir nepriklausomybe,
valstybingumu ir okupacijomis. Tautinė retorika lieka
tuščiavidurė, jei jos neužpildo atskirieji individo pasirinkimai, motyvai, apsisprendimai. Literatūra labiausiai tuos pasirinkimus, apsisprendimus, galiausiai ir
pačią žmogaus tikrovę atspindi ir kartu įsąmonina.
Kokią sąmonės dykrą jaučiame pirmuoju pokario
dešimtmečiu. Nėra tikros literatūros, nėra atspindžio
nei įspindžio. Tik keli kreivi veidrodžiai. Tuštuma,
kurios nebegalima užpildyti. Sunku ir suvokti, ir įsivaizduoti, koks buvo lietuvių gyvenimas tuoj po karo.
Inteligentijos, likusios Lietuvoje, padėtį bent iš
dalies išreiškia viešos rašytojų kalbos; itin išskirčiau
Vinco Mykolaičio-Putino kalbas: pirmiausia „Kalbą,
laidojant Salomėją Nėrį“, pasakytą 1945 m. liepos
9 dieną. Pirmasis sakinys: „Prie Salomėjos Nėries
karsto liūdi kiekvienas, kam brangi kūryba, kam
brangus poezijos žodis, kuriuo žmonės bendrauja
aukščiausio sielos pakilimo momentais.“ Tai kalbos
veiksmas, kuriuo poetė tarsi atsiimama iš ideologinės
nelaisvės, grąžinama į aukščiausią poezijos viršūnę,
į sielos pakilimą; ji žinojusi poetinio žodžio paslaptį.
„Ji buvo pažinusi žmogiškojo skausmo ir sielvarto
gelmę, tą neišsemiamą išminties ir kūrybos šaltinį. Ji
nešasi į kapą ne tik pasiektus laimėjimus, bet ir neįspėtą savo sielos ir poezijos paslaptį.“ Tokių žodžių,
tokių sąvokų (siela, sielos pakilimas, žmogiškojo
skausmo ir sielvarto gelmės) jau nebegalėjo būti
pokario žodyne, o vis dar buvo. Salomėja Nėris atribojama nuo viso, kas jai primesta, jos lemtis tauriai
išgryninama. Nuo Putino oratio funebris prasideda
Salomėjos Nėries grąžinimas iš baugios okupacijos.
Atkreipkime dėmesį ir į Putino „Kalbą visuotiniame tarybinių Lietuvos rašytojų susirinkime“
1946 m. spalio 2 d., maždaug po metų. Ideologinis
spaudimas stiprėja, jau pasirodę grėsmingi nutarimai
dėl rusų žurnalų „Zvezda“ ir „Leningrad“1, jau užsi1. 1946 m. Visąsajunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro
komitetas (VKP(b) CK) priėmė nutarimą „Dėl žurnalų ‚Zvezda‘ ir
‚Leningrad‘“, kuriame jų redakcijos buvo pasmerktos už Michailo
Zoščenkos ir Anos Achmatovos kūrybos skelbimą. (Red. pastaba)
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pulta Ana Achmatova ir beveik neabejotina, kad toks
likimas būtų ištikęs ir Salomėją Nėrį. Ir Putino kalba –
atviro tragizmo kalba: viena vertus, paklusimas
prievartai, kartojant visus sovietinius ideologinius
štampus, kita vertus – kraupiai atsiverianti vidinė
asmens tikrovė: „Šiandien aš taip pat svyruoju savo
tradiciniame „tarp dviejų aušrų“. Ir šiame svyravime
tarp dviejų aušrų mane užpuola kartais niūri, juoda
kažkokio pasipriešinimo banga. Ir jei aš būčiau tikras,
jei tikrai manyčiau, kad mano idealai yra teisingi, yra
tikri, aš pasiryžčiau dėl jų mirti“. Svarbiausias pasakymo turinys, užmaskuotas lyg kita frazeologija, aš
esu kitas, mano idealai yra kiti. Ir su savo idealais
aš turėsiu gyventi jūsų galios primestoje tikrovėje.
1944 m. viduryje Putinas jau buvo užbaigęs eilėraštį
„Vivos plango, mortuos voco“. Jis plito nuorašais,
buvo tardymų, suėmimų. Nežinota, kas autorius.
Tik 1966 metais Putinas parašė kūrinio autorystę
patvirtinantį pareiškimą. Kodėl taip vėlai – budi ir šis
klausimas. Bet ar kas būtų pasikeitę, jei anksčiau, ar
būtų atšaukti įkalčiai ir jaunų žmonių bylose?2
Gryninti didžiųjų savo kūrėjų likimus, nevelti jų
į savo „tikslų“ ir „priemonių“ pakulas, – ar ne toks
yra ir vienas lituanistikos uždavinių? Gyvendama
tauta lyg savaime grynina likiminius ir savo svarbiųjų
asmenų, ir savo istorijos epizodus. Partizaninis karas,
jo giliosios, gynybinės aspiracijos gryninamos jau
to paties laiko tautosakos, ypač romansų. Taip, yra
skaudžių apnašų, bet jos negali uždengti to, kas tikra,
kas priklauso tautos sąmoningumo struktūroms.
Kalba ir jos kultūriniai bei meniniai dariniai įformina tautos mentalinę erdvę ir ją persmelkia laiko
pavidalais. Lotyniškoji šaknis – mens, jungianti
protą ir dvasią. Mentaliteto turinį sudaro lyg kokios
pastovios gairės, pagal kurias bendruomenė gyvena,
tvarkosi, nueidama kelią nuo genties iki tautos: kaip
suvokia šeimą, meilę, mirtį, šventumą, baimę, kančią,
savą ir svetimą, valią, teisę, teisėtumą, neteisybę ir
skriaudą, gamtą, laiką, erdvę. Dažnai ir paniekinamai
sakoma, kad lietuvių prigimtinė kultūra kaimiška, kad
ji tarsi neturi aukštesnių aspiracijų. Turėtume žvelgti
plačiau – tai gamtos, žemės kultūra. Visos pirminės
kultūros yra prasidėjusios iš žemės, tik nevienodai
plėtojosi civilizacija, kreipianti į fabrikus, miestus.
Lietuvių prigimtinė kultūra sukūrė stiprų savasties
2. Turimos omenyje bylos, keltos jaunimui (pvz., būsimam monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui), už V. Mykolaičio-Putino eilėraščio
„Vivos plango, mortuos voco“ nuorašų platinimą. (Red. pastaba)

branduolį, turintį energijos plėtotis, vystytis, apimti ir
įvairesnes gyvenimo formas. Tai rodo ne tik tiesiogiai
iš prigimtinės kultūros išaugę mitai, tautosaka, liaudies menas. Prigimtinio branduolio energija pasireiškia profesionalioje kūryboje – meninėje, techninėje,
mokslinėje.
Literatūros sąsajos su savo prigimtinės bendruomenės mentalitetu dvikryptės: rašytojas yra veikiamas bendruomenėje funkcionuojančių vaizdinių, jų
klišių, kalbos kodinių sistemų; kita vertus, jis daro
įtaką vaizdiniams, jų turiniams, įsiterpia į kalbą. Rašytojas gali nejausti, kad jis yra savo bendruomenės
vaizdinių, tradicijų nelaisvėje. Ir gali dramatiškai jiems
priešintis. Pagal tai galima matyti skirtingus rašytojų
tipus, netgi skirtingus derinius.
Žmogaus pasaulio pamatai yra susitarimai; žmogus gali jaustis susitaręs, netgi įsipareigojęs, nors tiesiogiai susitarimuose ir nėra dalyvavęs. Susitaria bendroji žmogaus dalis; ta, kuria jis priklauso didesnei ar
mažesnei bendruomenei, jos mentalinei erdvei. Kita
vertus, tik mentalinėje erdvėje ir tegalimi tokie susitarimai, kurie Lietuvoje vyko 1988–1990 metais, turint
galvoje didžiuosius mitingus, Baltijos kelią. Susitarimai, kurių dvasios formuotojai ir reiškėjai iš esmės
buvo rašytojai. Itin ryškios Justino Marcinkevičiaus
ir Sigito Gedos figūros, veikusios skirtingais planais
ir rakursais. Neprobleminant ir atskirai neargumentuojant galima sakyti, kad Justinas Marcinkevičius
svarbų lietuvių tautai procesą (sunku pasakyti, kur jo
pradžia, gal ir nuo Simono Daukanto, gal nuo knygnešių, nuo „Aušros“, Maironio) tarsi užbaigia. Sigitas
Geda – atveria, vidiniai lietuviškumo resursai, tokie
svarbūs ir tokie pakankami Justinui Marcinkevičiui,
turi būti suprobleminti pasaulio kultūros, ryžto išbūti
jos akivaizdoje, turi leistis išbandomi Dantės (Dante),
Šekspyro, Bodlero (Baudelaire). Kultūros istorijoje
retai taip ryškiai susitinka proceso baigtis ir kito
tarpsnio pradžia. Užtat konfliktas neišvengiamas, ir
neišvengiamai aštrus. Jis vyksta tautos mentalinėje
erdvėje, ženklindamas pokyčius, pokyčiams savo
ruožtu veikiant abiejų kūrėjų vertinimą, recepcijas
ir refleksijas. Paradoksalu, bet ir Marcinkevičiui, ir
Gedai svarbus Maironis: santykis ir refleksinis, ir poetinis: Gedos ciklas „Maironio mirtis“ (1984–1985),
Marcinkevičiaus – „Pavasario balsai Pasandravy“
(1988). Ne tik ryškiai skirtingi, bet ir poliariški mentaliniai akcentai: atveriantis ir atsiveriantis naujai
erdvei Geda ciklo pavadinimu taria Maironio mirtį, jo

formuotos tautos epochos pabaigą. Marcinkevičius,
teberašantis Maironio poetinių struktūrų dvasia, ją
pratęsiantis, akcentuoja (ir pakartodamas) pavasarį,
pavasario balsus. Jis neatsiskiria nuo Maironio idėjų
ir idealų, dar daugiau – pasitiki Maironio autoritetu.
Justinas Marcinkevičius vaidmeniu mentaliniame
tautos erdvėlaikyje yra itin susijęs su Maironiu. Ar
galėtume teigti, kad Maironis bent iš dalies nesitaikė
prie carinės Rusijos reikalavimų? Taikėsi. Kaip ir kiti
lietuviai, kurie gyveno, studijavo, ko nors siekė. Bet
Maironį jau saugo laikas, jokie jo kolaboravimai mūsų
jau nebeskaudina. Marcinkevičius tebėra ir laiko, ir
mūsų pačių patirčių įkaitas. Sudedame jam ir savo
kaltes, savo silpnybes; jei jau ne savo, tai savo tėvų,
senelių. Kodėl kaip tik Marcinkevičius? Kad talentingas. Kad darė įtaką Lietuvai. Kad lyg išsisėjęs. Kad
duoda daug medžiagos įvairiopam politiniam, ideologiniam „verslui“.
Maironis buvo suaktualintas Atgimimo, Sąjūdžio
laiku, tiesiogiai veikdamas ne tik savo pamatiniais
tekstais, ypač dainuojamais, himniškais, bet ir
poetinės tradicijos pratąsomis. Justinas Marcinkevičius buvo paskutinė jaučiama, suvokiama grandis
didžiojoje Adomo Mickevičiaus, Antano Baranausko,
Vinco Krėvės, iš dalies ir Vinco Mykolaičio-Putino
grandinėje. Nesunku pastebėti, kad tai didžioji Europos romantizmo tradicija, pasireiškusi ir Lietuvoje.
Romantizmas išplėtojo individo galias, bet ir susaistė
jas su tauta, prigimta gamta ir kalba. Romantizmas
nubrėžė pamatines literatūros ir tautos mentalinės erdvės sąsajų galimybes. Nėra nė vieno didžio
romantizmo vardo, kuris nebūtų svarstęs svarbiųjų
sąsajų tarp kūrybos, gamtos, tautos ir jos kalbos.
Didžiausios reikšmės vardas Lietuvos kultūrai – Adomas Mickevičius; laimė, to jau neturime įrodinėti.
Antroji pagal reikšmę Lietuvai ir lietuviams romantizmo figūra – Johanas Gotfrydas Herderis (Johann
Gottfried Herder); jo minčių apie kalbos dvasią kaip
tos tautos literatūros dvasią, apie poezijos ir prigimtos kalbos ryšį artimumas Justino Marcinkevičiaus
mąstymui yra neabejotinas. Prisiminkime tik vieną
Herderio pasvarstymą: „Jeigu poezijoje mintis ir jos
išraiška taip glaudžiai suaugusios viena su antra,
tai aš, be abejonės, turiu kurti ta kalba, kur aš turiu
didžiausią autoritetą ir galią žodžiams, geriausiai juos
pažįstu ar bent esu tikras, kad mano drąsa netaps
dėsnių nepaisymu. O tokia kalba, be abejonės, yra
gimtoji kalba. Ji anksčiausiai įsispaudė mums į širdį
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jau kūdikystės metais, kai mes, žodžių padedami,
savo sieloje kaupėm sąvokų ir vaizdų pasaulį, kuris
poetui tampa lobynu (...), į kalbą tarsi įdiegta mūsų
mąstysena, ji suformavo mūsų sielą, klausą, kalbos
padargus. Kokia kalba aš galiu geriau išreikšti savo
mintis, jei ne savo gimtąja? Kaip ir tėvyne, savo žava
ji pranoksta visas kalbas žmogui, kuris kaip sūnus
išaugo prie jos širdies, kurį išmaitino jos krūtinė,
užaugino jos rankos (...)“ („Apie naująją vokiečių
literatūrą. Fragmentai“) (Poetika 1978: 225). Neturime akcentuoti tik savo vėlavimo, atsilikimo; XIX a.
jau duoda lietuviams Antaną Baranauską, jo lietuvių
kalbos tyrimus, prigimtos kalbos poetiškumo galių
nuojautas, išreikštas „Anykščių šilelyje“.
Justinas Marcinkevičius yra herderiškosios tradicijos reiškėjas, įkūnytojas nelaisvu Lietuvos laiku. Tai
buvo gyvai veikianti tradicija, stiprinusi lietuviškumo
šaknis.
Sigitas Geda Atgimimo laiku ir tiesioginėmis
reikšmėmis įsirašydamas į savosios tautos mentalinę erdvę (rinkinys „Septynių vasarų giesmės“,
1991), nutiesia ir gana akivaizdų bei natūralų kelią į
tą dabartinės literatūros situaciją, kurią siejame su
postmodernizmu ar jo modifikacijomis. Geda postmodernus, bet ir klasikas, parašęs himniškų eilėraščių, mitinguose pasirodęs ir kaip oratorius. Klasikoje,
panašiai kaip ir prigimtinėje kultūroje, randasi galimybių perėjimams į kitus etapus. Jau įžvelgiama postmodernizmo pradžia – devintasis praėjusio amžiaus
dešimtmetis. Teorinis pamatas – poststruktūralizmas, dekonstruktyvizmas. Pasikeitusios komunikacinės technologijos keičia ir klasikinius erdvėlaikio
parametrus, sumažėja dideli atstumai, skirtingi dalykai gali būti pamatyti ir išgirsti vienu metu, skirtingi
dydžiai suvokti kaip lygiaverčiai. Vizuali tikrovė ekranuose kinta akimirksniu; ja galima manipuliuoti: čia
viena, čia kita. Tad atsisakoma tarti amžinas tiesas,
dar daugiau – jomis abejojama; juk viskas ekraniška,
o ekranu galima manipuliuoti. Atitinkamai stiprėja ir
abejonė autoritetais, gėrio, tiesos standartais, gyvenimas suvokiamas kaip nuolat kintantis. Kas nuolat
keičiasi, tas yra ir nuolatinės krizės situacijoje. Nebepasitikima metapasakojimais, visomis aiškinančiomis
sistemomis: religija, istorija, mokslu, psichologija.
Kiekvienas pasakojimas totalizuoja tikrovės supratimą. Vietoj vieno didelio pasakojimo – daug mažų,
smulkių, atskirų. Kiekviena kalbinė ištartis yra tam
tikra fikcija, tinklas ant tikrovės akių. Tad tikrovės
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negalima selekcionuoti, atrinkinėti pagal kokias nors
nuostatas, juolab grožio ar gero skonio. Vis daugiau
dėmesio ironijai. Postmodernistinis individualizmas
kaip priešprieša romantiniam ar modernistiniam individualizmui – nieko didingo, nieko išskiriančio, viskas
efemeriška, vietoj aukštos prasmės – nedideli asmeninio gyvenimo malonumai (arba nemalonumai).
Jausmai keičiami juslėmis, tad padidintas dėmesys
kūnui kaip juslių šaltiniui.
Sigito Gedos Strazdas poemoje „Strazdas“ veikia
kaip prigimtinio pasaulėvaizdžio telkėjas ir kūrėjas.
„Septynių vasarų giesmėse“ daug atviro jausmo,
netgi tautinės retorikos, žmogaus iš Lietuvos, Lietuvos tautų teigimo. O „Žalio gintaro vėriniuose“
(1988) galima aiškiai matyti postmoderniosios estetikos pėdsakų: skirtingų plotmių ir objektų jungtys,
reikšmingų ir tarsi bereikšmių dalykų sulyginimai. Ir
paskutinis žingsnis postmodernizmo linkme – juslių,
labiausiai erotinių, iškėlimas, gal net suabsoliutinimas „Siuitoje Virginijai“ (2009).
Vadinasi, nė viena tendencija neapima viso ryškaus kūrėjo lauko. Literatūros vyksmo linijos nėra
tiesios, labiau zigzaginės. Netikėtas, bet ir ženkliškas
šiuolaikinėje poezijoje yra Rimvydo Stankevičiaus
grįžimas prie Maironio eilėraščių ciklu „Silabotonika“
(„Kertinis skiemuo“, 2015). Aiškus pranešimas: ir
mūsų kultūroje yra ir turi būti kertinių skiemenų,
svarbu laiku juos ištarti.
Kas iš tų perskyrų ir sankirtų gali būti svarbu
mokyklinei lituanistikai, į ką ji galėtų remtis? Laikytis
klasikos (prisiminti didį mokytoją Julijoną LindęDobilą, sakiusį, kad be klasikos jis nemokąs literatūros), bet žvelgti į ją nesiekiant didžio mokslo, o
tarsi minkštesniu, judresniu žvilgsniu, jungiant su
gyvenimu, su tuo, kas jame pasirodo. Įdomu mąstyti
apie Žemaitę, gal ryškiausią šeimos problemų svarstytoją, kritikę ir rėmėją, naujausių problemų, kurios
pasiekė ir katalikų hierarchiją, kontekste. Įdomu ir
prasminga suvokti, kad Žemaitė juto tausojančio (ir
aplinką, ir tarpusavio santykius) gyvenimo galimybę,
kad apie tai jos „Sutkai“, išaugę iš prigimtinės kultūros, žemės, saulės, meilės jutimų, iš gražios, pasaulį
myluojančios kalbos.
Pastarųjų metų lietuvių literatūroje vėl jaučiamas
didžiųjų kriterijų, pirmiausia šventumo, atgijimas.
Romualdo Granausko „Šventųjų gyvenimai“ (2013)
galėtų įsitvirtinti kaip riba ir kaip atskaitos taškas,
jeigu sulauksime stipresnės, įtaigesnės jo kūrybos

refleksijos. Jei nėra apmąstymo, refleksijos, kūriniai
grimzta į užmarštį. Nebus atsitiktinis Granausko
kūryboje ir esė „Žodžio paglostymas“. Gerai įsiklausę
pajusime Granausko minčių susilietimą ir su cituota
Herderio ištartimi. Žodžio, kalbos pasija ir vienu, ir
kitu atveju, nors ir nutolusi per porą šimtmečių, susiveda į prigimtinių dalykų, tad ir kalbos svarbą žmogui. „Žodis pasisako pats, lyg alsuote išsialsuoja.“ Tai
ir yra kalbėjimas prigimtąja kalba, dažnai – pirmiausia
tarme. Atkreipkime dėmesį, kaip vėl į lietuvių kalbą,
į jos gynimą atsisuko poetai – aišku, pirmiausia tie,
kurie dabar yra geriausi, – Donaldas Kajokas, pavyzdžiui. Jo poezijos knygoje „Apie vandenis, medžius
ir vėjus“ (2015) yra įstabus eilėraštis „Beveik apie
smuiką“. Ne tiesiai pasakyta (nebūtų tokia paveiki),
o su smuiko vaizdiniu sulydyta mintis apie lietuvių
kalbą. Iš pradžių lyg ir nusivylęs „smuikuotojo“ balsas: „o žinoma! kaipgis! / ir linijos blukios // ir tembras
tarytum / iš kerpėm apėjusių // senvagių dugno – ne
tas! “ Ir vis dėlto: „kad protingai tvirtai / ir galbūt suvisam // nusiviltum lietuvių / kalba // privalai nugyventi /
mažų mažiausiai šimtą // viešų ir poslapčių / tremčių
gyvenimų (...)“ ir tik tada arba dorai nusivilsi, „arba
nustėrsi turįs / stradivarijų“. Rimvydo Stankevičiaus
„Gimtoji kalba“ ciklo „Vėlių duonelė“ kontekste.
Ir dar daugiau ir bendriau – jau iš Aido Marčėno, iš
naujausios jo knygos „Viename“, iš eilėraščio „Apie
žydinčias alyvas“; patvirtinti, kad alyvos mums žydi,
Salomėjos Nėries garsais (labiau garsais nei spalva),
įrašyti epigrafą „Manęs dar nebuvo – / Alyvos žydėjo“
ir ištarti: „Apie didelę laimę gyventi, / suvokiant, kad
gyveni. / Apie žydėjimą, kai manęs / dar nebuvo, ir
žydėjimą, / kai manęs jau nebus.“ Tai klasikos balsas.
Be gyvenimo, kad ir paties menkiausio ar sunkiausio,
pagarbinimo ar bent pagerbimo, ir to, kuris jau po
mūsų, jokios vertybės negali nei susidaryti, nei pasirodyti.
Kas yra (kas gali būti) didžiausias lituanistikos,
juolab mokyklinės, argumentas? Gimtosios kalbos,
prigimtinės kultūros jutimas, atsiskleidžiantis kūrybinėmis kalbos formomis ir žmonių likimais. Prigimtinė
kultūra yra savi marškiniai, tie, kaip mums pasakyta,
arčiau kūno. Tik paskutinis vargeta už skatikus perkasi dėvėtus apatinius drabužius. „Second hand
laikas“ (2013) – taip šiųmetė Nobelio premijos laureatė Svetlana Aleksijevič iš vyresniems dar gerai
pažįstamo pasaulio apibendrino bundančią sovietinę
ir jau posovietinę erdvę. Mes vilkime padėvėtais

drabužiais¸ mes remiamės iš kitų rankų perimtais
daiktais. Galiausiai ir kultūros, kūrybos pavyzdžiais.
Antriniai arba dėvėti daiktai yra praradę gyvybę, kad
ir kokių garsių firmų. Aidas Marčėnas dar 2001 metais
išleido eilėraščių knygą „Dėvėti“, tad atspėjo prasidedančios epochos kodą. Eilėraštis taip ir pavadintas
„Second Hand“: „jūsų dėvėtais drabužiais dangstau
savo sielą / savo virpančią sielą tiesiog man jos būna
taip gaila / dangstau ją o ji drabužėlių nešiotų nenori“.
Viskas gerai, sakome, net ekologiška, priduriame, bet
dėvėtas yra dėvėtas – ir drabužis, ir mintis, ir idėja.
Kūrinio ir žmogaus gyvenimo struktūrose slypi
daug atitikimų, sutikimų. Kai mokomės literatūros,
mokomės gyvenimo. Mokomės ištarti – kaip Elis
Manro (Alice Munro), kanadietė, 2013 metų Nobelio
premijos laureatė: „Brangus gyvenime“. Savoji literatūra veda mus ta pačia linkme, padeda atpažinti
gyvenimą, kurį gyvename, suvokti jį kaip vertybę,
brangenybę. Nebranginančiam gyvenimo gyventi
sunku, sunku patirti džiaugsmą – svarbiausią gyvenimo versmę. Mokyklinė lituanistika nėra (ir būti
negali) mokslinė. Arba grynoji, susirūpinusi pati
savimi. Ji turi būti užsiėmusi gyvenimu, jo patirtimis,
prasmėmis, tarsi girdinti abi puses – ir tuos, kurie
rašo, ir tuos, kurie skaito. Arba skaitys, išgirs, pajus,
susimąstys.
Santrumpos:
Miłosz 1995 = Czesław Miłosz, Tėvynės ieškojimas. Vilnius: Baltos
lankos, 1995.
Poetika 1978 = Poetika ir literatūros estetika. Vilnius: Vaga, 1978.

Lithuanian Studies and Intrinsic
Non-depreciable Life
Viktorija DAUJOTYTĖ
This literature researcher’s essay examines issues
of the being a nation, language, culture, literature
and the value of life. The importance of native language, indigenous culture is accented. In more detail,
two famous Lithuanian poets of the 20th c. – Justinas
Marcinkevičius and Sigitas Geda – are discussed, their
works, stance, polar roles in Lithuanian cultural tradition.
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Maironio Dievas, pomirtinis likimas,
sapnai ir veršio malda

Maironis – praamžės tradicijos dainius: §12–14, 20, 29–31, 37
Dainius RAZAUSKAS
Šiuose knygos „Maironis – praamžės tradicijos
dainius“ skyriuose kalbama apie maironiškąją Dievo,
Dievo teismo, Dievo kario sampratą, taip pat apie mirties sąsają su užmarštimi ir kai kuriuos kitus mitinius,
archetipinius Maironio poezijos vaizdinius, kitąsyk labai netikėtai suskambančius su vienu ar kitu archajinių
tradicijų motyvu.1
Prasminiai žodžiai: Maironis, praamžė tradicija,
archajiniai mitiniai vaizdiniai (Dievas, Dievo teismas,
žuvusiojo mūšyje likimas ir t.t.).

§12. Praamžis Dievas
Straipsnyje „Maironis ir senoji tradicija“ jau buvo
nagrinėta Maironio eilėraščio „Senelio skundas“ penktojo posmo pirmoji pusė2:
O girios, girios!… atmint malonu:
Jos buvo Dievo, ne dvaro… (120).
Ten jau aptartas ir tradicinis dvasinis, religinis lietuvių santykis su mišku, giria, tačiau liko nepaliestas
Dievo klausimas. Jį dabar, atsižvelgdami į Maironį,
šiek tiek ir pagvildensime.
Tūlas galėtų paklausti: apie kokį Dievą kalbame –
krikščionišką? pagonišką? Tačiau įsiklausykime atidžiau į šį klausimą: ar tai ne puikybė, pasišovusi su1. Straipsnį sudaro aštuoni knygos „Maironis – praamžės tradicijos
dainius“ skyriai: §12–14, 20, 29–31 ir 37. Šeši straipsniai šios
knygos pagrindu jau skelbti: tai „Maironis ir senoji tradicija“,
apimantis knygos §1–11, 15, 19, 21, 28, 33 (Razauskas 2013a:
11–25); „Dieviškoji daina“, atitinkantis §40 (Razauskas 2013b:
11–17); „Maironio mįslė“, daugmaž atitinkantis §24 ir 46
(Razauskas 2013c: 18–26); Verpiamos, audžiamos dainos ir žosmės“ (§42–45) (Razauskas 2015a: 8–18); „Dausų regėtojas“ (§47)
(Razauskas 2015b: 18–30) ir „Kalbančios, dainuojančios upės“
(§38–39) (Razauskas 2015c: 15–20). Skaičius skliaustuose po
Maironio citatos reiškia puslapį knygoje: Maironis 1988.
2. Razauskas 2013a: 16–17.

rūšiuoti ir į savo lentynėles sudėlioti tai, ką vargu kam
apsiverstų liežuvis prisipažinti pažinus ir perpratus?
Dievo vardų, kalbėjimų apie Dievą, ketinimų ir priemonių Dievą pasisavinti – taip, šito gero žmonijos istorijoje gana. Bet ar tai bent kiek paliečia patį Dievą, jei
tikrai kalbame apie Dievą – būties pamatą ir pasaulio
šaltinį, o ne kokį nors vaizduotėje savo susikurtą paveikslą, stabą? Pats vardas Dievas šiaip jau yra lietuviškas ir senesnis už krikščionybę bent trim tūkstančiais
metų. Negana to, jau vien tai, kad tuo pačiu lietuvišku vardu Lietuvoje Dievas imtas vadinti krikščionių,
neginčijamai įrodo, kad jo samprata nebuvo pernelyg
svetima krikščioniškajai. Panašiai Latvijoje, Haraldo
Biezajo (Harald Biezais) žodžiais, „XIII a. krikščionių misionieriai dėl panašumo su senovės latvių Dievo
įvaizdžiu perėmė Dievo vardą krikščioniškajam Dievui
pavadinti“3. Reikia manyti, kad Maironiui – kunigui poetui, iš visos širdies mylinčiam ir Dievą, ir Tėvynę, šis
supratimas ar bent jo nuojauta turėjo būti labai artima.
Tai, tiesą sakant, tiesiogiai rodo Maironio atlikti senovės indų „Rigvedos“ vertimai (226–234). Mat
„Rigvedoje“ jį labiausiai patraukė būtent posmai apie
vieną Dievą – pasaulio kūrėją. Pavyzdžiui:
Mirties tada nebuvo nei nemirtingumo;
Dienos griežtai nematės ir nakties skirtumo.
Savaime V i e n a s J i s alsavo nealsavęs;
Be J o gi niekur nieks nėra daugiau gyvavęs. (226)
Tai garsusis kosmogoninis X mandalos 129-as
himnas, kurio vertimo čia pacitavau tik 2-ą posmą.
Originalas ir daugmaž pažodinis vertimas skamba taip:
nã m°tyúr āsīd am›taÇ nã tãrhi
nã rôtryā ãhna āsīt praketã£
ônīd avātãÇ svadhãyā t ã d é k a Ç
t ã s m ā d dhānyãn nã parã£ kîÇ canôsa
3. Biezais 2014: 73.
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„Mirties nebuvo nei nemirtingumo tada,
Dienos nakties nebuvo jokio ženklo.
Alsavo be vėjo savaime T a t V i e n a,
Be T a t daugiau nebuvo niekur nieko kito“4.
Kadangi niekatroji giminė lietuvių kalboje nunykusi, versti „Jis vienas“, kaip daro Maironis, visai priimtina ir gal sklandžiau nei visai pažodžiui „Tat viena“.
Kitame Maironio verstame „Rigvedos“ himne štai
jau daugiau nei prieš keturis tūkstančius metų ištartą
girdime tą patį klausimą apie Dievą, o kartu ir atsakymą, mums itin reikšmingą iki šiol:
Ne tai kad aukso būtų gimęs diegas,
V i e n i n t e l i s pradžioj v a l d o v a s gyvas.
Pripildė J i s mares, iškėlė žemę.
Kuriam gi D i e v u i mes beatnašausme?
Paskutinė eilutė kartojasi visuose dešimtyje himno
posmų. O štai toliau vienas Dievas pabrėžiamas dar stipriau, aiškiau:
Galingas žiūri Jis į vandenynus,
Kai, jėgą kaupdami, mokina melstis!
Jis virš visų dievų, J i s v i e n a s tikras D i e v a s!
Kuriam gi D i e v u i mes beatnašausme? (233–234)
Šįsyk tai tos pačios X mandalos 121-as himnas, sąlygiškai pavadintas „Nežinomam dievui“. Pacituotųjų
1 ir 8 posmų originalai su pažodiniais vertimais skamba taip:
hiraËyagarbhã£ sãm avartatôgre
bhūtãsya jātã£ p ã t i r é k a āsīt
sã dādhāra p°thivêm dyôm utémôÇ
kãsmai d e v ô y a havîµā vidhema
„Nelyg auksinis gemalas (jis) atsirado pradžioj.
Būties, užgimęs, (vieš)patis vienintelis (jis) buvo.
Jis laikė žemę, dangų šitą.
Kokiam gi D i e v u i auką padėsim?“
Ir:
yaś cid ôpo mahinô paryãpaśyad
dãkµam dãdhānā janãyantīr yaj¹ãm
yó devéµv ãdhi d e v ã é k a ôsīt
kãsmai d e v ô y a havîµā vidhema
4. Čia ir toliau „Rigveda“ cituojama pagal: AufHR I–II; Rigveda 2004.
Verčiama pagal originalą, atsižvelgiant į naujausią ir nuodugniausią
rusiškąjį vertimą: Ригведа 1989; Ригведа 1995; Ригведа 1999.
Cituojamą posmą bet kuriame leidinyje nesunku susirasti pagal
nurodomą jo numerį vidinėje „Rigvedos“ struktūroje.
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„Kas vandenis (savo) galybėje apžvelgia,
Tiesą pradėjusius, gimdančius auką,
Kas virš dievų v i e n a s D i e v a s buvo, –
Kokiam gi D i e v u i auką padėsim?“5
V. Zaborskaitės žodžiais, Maironio „sklandūs ir gyvi
vertimai atlikti, žinoma, ne iš originalo, nes Maironis
tos kalbos nemokėjo, o greičiausiai iš lenkų kalbos“,
savo ruožtu „tekstų lyginimas rodytų, jog versta iš:
St. Fr. Michalski. Czterdzieści pieśni Rigwedy. Kraków,
1912“6. Pasak Vytauto Kubiliaus, Maironis „Rigvedos“
himnus vertė „kaip poetinius kūrinius, peršokdamas neaiškias mitologines realijas ir mįslingas asociacijas“7.
Na, bent jau pateiktuose posmuose, kaip matyti, esmei
pernelyg nenusižengta. Be to, verta atsižvelgti ir į paties
Maironio prisipažintą gilesnį dėmesį tiek kalbos, tiek
mitologijos bendrybėms („Mūsų vargai“): Į eilę stok,
sena tauta! / Europai buvus kitada / Prieš turkus siena iš
granito! / Iš naujo auki pagarboj, / Kurios nepaprastoj
kalboj / Girdėtis atbalsiai sanskrito!8 Juolab V. Krėvės
redaguotame periodiniame leidinyje „Skaitymai“ 1923
metais: „Ne tik sanskritiškoje senovės indų kalboje,
bet ir jų mitologijoje stebėtinai daug panašumo su stabmeldišku lietuvių tikėjimu, kaip tai garbinime šventos ugnelės, Saulės-Surjos, Aušrinės ir kt. Jų šventose
giesmėse jauti lyg kažką artima, suprantama“9. Poeto
santykis su vedomis ir seniausia bei poetiškiausia iš jų,
„Rigveda“, anaiptol nebuvo paviršutiniškas ir atsitiktinis: senovės indų ugnies dievo vardo Agnis kilmininką
jis, pavyzdžiui, rašo ne Agnio, kaip dabar priimta, bet
Agniìs, šauksmininką – ne Agni, bet Agniì (228, 232),
kaip mūsų III linksniuotės ugnis, dantis, debesis ir t.t.;
taip pat ne Aditė, Aditės, Adite, bet Aditís, Aditiìs,
5. Žodžio dãkµa- vertimas „tiesa“ – perdėm sąlygiškas, nes tai itin
gausus reikšmių religinis terminas, ir siaurų ritualinių, ir platesnių
pasaulėžiūrinių. Savo šaknimi jis yra susijęs su „dešinės“ sąvoka
ir, kartu su žodžiu dãkµiËa- „dešinys“, giminiškas lietuvių žodžiui
dešinė,-ys. Dėl būdingos reikšmių raidos plg. ang. right „dešinys“ ir
„teisingas“, ru. прав(ый) „dešinys“ ir „teisus“ ir panašiai daugelyje
kalbų. Lietuvių dešinė irgi, beje, pavadinama tiesioji (LKŽ XVI:
195). Šiaip ar taip, čia šio žodžio vertimo tikslumas nėra esminis.
6. Zaborskaitė 1968: 438; žr. Irenos Slavinskaitės paaiškinimus:
Maironis 1988: 302. Ar ne Maironio vertimai bus padarę įtaką ir
S. Nėries kosmogoninių eilėraščių kai kuriems posmams: Takeliai
buvo nepraminti, / Vien daužės chaotinga jūra. / Kas pirmąją įdiegė
mintį? / Kas vardą pirmąjį sukūrė? (Nėris 1984 II, 126, 128).
7. Cit. iš: Maironis 1988: 303.
8. Iš: Zaborskaitė 2001: 751–752.
9. Iš: Zaborskaitė 1968: 438. Maironio atlikti „Rigvedos“ himnų vertimai norom nenorom prisidėjo ir prie šiuolaikinės lietuvių „mokslinės
mitologijos“: mat vedų pasaulio darnos, nakties dangaus bei vandenų
dievas VãruËas – gal sekant jau plintančia tuo metu per Vydūną, Joną
Šliūpą ir kitus lietuviška jo vardo interpretacija – čia virto Varūnu
(229–232). Ir štai Pranės Dundulienės pastangomis pastarųjų laikų
lietuvių mitologijoje atsiranda „jūroje gyvenusi ir Mėnulio permainų
deivė Varūna – dievo Bangpūčio motina“ (Dundulienė 1989: 35).
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Aditiì (230); ne Pradžapatis, Pradžapati, kaip dabar,
bet Pradžiapatís, Pradžiapatiì (234), o tai artimiau originalui (pastarojo vardo prajāpati- šaknies -j- irgi tariamas būtent minkštai [džia], o ne [dža]), taigi Maironis
bus kiek pasidomėjęs ir vedų kalbos gramatika.
Šiaip ar taip, pateiktieji „Rigvedos“ posmai yra ryškūs monoteizmo (ar veikiau henoteizmo) prado senojoje indų ir apskritai indoeuropiečių religijoje pavyzdžiai,
tuo atkreipę ne vieno religijotyrininko dėmesį, tarp jų
ir V. Toporovo su T. Jelizarenkova10. O štai XX a. pradžios indų filosofijos profesorius T. M. P. Mahadevanas
apskritai pabrėžia indiškąją vieno Dievo sampratą:
„Vyraujančios indų religinės-filosofinės minties srovės,
kaip sakyta, yra filosofinis monoteizmas ir dvasinis monizmas. Jų šaknys matyti jau vedų himnuose. Daugelio
dievų samprata negali ilgai tenkinti žmogaus proto. Vedų
rišiai kelia tokius klausimus kaip: ‘Kokiam gi Dievui
auką padėsim?’ (RV X.121.8) ir ‘Kas regėjo pirmą gimusį?’ (RV I.164.4). Himnuose ryškėja pastangos įvairius dievus suvesti į vienį. Maldos skiriamos ne tik įvairiems dievams skyrium, bet ir jiems visiems sykiu kaip
Visiems dievams (viśve-devās). Kai kurios būdingos
dievų ypatybės, kaip pasaulio sukūrimas bei viešpatavimas kūrinijai, abstrahuojamos ir savaime mena Dievą.
Iš čia tokios sąvokos kaip Viśvakarman ‘Visa-kūrėjas,
Visakūris’ ir Prajāpati ‘Gimusiųjų-patis, Būtybių viešpatis’. Viename ‘Rigvedos’ himne (III.55) pakartotinai
teigiama, jog didžioji dievų dievybė yra viena: mahad
devānām asuratvam ekam ‘didžioji dievų viešpatybė –
viena’. Kitoje žinomoje vietoje (RV I.164.46) sakoma:
‘Vieną esantį išminčiai daugeriopai vadina – Agniu,
Jama, Matarišvanu šaukia’. Pažymėtina, jog ši universalistinė nuostata tikėjime išliko per amžius kaip viena
iš būdingų hinduizmo ypatybių. Tai kaip tik tas filosofinis monoteizmas, kuris vedų religiją skiria nuo hebrajiškojo monoteizmo. Vedų monoteizmas iškeliamas
ne uždraudžiant visus kitus dievus vienintelio tautinio
dievo naudai – vedų išminčiai vieno Dievo sampratą
priėjo veikiau siekdami jų sandermės, įžvelgdami visų
Dievybės atžvilgių vieną bendrą pagrindą“11.
Reikia manyti, poetą-kunigą būtų itin pradžiuginusi žinia, kad ir senosios lietuvių religijos branduolyje
buvo vienas Dievas, būtent Dievas, beje, daug kuo labai panašus į krikščioniškąjį Dievą Tėvą, su kuriuo Jis,
įsigalėjus krikščionybei, ilgainiui sutapo.
Rasi poetas nujautė tą stebuklingą bendrą pagrindą,
tą išganingąją žemę, kurioje krikščionybė ir lietuviškoji dvasia nebėra du skirtingi, priešingi, nesutaikomi
dalykai, o remiasi viena ir ta pačia, giliau visų skirtybių
šaknijančia, virš visų skirtybių iškilusia Dievo meile.
10. Елизаренкова, Топоров 1987: 58 ir aplinkui.
11. CHI I: 166–167, panašiai pasisako kiti indų mokslininkai: 203,
338–339.

§13. Dievo teismas
1324 m. būtent Dievo garbinimą, kaip senosios
lietuvių religijos branduolį, aiškiai pabrėžė karalius
(rex)12 Gediminas savo kreipimesi į popiežių per šio
legatus: …nos colimus deum secundum ritum nostrum,
et omnes habemus unum deum „mes garbiname Dievą
pagal savo apeigas, ir visi turime vieną Dievą“13.
Dievo garbinimą tiesiai šviesiai mini Enėjo Silvijaus
Pikolominio 1477 m. perpasakota XIV a. pabaigoje–
XV a. pradžioje Lietuvoje krikščionybę skleidusio misionieriaus Jeronimo Prahiškio žinia apie tai, kaip jis
ėmėsi kirsti Lietuvoje šventąsias giraites ir vieną jau
buvo iškirtęs: Erant in ea regione plures syluae pari religione sacrae, ad quas dum Hieronymus amputandas
pergit, mulierum ingens numerus plorans atque eiulans,
Vitoldum adit, sacrum lucum succisum quaeritur, et domum D e i ademptam, in qua diuinam opem petere
consuessent, inde pluuias, inde soles obtinuisse, nescire iam quo loco D e u m quaerant, cui domicilium abstulerint „Buvo šiame krašte labai daug miškų, tokių pat
šventų, kuriuos Jeronimui prieš iškertant, būrys moterų
raudodamos ir aimanuodamos atėjo pas Vytautą pasiskųsti dėl iškirsto švento miškelio ir atimtų iš D i e v o
namų, kuriuose jos papratusios melsti dieviškos pagalbos tai lietų, tai saulę sulaikyti, o dabar nebežinančios,
kur reikėsią ieškoti D i e v o, iš kurio atimtas būstas“14.
Čia tiesiai šviesiai pasakyta, kad šventoji giraitė buvo
Dievo namai, taigi šventovė, kurioje garbintas Dievas.
XVI a. III dešimtmečio „Bychovco kronika“, arba
„Lietuvos metraštis“, pateikdamas Šventaragio legendą, apie lietuvius (rusėnų kalba) vėlgi sako: wiru tuiu
mili, iż sudny deń mił byty, y tak znamenali sobi, iż by
bog mił pryty y sedity na hory wysokoy y sudyty żywych
y mertwych… A tak aczkolwiek pohany byli, a wżdy potom sobi znamenali y w boha odoho wiryli, iż sudny
deń mieł byty, y wiryli w z mertwych wstanie y odnoho
boha, kotory sudył żywych y mertwych „laikėsi tikėjimo, kad būsianti t e i s m o d i e n a, ir vaizdavosi,
kad ateisiąs D i e v a s ir, sėdėdamas ant aukšto kalno, t e i s i ą s gyvuosius bei mirusiuosius… Ir nors
buvo pagonys, bet visuomet taip vaizdavosi ir v i e n ą
D i e v ą tikėjo, ir kad būsianti t e i s m o d i e n a,
ir tikėjo mirusiųjų prisikėlimą ir v i e n ą D i e v ą,
t e i s i a n t į gyvuosius ir mirusiuosius“15.
Apie vieną Dievą ir būtent Dievo garbinimą senojoje lietuvių tradicijoje esama ir daugiau šaltinių, kurių
12. Būtent karalius, plačiau apie tai žr. Razauskas 2014: 75–80.
13. BRMŠ I: 390.
14. BRMŠ I: 592, vertimas mano, tik iš dalies prisilaikant Eugenijos
Ulčinaitės pernelyg netikslaus, o vietomis tiesiog klaidingo vertimo.
15. BRMŠ II: 373–374, plg. 381.
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visų čia nėra galimybės suminėti ir aptarti16. Dabar atkreipkime dėmesį į tai, kad „Lietuvos metraštis“ kalba – tiesiog primygtinai, kone įkyriai – ne tik apie vieną
Dievą, bet ir apie senovės lietuvių tikėtą būsimą Dievo
teismą, kuriame bus teisiami gyvieji ir mirusieji, taigi
esmiškai Paskutinį teismą. Prieš abejojant šia žinia ar
skubant tokį tikėjimą paskelbti esant perimtą iš krikščionybės, reikia turėti omeny, kad mirusiųjų teismas
šiaip jau žinomas daugelyje senųjų tradicijų. Iš ryškiausių pavyzdžių paminėtina Senovės Egipto vadinamoji
„Mirusiųjų knyga“, kur nuolat kalbama apie mirusiojo
sielos teismą sveriant ją ant Tiesos (maat) svarstyklių;
taip pat Senovės Irano tradicija, kurioje mirusiojo teismas perteiktas kitu – siauro tilto įvaizdžiu, per kurį į
rojų pereiti gali tik teisiojo siela, o nusidėjėlio – nukrenta pragaro prarajon (labai panašūs, kone žodis
žodin, vaizdiniai, beje, žinomi lietuvių tautosakoje)17.
Negana to, mirusiųjų prisikėlimas pasaulio pabaigoje –
irgi būtent iranėniškos kilmės vaizdinys, senovės žydų
perimtas kaip tik iš persų18. Visa tai sudaro lyginamąjį
kontekstą, kuriame Paskutinio teismo diena, net jei pati
sąvoka metraštininko ir būtų kažkiek neišvengiamai
sukrikščioninta, senovės lietuvių religijoje nėra toks
jau stebėtinas ar neįmanomas dalykas.
Šiaip ar taip, minėtame Maironio posme ji irgi gali
būti priskirta prie senosios, praamžės tradicijos vaizdinių, ypač kad pasitaiko būtent tokius vaizdinius aiškiai
menančiame kita dingstimi jau aptartame (§919) eilėraštyje „Oi neverk, matušėle!“, paskutiniame jo posme:
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
Lauks t e i s m o d i e n o s paskutinės! (112)

§14. Dievo karys
Daugelio senųjų tradicijų požiūriu, pomirtinis likimas bent iš dalies priklauso ir nuo pačios mirties, nuo
to, kaip, kokiomis aplinkybėmis – o iš esmės, matyt, kokios dvasios būsenos būdamas – žmogus miršta. Taigi
būsimąjį „Dievo teismo“ sprendimą jis kažkiek gali paveikti pasirinkdamas mirties būdą; su tuo susijusi plačiai
žinoma „geros“ ir „blogos“ mirties samprata. O vienas
iš patikimiausių būdų „gerai numirti“ – tai žūti mūšyje.
Kad mūšyje žuvusio kario siela yra išgelbėta,
nuo senų senovės tikėta visame pasaulyje. Štai seno16. Iš dalies apie tai jau rašyta, nors, deja, kol kas tik labai trumpai:
Razauskas 2012: 22–24.
17. Apie tai jau šiek tiek rašyta: Razauskas 2003, 42–45; Razauskas 2004a,
35–38.
18. Zaehner 2003: 58, 316–317.
19. Razauskas 2013a: 15.
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vės Indų „Pančatantroje“ (posmas 308) sakoma: „Ne
taip lengvai dangaus ištroškę laimi / Pasaulius tuos
vien lankymu šventovių / Ar kūno savo tramdymu
griežčiausiu, / Ar net brangiausių dovanų šimtais. /
Akimirksniu tenai pateks narsuoliai, / Kurie kovoj gyvybę paaukos“20. Tikėta tuo ir Senovės Graikijoje21.
Antai Platonas („Valstybė“ 468.e–469.b) apie tuos,
„kurie garbingai žuvo žygyje“, kalba kaip apie „palaimintus dieviškus žmones“22. Tikėta tuo ir Okeanijoje,
Naujojoje Gvinėjoje, ir Šiaurės bei Vidurio Amerikoje,
ir islamo šalyse bei viduramžių Europoje23.
Viduramžių Europoje, prieš priimdami krikščionybę, itin tuo garsėjo skandinavai24. „Jaunesniojoje
Edoje“ tiesiog sakoma, kad Odinas „dar vadinamas Kritusiųjų Tėvu, nes visi, kas krito mūšyje, – jo
įsūniai“25. „Poetinėje Edoje“ („Grymnio eilės“ 8) apie
Odino mirusiųjų pilį Valhalą pasakojama: „Auksu ten
tviska Valhalos rūmai. Hroftas [Odinas] kas dieną ten
kviečia būrius tų, kurie žuvę nuo ginklo“26, kur jie toliau ištisai kaunasi, puotauja ir linksminasi, laukdami
lemiamų kautynių su blogio jėgomis pasaulio pabaigoje. Tačiau dažniausiai Odinas žuvusiuosius mūšyje
parsiveda ne pats, bet pasiunčia dangiškąsias mergeles
valkirjas, s. isl. vns. valkyrja, pažodžiui „žuvusiųjų
parinkėja“27. „Odinas siunčia jas į visas kautynes, jos
parenka tuos, kurie turės kristi“28.
Nuo „pagonių“ skandinavų tuo neatsiliko ir teutonų
riteriai krikščionys, dar neužmiršę savo senosios germanų tradicijos. Mums ypač artimame kontekste apie
tai kalba Petras Dusburgietis XIV a. III dešimtmečio
„Prūsijos kronikoje“, kur nesyk pasakojama, kaip kovose su lietuviais žuvusių kryžiuočių sielos einančios tiesiai
į dangų, o pakviečia ir palydi jas ten Mergelė Marija, padedama kažkokių kitų „mergelių“. Pavyzdžiui (III.41),
vienas sužeistas riteris atsisakė būti išgabentas iš mūšio
lauko ir gydomas, o paklaustas, kodėl, atsakė, kad mūšio dieną „švenčiausioji Mergelė Marija, eidama paskui
dvi mergeles su degančiomis žvakėmis, smilkinusi visus
žuvusiuosius smilkytuvu, o priėjusi prie jo ir pastebėjusi
jį dar gyvą, tarusi: ‘Trečią dieną mirsi ir džiaukis, kad
tavo siela kaip ir kitos žuvusiųjų sielos nuskris į amžinas
linksmybes’“; arba štai (III. 86) viena vokietė vienuolė esą patyrusi regėjimą, kuriame „matė brolius bei jų
ginklanešius kovojančius su netikėliais ir žūstančius ir
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pančatantra 1990: 93.
Bremmer 1987: 105.
Platonas 1981: 194.
Eliade 1974: 137; Leeuw 1963: 325; Malinowski 1948: 132;
Тайлор 1898: 299.
Davidson 1990: 149–150.
МЭ: 39.
PE: 109.
VrAEW: 641; Davidson 1990: 61–65; PE: 23; Lecouteux 2006: 225
ir kt.
МЭ: 56.

Dainius RAZAUSKAS. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §12–14, 20, 29–31, 37

jų sielas angelų nešamas į dangų“; dar (III.87): „Visai
tokį pat regėjimą yra matęs Prūsijos žemėje vienas kaimo kūlikas, paprastas, tiesus ir dievobaimingas vyras.
Kai jis stovėjo prie savo namo durų, aiškiai matė ore
brolius kovojančius su lietuviais ir, sušaukęs savo šeimyną, tarė: ‘Argi nematote, kaip mūsų valdovai broliai
grumiasi su netikėliais? Šit bėga prūsai, bėga Livonijos
žmonės, šit broliai ir kai kurie kiti, iš visų pusių priešo
apsupti, tvirtai laikosi ir narsiai ginasi, vaje, šit jie žūsta,
dabar matau švenčiausiąją mergelę Mariją, šventąsias
mergeles ir Dievo angelus, kylančius su jų sielomis į
dangų’“; taigi, daro išvadą autorius, „visos sielos, kurių
kūnai krito tame Kuršo mūšyje, buvusios išganytos“29.
Čia dangiškosios „šventosios mergelės“ ir „angelai“ aiškiai eina senųjų valkirjų pareigas.
Labai panašius vaizdinius pateikia XX a. pirmoje
pusėje užrašyta latvių daina, kurioje kario sielą pas
Dievą neša Šventoji Mara, iš dalies menanti krikščionišką mergelę Mariją, iš dalies – pačią įasmenintą Mirtį
(Marą, Morę): Svētā Māra ceļu tek / Basajām kājiņām,
/ Rokā nesa Dieviņam / Karavīra dvēselīti „Šventoji
Mara keliu bėga / Basomis kojelėmis, / Rankoje neša
Dievuliui / Kareivio sielelę“30.
Pasak rusų priežodžio: Смерть в бою – дело Божие
„Mirti mūšyje – dieviškas dalykas“ ar „Dievo reikalas“31.
Žemaičių dainoje iš Simono Daukanto rinkinio
irgi sakoma, jog Per vainą mirus, ir Dievui geras32.
Kitoje lietuvių dainoje, 1914 m. užrašytoje Žiaukose,
Klaipėdos r., apie mūšyje žuvusius kareivius kalbama taip: Visi lavonai / Ten gul ant žemės, / Dūšelės – į
šviesybę. […] Ten į šviesybę, / Ten į aukštybę / Mes
visi susistosim. // Po sunkios kovos, / Po didžių vargų, /
Dabar linksmiau giedosim33.
Dėl viso to paminėtinas dar vienas posmas, trečiasis, iš ką tik minėto Maironio eilėraščio „Oi neverk,
matušėle!“:
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam Dangaus angelai
Vainiką iš diemantų pina. (112)
B. Speičytės nuomone, čia „žuvusieji už tėvynę
sulaukia krikščioniško atpildo“34. Tačiau pažymėtina,
jog kalbama apie „mūsų pulkus“ – ne kryžiuočių. Tad
ir vaizdinys apie žuvusiajam danguje pinamą vainiką
turėtų būti siejamas būtent su mūsų senąja tradicija.
Krikščioniškai čia, tiesą sakant, skamba tik „angelai“,
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dusburgietis 1985: 113–114, 144, žr. 27.
Kursīte 1996: 262.
ДлПРН: 215.
DkŽT I: 307, Nr. 311.
Balys 1948 I: 155, Nr. 59.
Speičytė 2012: 84.

bet ir jie rasi pasirodo tik kaip tam tikras „sutartinis
ženklas“, leidžiantis savosios senosios tradicijos išvis
neskirti nuo krikščioniškosios (šįsyk nė nekalbant apie
tai, kad ir Senajame Testamente, o paskui krikščionybėje angelai atsirado ne be Senovės Irano įtakos).

§20. Užmirusieji ir atsiminę
Kita dingstimi jau kalbėta (§1935) apie plačiai žinomą, archetipinę „mirties miego“ metaforą Maironio
poezijoje. Tačiau tiek miegas, tiek mirtis pirmiausia yra
užsimiršimas bei užmarštis. Štai indų vedantos požiūriu, paremtu reinkarnacija, „vos tik gyvą būtybę (jīva-)
apima miegas, visa, ką ji regėjo ovyje, užleidžia vietą
sapnams, kad juose vėl atsigamintų, kas anksčiau patirta,
arba sąmonė visai apsiniaukia, ir suvis išnyksta bet koks
patyrimas. Panašiai bet koks patyrimas prarandamas, ir
sąmonė visiškai užsimiršta, kai gyva būtybė nualpsta
prieš mirdama. Tai ir yra mirtis. Kai sąmonė vėl imasi
naujais deriniais atgaminti senus patyrimus, tai vadinama gimimu“36. Galima atkreipti dėmesį į tai, kad lie.
mirti tiesiog turi reikšmę „netekti sąmonės, alpti, apmirti“, atitinkamai ap-mirti reiškia „netekti sąmonės, apalpti“, už-mirti – „apalpti“37. Savo ruožtu są-mon-ė ir atmin-tis yra vienos šaknies žodžiai, pabrėžiantys vienos
ir tos pat esmės du skirtingus atžvilgius. Užtat už-marinti
„padaryti negyvą“ savaime turi ir reikšmę „priversti užmiršti“, kaip galima spręsti iš tarpukario Vilniaus krašto
tautosakos pateikėjos, 83 metų aklos senutės Kristinos
Skrebutėnienės pasakymo: Mokėjau daug dainų, vargas
užmarino, bet dar kur kiek ir prisimenu38. Taigi asmuo iš
tikrųjų miršta tada, kai visiškai praranda sąmonę ir galutinai užsi-miršta, o sąmonę atgavęs – atgimsta, bet jeigu
taip nieko ir nebeprisimena, tai atgimsta jau kitas žmogus. Šiuo požiūriu, mes išties tarsi numirštame kasnakt
užmigdami ir kasryt tarsi atgimstame, ir jeigu vienąsyk
nubudę nebeprisimintume, ką vakar veikėme ir kas esame, būtume visai kaip ką tik gimęs vaikas.
Visai kitame kontekste – įvairių pasaulio tautų iniciacijos papročiuose Mirčia Eliadė (Mircea Eliade) aptinka,
jog ir čia, šiaip ar taip, „užmiršimas simbolizuoja mirtį“39.
Žinoma, ateina į galvą ir antikinė mirusiųjų pasaulio upė Leta (gr. L$qh, pažodžiui „užmarštis“), kurios
vandens paragavę mirusieji užmiršta savo buvusį gyvenimą – ir esmiškai kaip tik tuomet dvasiškai miršta.
Vladimiras Toporovas apibendrina: „Atminties priešybė
yra Užmarštis, įkūnyta negyvojo vandens, atimančio
atmintį bei sąmonę ir susijusio su mirusiųjų karalyste.
35.
36.
37.
38.
39.

Razauskas 2013a: 19–20.
ABD: 18.
LKŽ VIII: 270–271, 274.
LKŽ VII: 862; Balys 1938: viii.
Eliade 1975: 115; Элиаде 1999: 85.
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Plg. Mnemos&nh [Mnemosinė, suasmeninta „Atmintis“]:
L$qh [„Užmarštis“]. Atsižvelgiant į atminties charakteristiką àq@natos phg$ ‘nemirtingumo šaltinis’, atmintis ir užmarštis tarpusavy sutinka kaip gyvenimas
ir mirtis“40. Panašią užmaršties upę mirusiųjų pasaulyje turi rusų mitologija, ji čia irgi vadinama atitinkamai:
Забыть-река „Užmiršt-upė“41. Verta atkreipti dėmesį ir
į patį rusų žodį за-быть „užmiršti“, sudarytą iš priešdėlio за- „už-“ ir veiksmažodžio быть „būti“42 ir, vadinasi, savaime nurodantį į užmaršties ir nebūties sutapimą;
dar plg. atitinkamus daiktavardžius бытиé „būtis“ ir забытиé „užmarštis“, pažodžiui – „už-būtis“.
Lygiai taip pat lietuvių kalboje nu-būti gali reikšti ir
„atsikratyti, išgyvendinti“, kraštutiniu atveju tiesiog užmušant, pavyzdžiui: Broliai mislija, kaip savo jaunesnį
brolį nuo žemės nubūti (Mielagėnai, Ignalinos r.) – ir
būtent „pamiršti“: Nubūn per ilgą laiką vaikas motyną
(Šatės, Skuodo r.); Taip negaliu nubūti to savo nabašninko, nors kažin ką daryk (Surviliškis, Kėdainių r.);
Duktė jau galėjo ir nusibūti tėvo – seniai miręs (ten
pat); atitinkamai už-būti turi reikšmę „užmiršti“: Iki
užbūsiu, tai vis bus gaila man tų vaikų (Griškabūdis,
Šakių r.)43. Taigi užmarštis yra „už-būtis“.
Tik čia reikia turėti omeny, jog dvasinę mirtį užmarštis reiškia tiek tuo atveju, kai atmintį praranda pats
mirusysis (kaip priežodyje: Numirsime, viską užmiršime44), tiek tuo, kai jis šiame pasaulyje užmirštamas
gyvųjų. Justinas Kubilius cituoja Stasės LygutaitėsBucevičienės eilutę: Ar ne tas pats – ar užmirštas, ar
miręs, o paskui dar Alfonso Maldonio žodžiais patikslina, jog užmarštis – antroji mirusiųjų mirtis45.
Galima atkreipti dėmesį ir į tai, kad veiksmažodžių mirti ir miršti „neišlaikyti atmintyje, neprisiminti;
nykti iš atminties“ esamojo laiko lytys mirštu, miršti
ir miršta, atitinkamai dgs., esmiškai sutampa (išskyrus
nebent kai kurias priegaides), pavyzdžiui: Gerai, kad
nemirštat, atvažiuokit dažniau (Marijampolis, Vilniaus
r.); Dabar daug žodžių išsimiršta (Salakas, Zarasų r.);
Ir karvė, kol numiršta veršį, bliauna (Skaudvilė,
Taragės r.); Ta daina, kur užmi»štama, tai ta n e g y v a,
o kur neužmi»štama, tai ta g y v a (Jurbarkas) ir pan.;
o štai dažninis mirštinėti reiškia būtent „mirti“: Žmonys
mirštinėja po biškį (iš A. Juškos žodyno)46.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Топоров 1973: 116; žr. Watkins 1995: 282, 283; Eliade 1975: 121.
Успенский 1982: 56; Левкиевская 2002: 173.
ФсЭСРЯ II: 71; ЧрнИЭС I: 129.
LKŽ I: 1219, 1221.
LTs V: 93, Nr. 298.
Kubilius 2011: 129, 149.
LKŽ VIII: 267–269. Be iškalbingo sąskambio, galima būtų kelti
klausimą ir apie etimologinį ryšį tarp veiksmažodžių mirti ir miršti,
taip pat tarp atitinkamų ide. šaknų *mer- „mirti“ ir *mer-s- „apleisti
dėmesiu, užmiršti“ (PkIEW: 735 ir 737), pastarąją suprantant tiesiog
kaip formantu -s- išplėstą pirmąją. (Kitu atžvilgiu apie visa tai jau
šiek tiek kalbėta: Razauskas 2000: 135–156.)
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Prisiminkime kitu atžvilgiu jau aptartą (§1047)
Maironio posmą – „Tu girele, tu žalioji“ pirmąjį:
Tu girele, tu žalioji,
Tu, kurią laikai išgriovė,
Tu, lietuvi, kurs vaitoji…
Jūs u ž m i r š t u m ė t senovę! (101)
Užmirštumėt senovę – ir ji mirtų; užmirštumėt senovę – ir patys mirtumėt. Mirtumėt kaip tauta, kaip
bendruomenė. V. Toporovas, kalbėdamas apie kolektyvinę tradicijos atmintį, atitinkamai perfrazuoja savo
ką tik pateiktus žodžius: „Sugebėjimas vaizduote įsismelkti į praeitį, į temps d’origine [pradžios laikus],
būdingas poetui. Su juo yra susijusi atminties funkcija,
taip pat regėjimas to, kas neregima, nepasiekiama kitiems – tiek praeityje, tiek dabartyje, tiek ateityje (plg.
Hesiodo „Teogoniją“ 32, 38 […]). Poetas – sudievintos
atminties nešėjas iškyla kaip viso kolektyvo tradicijos
sergėtojas. Atminties priešybė yra Užmarštis, įkūnyta
negyvojo vandens, atimančio atmintį bei sąmonę ir
susijusio su mirusiųjų karalyste. Mnemos&nh – tai gyvybės, nemirtingumo šaltinis (àq@natos phg$), o jos
priešybė Leta (L$qh) – mirtis“48.
Savo ruožtu prisiminta senovė, praeitis, nubudusi
tautos atmintis reiškia jos prisikėlimą ir gyvenimą. Ir
vienąsyk, poeto žodžiais (to pat eilėraščio paskutinis
posmas),
Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią p r a e i t į a t m i n ę;
Pagimdys vargai galiūnus,
Ugnimi uždegs krūtinę! (101)
Nes ne iš kur kitur – iš praeities mes stiprybę semiam. Iš praamžės dvasinės tradicijos, kurią pašauktasis dainius įkvėpimo dėka atmena ir nuolat kuo įvairiausiais būdais mums primena bei mįslingai užmena.

§29. Sapnų užsupti
Ne mažiau gili – į pačią esmę yra sapnų prigimties
įžvalga eilėraščio „Ar aš kaltas“ paskutiniame posme
(kitu atžvilgiu jau aptartas §2849):
N e b e s u p u s i aukso s a p n a i s,
Jau verčiau tegu audra užkauks
Ir, prašnekus žaibais-milžinais,
Ji kaip vyrą į kovą pašauks! (62)
47. Razauskas 2013a: 16.
48. Елизаренкова, Топоров 1979, 80.
49. Razauskas 2013a: 21–22.

Dainius RAZAUSKAS. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §12–14, 20, 29–31, 37

Čia lyg nejučia sugretinti daiktavardis sapnas ir
veiksmažodis supti. Pastarasis šiaip jau turi dvi susijusias reikšmes – „versti svyruoti, siūbuoti, linguoti“ ir
„siausti, gaubti“50, nesunkiai suvedamas į vieną pirminę.
K. Būgos žodžiais: „Reikšmė ‘siausti, gaubti’ išsirutuliojo iš reikšmės ‘mėtyti’, plg. ‘užsimesk’ kailinius = apsi-supk, užsisupk kailiniais“, taigi „reikšmė ‘versti svyruoti, siūbuoti, linguoti’ išsirutuliojo iš ‘mėtyti, mėčioti
(aukštyn)’, o reikšmė ‘siausti, gaubti’ – iš ‘užmesti’“51.
Kuria iš reikšmių supti pavartotas Maironio eilutėje,
nėra visai aišku: galima ir „įsupti į aukso sapnus“, ir
„aukso sapnais sūpuoti“.
Dalykas tas, kad indoeuropiečių prokalbėje abiejų
žodžių – sapnas ir supti – šaknys formaliai sutampa: tai
*sÙep- / *sup- „miegoti“ (*sÙopnos, *supnos „miegas,
sapnas“) ir *sÙep- / *sup- „mėtyti, švaistyti, blaškyti,
žarstyti“52. Šiaip jau nėra kliūčių – nei formalių, nei
semantinių – šias dvi šaknis tapatinti ir sujungti į vieną šaknį ide. *sÙep- / *sup- „mėtyti, švaistyti, blaškyti,
žarstyti, siūbuoti, supti“ > „miegoti, sapnuoti“, „miegą,
sapną“ suprantant kaip „(už)supimą, (už)sūpavimą“.
Pavyzdžių tokiam reikšmių ryšiui lietuvių kalboje apstu: S u p k kūdikį, jau akis blando, pusmirkos akys,
tuo u ž m i g s (iš A. Juškos žodyno); U ž m i k, užmik,
vaikeli, s ū p u o s vėjužio dainos (S. Nėris) ir t.t.; dar
plg. suptinė „lopšinė“ ir kt.53 Atsižvelgiant į reguliarų
reikšmių „sapnas“ ir „svajonė“ sąryšį (kaip žodžiuose
la. sapnis, ang. dream ir kt.), reikia pasakyti, jog būtent šitaip semantiškai yra grindžiami lietuvių žodžiai
svajonė, svajoti – bendros pirminės šaknies su svaidyti,
siūbuoti, siūruoti, svyruoti54 ir su teberyškia pirmine
reikšme „supti, sūpuoti, siūbuoti, svyruoti“, atpažįstama iš tokių pavyzdžių kaip: Štai debesys juosvi jau
dangų aptraukė, ir vėjas pradėjo svajot (iš „Tėvynės
sargo“ 1899 m. Nr. 3); Išgveręs tekinis svajo[ja] (Šatės,
Skuodo r.); Svajojau po visą vieškelį iš vieno pašalio į
kitą (ten pat) ir t.t.55
Giliõs Maironio nuojautos, poeziją siaurąja prasme
pranokstančio „poetinio žinojimo“ eilinis pavyzdys.
Nors Maironis šiuo atžvilgiu ne vienintelis – štai
Salomėjos Nėries eilutės: Vakaro smuiko mylimos dainos / S a p n a i s s ū p u o j a ilgas naktis…; Saulę
s a p n u o d a m o s, s u p a s i šakos; O leisk, tegu
s u p a dar s a p n a s gražusis… O leisk, tegu s u p a
tas s a p n a s saldusis…; Lekiame laisvi, sparnuoti,
/ Meilės s a p n o s u p a m i; iš dienoraščių: Mano
50. LKŽ XIV: 200–201.
51. BūgaR II: 610–611.
52. PkIEW: 1048–1049; žr. FrLEW: 762 ir 943–944; KrLEV II: 154–155
ir 366–367; ФсЭСРЯ III: 716–717 ir 818 ir kt.
53. LKŽ XIV: 201–205.
54. BūgaR I: 317–318; FrLEW: 948.
55. LKŽ XIV: 270. Apie tai jau šiek tiek rašyta kituose skirtinguose
kontekstuose: Разаускас 2002: 309–310; Razauskas 2004a: 48.

gyvenimas – s a p n ų laivelis, meilės bangų s u p a m a s; V. Mykolaičio-Putino: Žvaigždė tad, įspindus
pro langą, / S v a j o n ė m i s s u p a mane / Ir laimėn
pradengia man angą, / Lyg būčiau žavingam s a p n e;
Brazdžionio: Dabartis kaip baltas s a p n a s / Tavo
širdį s u p a56 ir t. t.

§30. Pasaulio sapnas
Požiūrio į visą pasaulį kaip kosminį „sapną“ užuomina pasirodo Maironio eilėraščio „Poeta“ antrajame
posme:
Nebuvo žodžių nei dejonės;
Nebiro ašaros, oi ne!
Tiktai p a s a u l i s ir jo žmonės
Išrodė kaip sapnų s a p n e! (56)
O iš dalies ir eilėraščio „Kam širdį davei“ trečiajame, paskutiniame posme:
Išplėšk man širdį kruvinai,
Kad jos negundintų ta ž e m ė,
Kur vienos kovos, k u r s a p n a i
Galų gale tik kančią lemia. (88)
Požiūris irgi didžiai tradicinis, jo apraiškų galima
aptikti visame pasaulyje nuo seniausių laikų, pradedant
paprasčiausiais palyginimais ir baigiant giliausiais metafiziniais mokymais. Žinomas jis ir lietuviams, lydi
mus nuo pirmųjų lietuvių literatūros veikalų. Turėdami
omeny įprastą žmogaus gyvenimo tarpsnių tapatinimą
su metų laikais (vaikystė – pavasaris, senatvė – ruduo,
o visas brandus gyvenimas – vasara), tokį požiūrį aptinkame Donelaičio „Metuose“ („Rudenio gėrybės“
25–27): Lyg kaip sapnas koks, kurį miegodami matom, /
Ogi pabudę jo po tam trumpai paminėjam, / Lygiai taip
prašoko mums su vasara džiaugsmas57. Vilius Kalvaitis
savo sudarytame dainų rinkinyje pateikia „laumių giedojimą“ iš Vydūno (R. Mano slapyvardžiu) dramos
„Išsiilgimas pasekėjo“: Sapnas musų gyvastis, / Sapnas
visas buvis…58 Ir t. t. (Gal skaitytojas tai pastebėjo ir ką
tik minėtose Brazdžionio eilutėse: D a b a r t i s kaip
baltas s a p n a s / Tavo širdį supa 59.)
56. Nėris 1984 I: 31, 34, 230, 329; III: 203; Putinas 1982: 13;
Brazdžionis 1989: 228.
57. Donelaitis 1994: 70.
58. KlvD: 354–355, Nr. 181.
59. „Pasaulio sapno“ užuominų Brazdžionio eilėse galima aptikti ir
daugiau: Jei gyvenimas sapnas… ir vėlei / Reiks pabust ir gyvent ne
sapne… Kas užmigdė mane šiam pasauly; Pro milžinų kapus, kur
ūkanos tedūli, / Kur ši diena greičiau nei sapnas sudūlės; dar: Mes
regėjom, kaip jų žemės sapnas nyko / Ir kaip jie rado čia amžinus
namus (Brazdžionis 1989: 147, 202, 244) ir pan.
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Įdomu, kad viena iš lietuvių kosmogoninių sakmių
kaip tik teigia pasaulį buvus sukurtą Dievui miegant.
Sakoma, jog pradžioje nebuvo nieko, tik vanduo; tuomet Dievas sumanė sutverti pasaulį, pasiuntė velnią į
vandenų dugną parnešti žemių, o kai tas galiausiai parnešė, nulipdė iš jų salelę. Tada, pagal bene pilniausią
ir iškalbingiausią iš šešių žinomų sakmės variantų, užrašytą 1957 m. Pikčiūnuose, Utenos r., Dievas išlipo
ant salelės, atsigulė ir u ž m i g o, o velnias miegoti
negali. Kaip čia nusikračius tuo Dievu, – vis galvojo
jisai. Tada jau vienas liktų viešpačiu pasaulyje. Ir nutarė Dievą prigirdyti. Nutvėręs jį m i e g a n t į, ėmė
tempti prie kranto už kojų. Bet krantas vis tolyn ir tolyn slenka. Tada velnias ėmė tempti priešingon pusėn
į kitą krantą. Bet ir tasai tolo ir plėtėsi. Taip velnias
tąsė m i e g a n t į Dievą už kojų po salą ir pagaliau
pastebėjo, kad sala jau nebe sala, o be galo be krašto
didelis žemės plotas. Pagaliau nubudo Dievas ir, pamatęs velnio piktus kėslus, nugramzdino jį pragaran, o
žemėn paleido gyventi žmogų60.
Dar vienas ne mažiau iškalbingas variantas iš
Salako, Zarasų r., girdėtas 1941 m.: „Kadu tversi
žemį?“ – klausia velnias Dievų. „Tai do pirma pamiegosiu“, – atsakė Dievas. Ir atsigula Dievas p a m i e g o t. Tai duok dabar velnias Dievų nuneš ir nuskundins. Neša neša ir vis niekaip negali prieit velnias undenia. Privarga ir padeja Dievų, – pasislės. Tam karti
Dievas nubunda. „Kadu tversi žemį?“ – vėl klausia
velnias. „J a u s u t v e r i a u“, – tas atsake. Pirma
buva visur unduo ir unduo, o žemės buva suvis nedaug.
A tadu kai velnias bega su Dievu, tai Dievas jau sutvera visų žemį…61
Taigi pasaulis atsirado Dievui miegant. Atsitraukus
nuo buitiškos mitinio pasakojimo faktūros, galima
numanyti, kad pasaulis atsirado būtent kaip velnio išplėtotas Dievo sapnas, o tokia išvada šiaip jau visai
sutinka su kai kurių kitų, „aukštųjų“ metafizinių tradicijų aiškinimais (Rytuose – visų pirma hindų vedantos, Vakaruose – kai kurių gnostikų ir kt.). Vydūno žodžiais, „grįžimas žemesnės srities į aukštesnę prilygsta
atsigavimui, pabudimui, grįžimui į gyvesnį gyvumą.
Visumos įsikūrimui esant lyg dvasios įmigimui“62.
Kitaip tariant, pasaulio sū(si)kūrimas yra tarsi įmigimas į sapną, iš kurio nubusti ir taip sugrįžti į tikrąjį
Save – esminis žmogaus pašaukimas pasaulyje.
Vargu ar Maironį galima „kaltinti“ tokiomis sąsajomis. Tačiau vėlgi negalima nepastebėti būdingos jam
nuojautos, „poetinio žinojimo“, paliekančio savotiškas
„rodykles“ minčiai sugrįžti tradicijon.
60. VlKAŽ: 18: Nr. 11; plačiau apie visa tai neseniai rašyta:
Razauskas 2012b, 81–97.
61. Racėnaitė 2013: 115–116.
62. Vydūnas 1990: 43.
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§31. Plati žemė
Pateiktoji lietuvių kosmogoninė sakmė įdomi ir dar
kai kuo – būtent žemės „plėtimo“ ir galiausiai didelio
išplėstos „žemės ploto“ vaizdiniais: …Tada velnias
ėmė tempti priešingon pusėn į kitą krantą. Bet ir tasai
tolo ir p l ė t ė s i. Taip velnias tąsė miegantį Dievą už
kojų po salą ir pagaliau pastebėjo, kad sala jau nebe
sala, o be galo be krašto didelis ž e m ė s p l o t a s.
O žemė būdingai yra „plati“. Pavyzdžiui, mįslėse
(žinomose pradedant XVIII a.): Pati p l a t i, pats dar
platesnis, sūnus sukčius, duktė akla = ž e m ė, dangus, vėjas, naktis63; Aš pats, pati p l a t i, sūnus greitas, duktė akla = dangus, ž e m ė, vėjas, naktis64. Dar
ryškiau latvių: Augsts tēvs, p l a t a māte, traks dēls,
akla meita „Aukštas tėvas, plati motina, patrakęs sūnus, akla duktė“ = debess, z e m e, vējš, nakts „dangus, žemė, vėjas, naktis“; Augsts tēvs, p l a t a māte,
skaista meita, traks znots „Aukštas tėvas, plati motina,
skaisti duktė, patrakęs žentas“ = debess, z e m e, saule, vējš „dangus, žemė, saulė, vėjas“; P l a t a māte,
augsts tēvs „Plati motina, aukštas tėvas“ = debess un
z e m e „dangus ir žemė“65.
Visai tokius pat žemės išplėtimo vaizdinius aptinkame senovės indų kosmogonijoje, kaip ją pateikia
„Rigveda“. Pavyzdžiui, I.103.2 apie Indrą: sã dhārayat
p ° t h i v ê m p a p r ã t h a c ca „jis suturėjo ž e m ę
ir i š p l ė t ė“; II.15.2 vėl: sã dhārayad p ° t h i v ê m
p a p r ã t h a c ca „jis suturėjo ž e m ę ir i š p l ė t ė“. Savo ruožtu žemė čia irgi yra būdingai „plati“, pavyzdžiui, I.67.5: ajó nã k µ ô m dādhãra p ° t h i v ê m
„tarsi Negimusis jis ž e m ę neša p l a č i ą“; VI.51.11:
té na îndra£ p ° t h i v ê k µ ô m a vardhan pūµô bhãgo
ãditi£ „te Indra p l a č i ą ž e m ę užaugina, Pušanas,
Bhaga, Aditė“; VII.36.1: vî sônunā p ° t h i v ê sasra
u r v ê p ° t h ú prãtīkam ãdhy édhe agnî£ „(savo)
viršum ž e m ė pasklido p l a t i, p l a č i a m paviršiuje įsižiebė ugnis“. Arba tai tiesiog žemės „platybė“,
kaip antai I.131.1: mahê p°thivê vãrīmabhir… „didžioji ž e m ė (visomis savo) p l a t y b ė m i s“, arba
„erdvėmis“; IV.54.4: p°thivyô vãrimann… „ž e m ė s
p l a t y b e i“, arba „erdvei“; VI.47.4 apie Indrą: ayãÇ
sã yó v a r i m ô Ë a m p ° t h i v y ô varµmôËaÇ
divó ãk°Ëod ayãÇ sã£ „Jisai tas, kuris p l a t y b ę
ž e m ė s, aukštybę dangaus sukūrė, jisai tas“. Ir t. t.
Pagaliau vienas iš vedų žemės pavadinimų, p°thivê,
gramatiškai yra tiesiog būdvardis reikšme „plati“ ir,
negana to, tiksliai atitinka lietuvių būdvardį platí (baltų *platÙī < ide. *pÂtƒÙī arba, laringalinėje sistemoje,
63. SLT: 413; LTs V: 455, Nr. 5426; LpMS: 197.
64. LpMS: 159.
65. AnLTM: 107, Nr. 847 a, b, 851.

Petras Repšys. Freskos „Metų laikai“ eskizai. 1978 m.
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*pÂth2Ùih2); o kitas vedų žemės pavadinimas, kµãm‑,
etimologiškai tiesiog atitinka lietuvių daiktavardį
žemė. Taigi, be sutampančių vaizdinių, turime ir sutampančią jų kalbinę išraišką: ved. p°thivê & kµãm- =
lie. platí & žìm-ė.66
Kodėl apie visa tai čia kalbame? Ogi dėl to, kad
Maironis eilėraštyje „Beturčiams“ (penktojo posmo
pirmosios trys eilutės) rašo:
O, ž e m ė – p l a t i ir tas skundas žmogaus
Be atbalsio skris per p l a t y b ę!
Tik Viešpats galybių išgirs iš dangaus… (141)
Didžiai tradicinė ir priešprieša „plati žemė – aukštas
dangus“, kuriai čia suteiktas moralinis atspalvis.
Vėlgi iš pažiūros paprastas vaizdelis. Tačiau jis, pasirodo, turi kontekstus, kuriuose stebėtinai rezonuoja,
lyg būtų penkių tūkstantmečių senumo citata. Galima
tikėtis Maironį žinojus minėtas lietuvių mįsles, sak
mes, o tokios smulkios „Rigvedos“ žinios jo laikais išvis vargu bau buvo įmanomos… Šiaip ar taip, vėl neapsieisime be aukštos ant-sąmoningos nuojautos, gilaus
„poetinio žinojimo“.

§37. Veršio malda
Labai įdomus tokios poetinės nuojautos ir „poetinio
žinojimo“ požiūriu taip pat yra eilėraštis be pavadinimo, kurio pirmieji du posmai skamba taip:
Kauno miesto aikštėj v e r š i s b a u b i a griaudingai
Aukštinelkas ant ratų plikų:
Žydas veža jį pjauti ir mąsto pelningai
Jį nupirkęs iš „gojim“ paikų.
Leidžias saulė už kalno, garsu, nėra vėjo!
Žmonės ramūs sau žengia taku;
Ką jiems veršis? Man širdį giliai suskaudėjo,
Ir taip liūdna! Ir taip nejauku! (142)
O štai dar paskutinis ketvirtasis eilėraščio posmas,
vėliau autoriaus buvęs pašalintas:
L i e t u v a nelaiminga! Ir tavo š a u k i m a s
Be vilties sau per kalnus nueis!
Juk kitiems t a v o v e r k s m a s – tai v e r š i o
b a u b i m a s,
Jie sau ramūs beeina keliais. (284)

66. Pagal išgales nuodugniai šios sąsajos aptartos atskirame straipsnyje:
Razauskas 2012c: 351–362.
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Vaizdinys gana keistas, neįprastas. Jei ne senovės iranėnų „Avestos“ garsioji „Jaučio malda“. Ja
Zarathuštra kreipiasi į Išmintingąjį Viešpatį (aukščiausiąjį Dievą – Ahurą Mazdą) dėl Jaučio sielos kančių.
Sulig poetiniu Gintaro Patacko vertimu iš rusų ir prancūzų kalbų („Jasna“ 28.1): „Rankas iškėlęs, maldauju
paramos, / Prašau jus, Išmintingasis Viešpatie draug su
Teisingumu, / Įkvėpti man Šventosios Dvasios, / Kad
įvykdyčiau Gerosios Minties ir Jaučio sielos valią“. Ir
toliau (29.1): „J a u č i o s i e l a Tau s k u n d ė s i: /
‘Kam Tu sutvėrei mane? Kas manasis kūrėjas? / Įniršis
ir smurtas persekioja mane, ir žiaurumas, ir savivalė.
/ Neturiu jokio kito ganytojo, išskyrus Tave: nuvesk
mane į vešlias ganyklas’“67, kitaip tariant – „išganyk“.
Ahura Mazda paskiria ganytoju Zarathuštrą, kaip vienintelį, kuriam suvirpėjo širdis, kuris buvo neabejingas
Jaučio sielos šauksmui, o Jaučio sielai dovanoja „šventą ištarą“ ir jai ganytis sukuria žemę, vardu Ārmaiti,
pažodžiui „Teisingoji mintis“68.
Viena vertus, čia galima įžvelgti tiesiog atjautą gyvuliui, ištikimam artojo pagalbininkui. Senovės Irano
mazdeizme žmogus jau sutvertas buvo kartu su jaučiu,
ir pirmasis žmogus Gajomartas buvo žemdirbys, aręs
jaučiu ir juo rūpinęsis, kitąsyk net įsivaizduotas jaučiažmogiu, pusiau jaučiu, pusiau žmogumi69. Marselis
Detjenas šio „Avestos“ požiūrio į jautį atitikmenų aptinka Vakaruose: jautis „yra dirbančio žmogaus palydovas,
artimiausias artojo giminaitis, jo antrininkas, jo antrasis
aš. Nužudyti jautį, sako Pitagoras, tai papjauti artoją“70.
Čia turima omeny Ovidijaus „Metamorfozių“ XV giesmės dalis (eilutės 60–478), pavadinta „Pitagoro pamokymai“, kurioje šio lūpomis pasisakoma prieš jaučių
skerdimą tiek aukai, tiek maistui, pavyzdžiui (eil. 120–
124): „Kuo gi tau jaučiai kalti, gyvulys be klastos ir gudrybės, / Toks nekenksmingas, jaukus, gyvenantis kęsti
vien vargui? / Koks nedėkingas ir javo brandaus žmogus tas nevertas, / Kurs pasiryžo, vos riestojo žambrio
naštą nuėmęs, / Žemdirbį savo užmušt…“; toliau dar
(138–142): „Kaipgi galėjo žmogus taip baisiai panorti
to valgio? / Kaipgi, mirtingas žmogau, drįsti tu šitaip
maitintis? / To nedarykit, širdin pamokymus mano paėmę, / Ir, dėdami burnon nugarinę jaučio papjauto, / Jūs
atsiminkit visad, jog žemdirbį savo suvalgot“71. Paulius
Pirmajame laiške korintiečiams (9.9–10) sako: „Mozės
Įstatyme parašyta: Neužrišk nasrų kuliančiam jaučiui!
Bet argi Dievui terūpi jaučiai? O gal jis iš tiesų taiko
mums?“, t.y. jaučiui prilygina žmogų? Tiek iranėniškąją,
tiek romėniškąją įtaką bene bus patyrusi koptų manichė67.
68.
69.
70.
71.
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jų giesmė, pavadinta „Jaučio Pamūno (Pamoun) šauksmas“, kurioje tasai, be kita ko, sako: „Paleiskit mane iš
savininkų. Te jie manęs neperka. Jie netgi kepa tai, kas
mano viduje! Nebemuškite jaučio Pamūno. Supurtykite
savo sielos indus“72, t.y. atverkite širdis ir susimilkite.
Panašūs vaizdiniai aptinkami ir daug arčiau mūsų laikų bei Lietuvos. Štai XVII a. pabaigoje apie Mažosios
Lietuvos valstietį būrą Teodoras Lepneris (remdamasis
vokiečių kunigu, slapyvardžiu Rund-Raußo) vokiškai
sueiliavo: Ein Pauer ist an Ochsen Statt, / Nur daß er
keine Hörner hat „Valstietis jautis yra tikrai, / Ragų betrūksta jam tiktai“73. O XX a. pradžios Polesės baltarusių įsitikinimu: Гаўядо не мае душы, як чалавек, а
толькi пару, яднак яно думае й усе ведае, дарма што
не мажэ аб том гаварыць. Толькi раз у гаду ў самую
поўнач перад Калядамi говяду дазволено гаварыць
„Galvijas neturi sielos, kaip žmogus, o tik garą, tačiau
jis mąsto ir viską žino, kas kad negali apie tai kalbėti.
Tik kartą metuose per patį vidurnaktį prieš Kalėdas galvijui leista kalbėti“; Як говядо ляжыць да ўздыхае,
гэто яно так молiцца Богу, так хвалiць яго, бо не
маючы гаворкi, iнак не можа „Kai galvijas gulėdamas atsidūsta, tai jis taip meldžiasi Dievui, taip šlovina
jį, nes, neturėdamas kalbos, kitaip negali“74. XIX a. pirmojoje pusėje apie jaučio reikšmę lietuviui yra užsiminęs ir L. A. Jucevičius: „Jautis, artojo triūso draugas ir
bendrininkas, ypač tikrojoje Lietuvoje, yra būtinų būtiniausias gyvulys kiekvienam kiemioniui“, ir „to gyvulio lėtumas ir nepiktumas, o taip pat darbštumas davė
pamato susikurti štai tokiems priežodžiams: Dirba kaip
jautis pakinkytas; Kaip jautis junge; Jauti, tu jauti!“75.
Čia, kaip matyti, vėlgi jaučiui prilyginamas pats žemdirbys. Kaip Maironio eilėraštyje baubiančiam, skersti
vedamam veršiui – visa Lietuva.
Antra vertus, galima čia įžiūrėti ir šį tą daugiau. Jau
vien nuolatinis palyginimas su žmogumi mena tai, kad
bulius, jautis simbolizuoja instinktyvųjį, gyvuliškąjį,
gyvybinį pradą pačiame žmoguje76. Lietuvių kalboje
jaut-is savaime norom nenorom suskamba su tokiais
žodžiais kaip jaut-rus, jausti (jaučia, jautė), jutimai ir
kt. Nors buitiškoji žodžio jautis motyvacija kita – remiasi veiksmažodžiu jauti pirmine reikšme „jungti į
jungą“77, vis dėlto nereikia skubotai atmesti ir sąsajos
su jautimo šaknimi (tiek paprasčiausio sąskambio, tiek
gabūt net netiesioginio etimologinio ryšio teisėmis).
Palyginimui galima atsižvelgti į žodžio tauras psichinę, dvasinę reikšmę būdvardyje taurus, taip pat į prie72.
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šingos reikšmės žmogaus apibūdinimą žodžiu galvijas,
į vedų v°µa(n)-, v°µabhã- „jautis, bulius“ vartojimą pabrėžiant vyriškumą, vyrišką galią78 ir t.t. Taigi jautis
galėtų simbolizuoti jutiminę, juslinę ir kartu jautriąją,
jausmingąją žmogaus sielos pusę (kuri kaip tik pajungia žmogų į jungą ir priverčia arti).
Senovės Indijoje dvasinės, psichinės jaučio ir karvės sąsajos būdingos. Štai „Brihadaranjaka upanišadoje“ V.8.1 sakoma: vācam dhenum upāsīta… tasyā£
prāËa °µabha£, mano vatsa£ „Kalbą kaip dienią karvę dera garbinti… Kvėpavimas – jos bulius, mintis –
veršiukas“79. Sanskrito prāËa šiaip jau yra itin talpi,
vienu žodžiu neišverčiama indų dvasinės tradicijos sąvoka, lietuviškai vietoj „kvėpavimas“ galėtume sakyti
ir „dvasia“, bet esmė čia ta, jog du kalbos ir kartu žmogaus sielos dėmenys – įkvepiantis kvėpavimas, ar dvasia, ir įprasminanti mintis – prilyginami kalbos buliui ir
veršiukui, arba tiesiog veršiui ir veršiukui, pagimdytam
kalbos karvės.
V. Toporovas yra pažymėjęs, kad minėtuose
„Avestos“ posmuose („Jasna“ 29) jautis k a l b a ir kad
Ahura Mazda jį apdovanoja gana keistu jaučiui dalyku – „šventąja ištara“ (av. mąqra = ved. mantra)80.
Mums vėl reikia turėti galvoje, kad senieji religiniai
tekstai apskritai kalba metaforomis, simboliais, kad
jie dėl to ir religiniai, jog kalba perkeltinėmis vaizdinių prasmėmis. Prisiminkime, kad „Avestoje“ ir
žemė (šiaip jau zam), sukurta jaučio sielai ganytis,
pavadinta Ārmaiti „Teisingoji mintis“. Pagaliau senovės Indijoje nuo pat vedų, taigi jau gerokai prieš
upanišadas, šventoji poetinė kalba būdingai prilyginama jaučiui ar karvei. Pasak Pavelo Grincerio, „pažymėtina vieno iš himnų pradžia: ‘ariamuosius jaučius
jungia poetai (sīrā yu¹jati kavaya£)’ (AV III.17.11
= RV X.101.4), kur poeto veikla palyginama su arimu, o h i m n a i prilyginti j a u č i a m s“; arba štai
„Šatapatha brahmanoje“ (IX.1.2.17): „Iš tiesų, – tatai Kalba, kurią dievai padarė savo melžiama karve;
ir lygiai taip pat savo melžiama karve Kalbą padaro
žynys“; P. Grincerio nuomone, „daug kuo remiantis
galima teigti, jog vaizdinių apie tam tikrą karvės ir
sakraliosios poezijos sąvokų atitikimą, artumą būta
ir senovės Graikijos tradicijoje“81, taigi jie gali siekti
indoeuropiečių bendrystės laikus.
Gal tad pati senoji poetinė, dvasinė lietuvių tradicija, pati praamžė Tradicija Maironio eilėraštyje šaukia,
verkia veršio balsu, nesulaukdama šiuolaikinių lietuvių
dėmesio?
78.
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Ar galėjo žinoti, bent numanyti apie visas šias sąsajas Maironis? Matyt, čia vėl veikiau reikia kalbėti
apie „poetinį žinojimą“, nuojautomis vedantį poetą prie
vaizdinių, kuriuos esant tradicinius, būdingus senosioms tradicijoms mokslas dar tik įrodys. Bet jau dabar
įdomu pažymėti, kad eilėraštyje pavartoti ne žodžiai
jautis ar bulius, o būtent senasis, baltiškasis, su senovės
arijais bendras jaučio pavadinimas veršis, bendrašaknis
su latvių vērsis „jautis, bulius“ ir vedų v°µa-, v°µabhã„jautis, bulius“.
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Maironis – the Bard of Perennial
Tradition §12–14, 20, 29–31, 37:
Maironis’ God, Beyond Destiny,
Dreams, and the Ox’s Prayer
Dainius RAZAUSKAS
The object of the article is the lyricism of the Lithuanian
poetic patriarch, Maironis, who has already been discussed
by the author from different angles in a few previous articles.
The goal is to show its deep ties with ancient Lithuanian and,
even deeper ties with Indo-European tradition (poetics, folklore, mythology, religion).
This time, several traditional ideas are discussed: 1) the
syncretistic image of God (Lith. Dievas), considering the Vedic Deva in some translations of the Rigveda by Maironis
(though being himself a Catholic priest); 2) the concept of
God’s Trial, taking into account some ancient sources of
Lithuanian mythology; 3) the idea of the warrior’s death as
a “good death”, ensuring him a destiny beyond the grave; 4)
the concept of death as oblivion and, vice versa, of ressurection and life as recollection, remembrance; 5) the concept
of dreams, (Lith. sapnas, as “sway” – Lith. supti [cf. Lith.
Svaja – “daydream”, cognate to Eng. sway]); 6) the idea of
life and world as a dream; 7) the ancient traditional image of
the “vast earth”; and, finaly, 8) the figure of the “ox’s prayer”
best known from the Iranian Avesta and used by Maironis,
oddly enough, as if to express the Lithuanian “soul cry”.
The article amounts to the §12–14, 20, 29–31, 37 of the
unpublished book Maironis – the Bard of Perennial Tradition
(“Maironis – praamžės tradicijos dainius”) by the author.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, Vilnius,
e. paštas: liaudies.kultura@llkc.lt
Gauta 2015-08-14, įteikta spaudai 2015-12-21
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Šokėjos dalia
Su 2015 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureate, etnochoreologe, Lietuvos etninės
kultūros draugijos pirmininke, etninės kultūros srities įstatymų rengimo iniciatore ir tradicinių
šokių klubo steigėja doc. dr. Dalia URBANAVIČIENE kalbasi Juozas ŠORYS.

Sveikindamas su Valstybine Jono Basanavičiaus premija, paskirta už mokslinę ir visuomeninę veiklą, pasmalsausiu, kokia buvo pirmoji reakcija apie ją išgirdus?
Pirmoji mintis buvo: „Nejaugi iš tikrųjų...“ Nuskubėjau į Lietuvos liaudies kultūros centrą premijos teikimo iškilmėms pasiskolinti autentišką kapsų tautinį
kostiumą. Juk tarpukariu per didžiausias šventes, iškilmingomis progomis moterys pasipuošdavo tautiniais
drabužiais.
Akivaizdu, kad tikri profesionalai dirba ne premijoms ar kad būtų viešai pagerbti... Kaip apibūdintumėte
pagrindinį savo profesinės ir visuomeninės veiklos varikliuką?

Įklimpau... Pamažu įklimpau... Pirmiausia įklimpau
per šokį. Aukštesniojoje Juozo Tallat-Kelpšos muzikos
mokykloje mokytojos Valerijos Mockienės vadovaujamas literatų būrelis organizuodavo renginius su liaudies dainomis, ekskursijas. Man labai patiko dainuoti
liaudies dainas. Paskui įstojau į Konservatoriją (dabar –
Muzikos ir teatro akademija), muzikos istorijos specialybę. Norėdama, kad studijos būtų susiję su folkloru,
darbo vadove rinkausi dėstytoją Laimą Burkšaitienę.
Kita vertus, iš pradžių buvau labiau keliautoja nei
kruopšti studentė, tyrinėjanti dainas. Bet kai L. Burkšaitienė pasiūlė: „O gal tu imk šokius?“, viskas apsivertė,
supratau, kad tai ir yra mano. Tada į šokius įklimpau
iki ausų. Viskas buvo įdomu, o ypač tai, kas sena,
archajiška. Dėstytoja man pasiūlė nagrinėti apeiginius

Gražina Kadžytė, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė, Dalia Urbanavičienė ir ... Prezidentūroje.
2008 m. birželio 24 d. Džojos Gundos Barysaitės nuotrauka.
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šokius, rinkti medžiagą ne tik apie juos, bet ir plačiau –
skaityti literatūrą apie senąją pasaulėžiūrą, mąstyseną,
papročius, ritualus. Tada ėmiau rasti atsakymus į man
nuo paauglystės kildavusius klausimus, pavyzdžiui,
kas žmonėms teikia laimę, ko reikia, kad šeima patirtų
gerovę ir pilnatvę... Pamažu atradau ir prisijaukinau
tradicijų pasaulį. O kai pradėjau atrasti tai, ko, atrodė,
dar neatrado kiti, kilo noras savo žiniomis pasidalinti.
Vėliau mane pakvietė vesti etnochoreografijos paskaitas Muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos
katedros studentams, jie ir buvo mano „bandomieji
triušiai“.
Kiek Tavo, Vilniuje gimusios Dalios Kriščiūnaitės,
Antakalnyje lankiusios 22-ąją vidurinę mokyklą, apsisprendimus, vertybines nuostatas veikė tėvai, seneliai,
giminė, jų artimoji aplinka?
Man didelę įtaką darė tėvas ir jo pusės giminė. Kai
buvau pustrečių metų, mane išvežė į Prienų rajono
Šakališkių kaimą (beje, netoli to paties pavadinimo
piliakalnio), prie Igliaukos, pas tėvo seserį. Ten augau
kartu su jos dukra, kuri už mane buvo tik penkiomis
dienomis vyresnė. Tuose namuose per metus praleidau
net aštuonis mėnesius, o vėliau dažnai ten prabūdavau ištisas vasaras. Tiesą sakant, kaime buvau tikroji
aš. Teta laikėsi įdomios praktikos – kai tik atvažiuoju,
iškart pasako: „Kol duona nepakepta, tu dar svečias,

Tyruliuose. 1964 m.

o kai duona bus iškepta – marš prie darbų!“ Teko ir
karves melžti, ir kolūkio runkelius ravėti, ir šieną grėbti.
Visą laiką bėgiodavau basomis kojomis, ir man būdavo
taip gera... Grįždavau į miestą kaip į narvą. Atrodė, kad
tikroji gyvybė galėjo skleistis tik kaime. Dar atsimenu
tuos laikus, kai kaimas buvo be elektros. Kiek daug
vakarais bendraudavome! Prie žibalinės lempos iš
vienos puodynės košę kabinom, paskui kartu su visa
šeimyna lošdavom kortomis. Atsimenu, kaip sueidavo
kaimynai, kaip uždainuodavo, kaip jų balsai gesindavo

Natpaliuose su artimaisiais. Iš kairės: Algis Januška, tėvas Jonas Kriščiūnas, kaimynė, Dalia Kriščiūnaitė,
pusseserė Vida Mykolaitytė, kaimynas Vincas, teta Zuzana Mykolaitienė. Apie 1962 m.
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D. Urbanavičienės
močiutė Ona
PaulikaitėMikalauskienė.
Apie 1918 m.

žvakių liepsneles. O pasivažinėjimai rogėmis žiemą...
Galiu sakyti, kad buvau ir kaimo vaikas.
Mano tėvas labai mėgo šokti, iš jo daug išmokau. Kai
kaime buvo įvesta elektra, įsijungdavome radiją, ir liedavosi polkos, valsai, kiti šokiai. Tėvo tėviškė Natpaliai
(esantys jau Marijampolės r.) nuo jo sesers namų buvo
vos už dviejų kilometrų, dažnai ten nueidavom, o teta
sakydavo, kad ta mergaitė (tai yra aš) kaulų neturi, nes
eidama visą kelią šokdavau...
O ko iš mamos pusės užgriebei?
Iš mamos pusės perėmiau didžiulę muzikinę patirtį.
Kelios jos giminės kartos buvo profesionalūs muzikantai. Mano proprosenelis čekas Liudvikas Paulikas
(Ludvik Pavlik) buvo kažkokios pro mūsų kraštą praėjusios kariuomenės siuvėjas ir muzikantas (įsimylėjo
Viekšniuose žemaitę ir pasiliko Lietuvoje), jų sūnus
Juozapas Paulikas buvo fisharmonijų meistras, darydavo grojančius laikrodžius ir daug ką kita... Šio duktė,
mano močiutė, būdama šešiolikos metų, išvažiavo į
Peterburgą ir įstojo į konservatoriją, tapo pianiste.
Paskui išvyko į Ameriką, ten ištekėjo už senelio Kleopo
Mikalausko, kuris studijavo Čikagos konservatorijoje,
tapo vargonininku ir chorvedžiu, bendravo su Kipru
Petrausku ir kitais menininkais, vaidino spektaklyje
„Amerika pirtyje“ (tiksliai nežinau, ar Amerikoje, ar
jau Lietuvoje). Kai jie sugrįžo į Lietuvą, senelis iš brolio nusipirko penkiasdešimt hektarų žemės, ir močiutė
tapo dešimties karvių ir penkių vaikų prižiūrėtoja, bet
namie vis tiek dažniau skambėjo ne liaudies dainos, o
arijos.
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Pianistė prie karvių... Kur tai vyko?
Jie gyveno Seimeniškių kaime, netoli Šiluvos ir Maironio tėviškės (Raseinių r.). Dabar to kaimo nebėra.
Močiutė, nors turėjo nemažai žemės ir gyvulių, labai
mėgdavo groti. Mano senelis dirbo su keliais įvairaus
lygio choriukais, be to, buvo vargonininkas, paskutinė
jo darbovietė – Palangos bažnyčia. O močiutei, kad
neišvežtų į Sibirą (turėdami tiek žemės, jie buvo laikomi
buožėmis), reikėjo bėgti į Vilnių. Pionierių rūmuose ji
grojo baleto, meninės gimnastikos pamokose, visur,
kur tik reikėdavo. Ir aš pusmetį mokiausi meninės gimnastikos, Vilniuje buvau laimėjusi antrą vietą, bet palikau tą būrelį, nes trenerė labai šaukė – ne ant manęs,
ant mano draugės...
Mūsų namuose buvo ir močiutės pianinas, arba
ji išsitraukdavo akordeoną. Mano mama ėjo tėvų
pėdomis – tapo chorvede, baigė aukštesniąją J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, Konservatoriją, vėliau
daug metų dirbo J. Tallat-Kelpšos mokyklos dėstytoja.
Močiutė ir mane vis stūmė – gal ir tu bandyk... O aš
nebaigiau paprastos muzikos mokyklos, bet paauglę
mama nuvedė pas kolegę Ritą Sakalienę, garsią muzikos pedagogę. Visus metus jos namuose vyko fortepijono pamokos, pradėjau groti gana sudėtingą repertuarą – Frederiko Šopeno (Frédéric Chopin), Johano
Sebastiano Bacho (Johann Sebastian Bach) ir daugelio
kitų kompozitorių kūrinius. Ne tik grojome, bet ir filosofavome apie muziką, ir kartą mokytoja tarstelėjo,
kad stočiau mokytis muzikos istorijos. Iš esmės ji mane
ir paskatino pasukti ta kryptimi, įstojau į aukštesniąją
J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, patekau pas pui-
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kius dėstytojus, išbandžiau ir kompoziciją (dėstytojas
Teisutis Makačinas), ir liaudies dainas... O kai įstojusi
į tuometinę Konservatoriją 1982 m. išvykau į pirmąją
ekspediciją, į Kazlų Rūdą, pasiprašiau, kad mane išleistų
į Šakališkių kaimą, ir per dvi dienas užrašiau viską, ką
mokėjo mano teta, dėdė, močekėlė (tėvo pamotė),
kaimynės.
Pomėgis šokti turbūt susijęs su prigimtiniu judrumu,
smalsumu, nenustygimu vietoje?
Jokių šokių būrelių nelankiau, tad niekas neišugdė
standartizuoto, vienintelio taisyklingo judesio sampratos. Visada mėgdavau improvizuoti. Įsijungdavau
muziką ir kaip Aisedora Dunkan (Isadora Duncan)
šokdavau viską, kas tuo metu man pasivaidendavo.
Pabūdavau ir Karmen, ir Dulsinėja, ir kuo tik norėdavau...
Ir kartu su dukromis, būdavo, pasileisdavome šokti
pagal Piotro Čaikovskio „Spragtuką“...
Vėliau, kai patekau į tarptautinę choreologų, šokių
tyrinėtojų terpę, pastebėjau, kad net per konferencijas
jie nenustygsta vietoje ir, žiūrėk, kur salės gale jau šoka,
besiklausydami pranešimų... O vakarais tekdavo išbandyti įvairių tautų šokių – arabiškų, rumuniškų, airiškų...
Choreologus vis palygindavau su etnomuzikologais,
tyrinėjančiais dainas ir bendraujančiais gana santūriai.
Kolegos buvo pakvietę ir į tarptautinę šokių ekspediciją Transilvanijoje (Rumunija), bet pirmaisiais laisvės
metais dar reikėdavo daugybės vizų, ir mane nuo Ukrainos sienos grąžino atgal.
Kuo tarp kitų tautų šokių išsiskirdavo lietuviški?
Ruošdamasi pirmajai tarptautinei konferencijai, galvojau, kuo tokią auditoriją galėčiau sudominti? Tarkim,
vengrai ar rumunai iki šiol išlaiko gyvąją šokio tradiciją,
šioje srityje mes negalime jiems prilygti... Nusprendžiau
pristatyti šokamąsias sutartines. Ir išties įvairių tautų
choreologai labai susidomėjo šiuo kultūros paveldu.
Tarptautiniai mokslo renginiai padeda į daug ką
pažvelgti tarsi iš šalies. Pavyzdžiui, mes įpratę manyti,
kad sutartinės yra labai senos, archajiškos, kaip teigė
Zenonas Slaviūnas, kilusios dar iš akmens amžiaus.
O tyrinėtojai iškart klausia: kas tai paliudijo, ar dar
kaimuose matote, kaip šokamos sutartinės, ar tai, ką
rodote, yra gyva tradicija, ar rekonstrukcija? Šie elementarūs klausimai verčia apmąstyti tyrimų metodus,
skatina aiškiai pasakyti, kas yra kas. Atrodo, sutartinių
tradicija buvo beišnykstanti, bet dabar ji vėl gaivinama –
pasirodo, pasaulyje daugybė panašių reiškinių, kurie
apmiršta, o vėliau tarsi iš naujo atgimsta. Mėgdavome
pasiskųsti – praeis dešimt metų, ir kaimuose nebebus
ką užrašinėti... O tyrinėtojai klausia – palaukit, ar pas

jus jau niekas vestuvių nebešvenčia, ar jums nebesvarbios pagrindinės kalendorinės šventės, apeiginiai
veiksmai, papročiai? Mes vertiname tradicijų gaivinimą
miestuose kaip folklorizmą, o jie sako – pažiūrėkit, gal
tai natūralios raidos procesai?
O kas paskatino Vilniuje sukurti Tradicinių šokių
klubą? Kokius tikslus buvai užsibrėžusi?
Galiu teigti, kad tarptautinė choreologų bendruomenė paskatino įsteigti ir Tradicinių šokių klubą.
Užsienyje pamačiau, kad ten dominuoja ne folkloro
ansambliai, rengiantys koncertines programas scenai,
bet klubai, kviečiantys užsukti publiką iš gatvės. Pavyzdžiui, Stokholme sekmadieniais gali nueiti mažiausiai
į keturias ar penkias vietas pasišokti savo malonumui.
Šokių klubai ten veikia ir kitomis savaitės dienomis, tik
lankytojų susirenka kiek mažiau.
O koks tų klubų šokių repertuaras – švediškas ar tarptautinis?
Švediškas. Įstrigo vieta Stokholme, kur visas
sekmadienis buvo skirtas švediškam folklorui. Ten
viskas apgalvota: pirma dalis tiems, kurie visiškai nieko
nežino apie švedišką šokio tradiciją, be to, ir kūną dar
prastai valdo, antra dalis – prakutusiems šokėjams, trečia – pasišokimas iki gilios nakties. Pirmojoje dalyje gali
sutikti įvairių rasių ir tautybių žmonių, kuriems lėtai,
suprantamai viskas paaiškinama, daug kartų kartojami
visiškai paprasti šokiai, jų judesiai. Vėliau gilinamasi į
pasirinktą šokį, atskleidžiamos jo subtilybės. Į trečiąją
dalį pirmieji ateina muzikantai, užsisako alaus ir žiūri,
ar juodoje lentoje jau yra kas užsirašęs groti, jei taip –
rašosi po jų, ir laukia savo eilės. Skamba įvairių regionų
muzika, taip pat kitų tautų muzikos motyvai ir interpretacijos. O šokių judesiai – švediški, šokama „polska“
ar koks kitas pagal ritmiką tinkamas švedų šokis. Kai
kuriose vietose mokoma ne tik šokti, bet ir groti, dainuoti.
O Norvegijos šokių klube, prisimenu, pirmoji ir trečioji vakaro dalis buvo skirta norvegiškiems šokiams, o
vidurinė dalis – rokenrolui ir svingui. Tąkart teko šokti
su norvegu patriotu, kuris pasakė antroje dalyje nešoksiąs, nes tai ne norvegų šokiai.
Beje, esu tyrinėjusi, kaip išplito skandinaviški šokių
klubai. Europoje jie buvo pirmieji. Kai 1891 m. Artūro
Hazelijaus (Artur Hazelius) iniciatyva atokiame Stokholmo Skanseno parke buvo įrengtas vadinamasis
muziejus po atviru dangumi, nutarta ten rodyti ne tik
tuščius pastatus, eksponatus, bet ir gyvą veiksmą.
Vienas iš sumanymų buvo parodyti, kaip žmonės
šoka. Šokiai buvo išmokti iš aplinkinių kaimų žmonių
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ir rekonstruoti iš senųjų aprašymų. Miestiečiams tai
patiko, jie ir miestuose pradėjo kurti „liaudies šokių
gaivinimo“ (verčiant pažodžiui folk dance revival) klubus. Iš švedų tai perėmė norvegai, danai, o vėliau ši iniciatyva pasklido Europoje (dabar vieni iš aktyviausių –
vengrai). Šiuo metu skandinavai jau pavydžiai žvelgia
į Baltijos šalių šokių klubus, nes jų aktyviausi tradicinių
šokių propaguotojai – senyvo amžiaus žmonės (išskyrus nebent Norvegiją).
Pažvelkime į mūsų tradiciją kaip į visumą. Kiek šokiai
gali būti paveikūs, bandant įtraukti į apmalšusį etnokultūrinį judėjimą jaunimą? Ar išties tiesa, kad jaunas kraujas labiau nori šokti, o ne sustojus ratu ar susieiliavus
scenoje dainuoti?
Iš tikrųjų į šokių klubą ateina daug jaunų žmonių,
kuriems nei tradicijos, nei folkloras pernelyg nerūpi. Jie
nėra prieš tai nusistatę, bet mažai tepasigilinę. Būna,
ateina su draugais, pradeda šokti ir tai jiems pradeda
patikti. Tokius vyrukus išsyk mokyti dainuoti nepavyktų,
jie truputį drovisi, nedrįsta, o šokis iškart prilimpa.
Ateina ir prancūzų, ir ispanų, buvo net turkų ir palestiniečių. Kodėl mūsų klubą lanko daug užsieniečių? Per
judesį jie tarsi lengviau ima bendrauti su lietuviais.
Kita vertus, užsieniečiams patinka lankytis mūsų klube
ir todėl, kad lietuvių šokiai turi daug žaidybiškumo,
linksmumo. Kartais ginčijuosi dėl įsigalėjusio lietuvių
įvaizdžio – esą mes melancholiški, liūdni, beveik nuolat verkšlenantys. O aš sakyčiau, kad pagal šokius –
net labai patrakę. Kaimo žmonės pasakoja, kad kai
šokdavo – aplinkui dulkės rūkdavo, sijonai virš galvų
skraidydavo... Net apie sutartines Stasio Paliulio taip
pasakyta – kai šokdavo „sutartinių suktinį“, švilpdavo
merginų sijonai „ūžt, ūžt!“ Nors, žinoma, buvo ir yra
labai ramių, gražių šokių.
Daugelis atėjusių į klubą iš pradžių susidomi šokiais,
o vėliau pradeda domėtis ir folkloru, amatais, ima
lankytis folkloro festivaliuose. Kartais tokie žmonės
atvyksta ir į mūsų nuo 2004 metų organizuojamas
kasmetines vasaros šokių stovyklas – ten plačiau pristatome ne tik šokius, bet ir amatus, mokome dainavimo, kankliavimo. Kai kurie mūsų šokėjai vėliau net
įstoja mokytis į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Etnomuzikologijos katedrą.
Kiek yra tikrųjų narių – nuolatinių šokių klubo lankytojų, ar jie priklauso folkloro ansambliams, ar tampa jų
dalyviais?
Mūsų klubas atviras visiems, nėra fiksuotos narystės. Svarbu pastovumas – lankytojai ir visi besidomintieji žino, kad klubo renginiai ant Pamėnkalnio trūks
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plyš vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Vieni lanko klubą
kelerius metus, išvažiuoja, grįžta ir pamatę, kad mes
tebešokame, vėl įsitraukia. Iš Tradicinių šokių klubo
„Facebook“ paskyros matyti, kad turime apie du su
puse tūkstančio prisiregistravusių lankytojų. 2012 m.,
kai šventėme klubo dešimtmetį, susirinko keturi šimtai šokėjų. O paprastai ateina apie 50–70 norinčiųjų
pašokti. Beje, šokame ir per adventą, ir per gavėnią,
nors pagal krikščioniškas tradicijas tuo metu šokių
nerengdavo, bet norime, kad klubo veikla nenutrūktų,
todėl nedarome pertraukų.
O šokate vien tradicinius šokius?
Šokame tradicinius šokius, bet ne vien lietuviškus... Iš pradžių šokome tik aukštaitiškus, žemaitiškus,
suvalkietiškus, dzūkiškus šokius, bet kai susidraugavome su Rygos tradicinių šokių klubu, Talino ir Tartu
klubais, jų šokių naktyse ir vasaros stovyklose išmokome šokti ir jų šokius, o jie – mūsų. Be to, jie susižavėję
airiškais, baltarusiškais ar dar kitokiais šokiais, be to, ir
vasaros stovyklos būna tarptautinės, tad daugelis iš
to gausaus šokių repertuaro prigyja. Tiesa, klubas turi
taisyklę, kad valanda skiriama mokymams, o paskui
pora valandų – šokimas savo malonumui. Kartais per
vakaronę jaunimėlis užgroja ir prancūziškus, vokiškus
šokius, jie taip pat labai mėgstami. O vasaros stovyklose rengiame jau tradicinį „Talentų vakarą“, kai
kiekvienas gali parodyti ir kitus kūrybinius gebėjimus
(dainuojamosios poezijos, vaidybos, grojimo įvairiais
instrumentais, rokenrolo, tango ar įvairių kitų šokių...).
Beje, per vasaros stovyklas šokiais užsikrėtė klaipėdiškiai, jie nuo 2012 m. taip pat renkasi šokti ketvirtadieniais (užsuko Rita Šukienė, išmokusi groti armonika),
taip pat varėniškiai (ten iniciatyvos ėmėsi mano buvusi
studentė Vaida Naruševičiūtė ir Marius Galinis, kuris,
beje, man padėjo kurti šokių klubą Vilniuje), Panevėžyje šokėjus bando burti Lina Vilienė, Kaune šioje srityje aktyviausia Laura Laukenskienė, Šiauliuose – Diana
Martinaitienė, yra poslinkių Utenoje, Ukmergėje, Pasvalyje.
Kaip susiklostė pagrindinės Tavo mokslinių interesų
kryptys? Minėjai L. Burkšaitienės suteiktą impulsą, o kas
toliau?
Taip, mokslinio darbo vadovė L. Burkšaitienė patarė
imtis apeiginės choreografijos tyrimų. Tuomet panirau
į archyvus, rankraštynus, bet pamačiusi, kiek daug
medžiagos, diplominio darbo temą susisiaurinau iki
apeiginių vestuvių šokių. Baigus studijas po trejų metų
mane pakvietė dėstyti į 1989 m. įsteigtą Etnomuzikologijos katedrą. Ilgainiui parengiau disertaciją „Lietu-
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D. Urbanavičienės monografijos:
Lietuvių apeiginė
etnochoreografija. Vilnius:
Lietuvos muzikos akademija,
2000, 474 p.
Šokamosios ir žaidžiamosios
sutartinės (su DVD). Vilnius:
Kronta, 2009, 312 p.

vių apeiginė etnochoreografija“ (2000 m. pasirodė
ir knyga). Pajutau, kad už daugelio apeiginių veiksmų
slypi sistema, kurią reikia dešifruoti, apčiuopti jos
ryšius su pasaulėžiūra. Tiriant išryškėjo apeiginių šokių
ryšiai su ikikrikščioniškąja pasaulėjauta ir jos vertybių
kompleksu. Kėliau klausimus, kokiu metu ir kas po ko
buvo šokama, kodėl, pavyzdžiui, šokdavo per laidotuves? Neseniai Biržų kultūrininkams pasakojau, kad jų
krašte Jonas Balys 1939 m. užfiksavo paskutinę (man
žinomą), informaciją, kad vietiniai žmonės šoko per
vaiko laidotuves.
Ar žinoma, kokie tai buvo šokiai?
Svarbus principas, kad per laidotuves reikia šokti. O
ką šokti – ne taip ir svarbu. Tai galėjo būti ir polkutė.
Beje, kartą konferencijoje Lvove (Ukrainoje) užsikirto
viešbučio durys. Kai atėjęs meistras užsiminė dažnai
keliaujantis po Karpatus, pasakiau girdėjusi, kad šiame
krašte per laidotuves šokama. „Taip, savo akimis
mačiau, kad laidotuvių pabaigoje šoka.“ – „Ką šoka?“ –
klausiu. „Polką. Bet ką. Bet kokią polką.“ Šokis gali būti
ir atneštinis, svarbus apeiginis judesys, kuris dažniausiai būna be galo senas. Polkos žingsnis, beje, mūsų tradicijoje labai senas. Atsikartoja senoji ritmika, būdinga
ir apeiginių giesmių refrenams: ta-ta–to, Ka-lė–da,
le-liu–mai... Tai atkuriama ne tik polkos žingsneliais,
bet ir ritmiškai trepsint. Apeiginis trepsėjimas turėjo
ypatingą prasmę ir, pavyzdžiui, žemės budinimo apeigose. Tyrinėdama apeiginius šokius nedaug teaptikau
išsamių aprašų, dažniau tik fragmentus, liekanas, nes
apeigos pradėjo sparčiai nykti dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Neturime tiksliai aprašytų šokių judesių, kas

su kuo šoka, kas ir kaip pradeda. Iš nuotrupų bandžiau
atkurti visumą. Nors visko negalėjau rekonstruoti,
bet pamažu aiškėjo tendencijos. Kartais šokio prasmė
išryškėja palyginus su tikėjimais ar su kaimyninių tautų
papročiais. Pavyzdžiui, sakoma: „Neatsišauk, jei tave
balsu šaukia kas nors nematomas, nes prišauksi mirtį.“
Yra žinomas latvių laidotuvių žaidimas: rato vidury stovi
žmogus užrištomis akimis (jis simbolizuoja mirusįjį),
turi balsu jam atsišaukti, ir jei jis atpažįsta tavo balsą,
vadinasi, mirsi pirmas iš dalyvaujančių žaidime; paskui
pats turi stoti į rato vidurį ir užrištomis akimis spėti kitų
likimus. Taip latviai per laidotuves (esą padedant mirusiųjų vėlėms) burdavo, kas po ko mirs. Mes turime labai
panašius (jau virtusius vaikiškais) žaidimus užrištomis
akimis. Jei latviai yra mūsų broliai, tai gudai – pusbroliai, jų tarsi užsikonservavusiuose kaimuose dar išlikę
tokių apeiginių dalykų, kurie pas mus seniai išnykę.
Juk apeiginė choreografija nėra vienintelė Tavo
domėjimosi sritis?
Kita nuo studijų laikų rūpėjusi tema – kaip užrašyti
šokį? Jei ekspedicijoje užeini šokių mokančią bobutę,
iškyla problema, kaip greitai ir tiksliai aprašyti šokių
judesius? Kartą su L. Burkšaitiene nuvažiavome į Kalvių
kaimą (Trakų r.) užrašyti kadrilių, kai pradėjo šokti – tik
mirga marga, nieko nespėji sugaudyti. Pasiguodžiau
dėstytojai, ir ji pasiūlė: „O tu sukurk sistemą, kaip
užrašyti šokius.“ Ir aš tą sistemą susapnavau. Tiksliau,
pagrindinį principą: taktais suskirstytas brūkšnys – tai
melodija, po ja – choreografinis piešinys (pažymi, ar
ratas, ar eilės), žemiau – kaip šokėjai susikabina, dar
žemiau – kokie žingsniai. Taip galima labai greitai, nors
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ir fragmentiškai, užrašyti judesius, ypač ratelių, žaidimų. Apie tai esu parašiusi jau porą straipsnių. Vėliau
pastebėjau, kad ir kolegė ukrainietė Larisa Saban buvo
sugalvojusi panašų principą – šokių pasaulyje tarsi veikia „bendras informacinis laukas“.
Paskui ėmė rūpėti šokių klasifikavimas. Ir dabar
į tai esu įknibusi. Man nepatiko nusistovėjusi klasifikacija – šokiai, žaidimai, rateliai, šokių sutartinės.
Kaimo žmonės niekaip nesuprastų apibrėžimo, kad
rateliai atliekami sustojus eilėmis. Ir aš nesuprantu. Ši
klasifikacinė sistema buvo pradėta kurti Juozo Lingio,
vėliau ją tęsė Kazys Poškaitis, Elena Morkūnienė, bet
pagrindinės sąvokos buvo perimtos iš rusų klasifikacijos, tad rateliai sutapatinti su chorovodais. Bet tai visai
kas kita – chorovodo terminas reiškia ne rato formą,
o dainuojamuosius šokius, jie gali būti šokami ir ratu,
ir eilėmis. Mūsų kaimuose „ratelis“ reiškia tik ratą, o,
pavyzdžiui, Dzūkijoje sušunka „ratelis!“, kai nusibosta
šokti polką su viena porininke, tada visi susikimba į ratą
ir pagal komandas atliekamos įvairios figūros: „mergaitės – į dešinę“, „mergaitė iš kairės“ ar kt., ir taip susidaro nauja pora. Esu sugalvojusi kitą klasifikaciją. Norisi
apimti visumą – nuo apeiginio judesio, žaidinimų (kėkavimų, katučių – judesių lavinimo pradmenų) iki sudėtingiausių – kadrilinių šokių. Juk ir žaidinimai – tai ne tik
sakytinis ar dainuojamasis, bet ir etnochoreologinis,
su judesiu susijęs folkloras. Į šią išplėtotą klasifikaciją,
aišku, patenka ir šokamosios, žaidžiamosios sutartinės.
Kitaip sakant, požiūris į folklorą turi būti kompleksinis.
Kaip atskirą temą esu nagrinėjusi ir šokamąsias
sutartines. Penkiolika metų rašiau mokslinius straipsnius, skaičiau pranešimus tarptautinėse ir Lietuvos
konferencijose, kol 2009 m. sulipdžiau knygą „Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės“. Kai kurios sutartinės yra ne tik dainuojamosios ir šokamosios, bet ir
žaidžiamosios, pavyzdžiui, „Snaudalė“ (kai dalijami
fantai) arba „Kazilio“ (vyras viduryje vaidina girtuoklį,
o kiti jį vis papešioja). Beje, žaidybinės sutartinės yra
giminiškos vienbalsėms dainoms. Pavyzdžiui, piršlybos imituojamos ir giedant „Judabro“ tipo sutartines
(su priedainiais „siūdi, liūdi“), ir žaidžiant vienbalsius
žaidimus (atvyksta „jaunikis“ su „piršliu“ ir prašo atiduoti „dukrą“ į marteles). Kartais sunku atskirti, kur
žaidimas, o kur jau šokis. Dar mažai tyrinėta šios srities
liaudies terminija. Tarkim, rateliai rytinėje Lietuvos
dalyje – Aukštaitijoje ir Dzūkijoje – vadinami „darželiais“. Kaip ir gėlių darželiai, jie turi įvairias formas –
ratukus, eilutes (Lynežerio kaime man patvirtino, kad
ir advento-Kalėdų laikotarpio žaidimas „Ievaro tiltas“
yra „darželis“, nors jį žaidžiant einama pro vartus ar
eilėmis vienų prieš kitus). O Vidurio Lietuvoje tai vadinama žaidimu, net jei tik sukamasi bendru ratu ir paskui
poromis už parankių – atrodytų, tipiškas ratelis, jokių
žaidžiamųjų elementų nėra, nei kas gaudo, nei ką nors
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spėja, bet žmonės vadina žaidimu... Žemaitijoje tokius
pat dalykus vadina dar kitu terminu, sako – „žaislai“...
Grįžkime prie tavo daugiausia tyrinėtų apeiginių
šokių. Kas šokta per šeimos šventes? Turbūt išsamiausiai
galėtum papasakoti apie vestuves, šiek tiek užkabinom
laidotuves, o ką pasakytum apie krikštynas?
Su krikštynomis susijęs šokis „Rasodėlė“, jis gerai
aprašytas. Beje, jo tekstas – šiek tiek „barzdotas“,
obsceniškas, tai būdinga ir krikštynų dainoms, o kūmai
mokomi „spausti sūrį“ ir panašių veiksmų... Tai taip
pat apeiginiai niuansai. Pavyzdžiui, Žemaitijoje buvo
svarbu, kad kūdikį perduotų iš rankų į rankas, kad jį
kilnotų aukštyn ir sakytų gerus palinkėjimus. Panašus
šokis žinomas ir Latvijoje. O Dzūkijoje užrašiau, kad per
„palankynas“ moterys eidavo lankyti gimdyvės susikabinusios po dvi – tai irgi sietina su apeiginiu judesiu.
Žinoma, kyla klausimas – ar seniau tokių judesių buvo
daugiau? Esu įsitikinusi, kad kuo ankstyvesnė liaudies
kūryba, tuo joje daugiau sinkretiškumo, kai pasitelkiamos įvairios raiškos priemonės: ne tik dainavimas,
bet ir šokimas, vaidyba, tam tikri tekstai. Dabar esame
įpratę, pavyzdžiui, per vestuves, ilgai sėdėti už stalų,
bet, manau, kad seniau būta daugiau judėjimo, įvairių
apšokimų ir apdainavimų. Pavyzdžiui, kraštotyrininkės
Marijonos Čilvinaitės detaliai aprašytoje Upynos
apylinkių „ačiavimo“ apeigoje pagrindinė veikėja
eidama taukši kulnais, spragsi pirštais, šoka ir prašo
jaunajai pinigų.
Tiriant advento-Kalėdų repertuarą matyti, kad kai
kurios dainos turėjo būti žaidimai. Apie tai užsimenama
ir dainos tekste, pavyzdžiui, prašoma išsirinkti mergeles ar ką kita. Bet išliko tik dainos, judesiai dingo.
Kalendorinių švenčių folkloro apeiginiai judesiai vėl
kiti?
Advento-Kalėdų žaidimai yra didžiausias Lietuvos
folkloro unikumas, savaip lygintinas netgi su sutartinėmis. Juos išsaugojo dzūkai, nors vieną kitą variantą netikėtai aptikome ir Sūduvoje, kapsų krašte (pavyzdžiui,
žaidimo „Vai aš josiu in tų ponių“ variantai yra užrašyti
ne tik Dzūkijoje, bet ir Marijampolės r.). Žaidimai su
piršimosi motyvais užrašyti ir Aukštaitijoje, kai kurie
jų tipai mažai ar net visai nepaplitę Dzūkijoje. Advento
žaidimų rudimentų ar jų pėdsakų yra likusių net Žemaitijoje. Tačiau unikaliausi – dzūkų žaidimai, o jų tekstai –
labai simboliški, nors atrodytų, kas ten ypatingo – gamtos pasaulis, laputė, kiškelis... Tarkim, žaidimas „Ievaro
tiltas“: tai amalo lapais, beržo šakelėm grįstas gyvybės
tiltas (mano studentė apie tai rašė diplominį darbą). Yra
pateikėjos pastaba, kad tai tiltas iš žiemos į pavasarį.
„Ievaro tilto“ melodika adventą savaip susieja su Velykų
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Tradicinių šokių klube. Apie 2009 m. Nuotraukos iš asmeninio archyvo.

papročiais: kai kurie lalavimai, lankant merginas, turi tą
patį melodinį tipą, kaip ir minėtieji žiemos laikotarpio
žaidimai, tad galbūt tai reiškė merginų iniciacijų ryšį su
žiemos ir pavasario šventėmis (iki Kalėdų jas ruošdavo
piršlyboms, o per Velykas, jei aplankė lalautojai, metas
ir piršliams važiuoti). Ir kituose advento žaidimuose
daug simbolinių prasmių, jaunimo išbandymų, iniciacijų
motyvų (pavyzdžiui, mušimai, gaudymai, kuriems reikia
ir kantrybės, ir fizinės ištvermės). Tiesą sakant, žmonės
apie tai nebepasakoja, kaip ir šių žaidimų namuose
nebežaidžia, tad daug ką tenka interpretuoti.
Kokie yra pagrindiniai tradiciniai lietuvių šokiai?
Kokios svarbiausios jų ypatybės?
Galime kalbėti apie tai, kokių šokių neturi kitos
tautos. Aišku, kad seniausios ir lietuviškiausios yra
šokamosios sutartinės. Galima rasti ir vieną kitą seną
unikalų šokį, tarkim, žemaičių „Meškutę“. Kažkas net
siūlė lietuviams krepšininkams prieš tarptautines rungtynes ją sušokti kaip lietuvių karo šokį – taip, kaip tai
daro Naujosios Zelandijos regbininkai šokdami maorių
karo šokį haką. O daugybė kitų lietuviškų šokių yra
bendraeuropietiškos kilmės. Nors kartais pagalvoju,
negi viską tik perėmėme, ar patys nieko Europai
nepadovanojome? Pavyzdžiui, mane sudomino žinia
apie LDK valdovo Gedimino dukrą Aldoną, ištekėjusią už Lenkijos karaliaus ir nusivežusią į jo dvarą labai
triukšmingą ir mėgstančią šokti svitą. Anot XV a. isto-

riko Jano Dlugošo (Jan Długosz), ji buvusi gera moteriškė, bet turėjusi pomėgį triukšmingiems šokiams su
būgnais. Tuo metu Europa dar tik vadavosi iš viduramžių sąstingio ir įvairių absurdiškų draudimų. Tik vėliau
Renesanso idėjos įteisino ir smarkesnius šokius, nes iki
tol dvaruose dominavo labai ramūs, lėti šokiai (tiesa,
mažai žinoma, kas tuo metu buvo šokama kaimuose).
Sakoma, kad Europoje tik XVI a. atsiranda uždaras
poros susikabinimas, artimesnis vyro ir moters poros
ryšys. Manau, kad lietuviams poriniai šokiai pažįstami
iš anksčiau. Kiek daug piršlybų, poravimo motyvų mūsų
advento-Kalėdų žaidimuose! Kartais jų pabaigoje suporuotieji turėdavo sušokti ir polkutę! Mato Pretorijaus
XVII a. aprašyta, kaip per sužadėtuves į porą būdavo
suvedami jaunieji. Kita vertus, ir Pretorijus rašė, kad
lietuviai šoka lenkiškai, kad perima kitų tautų šokių
madas.
Žinoma, mes daug ką perėmėme, bet ir pakeitėme.
Aukštaitiškas kadrilinis šokis „Lancajedas“ galbūt kilo
iš prancūziško „Lansjer“, bet dabar jie skiriasi kaip
dangus ir žemė. Manoma, kad daugiausia įtakų patirta
XIX a. Tačiau ar tikrai polka atkeliavo į Lietuvą iš Čekijos,
kaip rašoma bene visose enciklopedijose? Ten tvirtinama, kad Čekijos kaime pirmą kartą polka užfiksuota
Bohemijoje 1830 m., bet šoko viena mergaitė. Tuo tarpu
S. Paliulis rašė, kad „Apaščios polką“ Biržų apylinkėse
kaimo žmonės griežiant smuikui šoko jau nuo XIX a.
vidurio, o dar anksčiau lygiai taip pat šoko „sutartinių
suktinį“ (giedodamos kaip keturinę arba dvejinę ketu-
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riose sutartinę); o Dzūkijos kaimuose (Merkinės, Alytaus ir Seirijų apylinkėse) tautosakos rinkėjas H. Gegužinskis polką matė 1866 m. ir teigė, kad čia ji gyvavo ir
anksčiau. Tad ar tikrai polka yra atneštinė?
Grįžtant prie lietuviškų šokių savitumo reikėtų
paminėti, kad Europoje judesio ir teksto ryšys jau
beveik retenybė, o mes dar galime tuo pasigirti. Mūsų
dainuojamieji žaidimai arba „darželiai“ buvo jaunimo
šokių dalis, o užsienyje – jau tik vaikų repertuaras. Tai
jau vėlyvesnis etapas.
Gyvuoja ir vadinamieji tautiniai arba stilizuoti šokiai.
Koks jų santykis su folkloriniais šokiais, kur jų skiriamoji
riba?
Kai augau, kaime su tėvu šokau polkutę, valsiuką.
O per televiziją sovietmečiu matydavau tik stilizuotus
šokius. Įdomi mano pirmosios šokių rinkimo ekspedicijos Žemaitijoje patirtis, kai su vietine šokių entuziaste
važiavome užrašyti jonkelių. Pasibeldėme pas vieną
bobutę, o ji net durų neatidarė, tik pasakė nenori, kad
mes sugadintumėme jos žinomus šokius, padarytume iš
jų stilizuotus variantus (aišku, ji kalbėjo kitais žodžiais).
Sakė, jūs šokius taip pakeičiate, kad jie nebeatpažįstami.
Šiek tiek tyrinėjau, kaip atsirado tie sceniniai šokiai.
Jų pradžia sietina su klojimų vakarais, kuriuos iš esmės
organizavo inteligentai. Scenoje šokami šokiai buvo
sustyguoti pagal jų estetikos supratimą, pagal tai, kas
jiems buvo gražu. Reikėjo, kad ir šokėjų judesiai, ir
apranga būtų vienodi, kad mergaitės gražiai išskleistų
sijonėlį, kad berniokai įsispręstų į liemenį... Stilizacija
prasidėjo nuo tam tikros manieros pasirinkimo, suvienodintų judesių, siekta, kad nebūtų spontaniškos
improvizacijos, šokėjai įsisiausdavo tik po programos.
O tikrose šokių vakaronėse, priešingai, kiekvienas
šokėjas pasižymėjo savitu stiliumi, mėgo improvizuoti,
gera šokėja laikyta ta, kuri gebėjo prie partnerio prisitaikyti. Jau nuo 1935 m. ar net anksčiau Kauno universiteto šokėjai pradėjo dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose, kaime išmoktus šokius jie šiek tiek perdarydavo,
pritaikydami scenai.
O sovietmečio stilizacijos – tai pagrindinio rusų
šokių baletmeisterio Igorio Moisejevo „nuopelnas“,
jis įkūrė pirmąjį TSRS liaudies dainų ir šokių ansamblį.
I. Moisejevas buvo Didžiojo teatro baleto artistas, jo
kuriami stilizuoti tautiniai šokiai įtiko tuometinei valdžiai, tad „broliškosios respublikos“ turėjo kurti analogiškus ansamblius. Pirmojo Lietuvos dainų ir šokių
ansamblio baletmeisterė Marija Baronaitė 1940 m.
vyko į Maskvą parengti lietuviškos programos su
I. Moisejevo ansamblio šokėjais. Ten sukurtas kompozicijas ji parvežė į Lietuvą. Vėliau Jonas Švedas ir
Juozas Lingys į programas bandė įtraukti šokamąsias
sutartines ir kitus autentiškus dalykus, bet pamažu jie
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nyko, matyt, dėl kitokių sąjunginių apžiūrų reikalavimų.
Sceninio liaudies šokio kūrybai iš esmės pakako autentiško kūrinio pavadinimo, vieno kito jo elemento, o
visa kita sukurdavo choreologai, kompozitoriai, tekstų
autoriai. Tuometines „Lietuvos“ ansamblio programas
aš vadinčiau autorine kūryba ir kaip ta jonkelių močiutė
prašyčiau nevadinti jos liaudies šokiais, nes taip nėra.
Tautinių šokių terminu dabar vadinami stilizuoti, sceniniai, sukurti šokiai. Kai kas siūlo juos vadinti nacionaliniu
baletu, nes juose yra baleto elementų, o dabar dar įsilieja ir modernaus šokio elementų. Tai sukurti sceniniai
šokiai. Įdomu, ar šiandien šio tipo kolektyvuose išliko
trenažas prie lazdos, juk tokie šokiai reikalauja kelties
įtempimo. Juokingiausia, kad sovietmečiu ir iš pagyvenusių žmonių kolektyvų šokėjų buvo reikalaujama
baleto stilistikos, įtemptos kelties... Apibendrinant
reiktų išskirti tokias šokių rūšis: 1) autentiški šokiai,
pasižymintys spontanišku variantiškumu; 2) folkloriniai
šokiai; 3) autorinės kūrybos šokiai. Pastebiu, kad dabar
ir dalis folklorinių šokių yra labai sustyguoti ir suvienodinti, tai susiję su folklorizmo tendencijomis ir deformacijomis. Pavyzdžiui, man nepatinka pasakymas: „Jūs
netaisyklingai šokate polką“, nes gyvojoje tradicijoje
vieno taisyklingo polkos šokimo nebuvo, gyvavo daugybė jos šokimo būdų ir variantų.
Gal galėtum nusakyti, kas yra šokio antropologija?
Egzistuoja tokia šokių tyrinėjimo kryptis, jos kilmės
vieta – JAV. Dabartiniai tyrimai skyla į įprastą šokių
folkloristiką ir šokių antropologiją. Pastaroji disciplina
daugiau domisi tuo, ką šokiai reiškia žmonių gyvenime,
per įvairiapusius šokių tyrinėjimus bandoma geriau
pažinti visuomenės gyvenimo procesus. Savo tyrimuose bandau derinti abi teorines prieigas.
Būdama Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininke, bandei inicijuoti valstybinio ir tautinio kalendoriaus pakeitimus, organizavai peticijų pasirašymus. Kas
pavyko, kas ne, kas tebevyksta?
Kai 1999 m. mane išrinko Draugijos pirmininke,
buvo priimta rezoliucija dėl trijų švenčių – Rasų (Joninių), Vėlinių ir Kūčių – teisinio statuso ir įtvirtinimo
kalendoriuje. Siekta, kad tai būtų laisvos šventinės
dienos ir žmonės galėtų šias šventes švęsti. Juk labai
svarbu, kad valstybė palaikytų gyvąją tradiciją, o žmonės galėtų laikytis senųjų papročių. Kūčios daugeliui
žmonių iki šiol yra labai svarbios, moterys turi paruošti
šiam vakarui šventinį stalą. Per kitas šventines dienas
nelabai žinome, ką turėtume veikti, o Kūčių šventimo
tradicijos tebėra gyvos. Kūčias pavyko įteisinti... Seime
buvo užregistruoti siūlymai, kad ir Vėlinių diena būtų
laisva. Tiesa, švenčiame Visų Šventųjų dieną, bet vie-
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Romuvos bendruomenės
apeigos per Rasos šventę
Kernavėje. 2008 m.
Vytauto Daraškevičiaus
nuotrauka.

nos dienos pagerbti mirusius gimines ir tautos protėvius per maža. Šis prašymas atmestas, vadovaujantis
Vyriausybės pateiktu argumentu – dar vienos laisvos
dienos įteisinimas būtų ekonomiškai nenaudingas. Vis
dėlto dar bandysime įtikinti Seimo narius... Kita vertus,
yra manančių, kad mes, kaip kai kurios kitos Europos
Sąjungos šalys, per Vėlines galėtume turėti sutrumpintą darbo dieną. Rasų (Joninių) diena buvo įtraukta
į švenčių sąrašą, be mūsų, šio sprendimo siekė ir kitos
įtakos grupės, stambieji alaus gamintojai, bet turėdami
kitokių – komercinių tikslų.
Esi nemažai prisidėjusi prie etninės kultūros srities
įstatymų leidybos. Ką iš tų pastangų išskirtum, kas pasiteisino, kas ne?
Viskas prasidėjo nuo Norberto Vėliaus, kuris atgavus Nepriklausomybę buvo Kultūros ministerijos Etninės kultūros ekspertų tarybos pirmininku, įsitikinimo,
kad reikia parengti ir valstybiniu mastu įteisinti atskirą
Etninės kultūros globos įstatymą. Jo pradmenis ėmėme
kurti 1996 m. ir beveik trejus metus, jau po N. Vėliaus
mirties, derinome formuluotes, apibrėžimus. Beveik
nuo pat pradžių talkino Marcelijus Martinaitis, Angelė
Vyšniauskaitė, Krescencijus Stoškus, geografai, pageidavę, kad projekte atsirastų etnografinių regionų samprata. Šis įstatymas priimtas 1999 m. Dabar manoma,
kad jį jau reikia tobulinti, nes atsirado Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvencija.
Parengėme ir Seime įteisinome Tautinio paveldo
produktų įstatymą (priimtas 2007 m.). Dar norėtume,
kad įstatymu būtų įteisintas etninės kultūros audiovizualinio archyvo egzistavimas, atrodo, teks rengti atskirą
Audiovizualinių archyvų įstatymą.

Keturiolika metų buvau Etninės kultūros globos
tarybos prie Seimo narė, pirmininko pavaduotoja, pirmininkė (2004–2014).
Kita svarbi iniciatyva – bendrojo lavinimo mokyklų programų, skirtų etninės kultūros dėstymui, parengimas....
Dar 2009 m. Lietuvių etninės kultūros draugijos
vardu pasiūlėme tuometiniam švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui pabaigti rengti Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją, dalyvavau
jos rengimo grupėje. 2009 m. lapkričio 19 d. strategija
buvo patvirtinta, nors daug mūsų siūlymų (pavyzdžiui,
dėl privalomo etninės kultūros ugdymo) atmesta – tai
buvo netikėta, nes darbo grupė šiam siūlymui pritarė.
2010 m. draugijos vardu su etnomuzikologe Daiva Vyčiniene ėmėmės įgyvendinti projektą „Etnokultūrinio
ugdymo gerosios patirties sklaida“ – surinkome informaciją apie etnokultūrinio ugdymo srityje dirbančius
pedagogus ir mokslininkus, juos sukvietėme į Kauną
ir kartu su Ugdymo plėtotės centru (UPC) surengėme diskusiją apie etnokultūrinio ugdymo plėtrą ir
problemas. Esu labai dėkinga UPC žmonėms – direktoriui Giedriui Vaideliui, Alei Vilutienei, Daivai Briedienei
ir daugybei kitų (visus net sunku išvardinti), kad labai
greitai tapome tikrais bendražygiais. Lietuvių etninės
kultūros draugijai laimėjus UPC paskelbtus viešuosius
pirkimus (finansavimą skyrė Švietimo ir mokslo ministerija), 2011 m. vasarą gavome užduotį labai greitai
(vos per kelis mėnesius) parengti net tris etnokultūrinio ugdymo metodines priemones: Etninės kultūros
ugdymo rekomendacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir pradinio ugdymo pedagogams; Pagrindinio ugdymo
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etninės kultūros bendrąją programą ir Vidurinio
ugdymo etninės kultūros bendrąją programą. Vasarą
dirbti buvo sudėtinga, vis dėlto subūriau skirtingų
miestų (Kauno, Alytaus, Juknaičių, Kretingos, Raudėnų,
Vilniaus) pedagogų praktikų ir mokslininkų komandą.
Vadovavau rekomendacijų rengimui, o programas
kūrėme kartu su etnomuzikologe Gaila Kirdiene, daug
padėjo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto etnologės
Laima Anglickienė ir Dalia Senvaitytė. Dirbome net
naktimis (ačiū visagaliui internetui!), rodėme savo pirminius projektus kolegoms iš Etninės kultūros globos
tarybos ir kitiems specialistams, vis taisėme, derinome,
paskui dalyvavome įvairiuose jų svarstymuose ir pristatymuose Švietimo ir mokslo ministerijoje, kol galiausiai
2012 m. balandžio 12 d. šios programos buvo patvirtintos ministro įsakymu. Na, o paskui prasidėjo kelionės iš
vieno seminaro į kitą – po mokyklas, kultūros centrus ir
pan. Dabar pačios mokyklos sprendžia, skirti pamokų
etninės kultūros mokymui ar ne. 2014 m. Lietuvių etninės kultūros draugija inicijavo Lietuvos etninės kultūros
ugdytojų sąjungos sukūrimą, vienas iš jos tikslų – siekti,
kad etninė kultūra mokykloje įsitvirtintų kaip mokomasis dalykas, lygiavertis kitoms disciplinoms.
Svarbi Tavo gyvenimo dalis – įsitraukimas į prigimtinio tikėjimo Romuvos ir apeiginio folkloro ansamblio
„Kūlgrinda“ veiklą. Kaip nusakytum su tuo susijusias
savo pasaulėžiūrines nuostatas?
Į „Kūlgrindą“ atvedė apeiginės choreografijos tyrimai. Kažkaip, tarsi savaime senąją pasaulėžiūrą pradėjau
geriau suvokti per šokį. Ėmiau suprasti, kad žmogus – tik
dalelė viso gamtiškojo pasaulio, o senosios apeigos (ir
apeiginiai šokiai) buvo skirti žmogaus ir pasaulio darnai
palaikyti. Panašiai jaučiau ir mąsčiau nuo vaikystės, nors
teta vesdavosi ir į bažnyčią. Turėjau Vilniuje prie Sapieginės savo pušį, prie kurios nuolat eidavau. Man tai buvo
vieta, kur pajusdavau ryšį su pasauliu ir visata.
Nuo vaikystės daug skaičiau ir nuolat ieškojau gyvenimo prasmės. Bendraamžiai vaikystėje sakydavo, kad
esu kažkokia keistuolė. Labai daug atsakymų atradau
tradicinėje kultūroje. Tada sutikau Joną ir Iniją Trinkūnus, jie mane pakvietė į „Kūlgrindos“ ansamblį, žinojo,
kad tyrinėju šokamąsias sutartines, prašydavo pakonsultuoti. Ieškojome seniausių tekstų, aiškinomės jų
prasmes, gilinomės į senuosius giedojimo būdus... Taip
pamažu įsitraukiau ir į Romuvos veiklą. Net teko pavaduoti Iniją ir vadovauti senojo tikėjimo apeigoms – prie
aukuro sutuokti poras, šios apeigos man atrodo prasmingos, ypač kai tautine juosta apvynioju poros rankas,
kaip toje dainoje: „...jau surištos baltos rankos“.
O kaip vertini triukšmingus „Kūlgrindos“ pasirodymus, garsų ir įtemptą dainavimą, energingą būgnijimą –
tai tarsi žinomos tradicijos koregavimas...
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Tiesą sakant, ne aš „Kūlgrindai“ įpiršau tuos būgnus,
Trinkūnai patys sugalvojo juos panaudoti. Pasvarstydavome, kad gal kartais jų ir per daug, kad ne visur ir ne
visada pasiteisina. Kita vertus, yra žinomi Bažnyčios
draudimai naudoti būgnus, įsakymai juos draskyti ir
kitaip naikinti. Aleksandras Gvanjinis (it. Alessandro
Guagnini, lo. Alexander Guagninus) XVI a. rašė, kad
Kuršo ir Žemaitijos paribyje ant kapų eidavo su būgnais
ir nedarniais balsais pūsdavo triūbas – šias užuominas
bandoma sieti net su sutartinėmis. Taigi „Kūlgrindos“
būgnai tarsi paliudyti šaltiniuose... Beje, „Šiaurės Atėnuose“ 2006 m. esu paskelbusi straipsnį apie tuo metu
„Kūlgrindos“ išleistą kompaktinę plokštelę „Prūsų
giesmės“. Aišku, kad iš tiesų nebuvo tokių giesmių, bet
buvo ansamblio noras pagerbti prūsus. Taip ir rašiau –
tai ne rekonstrukcija, o apeiginis veiksmas, auka prūsams, priminimas apie juos. Buvo pasirinktos netoli
Prūsijos žemių užrašytos lietuvių dainos ir išverstos
į prūsų kalbą. Tuo kūrybiniu aktu tarsi sakoma – jūsų,
broliai prūsai, nebeliko, bet prūsiškos giesmės vis tiek
skamba! Sakyčiau, „Kūlgrindą“ reikėtų vertinti kitaip
negu kitus folkloro ansamblius – šio kolektyvo vadovai nebijo eksperimentuoti ir kurti, vadovaudamiesi
savuoju tradicijos pajautimu, jie mėgsta eiti neįprastu
keliu. Kaip tik tai mane ir traukia, ypač kai kūrybiniai
ieškojimai tampa gyvenimo dalimi.

The Fate of a Dancer
The conversation introduces Doc Dr Dalia
URBANAVIČIENĖ, winner of the State Jonas Basa
navičius Award, a choreologist and professor at the
Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her main
area of research – ritual ethno-choreology, dance and
play sutartinės, monographs published about them.
Inspired by the example of the Scandinavian countries,
D. Urbanavičienė founded in Vilnius the “Traditional
Dance Club”, where every Thursday people gather to
learn traditional Lithuanian folk dances; for already
11 years she organises international summer dance
camps, the participants of which later establish dance
clubs in other cities as well. This winner of the Award
is an active member of the Lithuanian Ethnic Culture
Association, a former Chair and having contributed
much in preparing the Law on Ethnic Culture
Framework, National Heritage Products and other
Laws. D. Urbanavičienė is an active member of the
folklore ensemble Kūlgrinda and the indigenous faith
community, Romuva.

Teresė JURKUVIENĖ. Gražioji lietuvaitė

Gražioji lietuvaitė
Teresė JURKUVIENĖ

Straipsnyje tiriama, kaip nuo XIX a. iki XX a vidurio formavosi „gražiosios lietuvaitės“ vaizdinys, o
romantizmo atstovų susidomėjimas liaudies drabužiais
padėjo rastis palankiam požiūriui į tradicinę liaudies
kultūrą.
Siekiama nuosekliai atskleisti XX a. pirmosios pusės
lietuvių tautinių kostiumų patrauklumo ir grožio kriterijus, parodyti, kaip liaudies drabužiai buvo pritaikomi modernios moters reikmėms. Per XIX–XX a. kitusią
grožio sampratą atskleidžia ir tautiniais kostiumais
vilkinčių moterų – savitų tautos simbolių – atvaizdai.
Prasminiai žodžiai: tautinis kostiumas, lietuvaitės
atvaizdas, tautos simbolis.
Tautiniu kostiumu siekiama palankiai pristatyti nacionalinę kultūrą. Tai skatina jį suvokti kaip estetiniu
požiūriu vertingą, į meno kūrinio statusą pretenduojantį objektą. Tačiau kostiumas negali būti vertinamas
atsietai nuo jį vilkinčio žmogaus. Gilinantis, kaip tautinis kostiumas tampa tautiniu simboliu, prieš akis atsiskleidžia intriguojanti istorija, kaip XIX–XX a. keitėsi
kertinės simbolinės figūros – gražios moters, vilkinčios
tautiniu kostiumu, – įsivaizdavimas.
Kodėl moteriškas kostiumas nuolat atsidurdavo
diskusijų ir kūrybinių iniciatyvų centre? Visų pirma
daugumoje Europos šalių, ypač Vakaruose ir Šiaurėje,
moterų apranga buvo konservatyvesnė negu vyrų. Ji labiau skirdavosi nuo to paties laikotarpio aukštuomenės
ir miestiečių mados, turėdavo daugiau su vietos istorija ir papročiais susijusių senoviškų, kartais egzotiškų
detalių. Šis vaizdingumas, kitoniškumas ir domino pirmuosius liaudiškų kostiumų piešėjus, kolekcionierius.
Nacijų ir nacionalinių valstybių formavimosi laikotarpiu, konstruojant romantines tautų kilmės, garsios praeities ir didžių laimėjimų istorijas, buvo pasitelkiamos
ir senovinių, egzotiškų aprangos formų detalės, tikros
ar tik įsivaizduojamos. Kita priežastis – moters padėtis
XIX a. visuomenėje, kurioje moters dalia visų pirma
sieta su rūpinimusi namais bei šeima, o už namų sienų toleruota tik specifinė „moteriška“ saviraiška. Mo-

ters grožis, puoselėjama išvaizda, rafinuotos manieros
buvo svarbios, siekiant sėkmingai ištekėti, vėliau –
tinkamai reprezentuoti vyro ir šeimos socialinę padėtį.
Itin vertintas sugebėjimas elegantiškai rengtis, idealiu
atveju – net diktuoti madą savo aplinkoje. Politinių
ir / arba kultūrinių virsmų laikais savo visuomenines
ir patriotines nuostatas moterys galėjo išreikšti tik jų
lyčiai skirtose privataus gyvenimo srityse, viena iš jų
buvo aprangos pasirinkimas (Reagin 2007). Moters
vertinimas pagal grožį (įgimtą ir sukurtą) buvo toks
įprastas, kad, nors iš pradžių jis taikytas aukštuomenės ir pasiturinčių sluoksnių atstovėms, XIX a. kilus
susidomėjimui liaudies drabužiais buvo atsigręžta ir į
eilines valstietes.
Nors liaudiškoji kultūra ir kaimiečių apranga romantizmo pradininkus domino jau XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, santykis su moterišku ir vyrišku
liaudies kostiumu kito visą XIX amžių. Vyriškas liaudies kostiumas aukštesniųjų luomų vilkėtas rečiau, ir
šie drabužiai dažniau sieti ne su „grožiu“, o su patrio
tizmo raiška (XVIII a. pab. Tadas Kosciuška, viešai
kalbėdamas Krokuvoje, vilkėjo šio regiono pietinės dalies valstietišką ilgą baltą sermėgą, jo pavyzdys įkvėpė
ir kitus bajoraičius), kariniu šaunumu (škotų kostiumas
su kiltu), praktiškumu, artumu gamtai (jėgerio kostiumas, pamėgtas Austrijos aristokratų). Kaimiečio vyro
įvaizdis sietas su žemesniuoju luomu: dažname piešinyje arba aprašyme daugiau ar mažiau atsispindi jo
povyzos nerangumas, aprangos dalių arba detalių primityvumas. Kaimiečių moterų atvaizdų sąsajos su žemesniu luomu buvo kur kas retesnės. „Gražiosios kaimietės“ paveikslas tapo gana dažna tema XIX a. dailėje
ir literatūroje. Įdomu, kad ir XIX a. antrojoje pusėje,
plintant knygoms su etnografiniais piešiniais, sistemingai ir dažnai labai tiksliai pristatančiais visų valstybės
regionų ir etninių grupių kostiumus, kaimiečių vyrų
ir moterų atvaizdai traktuoti skirtingai. Pavyzdžiui,
1864 m. išleistose danų dailininko Frederiko Kristiano
Lundo (Frederik Christian Lund) litografijose dauguma moterų pavaizduotos romantiška maniera, o vyrų
piešiniai charakteringesni, kartais net šiek tiek juokin-

31

MOKSLO DARBAI

gi (Lund 1915).1 1890 m. išleistos Alberto Kretšmerio (Albert Kretschmer) „Didžiosios liaudies drabužių
knygos“ iliustracijose, kuriose vaizduojami Rytprūsių
lietuviai, matome žavias, grakščias moteris ir ne tokius
patrauklius vyrus. Vienas jų, vilkintis į miestiečio aprangą panašius drabužius, netgi šaržuotas, juokingai pasipūtęs.2 Švedų rašytojos Selmos Lagerliof (Selma Lagerlöf) romano „Ana Sverd“3 scena gražiai atskleidžia
tipišką XIX a. tradicinių kaimietės drabužių vertinimą:
Miela buvo žiūrėti į triūsiančią žmoną blankioje šviesoje. Ryškios suknelės spalvos, kurios dienos šviesoje atrodė truputį per skaudžios, dabar
švelniai liejosi draugėn. Šiurkšti medžiaga buvo
panaši į brokatą. Karlui Arturui staiga pasidarė
aišku, kodėl tokie kaimiečių drabužiai. Vadinasi,
jos stengiasi pamėgdžioti dabartinių karalienių
ir kitų kilmingų ponių rūbus iš šilko ir aksomo.
Marga liemenė, baltos pūstos rankovės, kepuraitė,
dengianti kone visus plaukus, – galėjai neabejoti,
kad panašų apdarą dėvėjo kadaise kilmingiausios
šalies moterys. Ir kartu jam atrodė, jog kažkokių
burtų dėka ji yra paveldėjusi senųjų dvarų gyventojų kilnybę. Jos elgsena, kuri kitiems atrodė netašyta, buvo visiškai priimtina senovėje, tais laikais,
kai karalienės pačios kurdavosi ugnį židinyje, o
princesės skalaudavo skalbinius upelyje. (Lagerlef
1975: 321)
Tačiau citatoje minimas jaunas pastorius Karlas
Arturas pasijuto nemaloniai sukrėstas, kai pats gavo
dovanų kaimiško milo rietimą, kad pasisiūtų valstietišką eilutę. Valstiečio išeiginis apdaras, aristokrato
akimis žiūrint, prastai gulėjo, atrodė šiurkštus ir storino, žodžiu, buvo tarsi iš mados išėjusi, negrabiai
pasiūta madingų drabužių parodija. Trikdė ir visas jų
komplektas, ir atskirų dalių sukirpimo ypatumai. Panašią nuomonę apie vyrišką airių valstiečio aprangą
1900 m. išdėstė vienas Airijos nepriklausomybės judėjimo lyderių Patrikas Persas (Patrick Pearse). Esą
negalima jos priimti kaip nacionalinio kostiumo, nes
tie drabužiai yra labai nekokybiški, o ypač nepatogios,
negražios ir juokingos esančios languotos kelnės, pri1. 1864 m. leidinys buvo vėl perspausdintas iš originalių akmenų
1890 m., atnaujintas ir spaudai parengtas tapytojo Luplau Janseno
(Luplau Janssen) 1915 m.
2. Naudotasi pakartota publikacija (Kretschmer 1977: pav. 11, 12).
Lietuvininkų kostiumų piešiniai datuoti 1889 m.
3. Nors romanas parašytas 1925 m., jame kruopščiai atkurti papročiai
ir pažiūros, būdingos XIX a. vidurio Švedijos provincijai.
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menančios prastai pasiūtus šiuolaikinio džentelmeno
apatinius (Pearse 1980).4
Nesunku pastebėti, kad vyriškų drabužių vertinimą
nulėmė nepalankios asociacijos: prasta kokybė ir neseniai praėjusi mada buvo suvokiama kaip kultūrinis atsilikimas, juokinga pretenzija. O moteriškas kostiumas
išlošė dėl galimų asociacijų su senove, nugramzdinančia į romantines ūkanas. Kaip tik to liaudies drabužiuose ir ieškota. Romantikai, o vėliau ir nacionalinės kultūros formuotojai laikėsi pažiūros, kad etninės vertybės
nebuvo sukurtos valstiečių luomo, šis jas tik išsaugojo, kitiems luomams „pamiršus“ reikšmingas senovės
(priešistorines, antikos ar viduramžių) nacionalines
kultūras (Trevor-Roper 1984: 36). Be to, per mažai
buvo išmanančių viduramžių damų apdarų subtilybes,
tad negalėjo kritikuoti ir nukrypimų nuo karališkojo
pirmavaizdžio. Dar drąsesnes asociacijas pateikia Eduardas Gizevijus, rašydamas apie XIX a. pirmosios pusės lietuvininkes merginas:
Istorijos pakerėtomis akimis žvelgiau į tą nuostabiai puošnią, įdomiai atrodančią grupę, ir ilgai
neįstengiau nukreipti žvilgsnio; šitų įstabiųjų būtybių
vaizdas skatino mane galvoti, lyginti, gretinti: tariausi per kažkokį neaiškų ir, beje, drąsoką anachronizmą
atsidūręs iškeliavusio iš Bitinijos (....) Prūsijos ar kokio kilmingojo senprūsių žiupono dvare, o ir damų
pulkas, netgi estetiniu požiūriu, teikė pakankamą pagrindą tokiai iliuzijai: dailūs veido bruožai su profiliais, kurių kone kiekviename matei antikinę banguojančią liniją, perdėm gražus lieknas ūgis, susijęs su
tauria laikysena, savigarbos ir tauraus meilumo derinys, teikiantis kiekvienam nevaržomam judesiui ir
mostui tą lietuvaitėms būdingą savotišką žavumą, ne
tik nukėlė mane tarsi į senų laikų sapną, bet ir, grąžintas į tikrovę, vos-ne-vos galėjau patikėti, jog esu
tik paprastų kaimo žmonių draugijoje. (...) ...svarsčiau mintį: kaip pateko čia šis orientališkas apdaras,
primenantis graikus ir romėnus, kaip galėjo taip ilgai
išlikti, nesgi atrodo senoviškas ne tik iš pirmo žvilgsnio, o ir pačių lietuvininkų teigimu yra jų paveldėtas
iš tėvų ir sentėvių, lygiai kaip šitie veidų bruožai ir
etninis tipas, nukeliąs į Homero laikų pasaulį?“ (Gizevijus 1970: 115–116).
Valstietės merginos grožio garbinimas, jos pristatymas kaip didingų praeities kultūrų paveldėtojos, for4. Patriko Perso laiškas (Pearse 1980) skelbiamas Airijos kiltų klubo
(Irish Kilt Club) tinklalapyje. Prieiga per internetą: <http://www.
somebody.to/irishkiltclub.htm> [žiūrėta 2010 07 09].
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Lietuvininkės. E. Gizevijaus piešinio nuotrauka.

muoja naują moters „iš liaudies“ vaizdinį, nuo šiol pakylėtą į tauresnį lygmenį. Šioje pastraipoje „gražiosios
valstietės“ paveikslas įgyja papildomą prasminį krūvį.
Tai ne tik vis labiau gerbiamos etnografinės liaudies
personifikacija, taip pamažėle formuojamas ir tautos
simbolis. Į šį naują personažą nebegalima žvelgti iš
aukšto. Randantis etnokultūrinio tautiškumo sampratai, bajoriška garbės sąvoka buvo išplėsta ir pradėta
taikyti tautai – garbės subjektui (Subačius 1999: 41).
Taip pat ir jo simboliniam atvaizdui.
Žinoma, tai nereiškė, kad XIX a. kasdieniame gyvenime staiga būtų išaugusi pagarba gyvai valstietei
moteriai. Eduardas Gizevijus aprašė ir savo vaikystės
įvykį Seinuose 1807 metais. Keli jauni lenkų bajoraičiai nusiaubė jo tėvų namus, norėdami sučiupti jauną
tarnaitę ir su ja susidoroti. Mergina nusikalto, nes grafo šiurkščiai užkabinta, išdrįso pabėgti ir užsirakinti.
Siautėjančius ponaičius sustabdė tik namų šeimininkas
(teisėjas!), parbėgęs namo drauge su katalikų kunigu.
Vargšė mergina jau buvo pabėgusi ir nors iki tol ji nemokėjusi plaukti, iš baimės perplaukusi ežerą (Gizevijus 1970: 15–16). Tai įvyko prieš kokius tris dešimtmečius iki Gizevijaus šlovinančių žodžių apie lietuvaičių
grožį ir taurų būdą. Nors XIX a. valstiečių teisinė ir
turtinė padėtis gana sparčiai gerėjo, sunkus kasdienis
darbas ir ribotos galimybės gražintis vargu ar sudarė
sąlygas taip puoselėti išvaizdą, kad ji atitiktų romantinius menininkų lūkesčius. Esama ir realistiškesnių lietuvių kaimiečių aprašymų. Antai nežinomas Gizevijaus
amžininkas rašė:

Lygindami lietuvininkų moteris ir vokietes, daugeliu atveju gavome pripažinti pranašumą pirmosioms daugiau dėl jų nacionalinių drabužių, bet
ne tiek dėl jų kūno formų bei raiškumo. Kaimietė
vokietė dažniausiai pralenkia lietuvininkę grožiu, iš
dalies ir inteligencija, ogi lietuvaitės pirmauja savo
gražiais drabužiais ir nuotaikingesniu judrumu. Išorinė lietuvininkės išvaizda dėl vidutinio ūgio, ne
itin lieknos, tik apvalainos figūros, šviesių plaukų
gaubiamo raudonskruosčio, visad linksmo veidelio
su proporcinga nosimi, kiek platoka burna ir mėlynom akim yra ne tiek graži, kiek patraukli. Tačiau
jų tarpe pasitaiko ir tikrai Junonos grožio moterų
(...).“ (Lietuvininkai 1970: 188–189). 5
1863 m. „Tygodnik Illustrowanny“ išspausdino keletą piešinių, vaizduojančių Vilkmergės (Ukmergės)
apylinkių valstiečius. Viename jų, pavadintame „Kaimo
gražuolė“ („Wiejska krasawica“), pavaizduota jauna
mergina kasdieniais drabužiais. Tvirtai basomis kojomis įsispyrusi į aslą, įsisprendusi į šonus, ji žvelgia gana
niūriai, lyg būtų nepatenkinta dėl sutrukdyto darbo. Tai
realistinis paveikslėlis, menkai teatitinkantis romantinį
„gražiosios kaimietės“ vaizdinį. Galima pastebėti, kad ir
merginos apdaras pavaizduotas kasdienis, o ne išeiginis,
kuris XIX a. tapo labai svarbia kaimietės grožio dalimi,
leidžiančia pretenduoti į aukštesnį statusą, – tai liudija ir
anksčiau pateiktas nežinomo autoriaus tekstas.
5. Nežinomas autorius, Lietuviškos vestuvės (Lietuvininkai 1970:
188–189).
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„Kaimo gražuolė“. Tygodnik Illustrowanny iliustracija, 1963 m.

Kanutas Ruseckas. Eskizo detalė. 1844 m.

Ko gero, pats žymiausias XIX a. gražiosios lietuvaitės atvaizdas yra tapytojo Kanuto Rusecko paveikslas
„Pjovėja“. Žinoma jo sukūrimo istorija, atskleidžianti ne tik dailininko darbo metodą, bet ir būdingą tokio
siužeto sprendimą.
1844 m. Kanutas Ruseckas keliavo iš Vilniaus į
Pinską. Išliko tos kelionės eskizų albumas.6 Tarp daugybės pakeliui jį sudominusių dalykų buvo rugiapjūtė
Slucko apylinkių Krasnodvorcų ir Krivičių kaimuose.
Rugiapjūtės piešinėliuose galima atpažinti moterų,
pjautuvais kertančių javus, figūrėles, vėliau jos buvo
panaudotos paveiksle. Tarp jų yra ir moters, aukštai
virš galvos pakėlusios javų pėdą, eskizas. Figūra piešta apibendrintai, jos apranga nedetalizuota, tačiau ir iš
taupių linijų matosi, kad moteris vilki laisvais, beformiais marškiniais, segi rauktą, neplatų sijoną, galvą
standžiai apsirišusi skara, kaip ir dera dirbant laukuose.
Iš to eskizo gimusiame paveiksle – gražuolė madonos
veidu, grakščiai virš galvos iškėlusi pjautuvą ir javų
varpų pluoštą, labiau primenantį puokštę negu pėdą.
Merginos kostiumas čia svarbus, jis tapytas iš natūros.

Tačiau tai ne pjovėjos iš Slucko apylinkių drabužiai,
o siuvėjos Karolinos, kuri tais metais siuvo Vilniuje
Ruseckams drabužius, apdaras: „naudodamasis proga,
pradėjau tapyti jos lietuviškus drabužius pjovėjai pavaizduoti“, rašė dailininkas (Drėma 1996: 158). Nežinia, ar pati Karolina buvo pakoregavusi savo kaimišką
kostiumą pagal miestietišką stilių (juk buvo siuvėja,
įtinkanti miesto gyventojams), ar taip jos drabužius interpretavo tapytojas, tačiau paveiksle matome merginą,
atrodančią lyg karnavalui persirengusi miesto panelė.
Platūs, gausiai nugaroje raukti sijonai, plona skepetaitė, elegantiškai sumegzta ant paties viršugalvio, škaplieriai ant kaklo – tai išeiginiai kaimietės drabužiai,
spalvingi, dailiai pasiūti. Gražioji pjovėja netgi atrodo
dėvinti korsetą – nebūtą kaime, bet privalomą XIX a.
elitinės mados sekėjoms.
Iš Rusecko kūrinių„Pjovėja“ sulaukė bene didžiausio pasisekimo tarp amžininkų. Buvo užsakyti ir nutapyti net keli jo variantai. Prabėgus daugiau nei pusei šimtmečio, lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiu
Seinuose leidžiamas žurnalas „Šaltinis“ išspausdino

6. LMAVB, F. 320–55, albumas nr. 30.
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Kanutas Ruseckas. „Pjovėja“. 1844 m.

„Lietuvaitė su verbomis“. M. Fajanso litografija pagal Kanuto
Rusecko paveikslą. 1848 m.

nuotrauką „Rugiapjūtė“.7 Surežisuoto javų pjovimo
vaizdelio pirmajame plane stovi mergina su iškeltu virš
galvos pėdu, aiškiai imituojanti žinomą paveikslą. (Už
jos matyti ūkio pažanga: javus pjauna jau ne moterys
pjautuvais, o vyrai dalgiais.) Realistinė fotografijos
kalba vėl kiek pakoregavo gražuolės vaizdinį, jis labiau primena Rusecko eskizą iš natūros negu žavingąją
„Pjovėją“.
Kiek vėliau Kanutas Ruseckas nutapė ir daugiau
lietuvių valstiečių („Žvejė“, „Lietuvaitė su verbomis“). Šie paveikslai, kaip ir „Pjovėja“, buvo laikomi
ne tiek etnografine egzotika, kiek tauriąją etnoso dvasią perteikiančiais atvaizdais. „Lietuvaitė su verbomis“ buvo litografuota, išplatinta. Boleslovas Podčašinskis apie ją atsiliepė taip: „Tai jauna valstietė lietuvaitė, vilkinti šventiška sermėga (....). Mergaitės jauno veidelio kuklumas ir žavesys džiugina kiekvieną,
o jos veido bruožuose ir visoje figūroje ryškus tikras
lietuviškas charakteris, kurį tapytojas stebėtinai tiksliai sugebėjo pagauti ir perteikti“ (Drėma 1996: 176).
Tačiau reikėtų pastebėti, kad vėlyvesniuose paveiks-

luose Ruseckas jau nesistengė studijuoti kaimiečių
drabužių, kostiumas juose nebėra vaizdo kūrimo priemonė, prilygstanti psichologinei personažo charakteristikai. Vietinių dailininkų kūryboje nesusiformavo
„etnografinių“ kaimiečių atvaizdų kūrimo tradicija,
jie nepaliko rimtesnės ikonografijos, tai gerokai apsunkino lietuvių tautinio kostiumo kūrybą. Lietuvius,
vilkinčius liaudiškais drabužiais, piešė daugiausia
vokiečiai (Mažojoje Lietuvoje), taip pat lenkai arba
į lenkiškus leidinius rašę bajoriškos kilmės autoriai.
Lietuviams tie piešiniai buvo mažai žinomi. Gal svetimšaliai ir nesiekė kurti idealizuotų vietinių gyventojų atvaizdų, tačiau polinkis patraukliai vaizduoti tradiciniais drabužiais vilkinčias moteris buvo būdingas
visai epochai. Tai išryškėdavo ir pavieniuose darbuose. Pavyzdžiui, jau minėtose Alberto Kretšmerio knygos iliustracijose. Yra išlikęs įdomus jų perdirbinys –
lietuvininkės merginos paveikslėlis, nupieštas pagal
vieną iš trijų Kretšmerio iliustracijos figūrų.8 Tai dar
viena gražioji lietuvaitė – koketiška panelė su padai-

7. Nuotrauka „Rugiapjūtė“ (Panevėžio aps., Kauno gub.) (Šaltinis,
1906: nr. 24, 377).

8. Paveikslėlis pavadintas „Prūsų lietuvaitė XIX a.“. LLMA, f. 397,
b. 714, l. 23.
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Lietuvė. Nežinomo autoriaus piešinys pagal A. Kretšmerio
(A. Kretschmer) „Das groβe Buch der Volkstrachten“.

lintai krintančiomis drabužių klostėmis ir stipriai korseto suveržtu liemeniu.
Lietuvoje XIX a. pabaigoje klostėsi tendencija ir
dailėje, ir literatūroje kurti apibendrintą, poetišką „lietuvaitės“ paveikslą, stokojantį konkretumo ir istorinio
tikslumo. Savotiškas vizualinis neaiškumas būdingas ir
tuo laiku labai populiariam Birutės personažui. Jos vedybų su Kęstučiu istorija, sueiliuota bajoriškos kilmės
poetų, buvo taip pamėgta, kad įgijo ne vieną folklorinę
interpretaciją, įsiliejo į vaidinimus, gyvuosius paveikslus. Tačiau Birutės piešiniuose jos asmens istoriškumas
nebuvo pabrėžiamas, nesistengta atspindėti nei laikotarpio, nei luomo, nei etnografinių realijų. Jos drabužiai
(tarkim, plačiai paplitusiame, šiuo metu Baltarusijos
archyvuose saugomame XIX a. paveiksle) dažnai išgalvoti, sukurti pagal savojo meto estetinius kriterijus,
o ne kurios nors konkrečios epochos madą (Filokartijos rinkinys 2010).9 Pagavus ir dar labiau apibendrintas
lietuvaitės vaizdinys žinomame Maironio eilėraštyje:
9. Publikuota: Birutė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona,
(Filokartijos rinkinys 2010).

36

Atvirukas „Birutė“. Lietuvos nacionalinio muziejaus
filokartijos rinkinys.

Už Raseinių, ant Dubysos,
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka. (...)
Akys blaivios, gelsvos kasos,
Širdys, oi nešaltos,
Aukštas ūgis, kojos basos,
Nuo rasų taip baltos.“ (Maironis 1987: 121)
Keturiuose lietuvaitę apdainuojančiuose ketureiliuose du kartus paminėtos mėlynos akys ir net tris –
geltonos kasos. Su šiais tautos simboliui derančiais
fiziniais bruožais gražioji lietuvaitė žengė į XX amžių.
Apie lietuvių tautinį kostiumą galima kalbėti nuo
XIX a. pab.–XX a. pr. (Šidiškienė 2004: 57) Iš tiesų
dar XIX a. pabaigoje būta pavienių atvejų, dažniausiai
už etnografinės Lietuvos ribų, kada moterys pasirodydavo su drabužiais, vilkėtais kaip nacionalinis kostiumas. Tačiau esama pagrindo tiksliau nustatyti pradinę
datą: 1900 m. rugsėjo 3-ioji. Tą dieną reikšmingiausio
Mažosios Lietuvos lietuvių choro ir patriotinio sambūrio Tilžės „Lietuviškosios giedojimo draugystės“ narės
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pirmą kartą viešai pasirodė vilkėdamos ką tik pasisiūdintus tautinius kostiumus. Įvykis, t. y. pasirengimas to
paties mėnesio 22 d. iškilmėms (Saulėtaka 1900: 252) –
paminklo karalienei Luizei Tilžėje atidengimas dalyvaujant pačiam kaizeriui Vilhelmui II, – buvo iš anksto
išgarsintas ir lauktas (Nauja lietuwiška ceitunga 1900:
nr. 66, 67). Svarbu, kad nuo tos dienos, rugsėjo 3-iosios,
lietuviškų tautinių kostiumų dėvėjimas nebenutrūko ir
pradėjo sparčiai plisti kaip tik Tilžės giedotojų suformuotas moteriškų tautinių kostiumų modelis. Didžiojoje Lietuvoje tautinis kostiumas sparčiau populiarėti
pradėjo tik po 1905 m., atgavus spaudą lotyniškais rašmenimis ir iki tol ribotą kultūrinės veiklos laisvę.
Šiame straipsnyje tautinio kostiumo kaip patriotizmo
raiškos formos plačiau neaptarsime, susitelksime į kitą
svarbią problemą – tautinio kostiumo grožio paieškas.
Tautiniu kostiumu Lietuvoje, kaip ir daugumoje
Europos šalių, pirmieji pradėjo vilkėti žmonės, pagal
kilmę arba išsilavinimą priklausantys aukštesniems
visuomenės sluoksniams. Jų pavyzdys turėdavo užkrėsti ir įtikinti žemesnio socialinio statuso tautiečius.
Būdinga ir tai, kad iš pradžių pradėtas platinti moteriškas tautinis kostiumas. Pasiturinčių ir / arba išsilavinusių sluoksnių moterys buvo tinkamiausios tautinio
kostiumo propaguotojos dėl jų visuomeninės veiklos
pobūdžio. Apsivilkdamos liaudies moters drabužius,
ponios ir panelės ne tik išreikšdavo savo patriotinius
jausmus, bet ir savotiškai suteikdavo tokio pobūdžio
aprangai spindesio, ją sutaurindavo. Moteris, kurios
visuomeninė padėtis įpareigojo visuomet gražiai atrodyti, tarsi patvirtindavo, kad tradicinis kaimietės kostiumas atitinka gero skonio reikalavimus, kad jis taip
pat gali puošti ir prilygti elitinės mados siūlomiems
apdarams.
Tačiau Lietuvoje tautinio kostiumo entuziastės susidūrė su rimta bėda – senovinės lietuviškos aprangos
pavyzdžių stygiumi. Tautinio kostiumo kūrimas vėlavo. XX a. pradžioje apsirengimo mados itin sparčiai
keitėsi ir kaime, ten dėvėti drabužiai buvo gerokai
priartėję prie miesto mados, todėl laikyti nepakankamai tradiciniais, tad apie jų perėmimą XX a. pradžioje
beveik nekalbėta. Visuotinai orientuotasi į ankstyvesnes liaudiško kostiumo formas, atitinkančias seniau
sukurtus kitų Europos tautų nacionalinius kostiumus.
Tačiau trūko detalesnių žinių apie tokius drabužius.
Lietuvoje nebuvo sukaupta nei pakankamos apimties
senųjų etnografinių drabužių rinkinių, nei ikonografijos. Nebuvo ir pripažintų žinovų, etnografų, galinčių
patarti, dailininkų, kurie galėtų pritaikyti kuklią turimą

medžiagą naujiesiems poreikiams. Todėl nenuostabu,
kad saviveiklininkių sukomponuoti kostiumai, nors dalies tautiečių entuziastingai sutikti, reiklesnei publikai
kėlė abejonių ir nepasitenkinimą.
Lengviausiai naujas lietuviško kostiumo variantas
prigijo Mažojoje Lietuvoje. XX a. pirmojo dešimtmečio nuotraukose matome akivaizdžiai nusistovėjusį jo
stilių. Nors moterys naudojo nemažai vietinių medžiagų, darė ir pakeitimus pagal senesnius (nustatytus arba
tik spėjamus) vietinių drabužių tipus. Jei šiuos kostiumus palygintume su 10 metų anksčiau fotografuotomis
tikromis lietuvininkėmis kaimietėmis, pastebėtume,
kad šių drabužiai jau tuomet buvo modernesnio stiliaus.
Pagrįstai galima įtarti, kad šiek tiek dairytasi į visoje
Vokietijoje geriausiai žinomą Aukštutinės Bavarijos
moterišką kostiumą ir iš jo kilusius dirndl kostiumų variantus, kurie išsiskyrė ypač plačiai priekyje suvarstyta
krūtine. Choristės nebandė šukuotis kaip kaimietės; jų
plaukai išpurenti ir susegti kaip madingose šukuosenose, o tai rodo, kad kuriamas lietuvaitės vaizdinys buvo

„Lietuvaitės pas Rambyną“. R. Minzlofo (R. Minzloff) fotografija.
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Klaipėdiškės. 1890 m.

derintas su savojo laikmečio grožio supratimu. Tokio
stiliaus moterys šiame regione laikėsi iki pat Antrojo
pasaulinio karo, nepasiduodamos kitais atvejais labai
didelį autoritetą turėjusios Martos Raišukytės įtikinėjimams priimti ir vilkėti Vydūno ir jos pačios rekonstruotus daug senesnių laikų kostiumus (šie vilkėti tik
scenoje, specialiuose pristatymuose). Gražiosios lietuvaitės, vilkinčios tautiniais drabužiais, fotografijos pradėtos naudoti netgi komercinei reklamai. (Žr. reklaminį
atviruką, kviečiantį į Prekybos parodą Tilžėje)
Daug daugiau dėl lietuviško tautinio kostiumo diskutuota Didžiojoje Lietuvoje. Čia taip pat buvo įdiegtas per spaudą, chorus, vaidinimus išplatintas kostiumo
modelis, artimas sukurtam lietuvininkių. Tačiau išsyk
pasirodė nemažai jo variantų, pagamintų iš atsitiktinių,
prastų medžiagų, išlaikant tik bendrą kostiumo sudėtį.
Žinoma, kilo ir pasipiktinimo tokia profanacija banga.
Nors ginčai grįsti argumentais, kad vienų ar kitų dalykų
tradicinėje kaimiečių aprangoje nebuvę (o tai dažniausiai buvo tiesa), nemažiau svarbus buvo rūpinimasis
tautinio kostiumo grožiu – nesukūrus gražaus kostiumo, vilkėti jį būtų ne tik beprasmiška, tai pakenktų lietuvių tautos įvaizdžiui.
Pirmoji diskusija užsimezgė dar 1905 m., „Lietuvių
laikraščiui“ išspausdinus būdingo to meto lietuviško
kostiumo aprašymą ir nuotrauką. (Lietuvių laikraštis
1905: nr. 12, 153). Beje, aprašymas baigėsi siūlymu
puošti „geltonas kasas“ rūtų vainikėliu. Redakcija tuoj
gavo modelio skurdumu ir naiviai sentimentaliu lietu-

Atvirukas „Prekybos
paroda Tilžėje“. 1905 m.
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vaitės įvaizdžiu pasipiktinusios skaitytojos laišką: „...
sužinojau, kad, nešiojant tautiškus rūbus, reikia turėti
geltonas kasas. Ką gi man dabar daryti: aš esmi juodaplaukė?“ (Lietuvių laikraštis 1905: nr. 15, 202)
Kita skaitytoja ne tik piktinosi siūlomu lietuviško
kostiumo modeliu, kuris gali atnešti žalos: „...kad apsivylę neteisingais nurodimais nestatytų savęs ir gražios
musu „nešionėlės“ – svietui ant apjuokos“ (Lietuvių
laikraštis 1905: nr. 28, 386), bet ir aprašė, anot jos, „tikruosius“ senovės apdarus, pridėjo nedidelę jų fotografiją. (Iš aprašo ir nuotraukos galima atpažinti aukštaičių
liaudies drabužius.) Ji pabrėžė tradicinio praeities drabužių komplekto turtingumą, brangumą: „...lietuviški
rubai budavo labai rimti ir gražiai suderinti, ir niekas,
kaip sakoma, „akies ne veria“ (ten pat, 387).
Įdomu, kad amžiaus pradžioje dažniausiai įkvėptai
apie lietuviškų drabužių grožį rašė vyrai (Gerulis 1909:
3), o nederama lietuvių tautinių kostiumų išvaizda
spaudoje piktinosi daugiausia moterys. Susidaro įspūdis, kad to meto kultūros veikėjai vyrai, paskelbę didingą uždavinį, jo vykdymo naštą perkėlė ant moteriškų
pečių – buvo manoma, kad moterys pačios konkrečiais audiniais, rankdarbiais užpildys pateiktą šykščią
schemą – vyrai tarsi neįžvelgė jokių praktinių tautinio
kostiumo pasigaminimo sunkumų. Spaudoje po keleto
pirmųjų metų džiugių pranešimų, kad štai vienur ar kitur pastebėtos tautiniais drabužiais vilkinčios moterys,
pasirodė ir pirmieji pabarimai, pagraudenimai toms,
kurios pirmenybę teikia madingiems drabužiams:
...gaila, kad mūsų mergaitės užmiršo senovės
tautiškus drabužius, kuriais senovėje puošdavosi
lietuvaitės, ir visai nustojo supratimo, kas gražu,
kas ne. (...) O pamačius kada bent vieną mergaitę
taip tautiškai apsirėdžius, koks tada malonus įspūdis. Ji tada rodo ženklą tautiškumo savo drabužiuose, ir išrodo daug maloniau, negu ta, kuri pasipuošusi ant galvos užsideda šilkinę skepetą; ji tada tikra mergaitė. (Maleiškis 1913: 144)
Tačiau moterys, ypač labiau išsilavinusios, puikiai
suvokė, kad šiame darbe būtina profesionalų pagalba.
Pavyzdžiui, Lazdynų Pelėda, piktindamasi supaprastintais, etnografine medžiaga nepagrįstais tautiniais kostiumais, rašė: „Mūsų tautiški kostiumai, prijuosčių ar
liemenukių piešiniai ar primena Lietuvą? Ne, juos dirba
diletantai, jie būna tankiausiai rinkinys, – gudiškos ir
vokiškos dailės vaisiai“ (Lazdynų Pelėda 1911: 20).
Deja, tuometinė lietuvių inteligentija šios užduoties
atlikti dar nepajėgė. Neatsirado ir kryptingai šiam darbui

atsidėjusio žmogaus. Iškiliausių šviesuolių veikla buvo
plačiai išsišakojusi, tautinio kostiumo reikalams jie skyrė tik nedidelę savojo laiko ir dėmesio dalį. Vienintelė išimtis buvo Vydūnas, turėjęs ištikimą pagalbininkę
Martą Raišukytę. Tačiau jųdviejų puoselėtas tautinio
kostiumo supratimas ir siūlomi modeliai buvo pernelyg
keisti, palaimingai nutolę į etikos ir filosofijos pasaulį,
todėl vargu ar eilinei moteriai iš viso suprantami.
Nepaisant visų siūdinimosi sunkumų, tautiniai kostiumai po 1905 m. Didžiojoje Lietuvoje paplito greičiau negu Mažojoje, ir vilkėjo juos ne tik inteligentės
ir miestietės, bet ir kaimų, miestelių merginos. Plačiai
plito paprotys tautiškai vilkėti choristėms, „Lietuviškų
vakarų“ vaidintojoms, bažnytinių procesijų dalyvėms.
XX a. pradžios gražiosios lietuvaitės – tai dažniausiai
jaunos merginos rimtais veidais, kietai supintomis ir
ant pakaušio sudėtomis kasomis (kaip šukuodavosi
provincijoje šventadieniais). Jos pozuoja fotografui sėdėdamos prie nėrinių staltiesėlėmis uždengtų stalelių,
kartais su dailiais verpimo ar audimo įrankiais. Ypač
daug tokių nuotraukų publikavo 1906–1914 m. Seinuose leistas žurnalas „Šaltinis“. Dažniausiai buvo pristatomi tautiniai kostiumai, vilkėti Užnemunėje ir Vakarų
Aukštaitijoje. Jie pasiūti pagal nusistovėjusią schemą,
tačiau panašiai kaip Mažojoje Lietuvoje dalį kostiumo
sudaro daugiau ar mažiau pakoreguoti autentiški kaimo drabužiai. Merginos dažnai dėvi tikras suvalkietiškas ir dzūkiškas prijuostes, tikrus kaimiškus sijonus,
retkarčiais netgi senovines liemenes. Žurnalo leidėjai
tokias fotografijas dažniausiai pavadindavo „Lietuvaitė“ arba „Lietuvaitės tautiškuose rūbuose“, pabrėždami
simbolinę jų prasmę. Vien 1906 metais taip pavadintos nuotraukos papuošė net penkių „Šaltinio“ numerių
viršelius (Šaltinis 1906).10 Šis įvaizdis, sukurtas dar iki
Pirmojo pasaulinio karo, vyravo iki pat XX a. antrojo dešimtmečio pabaigos. Pirmaisiais pokario metais
pasirodė pranešimų, kad paprotys bažnyčiose ir per
šventes vilkėti tautiškai – sumenkęs. Vėl spaudoje padažnėjo kvietimų atgaivinti senovinius lietuvaičių drabužius, tik nuo trečiojo dešimtmečio tautinio kostiumo
dėvėjimą pradėta atkakliai sieti ne tik su patriotizmu ir
grožiu, bet ir su dora, ypač kaimo gyventojams skirtoje
spaudoje. Paprastai tautinis kostiumas būdavo prieš10. Lietuvaitė pabaigė kuodelį (Panevėžio aps., Kauno g.), viršelio
fotografija (Šaltinis 1906: nr. 23); Lietuvaitės tautiškuose rūbuose
(Kauno gub.), viršelio fotografija (Šaltinis 1906: nr. 24); Lietuvaitės
tautiškuose rūbuose (Kalvarijos apyg., Suv. gub.), viršelio
fotografija (Šaltinis 1906: nr. 26); Lietuvaitė (Kauno aps.), viršelio
fotografija (Šaltinis 1906: nr. 32); Lietuvaitės tautiškuose rūbuose
(Marijampolės apyg.), viršelio fotografija (Šaltinis 1906: nr. 36).
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priešinamas šiuolaikinei madai, pastarąją vaizduojant
kenksminga, kartais net amoralia:
Senovės Birutės laikų lietuvė, kuri
‚savo darbo marškinius dėvėjo
Trumpą raštuotą sijoną turėjo;
Ant gelsvų kasų rūtų vainikėlis,
Ant balto kaklo gintaro šniūrelis...‘
buvo daug patogesnė už šių laikų kultūros paragavusias mūsų lietuvaites, kurios dabar ‚Kepuriuotos,
korsetuotos, diržuotos‘ ir t. t., kas labai jų sveikatą ir
prigimtąjį grožį gadina. (Rumšiškis Mokytojas 1918:
nr. 53)
Iš pakilaus į moralizuojantį pakitęs teksto tonas žymėjo didelius pokyčius visuomenėje. Atgavus Nepriklausomybę, pradėjus rengti viešus patriotinius renginius, tarp jų ir pirmąją Lietuvos dainų šventę (1924 m.),
įsteigus Pavasario, Šaulių, Jaunosios Lietuvos ir kitas
organizacijas, kuriose skatintas tautinio kostiumo dėvėjimas, moterų, įsigijusių tokius drabužius, smarkiai
padaugėjo. Kita vertus, padidėjo ir sumaištis – kaip
nustatyti, kokios formos kostiumas yra „teisingas“?
Pradėjo išsiskirti dvi liaudies drabužių interpretavimo
kryptys. Dalis moterų, neturėdamos pakankamai žinių,
pačios bandė ir toliau gaivinti tradicines liaudies kostiumo formas. Aktyviausiai reiškėsi Lietuvos didžiosios
kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija, kurios pasiturinčios ir išsilavinusios narės orientavosi į puošnią, iškilmingą tautinę aprangą. Šio stiliaus
savotiška ikona tapo operos solistė Vincė JonuškaitėZaunienė. Jos, vilkinčios tautiniu kostiumu, portretinės
nuotraukos ne kartą buvo publikuotos spaudoje kaip
išskirtinis reprezentatyvus atvaizdas. Dainininkė buvo
sukaupusi nemažą senovinių drabužių rinkinį, pas žinomas audėjas užsisakydavo ir naujų. Nuotraukoje ją
matome su drabužiais, kurie trečiajame dešimtmetyje
laikyti gražiausiais – suvalkietės prijuoste ir aukštaitės
nuometu. Tuo metu dar nebuvo regioninio kostiumo
sampratos. Pažymėtina, kad tai bene pirmasis ištekėjusios gražiosios lietuvės atvaizdas, tai buvo pabrėžta ir
plačiai jį pristatančiame tekste:
Nūdienės lietuvaitės – merginos jau vėl pradeda,
kad ir nevisad, tiksliai ir skoningai rėdytis tautiškais rūbais. (...) Tuo tarpu Lietuvos moterų tautiškas rūbas, gali sakyti, jei ne dailesnis, tai jau tikrai
ne menkesnis už mergaičių ... (...) Šio „Trimito“
viršelyje skaitytojas mato paveikslą, vaizduojantį
tos rūšies lietuvės – moters (ne merginos) rūbus.
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Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. XX a. IV deš.
Nuotrauka iš M. B. Verkelytės-Fedaravičienės archyvo.

Paveiksle matome tais rūbais pasirėdžiusią žymią
v. operos dainininkę, užsienių reikalų ministro žmoną p. V. Jonuškaitę-Zaunienę. Šiais rūbais ji rodėsi
daugely Europos kraštų (...) ruošdama lietuviškų
dainų koncertus. Dailininkai ir šiaip svetimtaučiai
diduomenės atstovai grožėjosi ir stebėjosi lietuvės
moters rūbų savaimingumu. Tik, rasit, mes patys
ne visi tų rūbų grožį numanome ir pripažįstame...“
(Trimitas 1931: nr. 38, 748)
Tačiau toks kostiumas kaip Zaunienės daugeliui to
meto moterų buvo ne tik nepasiekiamas, bet iš dalies
ir nepageidaujamas. Po Pirmojo pasaulinio karo elitinė
mada sparčiai keitėsi. Moteriški drabužiai ne tik labai
palengvėjo, bet ir pirmą kartą dramatiškai sutrumpėjo. Kaimo ir miesto mada suartėjo, skyrėsi nebe jų stilius, o tik pasiuvimo kokybė, nusimanymas. Trečiąjį
dešimtmetį ir miesto, ir kaimo merginos vilkėjo trumpas sukneles ir sijonus. Skirtumas tarp senovinių liau-
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dies drabužių ir tuo metu madingų buvo daug didesnis
nei amžiaus pradžioje. Nepaisant to, vis dar sklandė
idėja, kad tautinis kostiumas galėtų tapti pagrindine
išeigine apranga. Mintis įsigyti labai universalią, t. y.
ir madingą, ir tautišką, aprangą buvo ypač patraukli
kuklias lėšas turinčioms merginoms, juolab kad „tautinio stiliaus“ rankdarbiai plačiai propaguoti moterų
žurnaluose, būta ir patarimų (tiesa, beveik nepagrįstų
konkrečiais darbais), kaip „nesunkiai ir nebrangiai“
pasisiūti tautinį kostiumą. Derinantis prie mados, tokie
kostiumai buvo ne tik trumpinami, bet dažniausiai dar
ir siaurinami. Bėda, kad nepatyrusių siuvėjų modeliuotas kostiumas nebegalėjo būti pavadintas meno kūriniu.
Galbūt kai kurios moterys jį ir siūdindavosi atmestinai,
tik raginamos atstovaujamų organizacijų vadovybės.
Neestetiški kostiumai vėl kėlė pasipiktinimą:

Tuo tarpu miestietės damos buvo kur kas reiklesnės kostiumo kokybei, ypač jo estetikai. Ketvirtojo
dešimtmečio antroje pusėje pagaliau buvo pradėtas
tautinių kostiumų norminimas. Paskelbti pirmieji Antano Tamošaičio ir Mikalinos Glemžaitės straipsniai,
pristatantys regioninius kostiumus ir pagaliau duodantys konkrečius, etnografine medžiaga pagrįstus patarimus, koks turįs būti tinkamas tautinis kostiumas. Deja,
kai kurias moteris ši nauja informacija tik išgąsdino.
Naujasis kostiumo modelis, užuot išsprendęs, kaip jos
tikėjosi, prieštaravimus tarp skirtingų epochų ir socialinių sluoksnių grožio supratimo, tiesiog patikslino
etnografijos duomenis. Toliau cituojamame vienos ponios straipsnyje labai išsamiai ir nuoširdžiai išdėstyti
argumentai, kodėl siūlymas vilkėti tautinį kostiumą reprezentacijai nėra priimtinas:

... tenka pastebėti, kad yra moterų, nešiojančių
tokius negražius tautinius rūbus, kad atbaido kitas
moteris nuo tautiškų rūbų. Pavyzdžiui, dažnai trumpas ir siauras sijonėlis, kiklikas, gelsva megzta bliuzelė, balta aftuota arba rišelje priejuostė (atrodo su
ta priejuoste kaip virėja arba padavėja). Negalima
norėti, kad tokie rūbai neatgrasytų kitas moteris
nuo jų siuvimo. (Moteris 1936: nr. 5, 74)

Kadangi karininkų šeimų moterims šiuo laiku
labiausiai rūpi išeiginiai (koncertams, baliams
ir p.) tautiški rūbai (...) aš ir noriu pakalbėti dėl
kalbamų tautiškų rūbų tinkamumo išeigai. (...) 1)
Moters galvos papuošalui nurodomas nuometas,
skariukė, čepčius ir galvaraištis. Dabar veik visų

Taigi priimdamos tautinį kostiumą kaip madingų
drabužių alternatyvą, daugelis moterų visiškai nenorėjo atsisakyti savo laikmečio mados suformuoto grožio
idealo. Jau amžiaus pradžioje bene labiausiai būgštauta, kad tautinis kostiumas storins. Išnykus korsetams,
šis klausimas tapo dar aktualesnis. Beje, iki karo niekas nesirūpino ir dėl galvos apdangalų – jų prie tautinių
kostiumų paprasčiausiai nedėvėjo, buvo orientuojamasi į jaunos merginos įvaizdį, o ilgų plaukų šukuosenas,
tegul ir skirtingas, puoselėjo ir miestietės, ir kaimietės.
Dabar madingi pasidarė trumpai kirpti plaukai, be to,
pradėjus rinkti ir tirti liaudies drabužius, naujų rūpesčių
sukėlė paprotys ištekėjusioms moterims dengti plaukus. Atrodo, kad visos tos prieštaros menkai tejaudino
jaunutes provincijos merginas, nuoširdžiai besidžiaugiančias savo patrumpintais kostiumais:
... kartais tenka pastebėti, kaip kokie nors „ponaičiai“ ar „ponaitės“, kai pamato lietuvaites tautiškuose drabužiuose, tuoj šypsosi ir juokiasi. Nereikia tuo persiimti ir kreipti į tai dėmesį. (...) Iš tikro,
ar gali būti kas nors gražesnio, kaip lietuvaitės, gėlynų ir pievų dukros, šviečiančios vaivorykštės spalvų drabužiais. (Varpūnė 1936: nr. 1, 36)

Vestuvių viešnios. Klaipėdos kraštas, Gelžinių k. Apie 1934 m.
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priimta dėvėti nuometas, kuris tiesa puošniai atrodo, tik baliams labai nepatogus: veržia ir labai
šildo galvą, padengia plaukus ir visur kliūva, todėl
ir šokti nepatogu. Lieka skariukė, čepčius ir galvaraištis, tačiau visai paprastai dėvint jie ne tik nepuošia, bet dargi gadina išvaizdą. 2) Marškinėlius
nurodoma siūti iš baltos drobės. Kodėl būtinai iš
drobės? Juk tai yra viena nepraktiškiausių medžiagų, nes labiausiai glamžosi ir todėl nusivilkus paltą, atrodo, lyg būtum iš lovos atsikėlus. 3) Sijonas
nurodomas kvalduotas, trijų ar keturių palų namie
austos vilnonės medžiagos. Reikia tik įsivaizduoti,
kaip atrodo žemo ūgio ponia su tokiu sijonu, nes
(nors tai būtų pasiūta ir iš plonos vilnonės medžiagos), vis tik atrodys kaip kupeta. Be to, juk tai labai
sunku. Todėl baliui netinka. 4) Kojinės nurodomos
megztos (...) Prie bendros aprašomų rūbų kompozicijos gal jos ir tinka, bet baliuje su jomis pasirodyti
kažin ar kas panorės. 5) Pagaliau avalinei nurodomos nertos čiunkės, vyžos, naginės, klumpės ir
bateliai. Pagalvokime, koks gražumas būtų apauti
ponią nurodyta avaline (be batelių) ir įvesti į balių!
(Dagienė 1937: nr. 2, 52)
Tiesą sakant, problema slypėjo kai kurių lietuvių
tautinio kostiumo propaguotojų užmojuose paversti jį
madingų drabužių pakaitalu, vilkimu visomis progomis. Ši mintis XIX a. pabaigoje kai kuriose Europos
šalyse sulaukė sėkmės, tuo metu buvo sukurti žinomi vokiečių, austrų, islandų stilizuoti kostiumai. Artėjant XX a. viduriui šios utopinės idėjos atsisakyta;
kiekvienas stilizuotas modelis kurį laiką pabūdavo
modernia ir praktiška apranga, paskui pasendavo ir
virsdavo dar viena istorine forma. Tautiniam kostiumui, kaip ypatingai simbolinei aprangai, buvo rasta
vieta greta madingų drabužių, pastarųjų neatsisakant.
Tačiau Lietuvoje, kur tebevyko tautinio kostiumo
norminimo darbai, noras turėti „du viename“ išliko
ilgiau. Ponia Dagienė savo laišką baigia pastebėjimu,
kad „Tokie rūbai, kaip dabar siuvami, per septyniolika mūsų nepriklausomo gyvenimo metų inteligenčių
tarpe neprigijo ir, kol jie turės čia iškeltus trūkumus,
vargu ar prigis“ (ten pat, 53).
Svarbiausias regioninio kostiumo „architektas“ Antanas Tamošaitis į panašias nuomones atsakė straipsniais, kuriuose ne mažiau kategoriškai negu jo oponentės tvirtino, kad naujai siūlomi tautiniai drabužiai yra
ir gražūs, ir praktiški, o su tuo nesutinkančias moteris
apkaltino patriotizmo stoka ir net silpna dorove:

42

Nors mūsų senoviški tautiški drabužiai gan gražūs ir praktiški dėvėjimui, bet atsiranda ponių, kurioms atrodo, kad jie per daug pridengia nuogas
kūno vietas, perilgi, perstori, persunkūs, peršiurkštūs, neišryškina „kūno linijos“ ir bendrai, kad mūsų
tautiški drabužiai ne bajoriškos, o sodietiškos kilmės. Šios mintys nešiojamos ne tik išlepusių miesto
ponių salionuose, bet jau keliamos viešai spaudoje.
Jaunimui, pasiryžusiam atgaivinti mūsų krašte tikrus ir gražius tautiškus drabužius, reikėtų kovoti
su išlepusių ponių skleidžiamais gandais ir tautiško
sodžiaus meno niekinimu. (Tamošaitis 1938: 20)
Vis dėlto reikia pripažinti, kad, nepaisant karingos
Tamošaičio straipsnių retorikos ir tvirtinimo, esą jo
kostiumų projektai yra tikrųjų liaudies drabužių atkūrimas (tiesa, su būtinomis korekcijomis – „svetimybių“

A. Tamošaitis. Iliustracija „Trakų apylinkės moteris“. 1939 m.
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išvalymu), iš jo tautinių kostiumų piešinių 1939 m.
išleistoje knygoje (Tamošaitis 1939) matyti, kad ir jis
atsižvelgė į ketvirtajam dešimtmečiui aktualias grožio
ir netgi mados tendencijas (14 pav.) Sunku pasakyti,
ar siekdamas patraukti knygos skaitytojas ir būsimas
tautinių kostiumų savininkes, ar todėl, kad ir jo paties
akiai malonūs buvo art deco epochos siluetai, įvairių
Lietuvos etnografinių regionų moteris Tamošaitis piešė
itin gracingas, minkštomis klostėmis krintančiais, figūrą pabrėžiančiais drabužiais. Realybėje naminių audinių
drabužiai taip neguli, tai rodo ir toje pačioje knygoje
publikuotos jau pagamintų kostiumų fotografijos. Iškalbingos ir piešinių detalės: prigludusių galvaraiščių
pabrėžiamos „mažos galvutės“, gausiai raštuotos drobulės, drapiruojamos kaip elegantiški šaliai. Panašiu stiliumi lietuvaičių atvaizdus pradėjo piešti ir kiti dailininkai, derindami etnografinius audinius ir raštus su madų
žurnalų piešiniams būdingomis perdėtai išilgintomis ir
dar specifiškai išlenktomis figūromis.
Tamošaitis tiek pat dėmesio skyrė ir merginų, ir tradiciniais galvos apdangalais pasipuošusių moterų kostiumams. Jeigu jo veiklos ir kūrybos Lietuvoje nebūtų
nutraukęs Antrasis pasaulinis karas, galbūt jis ir toliau
būtų populiarinęs, plėtojęs gana įdomų damos tautiniu kostiumu paveikslą. Tačiau per trumpą laikotarpį
nuo pirmųjų regioninių kostiumų pristatymo visuomenei (1936–1939 m.) iki karo kaip simbolinis gražiosios lietuvaitės vaizdinys spėjo įsigalėti tik merginos, dabar jau vilkinčios kurio nors regiono kostiumu,
išryškinančiu grakštų liemenį, ir būtinai vainikuotos
etnografine karūna, atvaizdas. Žinoma, ji dažniausiai
mėlynakė ir geltonkasė, kaip ją apdainavo Maironis ir
populiarūs pokario romansai. Kad kasos būtų geriau
matyti, nuo šiol jos vaizduojamos (ir pinamos) gulinčios ant krūtinės.
Lietuvaitė vienodai vaizduota abipus geležinės
uždangos. Lietuvoje iki ketvirtojo dešimtmečio vidurio tokį paveikslą galutinai įtvirtino Vytauto Palaimos
ir Mikalinos Glemžaitės tautinių kostiumų projektai
(Glemžaitė 1955), užsienyje – Anastazijos ir Antano
Tamošaičių vėlyvoji kūryba (Tamošaitis 1979). Grakščios merginos su kasomis ant krūtinės buvo lyg dainuojančių ir šokančių lietuvių kolektyvų vizitinė kortelė,
tiek „Lietuvos“ ansamblio šiapus Atlanto, tiek „Gyvataro“ – anapus (17 pav.). „Dailės“ kombinatai tiražavo
tokių gražiųjų lietuvaičių keramines skulptūrėles, stilizuoti jų piešinukai puošė šokolado plyteles. Tapęs nepakeičiamu simboliu, karūnuotos merginos atvaizdas

„Dvi sesutės lietuvaitės“. Žurnalo „Paveikslai“ viršelis,
1938 m. nr. 1.

ilgam paveikė vyresnių (ištekėjusių) moterų tautinius
kostiumus. Dauguma jų taip pat pradėjo puoštis karūnomis arba bent jau į karūnas panašiomis antkaktėmis
su prikabintomis skepetaitėmis, kurias sugalvojo ir pasiūlė dėvėti M. Glemžaitė. Tarpukaryje spėjęs paplisti
nuometuotos aukštaitės moters paveikslas nebuvo visai
išnykęs, bet iki XX a. pabaigos jis egzistavo daugiau
scenos vaizdeliuose, dažnai kaip savotiškas fonas gražiajai lietuvaitei išryškinti.
Simbolinis geltonkasės lietuvaitės paveikslas ir
šiandien tebėra gana gyvybingas, tiesa, gal veikiau
kaip giliai į kultūrą įaugęs vaizdinys, o ne kaip gražiausio tautinio kostiumo pavyzdys. Etnografinis sąjūdis
ir tikslių liaudies kostiumų rekonstrukcijų iniciatyvos
gerokai praplėtė lietuvių tautinių kostiumų įvairovę,
tačiau vieno vyraujančio vaizdinio nebesukūrė, o ir nesiekė sukurti. Šiandien matome, kaip vyksta dar viena
tautinio kostiumo grožio sampratos metamorfozė: gražioji lietuvaitė išnyra visų regionų, visų amžiaus grupių
tautinio kostiumo pavidalais.
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The Lovely Lithuanian Maiden
Teresė JURKUVIENĖ
The article examines how from the 19th to the mid-20th c.
the image of the “lovely Lithuanian maiden” was formed,
while the interest in folk clothing from representatives of the
Romantic movement helped in the appearance of a favourable approach to traditional Lithuanian culture. It is sought
to consistently reveal the criteria for the attractiveness and
beauty of the Lithuanian folk costumes from the first half
of the 20th c., to show how folk clothing was adapted to the
needs of modern women. The view of beauty, which changed
over the 19th–20th c., reveals images of women dressed in
traditional folk costumes – a sort of symbol of the nation.
Reflections of popular interpretations of folk clothing can be
seen, affected by the fashions of the period. In a symbolic
form, to this day we can still see the image of a young blonde
Lithuanian maiden, wearing a headdress.
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
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„Ką kalba mielė, bačkoj būdama?..“
Apie meilę ir karą alaus mitologijoje
Daiva VAITKEVIČIENĖ

Straipsnyje nagrinėjamos alaus darymo procedūros, siekiama atskleisti, kokios mitologinės reikšmės
teikiamos šio gėrimo dėmenims – miežiams, apyniams
ir mielėms – ir jų tarpusavio santykiui. Pasitelkiamas
analitinis, semiotinis, interpretacinis tyrimo metodai.
Daroma išvada, kad alaus skonio ypatumai (saldu
vs. kartu) atitinka moteriško ir vyriško požiūrio skirtį: moterys pirmenybę teikia saldžiam alui, besisiejančiam su draugiškais santykiais, meile ir linksmumu, o
vyrai vertina kartų ir stiprų gėrimą, tai susiję su mitine
stipraus, narsaus, nuožmaus kario samprata.
Prasminiai žodžiai: alus, apynys, gėrimas, saldumas, kartumas, karas, Bubilas, lokys.
Vaišės, dalijimasis valgiu ir gėrimu yra vienas iš
įprasčiausių ir paveikiausių būdų užmegzti ir palaikyti bendrumo ryšį. Lietuvių kultūroje, kaip ir daugelyje
kitų, nuo seniausių laikų iki šių dienų vaišės suartina
šeimą, giminę, bendruomenę. Kadaise pagrindinis vaišių paprotys buvo apeiginis gėrimas ratu, sujungiantis į
vieną bendruomenę žmones ir dievus, gyvuosius ir mirusiuosius (Vaitkevičienė 2003). Tačiau šiame straipsnyje nebus plačiau nagrinėjamas sakralusis gėrimas
ratu, aukojant dievams (žemynėliaujant) ir meldžiantis (palabinimo apeigos), nebus aptariamas ir priesaikų sutvirtinimas užgėrimu ar su midaus taurėmis arba
alaus kaušeliais rankose sudaromi socialiniai, teisiniai,
politiniai susitarimai. Šio straipsnio užmojis – pažvelgti į patį gėrimą, jo skonį, sudėtį ir gaminimo ypatumus,
padedančius atskleisti, kokios mitologinės ir socialinės
reikšmės buvo teikiamos atskiriems gėrimo dėmenims
(ingredientams), kokie svarbūs jų tarpusavio santykiai.
Tyrimo išeities taškas – alaus misos rauginimas, paverčiantis saldžią miežinę misą savito skonio apeiginiu
gėrimu.
Tiriant bendruomenės gyvenimui svarbius apeiginius gėrimus išryškėja du kontroversiški modeliai: pa-

lankumo arba priešiškumo santykis. Straipsniu siekiama atskleisti, kaip mitologiniai vaizdiniai padeda šias
kontroversijas įprasminti kultūroje.

Saldumas ir kartumas
Jei apie alų ir midų žinotume tik iš liaudies dainų,
manytume, kad šie gėrimai yra labai saldūs – tautosaka
būtent saldumą iškelia kaip svarbiausią šių gėrimų ypatybę. Ne tik midus, bet ir alus dainose įvardijamas kaip
saldus, plg.: S a l d u s a l u t i s, balta putelė, / Mūsų
broliukų graži dainelė (LTt 2: 202), S a l d u s g a r d u s
a l u ž ė l i s / Bačkoj šumavojo, / Slauna mano giminėlė / Gražiai uliavojo (LTR 1256/84); Tai alus, tai alus, /
Ne bet koks, o s a l d u s (LTR 4669/574), Išgėriau alutį / Kaip saldų midutį. / (...) Aš geriu gardžiai, / Nubėga s a l d ž i a i (LTR 3870/29). Lietuviškas alus iš tiesų
pasižymėjo saldumu, tuo skyrėsi ir nuo importinio vokiško alaus. Liudvikas Rėza, norėdamas paaiškinti, kuo
alus skiriasi nuo pywo, minimo Donelaičio „Metuose“,
pirmojo jų leidimo pratarmėje rašo, kad alus yra šviesiai geltonos, labiau į baltą panašios spalvos, malonaus,
saldaus skonio (Rhesa 1818: 153). Istoriko Antano
Astrausko teigimu, „šviesi spalva ir, matyt, saldokas
skonis lietuvišką alų skyrė nuo vokiško tipo tamsaus ir
kartaus bravorinio alaus“ (Astrauskas 2008: 121).
Lietuvių polinkis į saldžius gėrimus žinomas iš didikų stalo aprašymų. Anot Rimvydo Laužiko, Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje ant didikų stalo iš importuojamų vynų dažniausiai buvo užsakomas ir geriamas
būtent saldus malvazijos vynas, tai reikėtų aiškinti vietiniais kulinariniais įpročiais. XVII a. prancūzas Gasparas de Šavanjakas (Gaspar de Chavagnac) su nuostaba ir pasibaisėjimu aprašo, kaip per puotą prie jo prisiartinusi Radvilienė su didele auksine taure, pilna vyno,
„įmetė į jį didelį gabalą cukraus ir išlenkė į Neiburgo
kunigaikščio sveikatą“ (Laužikas 2014: 171). Tiesa, di-
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Kartys apyniams Juliko Simonaičio sodyboje Kalneliškių kaime,
Vaškų sen., Pasvalio r. 2015 m. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka.

dikų įpročiai sparčiai keitėsi – po 200 metų užrašytoje
XIX a. patarlėje pabrėžiamas jau kitoks bajorų skonis,
jis ryškiai skiriasi nuo valstiečių skonio: Mums, mužikams, s a l d u s – g a r d u s, raudonas – gražus; bajorams gi: k a r t u s – g a r d u s, juodas – gražus (LMD I
1002/180-36).
Saldumas ir kartumas yra semantinės priešybės.
Saldumas susijęs su lipnumu, abi šios ypatybės būdingos medui ir saldžiam gėrimui. Žmogiškų santykių
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saldumas ir lipšnumas, nors tai skirtingos skonio ir lytėjimo ypatybės, reiškia tą patį: taip įvardijami meilūs
ir malonūs santykiai. Saldūs žodžiai ir saldžios kalbos
yra tas pats, kas lipšnumas, plg. Pakajų žmonėms ...
s a l d ž i a i s reiškė žodžiais; L i p š n u s žmogus, kurs
lipšnijas, taikos, žėdnam tinka (A. Juškos žodynas);
S a l d u s liežuvėlis kaip meletos; L i p š n i kaip meleta (M. Slančiauskas) (LKŽe: saldus, lipšnus). Saldumas susiję ir su meilės jausmu, taip nusakomi ne tik
vyro ir moters santykiai, bet ir bendruomeniški ryšiai,
pvz., saldūs bučiniai reiškia ne tik aistrą, tai ir artimų
žmonių pasisveikinimo būdas, artimumo išraiška (plg.
Abidvi s a l d ž i a i p a s i b u č i a v o ir pradėjo kalbėtis,
LKŽe: saldus). Taigi saldumas suvokiamas kaip artumo, palankumo, susiėjimo ar susijungimo požymis ir
būsena.
Visiškai kitą reikšmę turi kartumas, juo reiškiami ir
priešingi jausmai, plg. kartus „skaudus, nemalonus, sunkus“: K a r t u s tam [našlaičiui] labai yra svietas; Kam
tokie k a r t ū s žodžiai? (LKŽe: kartus). Saldumas buvo
siejamas su malonumu, o kartumas – su kančia, plg.
per karčią mūką „vos vos, per vargą“ (LKŽe: kančia).
Saldumas ir kartumas – tai kalboje ir tautosakoje
plačiai paplitusi antonimų pora, plg.: pasakymą Kartaus nieks nelaižo, o saldų visi (LTR 271/282-19). Priešpriešinami saldūs ir kartūs gėrimai, pavyzdžiui, kūmų
degtinė gali būti dvejopa pagal tai, kieno ji: Kūmutės
duota s a l d i ir g a r d i , o kūmužėlio – a i t r i ir k a r t i
(LTR 2291/583). Ir skonio, ir žmonių santykių srityje
saldumas artina, jungia, o kartumas nutolina, atskiria.
Atskyrimo reikšmę rodo ir žodžio kartus etimologija.
Šis žodis kildinamas iš baltų-slavų prokalbės kamieno
*kar�ta- „kertantis, kirstas“ (Mažiulis 1988–1997, 1:
129–131), kuris savo ruožtu yra išriedėjęs iš ide. *ker„pjauti“ (Karulis 1992, 1: 180); dar plg. prūsų kārtai
„griežtas, rūstus, piktas“, lie. kirsti, la. cirst, pr. kyrteis „mušk!“, „smok!“ (plg. kirtis „smūgis“), praslavų
*kortъkъ „neilgas“, t. y. „apipjaustytas“, „apkapotas“
(Топоров 1973–1992, 3: 236–237). Tai rodo, kad kartumas etimologiškai susijęs su atskyrimu, atidalijimu,
atribojimu, o socialinėje perspektyvoje tai reikštųsi
kaip nepalankumas, piktumas, plg. priežodžius Marti
kakle k a r t i (LMD I 230/49), Marti kaip pipiras k a r t i
(LTR 12/117).
Nepaisant visų su kartumu susijusių neigiamų reikšmių, darant ir ragaujant alų, kartumas keistu būdu tampa jo privalumu ir netgi skanumo požymiu, plg. Alus
k a r t u s do gardus (LzTŽ: 109). Kartumą alui suteikia
į misą dedami apyniai, kurie aludarystėje labai svar-
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Apynių raškymo talka
pas J. Simonaitį. 2013 m.
Algimanto Stalilionio
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būs. Aludarė Stasė Merkienė iš Južintų valsčiaus teigia: „Be apynių puškelių alus niekam tinkamas. Puškeliuose visas kartumas. Kai minkai užšutintus miltus,
tai ir toj košėj įdedi apynių spurgelių. Minkant labai
daug reikia apynių. Paragauni, jei mažai karsteri, tai
dar išverdi sagoną apynių, ir tą nuovirą pili į ištekintą
alų. Stipriai nukartini, tadu alus geriau nurūgsta, būna
skanesnis“ (Marcinkevičienė 2003: 86). Kartumas
buvo laikomas tokia svarbia alaus ypatybe, kad pristigus apynių buvo naudojami kiti kartūs augalai – pelynas, drebulės žievė.1
Vis dėlto alaus kartumas nėra vyraujanti ypatybė, tai
saldumą „atmiešiantis“ skonis. Marius Katiliškis novelėje „Polaidis“ taip apibūdina alaus misos skonį: „Sotų
ragaišio skonį turėjo ir medaus saldumą, kurį, kaip žolių
gyduolių kartybę [kartybė? – D. V.], miešė apynių sieros“ (Katiliškis 1990: 19). Kartumą alui suteikia apynių spurgai ir jų nuoviras, kuriuo atskiedžiama misa:
1. Toks alaus kartinimo būdas būdavo skiriamas nuo alaus su apyniais.
Anot Liucijos Skujienės-Noreikaitės, g. 1927 m. Melėnų k., Biržų r..,
gyv. Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r., jei apynių nebūdavo, į
alų įmesdavo pelynų, tuomet alus tapdavo kartus, tačiau su pelynu
alaus kartumas yra aštresnis. Jei kaime kieno alus pasitaikydavo
su aštriu kartumu, žmonės sakydavo, kad jis padarytas su pelynu.
Užrašė Asta Skujytė-Razmienė 2014 m. LTRF cd 1192/22. Anot
aludario Boleslovo Jarašiūno iš Joniškėlio apylinkės, karo metais
kai kas vietoj apynių dėdavo priskutę drebulių žievės, tačiau tokiu
atveju nėra kvapo, tik kartumas, „tuoj jaučiasi, kad alus negrynas,
ne iš apynių“ (Dagys 1980: 68).

kuo daugiau į alaus misą dedama apynių, tuo ji labiau
apkarsta. Tačiau, dedant apynius, būtina išsaugoti pusiausvyrą tarp kartumo ir saldumo; nors ši pusiausvyra
priklauso nuo asmeninio skonio, ji gali būti apibrėžta
daugmaž taip: „Centneriui salyklo – kilogramas apynių, tokia norma, būna nei per kartus, nei per šlykštus“
(Kavaliauskaitė, Sutkaitis 2007: 26). Saldumas ir kartumas – tai ne vienas kitą užgožiantys, bet papildantys
skoniai: per didelis saldumas kelia šleikštulį, o vien
kartumas be saldumo neišreikštų gėrimo, pagaminto iš
salyklo, esmės. Nutaikyti reikiamą skonį nėra paprasta,
patyrę aludariai turėjo gerai išmanyti apynių paruošimo
ypatumus: vieni, norėdami nenukartinti alaus, stengiasi
apynius kuo ilgiau virti2 (tai atspindėta ir dainoje: Ką
kalbėjo apynėlis / Katile virdamas? // Jei jūs mane n‘išvirinsit, / Labai k a r t u s būsiu, JLD 147), kiti apynius
ypatingu būdu šutina: „Sudžiovinti ir tarp rankų ištrinti
apyniai (savo auginti ar miškuose prisiraškyti) sudedami į puodą, užpilami rugiene tešla, sudrėkinami karštu
vandeniu ir šutinami po pečiumi. Taip paruošti apyniai
padaro alų macnų, gardų. Apyniai šutinami apysausiai.
Jei apyniai į salyko košę supilami su vandeniu, tai gaunamas kartus alus. Jei šutinami apysausiai – skanus,
saldus“ (Vaitekūnas 1998: 74).
2. Anot Lindos Dumpės, latviai apynius virdavo 2–3 valandas, kol
prapuola nemalonus kartumas ir atsiranda šviežias skanus kartumas
(Dumpe 2001: 74).
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Alaus saldumo ir kartumo santykis buvo labai svarbi koštuvių – bendruomenės sambūrio, skirto šviežio
alaus „raugui kaštavoti“ ir viešam jo aptarimui, tema.
Vincentas Vaitekūnas rašo: „Ragauja, akis kraipo,
varto, taškena lūpomis. Bandymas. Nori ištirti alaus
skonį, aludarį pagirti, vieną kitą trūkumėlį nurodyti
(„Kartokas! Ar ne per daug apynių įdėta?“)“ (Vaitekūnas 1998: 78).
Alaus karčiai saldų skonį gaubia kultūrinių reikšmių audeklas, kuriame ryškėja skirtingas vyrų ir moterų požiūris į skonį: moterys nori saldesnio, o vyrai – kartesnio alaus. Aludaris Petras Juknevičius iš
Šiliškių k., Biržų r. pasakojo: „Kitas labai nori kartų, o
materys baisia pyksta, kad labai kartus, tai aš per daug
nededu [apynių]. Taip sau. Ant centnėrio netoli kilograma“ (Imbrasienė 1995: 62). Dėl alaus skonio kartais
kyla net kova:
– [P. Juknevičius:] (...) pili apynius ir ragauji,
pakol kokio nori skonio [bus misa]. Kaip kokiam
patinka. Kiek man duoda apynių ir sako: „Šitiek sudėk ir turia būt, man užtenka.“
– [B. Imbrasienė:] Jis, kuris nusako, irgi savo
receptą nusako? Tiek įdėk apynių, tiek to...
– [P. Juknevičius:] Saka, aš noriu, kad man būt
kartus, saka, įdėk šituos apynius. O kitas saka – man

raikia labai kartaus. Vienąkart darė alų, jau nustatė
gerai, kartumas jau geras, bet jam da apynių yra, jis
dar taikos dėt daugiau. Tai jam duktė dėjo ir išpyla.
Vakari buva. Kad jis užpyka, kad jis jama vaikytis,
ale ta naktį pasikavojo. Moterys nenori tokio kartaus. (Imbrasienė 1995: 64)
Siekiant atsižvelgti į vyrišką ir moterišką skonį,
netgi darytas skirtingas vyriškas ir moteriškas alus.
Mikalojus Katkus „Balanos gadynėje“ aprašydamas
vestuves taip nusako apynių kiekio skirtumus: „Pūrui
miežių imta po tris svarus – tai saldusis alus moterims; o karčiajam alui vyrams imta po keturis svarus.
Per vestuves šnekėjo, kad apynių pamažinta“ (Katkus
1965: 124). Skirtingą vyrams bei moterims verdamą
alų aprašo ir Juozas Petrulis straipsnyje apie Salamiesčio (Kupiškio r.) pokylių tradicijas: „Alų darant didelėmis progomis, neužmirštama taip pat padaryti keletą
pusstatinių ir vadinamojo moteriško alaus arba skirto
atsipagiriojimui. Šis alus turi būti skanus, aromatingas ir nesvaigus. Pokylio metu pirmoko negalintiems
gerti būdavo patiekiama moteriško arba antroko bei giros“ (Petrulis 1975: 247). Moteriško alaus jokiu būdu
nereikia sumaišyti su antroku, t. y. alumi, pagamintu
antrą kartą užpylus vandens ant tos pačios salyklo putros, – skiriasi ne praskiedimo laipsnis, o sudedamosios

Apyniai džiovinami
pastogėje. 2013 m.
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dalys: „Tokiam alui salyklas buvo naudojamas tik šešiaeilių miežių. Prieš salinant į putrą dedama kiek morkų, obuolių, į pasėsčius – daugiau aromatingų žolių.
Moteriškajam apynių dedama labai mažai“ (ten pat).
Deja, kokios žolės dedamos į pasėsčius, nesužinome –
Petrulio žodžiais, „kalbant apie tuos pasėsčius, reikia
pasakyti, jog senieji aludariai smulkmenų bei niuansų
niekam nepasakodavo. Visus subtiliuosius darymo būdus jie slėpdavo ne tiktai nuo savo kolegų, bet ypač nuo
šeimininko ir visų pašalinių“ (Petrulis 1975: 247).
Moteriškas alus ne tik savaip daromas, per vestuvių
pokylį jis buvo tiekiamas ir ant atskiro – moterų stalo: „Nuo krikštasuolės antruoju pasieniu – „giminių ir
kaimynų stalas“; arti šiojo (paprastai lovų bei pečininko
pasieniu) išsiskirdavo „moterų stalas“. Prie šio stalo iš
vyrų sėsdavo „geriantys tik moteriškąjį alų“ (Petrulis
1996: 108). Per krikštynas ant „moterims laikomo stalo“ dar buvo patiekiama ir midaus (kurį, anot Juozo Petrulio, Salamiesčio apylinkėje (Kupiškio r.) vadindavo
„gėrimėliu“); „moterų stalas išsiskirdavo ir „švelnesniu
kąsneliu“ – paršiena bei paukštiena, šustiniu, avižiniu
kisieliumi, medumi“ (Petrulis 1996: 110). Dainose irgi
randame skirtį tarp vyrų ir moterų gėrimų, pavyzdžiui,
Kalėdų dainoje „Anta kalno bačkas kalė“ (Kl 358) moterys ir merginos geria midutį, saldų alų, saldų vyną, vyrai – arielkėlę, o berneliams juokais siūloma gerti karčią brogą ir karčią smalą (LLD 2007: 629–630). Visa
tai rodo akivaizdžią takoskyrą tarp moteriško ir vyriško
skonio, kurą atitinka saldumo ir kartumo priešprieša.
Kaip šis skirtumas atsiranda ir kokiomis dar kultūrinėmis reikšmėmis jis apipintas? Nesunku nutuokti,
kaip saldumas susijęs su moteriškumu, tačiau kodėl
vyrams reikalingas kartumas?

„Trys vainą kelia dėl mūsų gero“
(miežis, apynys ir mielė)
Kartumas kaip vertinga skonio ypatybė iškyla vaišių dainoje „Miežis tarė, lauke augdamas“ (Vš 64),
kurioje atsiskleidžia alaus sudedamųjų dalių, dainoje
veikiančių kaip gyvi asmenys, tarpusavio santykiai.
Pagrindiniai alaus veikėjai yra trys: miežis, apynys ir
mielė:
Mieželis tarė,
Dirvoj būdamas:
– Aš asu grūdas
Ir labai drūtas.

Apynys tarė,
Sodne augdamas:
– Aš asu macnus
Ir labai pučnus.
Mielaitė tarė
Bačkelos gale:
– Be mana vieka
Čia nebus nieka.
Kai mane įdės
Į jūsų tarpą,
Tai aš jumis abu
Labiaus judysiu.
Rūgsiu putosiu,
Ant stala būsiu,
Ant stala būsiu,
Svečius mylėsiu.
Už stala sėdės
Brolaičiai mylės:
Sėdi sesaitės
Baltai raudonos.
Už stala sėdės,
Sesaitės mylės:
Sėdi brolaičiai
Baltai raudoni.
Alutį išgers,
Apynį išvers,
O aš, mielaitė, –
Ant bačkos gala. (LMD I 1062(163))
Ši daina, užrašyta Mato Slančiausko 1886–1894 m.
Šiaulių apskrityje, atskleidžia alaus „veikėjų“ išskirtinius
bruožus ir jų tarpusavio ryšį, kurio dėka iš trijų atskirų
dėmenų randasi alus. Kiekvienas veikėjas ypatingas, tačiau rezultatas pasiekiamas tik bendradarbiaujant. Kai
kurie dainos variantai (jų iš viso net 43) pabrėžia lygybę,
pavyzdžiui: Kad mes sustosim / Į margą krūsę [krūzę,
puodelį – D. V.], / O tai mes būsim / Lygūs, brolyčiai
(NPrBl 5: 202). Raginama bendrai veikti ir net rengiamas
sąmokslas: M e s s u s i d ė k i m / Vi s i į d a i k t ą, / –
Darysim žmones / Girtus, netvirtus! (JLD 34); Kai mes
suseisim / Į kyvinuką [medinį bosą, statinę – D. V.], /
Ta i m e s s u t a r s i m, / K a s i š m ū s b ū s ę: // Seni
voliosis, / Jauni globosis, / Drūtiejie imsis, / Bagočiai
girsis (KlvD: 170). Beje, labai panašų alaus sudedamųjų
dalių norą susivienyti regime „Kalevaloje“:
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Ėmė šaukti po kiek laiko
Apynys iš aukšto medžio,
Ėmė dirvoj miežis rėkti,
Šuliny vanduo kalbėti:
„Ir kada mes susibursim,
Vienas su kitu sueisim?
Liūdna atskirai gyventi,
Draugėje smagiau mums būtų“. (Kalevala 1986: 276)
Miežio, apynio ir mielės (raugo) ryšys yra pabrėžiamas ir latvių dainose, kuriose kalbama apie jų susiėjimą su Raugo močios pagalba:
Miezits auga ar apini,
Eža vien starpiņâ;
Rauga mātes vien vajag,
K a s s a v e d a v i e n u v i e t ‘.
„Mieželis augo su apyniu
Tiktai per ežią;
Tetrūksta Raugo motės,
Kuri suvestų vienon vieton.“ (LD 19726-2)
Ir šioje latvių dainoje, ir lietuviškame siužete iš trijų alaus misos sudedamųjų dalių būtent mielė stengiasi
ima viršų, nes ji turinti didesnį vieką: Ką kalba mielė, /
Bačkoj būdama? / – B e m a n o v i e k o / Te n n e -
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b u s n i e k o (JLD 34); „N i e k s i r j ū s v i s i p r i e š
m a n e v i e n ą . / Kad aš įlipsiu į kubilėlį, / Aš išmaišysiu iš padugnėlių (LTR 2077(290)). Mielė, patekusi į
kubilą ir užvedusi rūgimą, keičia miežio ir apynio ypatybes, v a i k š č i o d a m a po alų ir k i l n o d a m a misą:
Mielelė putojo, Apynį kilnojo (LTR 270/846), Mielelė
vaikščiojo, Apvynį kilnojo (Schleicher 1857: 43). Mielė jaučiasi reikšminga ir dėl savo ilgaamžiškumo, nes
dalis mielių paliekama kitam alui raugti ir pyragams
kepti: Alutį išgers, apynį išmes, / O mane, mielelę, dugnelyj paliks (LTR 2077/290); Alutį išgers, apynį išmes, / O muni vyna bačkoj pakavos (LTR 3116(205));
Apynį išvers, / Mieželį išgers, / O aš, mielala, / Dugne
paliksiu. // Pyragus kepsiu, / Svečius mylėsiu / Ir aš,
mielala, / Ponia pabūsiu (LTR 3678/129).
Miežis su apyniu taip pat kovoja dėl savo teisių.
Pagrindinis varžytuvių objektas yra stiprumas, kuriam
visi trys veikėjai atstovauja skirtingai. Mielės stiprumas yra rūgimo jėga (aiškiausiai matoma kaip rūgimo
metu kylančios putos ir išsiskiriančios dujos, dėl kurių
misa ima vaikščioti, t. y. puškuoti, kupėti, burbuliuoti)
bei susidarantis alkoholis, kurį lietuviškai galima vadinti alaus stiprumu arba tiesiog girčiu.
Miežio ir apynio stiprumas reiškiasi kitaip nei mielės. Miežis dainose pavadinamas drūtu: Tas mieželio
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grūdas, / Tai jis labai d r ū t a s (LTR 3493/23), O miežis tarė svirny būdamas: / Užtai aš d r ū t a s, kad miežia
grūdas (LTR 4851/109); Mieželis tarė, / Šiauduose būdamas: / Aš esmi grūdas, / Teip labai d r ū t a s (KlvD:
170) ir t. t. Žodis drūtas lietuvių kalboje reiškia ne tik
storumą, bet ir gerą sveikatą, pajėgumą, stiprybę, plg.
D r ū t a s vyras – patį velnią dar už ragų iš raisto ištemps (Merkinė), Ji seniau buvo labai d r ū t a, o dabar
neapgali ir nuo pečiaus nulipt (Aukštadvaris, Trakų r.)
(LKŽe: drūtas). Pasakose drūtas vanduo suteikia herojui jėgų nugalėti slibiną (Nubėgo mergina ir apmainė
vandenį: kur stovėjo d r ū t a s (jo išgėręs, bus drūtesnis), tę padėjo minkštą vandenį (Leipalingis, Lazdijų r.)
(LKŽe: drūtas). Tačiau drūtas taip pat yra ir „sotus“, o
drūtis – „sotis“ (Drūties nėr, ale gardu (Kuktiškės, Utenos r.) (LKŽe: drūtis); plg. M. Katiliškio „sotų ragaišio
skonį turėjo ir medaus saldumą“. Atrodo, kad nuo drūties-soties tiesiogiai priklauso ir drūtis-stiprumas, nes,
sočiai pavalgius, daugiau jėgų: Gerai pavalgius kitokia
d r ū t i s (Tauragnai, Utenos r.), Be mėsos pavalgius
jokios d r ū t i e s nėra (Rudamina, Lazdijų r.) (LKŽe:
drūtis). Kita vertus, žodis drūtas gali reikšti ir gėrimo
svaigumą (alkoholinį stiprumą), plg. „drūtas alus“;
Visi įkalbinti, kad nei jokių d r ū t ų gėrimų nebegertų. Taigi, dainose minimą miežio drūtį galima aiškinti
salyklinio alaus teikiamu sotumu, kuriuo ypač pasižymi tirštas keptinis alus: „Kai geri, tai ir užvalgai. Sako,
nors ir su šaukštu valgyk“ (Marcinkevičienė 2003: 87).
Tačiau miežio drūtumas gali reikšti ir salyklo saldumo
koncentraciją, nuo kurios vėliau tiesiogiai priklauso, ar
bus alus drūtas, t. y. svaiginantis.
Visai kitoks yra apynio stiprumas, jo smogiamoji jėga yra kartumas, o kitos ypatybės – smarkumas,
tvirtumas, macnumas („smarkumas, stiprumas, aštrumas“), gudrumas, mandrumas, pučnumas („gražumas,
išdidumas, pasipūtimas“), girtumas, durnumas ir t. t.:
Apynys tarė, / Sodne būdamas: / Aš esu m a c n u s, /
Prijemnas ir s m a r k u s (LTR 3678/129), Oi apynėli,
tu labai k a r t u s, / Padariau alutį – labai upartus (LTR
944/23), Apynys tarė, / Sodne augdamas: / Aš asu macnus / Ir labai p u č n u s (LMD I 1062(163)), Apynys
tarė, / Sode augdamas: / Aš esmu t v i r t a s / Ir labai
g i r t a s (LTR 81/76), Apvynys atsakė / Karčia lipdamas: / Aš esmi g u d r u s / Ir labai m ū d r u s (NPrBl
5: 202), Ką kalb apynys, / Ant smaigo būdams? / – Aš
esmu rudas, / Tai labai m a n d r a s! (JLD 34). Šių ypatybių puokštė atskleidžia apynį kaip gudrų ir klastingą,
jis žmones svaigina, apgirtina, „durnina“. Visuotinai
įsigalėjęs įsitikinimas, kad nuo apynio priklauso alaus

girtis. Lietuvių aludarių nuomone, „apyniai duoda ne
tik kartumą – ir stiprumo. Be apynių nebus gero alaus“
(Dagys 1980: 66). Simonas Daukantas rašo: „[Apynio]
kvepąs kartumelis duod alui ne vien stiprį ir sveiką
skomą arba gardumą, bet dar ir tvirtį“ (LKŽe: tvirtis).
Tyrinėtojus stebina, kad, žmonių manymu, apynys stiprina alų. Iš tiesų apynių paskirtis alaus misoje
kita – jie suteikia aromatą ir veikia kaip konservantas,
neleidžiantis misai sugižti, o alui greitai prarūgti (Laurinkienė 1990: 109; Dumpe 2001: 35; Astrauskas 2008:
139). Vis dėlto, net gerai žinant apynio konservuojančias ypatybes, išlieka įsitikinimas, kad „apyniai padaro
alų macnų“. Tad kuo grindžiamas tikėjimas alaus svaiginamosiomis ypatybėmis?
Atsakymo reikėtų ieškoti alaus receptūrų istorijoje.
Šiandien apynys yra įprastas alaus priedas, tačiau iki
XVI a. Europoje, be apynio, svarbūs buvo ir kiti augalai, pavyzdžiui, pajūrinis sotvaras (Myrica gale), naudotas gaminti alui be apynių (viduramžiais jis vadintas
grutu, gruitu), taip pat pelkinis gailis (Ledum palustre)
ir kt. (Behre 1999: 36, 42). Sotvaras – tai drėgnose pajūrinėse pelkėse augantis kvapnus krūmas iki 150 cm
aukščio. Kaip ir apynys, sotvaras yra kartaus skonio
ir turi konservuojančių ypatybių. Šis augalas paplitęs
tik šiaurės Europos jūrinėje zonoje ir Baltijos regiono
pajūrio teritorijose. Archeologiniai ir paleobotaniniai
tyrimai atskleidžia, kad sotvaras naudotas alui nuo senojo geležies amžiaus, jis nepaprastai išplito viduramžiais, kai tapo eksportuojamu alaus prieskoniu. Apyniai Europoje atrandami tik VI–VIII a., nors pavienės
radimvietės centrinėje Europoje žinomos iš neolito, o
gausiau pradėti vartoti nuo X a. (Behre 1999: 40). Jie
įsiterpė į teritorines nišas, kur sotvaras natūraliai neaugo, tad pradėti naudoti toliau nuo pajūrio esančiuose
kraštuose. Iki apynių ten galėjo būti naudojamas pelkinis gailis ar kiti augalai, turėję į sotvarą panašių ypatybių ir nedideliu mastu išlikę alaus gamyboje iki pat
XVI a., o atskirais atvejais ir ilgiau, iki dėl politinių
ir ekonominių priežasčių Europoje įsitvirtino apynys.
Apynių alus dėl itin stiprių šio augalo konservuojančių
ypatybių galėjo būti ilgiau laikomas ir tinkamas transportavimui, todėl jis greitai išplito Hanzos prekybiniame regione (Dumpe 2001: 35).
Įsidėmėtina, kad pajūrinis sotvaras ir pelkinis gailis
ne tik turi stimuliuojantį ir svaiginamąjį poveikį, bet
ir suteikia alui kartumo. Kadangi ir apyniai alų kartina, labai tikėtina, kad pakeitus sotvarą, gailį ar kitus
anksčiau naudotus karčius alaus priedus apyniu, išlieka įsitikinimas, jog būtent jis suteikia alui svaigumo.
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Tai leidžia spėti, kad ir Lietuvoje, be alaus su apyniais,
egzistavo ir kitos alaus rūšys. Baltijos jūros regione sotvaras naudotas aludarystei jau priešistoriniais laikais,
pavyzdžiui, Danijoje, Juelingo (Juellinge) vietovėje,
Lolando saloje, sotvaras rastas į turtingą moters kapą,
datuojamą 50 metais iki erų sandūros, įdėtame inde: čia
bronziniame kibirėlyje aptikta mielių, miežių, bruknių
ir pajūrinio sotvaro pėdsakų (Koch 1999). Latvijoje ir
Lietuvoje istoriniais laikais alaus gamybai naudotas
pelkinis gailis. Anot Lindos Dumpės, gailiai (vaivariņi) į alų dėti gana dažnai, norint, kad jis būtų kartus
ir stiprus. XVII a. J. Langės žodyne rašoma, kad gailių
dedama dėl svaigumo; latvių dainose gailių alus (vaivarots, vēverīšu, vaiveriņu alus) taip pat minimas kaip
itin svaiginantis (Dumpe 2001: 41). Lietuvoje aludariai į alų su gailiais žiūrėjo kreivai, tai laikė sukčiavimu, plg.: „Tabokų, gailių mūs kaimynas deda, ale jis
paveikia žmogų, pradeda vemt ir krinta greičiau. Gailis jokio stiprumo neduoda. Čia žmogų tik apdurnina“
(Imbrasienė 1995: 64). Vilniškis gydytojas Jokūbas
Šimkevičius (Jakubas Szymkiewicz) „Girtuoklystės
istorijoje“ („Dzielo o pijaństwe“, 1818) teigia, kad
Lietuvos bravoruose, kad alus būtų labiau kvaitinantis,
vietoj apynių dėta pelkinio gailio, pipirlapės (Asarum
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europeum), arnikos (Arnica), juodojo čemerio (Veratrum nigrum), nelabosios svidrės (Lolium temulentum)
ir kt.; tuo ypač pasižymėjo Taujėnų ir Vilniaus alūs
(Astrauskas 2008: 125).
Svaiginamąjį poveikį turinčių augalų vartojimas
baltų kultūroje reikalauja atskiro tyrimo, įvertinančio,
ar pelkinis gailis ir kiti priedai yra vietinės tradicijos
išdava, ar viduramžių alaus daryklų atnešta inovacija.
Tačiau faktas, kad apynys, neturintis svaiginamojo poveikio (išskyrus raminamąsias, migdomąsias apynių
spurguose esančio lupulino ypatybes), yra suprantamas
kaip girtas, macnas, durnas, gudrus, verčia manyti,
kad šio augalo charakteristika dengia didesnę alui gaminti naudotų karčių ir svaiginamųjų priedų įvairovę.
Tai liudytų ir folkloriniai apynio bruožai: dainose jis
vaizduojamas kaip žmogiškų ypatybių turintys augalas, kurį, anot Nijolės Laurinkienės, galima priskirti
mitinių būtybių pasauliui (Laurinkienė 1990: 111). Kai
kuriuose dainų siužetuose, pvz., Kalėdų dainoje „Jau
mano mielas“ (Kl 303), apynys vaizduojamas kaip
žmogus: „Apynys anksti rytą kėlė, / Apynys, kalėda...
Apynys ugnelę pūtė... Apynys burnelę prausė... Apynys žirgelį šėrė... Apynys žirgą girdė... Apynys žirgą
balnojo... Apynys žirgelin sėdo...“ (LTt 5: 1037). Kitoje
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šios dainos-žaidimo versijoje apynys atsiskleidžia kaip
įsakmiai nurodinėjanti būtybė: Liepė apynys / Ankstų
rytą keltis, / Liepė žaliasai / Ankstų rytą keltis. // Vynelis tarė / Tai taip, šitaip, / Žaliasai tarė / Tai taip, šitaip
(LTt 5: 1038). Toliau apynys liepia nažutkėlę segtis,
karolėliais rištis, karmošėlin joti, iš kermošiaus joti, po
bobišku šokti, po meškišku šokti, po bernišku šokti, po
mergišku šokti. N. Laurinkienė, tyrusi šį ir kitus apynio
nuotykius dainose, teigia, kad tokie tekstai priskirtini
mitiniam siužetui apie dieviškos kilmės būtybę, ji sieja
apynį su indų Somu ir iranėnų Hoamu, augalais-dievais,
iš kurių gaminamas šventas, dievams aukojamas gėrimas, šio išgėrusiems išnyksta kosmoso sferų ribos ir atsiveria begalybė (Laurinkienė 1990: 119–120). Apynys
taip pat siejamas su skirtingomis erdvės sritimis: mįslėse
jis vaizduojamas kaip lipantis į dangų („Be rankų, be
kojų lipa į dangų“), kita vertus, jis gali padėti pereiti per
pragarą („Sako, iš apynokų nupintomis vyžomis ir per
pragarą gali pereiti, nenudegsi batų“) (Laurinkienė 1990:
112). Anot Nijolės Laurinkienės, operacinis tekstas apie
apynį, žinomas iš apeiginių laukų lankymo sutartinių,
nuosekliai apdainuojančių apynio auginimą, skynimą
ir alaus gaminimą, atitinka T. Civjan ir T. Sudnik analizuotus baltų–slavų siužetus apie kanapę ir aguoną,
kurie vaizduoja griaustinio dievo žmonos ir sūnų tremtį
į požemį ir jauniausiojo sūnaus, įgijusio nepaprastų galių, atgimimą augalo pavidalu (Laurinkienė 1990: 108).
Įsidėmėtina, kad mite veikiantys augalai yra kartūs, aštrūs arba pasižymi narkotinėmis ypatybėmis (pipiras,
svogūnas, garstyčia, aguona, kanapė). Žinant, kad tokie
svaiginamieji alaus komponentai kaip sotvaras ir gailis
dar yra ir kartūs, veikiantys sąmonės būseną, tikėtina,
kad operaciniame tekste regima augalų įvairovė (greta
svaiginamųjų minimi tiesiog aitrūs ar aštrūs augalai, tokie kaip pipiras, svogūnas, garstyčia) atsiranda silpstant
pradiniam mito branduoliui. Nebetekęs apeiginės reikšmės, jis ima varijuoti, išlaikydamas tik kartumą arba tik
psichotropinį poveikį, bet ne abi ypatybes sykiu.
Apynio, miežio ir mielės varžytuvės alaus rauginimo kubile atsiskleidžia kaip kova, kurioje visi veikėjai
stengiasi pranokti vienas kitą. Šios varžytuvės, kaip ir
apynio kartumas, atstovauja vyriškajam požiūriui į alų,
nes vyrai vertina kartų ir stiprų alų, o moterys – saldų
ir negirtą. Kitaip sakant, vyriškumas ir moteriškumas
projektuojamas jėgos ir meilės semantinėje įtampoje.
Bet ar tikrai vyrai jėgai teikia pirmenybę prieš meilę?
Pabandykime paieškoti atsakymo į šį klausimą pasitelkę du mitologinius vaizdinius, kuriuose susipina meilės
ir jėgos reikšmės: bičių traną ir lokį.

Bubilas, dravas ir statinė
Alaus ir midaus gaminimas vyksta dviem pagrindiniais etapais – tai misos paruošimas ir rauginimas. Ir
midaus, ir alaus misa privalo būti saldi tam, kad rūgtų:
vienu atveju saldumas išgaunamas miešiant vandenį
medumi, o antruoju – paruošiant salyklą ir jį susalinant karštu vandeniu. Misos saldumas metaforiškai
kildinamas iš bitino (bičių motinėlės) atnešto medaus:

Apyniai tekinimo kubile. Kalneliškių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
2015 m. V. Vaitkevičiaus nuotrauka.

Mielės alui rauginti. 2012 m. A. Stalilionio nuotrauka.
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kaip rašė Frydrichas Pretorijus vyresnysis, ragaudami
misą, lietuvininkai ją labino (laimino) malda: „Dekui
pirmjaus mielam Diewui, ʃaldi Misʃa, įpůlęs Bittins
ʃu Medaus kullu, Pats isʃirittęs, Médu palikkęs, Diewe důk gérą Rukʃʓtį“3 („Clavis Germanico-Lithvana“
(apie 1680), BRMŠ 3: 99). Rūgstant vyksta atvirkščias
procesas: saldumas slopsta, nes jis mielių paverčiamas
stiprumu (alkoholiu). Saldumo mažėjimas – tarsi medaus valgymas, todėl nagrinėjant alaus rūgimą, verta
peržiūrėti medaus valgytojų mitologinę bylą. Medaus
smagurių toli ieškoti nereikia – jie gyvena bičių avilyje: tai bičių tranai ir jų dieviškas įsikūnijimas – bičių
dievas Bubilas.
Bubilo kaip nesaikingo smaguriautojo paveikslas su iškylančiomis erotinėmis konotacijomis plačiai
nušviestas A. J. Greimo (Greimas 1990: 269–274).
Pagrindinis tranui priskiriamas „nusikaltimas“ yra besaikis medaus vartojimas, plg. Tranai labai daug valgo (Gegužinė, Kaišiadorių r.); Tie žalčiai tranai darbo nedirba, o tik medų sprogsta (Raudėnai, Šiaulių r.)
(LKŽe: tranas). Tačiau bičių tranai nėra vienareikšmiškai smerktini padarai, atstovaujantys besaikei meilės ir
saldumynų vartojimo idėjai, kaip atrodytų iš A. J. Greimo tyrimo. Lietuviškoje bičių gyvenimo sampratoje
jiems priskiriama labai svarbi funkcija: tranai išveda
spiečių į kitą vietą: Tranai dėl spiečių vedimo (Vadaktai,
Radviliškio r.) (LKŽe: vedimas), Tranai aprenka vietą,
deda i nudeda (nulekia spiečius) (Gruzdžiai, Šiaulių r.)
(LKŽe: tranas). Kalbant tiksliau, tranai suranda spiečiui namus – aprenka naują drevę, uoksą – apuoksauja: apuoksauti – tai „surasti spiečiui uoksą“, plg. Vos
tik tranai apuoksavo vietą, bitys tujau ir išspietė (Veiviržėnai, Klaipėdos r.) (LKŽe: apuoksauti). Kitaip tai
dar vadinama tranauti: Bitys uosvau[ja], tranau[ja]
(Alsėdžiai, Plungės r.) (LKŽe: uosvauti); Spietlių kaip
spieta, sako, tura tranai lėkti vietos tranauti (DūnŽ);
Tranai aptranauna, ka spieta bitys: apžiūra, paruoša
vietą (Laukuva, Šilalės r.) (LKŽe: tranauti). Matyt, dėl
naujos drevės suradimo tranas kitaip dar vadinamas
dravu, o dravauti – tai „ieškoti vietos spiesti: Dravas
dravaun iš vietos į vietą, t. y. ieško, kur bitis atvesti
(A. Juškos žodynas) (LKŽe: dravauti). Atrodo, kad,
kitaip nei Austėją, bičių šeimos deivę, Bubilą reikėtų
vertinti kaip bičių namo (uokso, drevės, aulio) dievą;
3. Plg. latvių dainą, bitės vaizdinį susiejančią su alaus salyklo
malimu: Es jums lūdzu, jaunas meitas, / Maļiet smalku iesaliņu; /
Smalk‘ iesala malėjam / Bite milnas galiņâ („Meldžiu jūsų, jaunos
mergelės, / Malkit smulkų salyklėlį; / Smulkaus salyklo malėjoms /
Bitė ant girnų viršaus“, LDe 7999).
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nenuostabu, kad M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybėse“
rašoma, jog, įleidžiant spiečių į naują avilį, yra kreipiamasi į vyrišką bičių dievą Bičbirbį ir jam nuliejama
alaus (Pretorijus 2006: 571), o ne Austėjai.
Trano ryšys su dreve skleidžiasi ir metaforinėje plotmėje. Tranas yra garsiai žemu balsu zvimbiantis vabzdys, dėl to vadinamas garsažodinės kilmės vardais –
bubinu, bombinu, bambliu (LKŽe: bubinas, bamblys;
LTRF cd 448/2: Anatanų k., Adutiškio sen.), o vyraujantis jo išvaizdos ypatumas yra storumas, pilvotumas.
Kaip atkreipė dėmesį A. J. Greimas, storas pilvas ir
žemas garsas tarpusavyje koreliuoja; tai matyti būgno,
dar vadinamo bubinu, vaizdinyje: „būgnas yra ne tik
garso šaltinis, jis kartu ir regimoji – storo tūrio figū-
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ra“ (Greimas 1990: 270). Būgnas gali būti lyginamas
su dreve – ne tik todėl, kad ištrūnijęs arba išskobtas
medis buvo naudojamas būgnui gaminti (Baltrėnienė,
Apanavičius 1991: 27)4, bet ir dėl terminologinių ypatumų: kitas būgno pavadinimas yra bubinas, o baubliu
vadinamas „išpuvęs medis“: Eina žmogus keliu, žiūri,
kad stovi baublys, anas inlindo ir atsigulė (Švenčionys); bamba „storas, kreivas medis (kiauru viduriu)“:
Toks bamba, netikęs medis (Dusetos) (LKŽe: baublys,
bamba). Visais šiais atvejais išnyra pilvo vaizdinys.
Ištrūnijusio medžio pavidalą atkartoja duobti ir
skobtiniai mediniai indai, visų pirma kubilai ir statinės,
kurie buvo plačiai paplitę, kol Lietuvos miške buvo pakankamai daug senų ir storų medžių, o naujesni šulelių
indai dar nebuvo atėję į madą. Skobtinių statinaičių,
dėl stiprumo sutvirtintų lazdyno lankais, dar buvo pasigaminama XX a. pradžioje (Milius 1983: 68), nors,
nykstant storiems medžiams ir keičiantis technologijoms, jos užleido vietą šulų statinėms. Medinės statinės
išduobimo ar išskobimo veiksmas simboliškai prilygsta dirbtiniam drevės darymui, o jame laikomas gėrimas yra tarsi drevės turinys – medus, kuris rauginimo
inde, nelyginant pilve, perdirbamas į naujos kokybės
produktą – midų arba alų. Statinė (bačka, bosas) netgi
savo išvaizda primena storapilvį žmogų, dėl to bačkiu
vadinamas „dručkis, storulis“ (LKŽe: bačkis), o drūtas
žmogus lyginamas su bosu ar statine: Vyras kai bosas
(labai drūtas) (LKŽe: bosas), Gaspadinė kap statinė
(labai stora), gaspadorius kap totorius (Keturvalakiai,
Vikaviškio r.) (LKŽe: statinė). Statinė, apjuosta lanku,
yra stiprumo, jėgos vaizdinys, nes statinės buvo daromos iš stipriausio medžio – ąžuolo ir turėjo atlaikyti
alaus (midaus) rūgimo metu susidarantį didelį slėgį.
Todėl stipruolio apibūdinimui pasitelkiama statinės,
apjuostos lankais, metafora, jis vadintas lankiniu žmogumi, plg. Visi laikė jį per tokį l a n k i n į ž m o g ų
(labai stiprų, lyg lankais suveržtą) (Jrk 131) (LKŽe:
lankinis); Lankuoti vyrai (labai stiprūs, su raumenų
lankais ant pilvo ar ant krūtinės) (Sasnava, Marijampolės r.) (LKŽe: lankuotas). Lietuvių sakmės tokius
jėgos lankus sieja su nežmogiška, demoniška galia:
Jeigu mergina velnią pamylėdavo, tai jos meilės vaisiai – kūdikiai buvo l a n k u o t i: turėjo kaulus, suaugusius apė visą kūną, pradedant nuo strėnų, o baigiantis
ant pilvo. Tokis l a n k u o t a s kūdikis užaugęs turėjo
neapsakomą vieką, galėdavo pakelti didžiausią trobą
4. Plg. dar žodžio kelmas reikšmes „būgnas“ (Baltrėnienė, Apanavičius
1991: 28) ir „iš medžio kamieno išskobtas avilys“ (LKŽ: kelmas).

arba išrauti storą medį iš šaknių (BsTB 6: 110). Įgimto
lanko kultūrinis atitikmuo būtų jėgą teikiantis diržas,
žinomas iš pasakos „Slibino nugalėtojas“ (AT 300): herojus, apsijuosęs stebuklingą diržą, tampa tokiu stipriu,
kad įveikia slibiną. Tokio stebuklingo diržo analogą
matome skandinavų mitologijoje: dievas Toras turi jėgos diržą, „kai tik jį užsijuosia, išsyk dvigubai išauga jo
dieviškoji galia“ (Snorio Sturlusono „Eda“, MŠ: 149).
Negalima atmesti galimybės, kad panašiu diržuotu ar
lankuotu stipruoliu įsivaizduotas ir baltų Perkūnas.
Visi šie duomenys rodo, kad Bubilo kaip bičių dievo
vaidmuo neapsiriboja A. J. Greimo išryškintomis besaikio smaguriavimo ir meilės izotopijomis, jis veikia
ir gėrimų gaminimo srityje. Tai patvirtina bičių uokso
ir statinės metaforinis susiejimas. Kaip smaguriautojas
medumi, Bubilas atrodo tinkamas kandidatas į dievybę, kuri atsakinga už misos skonio virsmą, kai mąžta saldumas ir randasi rūgštis. Midaus ar alaus misos
rūgimas kubile ir tolesnis lėtas jų skonio ir stiprumo
keitimasis statinėse gali būti metaforiškai palyginamas
medaus arba susalusios salyklo putros virškinimui pilve-baublyje. Tai patvirtina mįslių metaforos, jose ir bičių avilys, ir kubilas vaizduojami kaip pilvas: Užminsiu
mįslę, per pilvą gyslę, tame pilve jomarkas. = Avilys
(LTt 5 6765), Įminsiu mįslę: per visą pilvą gysla, pilvo gale jomarkas. = Giros kubilas (M.Slančiauskas)
(LKŽe: pilvas). Turint omenyje, kad statinė, apveržta
lankais, yra stipruolio metafora, Bubilas iškyla kaip
jėga, rūgimo metu saldumą transformuojanti į stiprumą. Tai mitologinė figūra, kurios išgyvenimui svarbios
moteriškos vertybės – saldumas ir meilė, tačiau tuo pačiu metu ji susijusi su beatodairiška vyriška jėga.

Lokio jėga ir gėrimo stiprumas
Greta bičių trano lietuvių mitologijoje gerai žinomas ir kitas smaguris – lokys, arba meška: Ta bestija
(meška) yra bjauri, a n t m e d a u s l a b a i s m a l s t i (LKŽe: smalstus), S m i l u s kaip lokys ant medaus
(Raseiniai) (LKŽe: smilus). Dėl šios aistros meška net
vadinama bitininke, bičiule: Meška bitininkė (mėgsta
medų) (Pušalotas, Pasvalio r.); Jo nageliai striugutėliai, kaip mūsų bičiulės, kuri medų iškanojo (M. Slančiauskas) (LKŽe: bitininkas, bičiulė). Meškos smalstumą atspindi ir posakiai Mėgsta kaip meška medų
(LTR 1001/456-7), Kas kam, o meškai medus (LTR
387b/603-86), Miške meškos, namie mergos, niekur nėr
medui vietos (J. Juškos žodynas) (LKŽe: medus) ir kt.
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Slavų kalbose tai atspindi net meškos pavadinimas,
jis kilęs nuo žodžio medv-ĕdĭ ‘valgyti medų’, plg. senovės indų madhuv-ád- (Berneker 1908–1913)5. Dainose
meškos įvaizdis susijęs su midumi ir alumi – įprasta ją
vaizduoti su midaus ar alaus statine: Atvažiuoja meška / Su midučio bačka (JSD 904), Atvažiuoja meška /
Su alučio bačka (JSD 905) ir kt.
Kaip teigia A. J. Greimas (1990: 271), dažnai metaforiškai viena kitą išreiškia alimentarinės (valgymo
kultūros – D. V.) ir seksualinės izotopijos. Tai galioja
ne tik bičių tranui, kuris siejamas su besaike meile, bet
ir lokiui, apdovanotam tokiais pat bruožais (kvalifikacijomis) – smalstumu ir gauruotumu. Latviai sako, kad
jei mergina sapnuoja puolantį lokį, tai jos greitai laukia
vestuvės (LTT 16727), o jei medų – „praras vainiką“
(LTT 19604). Pasakose lokys iš kitų veikėjų išsiskiria
tuo, kad įsimyli ir pagrobia moterį, kuri po to pagimdo
nepaprastai stiprų sūnų (AT 301 B „Stipruolis ir jo bendrakeleiviai“).
Lokio vaizdinyje kartojasi kai kurios bičių tranui
būdingos metaforos. Tautosakoje šis gyvūnas dažnai
tampa tūrine metafora, ypač kai reikia apibūdinti stambius tuščiavidurius daiktus: namą, krosnį, katilą, puodą
ir pan. Meškos kūnas mįslėse pasitarnauja ertmei nusakyti, pavyzdžiui: Ant pazaro meška karo = Puodas
ant ugnies (LTR 784/98), Meška stovi, žarnos kruta. =
Namas (LTt 5 6563), plg. latvių Lācis stāv, zarnas kust
„Lokys stovi, žarnos kruta“ = Krosnis su žarijomis.
(Razauskas-Daukintas 2011: 311). Nenuostabu, kad tokiame kontekste vėl išnyra išdubusio medžio (baublio),
vaizdinys, plg. Ąžuolas sugriūva – jo vidurys dykas,
per vidurį raudonos dūšios laksto. = Pečius (Razauskas-Daukintas 2011: 126); dar plg. latvių Ūzuls b a m b a r s, vysapleik saule tak „Ąžuolas baublys, aplinkui
saulė teka“ = Puodas krosnyje, aplink ugnis (Razauskas-Daukintas 2011: 58).
Lokio kaip gyvūno išskirtinumas susijęs su jo nepaprasta jėga. Latviai sako: Lāčam esot deviņu vīru spēks
„Lokys turi devynių vyrų jėgą“ (LLT 16696). Dėl tokio
stiprumo lokio mitologinis vaizdinys patenka ir į alaus
gaminimo sritį: latvių dainose sakoma, kad aludaris,
raugindamas alų, turi prie alaus „atvesti lokį“:
Iesaliņa malejiņa
Bitit‘ nesa saujiņâ;
Alutiņa brūverits
5. Nurodoma iš: <http://etimologija.baltnexus.lt/?w=medus>. Su valgymo semantika bandoma sieti ir žodį lokys (Blažek 2000: 49–54),
t. p. žr. <http://etimologija.baltnexus.lt/?w=lokys>).

Lāci veda namiņâ.
Liec, lāciti, savu spēku,
Bitit, savu saldumiņu!
„Salyklo malėjėlė
Nešė bitelę saujelėje,
Alutėlio darytojas
Lokį vedė nameliuosan.
Duok, lokyti, savo jėgą,
Bitele, savo saldumėlį!“ (LDe 19627-0)
Latvijoje, darant alų, misa vadinta lokiuku: Kad alu
darīja, tad priekš rūgšanas to nedrīkstēja citādi saukt
kā par l ā c ī t i „Kai alų daro, prieš raugimą jo negalima vadinti kitaip, nei l o k i u k u“ (LTT 666). Rūgimo
galia, reiškiama lokio vaizdiniu, nėra siejama tik su rūgimo procesu, nuo jos (arba nuo lokio) priklauso ir
alaus stiprumas, t. y. svaiginamasis poveikis. Pavyzdžiui, manyta, jei moteris sapnuoja lokį, tai jos vyras
grįš namo girtas (LTT 16723). Alaus girtis siejamas
ir su vyriška jėga, pvz., norint stipraus alaus, ant rauginimo kubilo dedama vyriška kepurė: Kad alu raudzē, tad uz pārsegta kubula jāsviež cepure un jāsauc:
„Dzīvo kā vīrs!“ Tad alus būs stiprs un labi rūgs „Alų
rauginant ant uždengto kubilo reikia užmesti kepurę ir
sakyti: „Gyvenk kaip vyras!“ Tuomet alus bus stiprus
ir gerai rūgs“ (LTT 668), Ja uz tā kubla, kur alus rūgst,
uzliek cepuri, tad alus būs tik stiprs kā vīra galva „Jei
ant to kubilo, kur rūgsta alus, uždėsi kepurę, tai alus
bus stiprus kaip vyro galva“ (LTT 679). O lokys laikomas net devynis kartus stipresniu už vyrą: Lāčam esot
deviņu vīru spēks; vilkam – deviņu vīru prāts „Lokys
turi devynių vyrų jėgą, vilkas – devynių vyrų protą“
(LTT 16696).
Gali būti, kad lokio vaidmenį alaus gaminimo procese atspindi ir reliktiniai tikėjimai, siūlantys pagerinti
alaus rūgimą, panaudojant gauruotą gyvūną, mitiniame
vaizdyne galėjusį pakeisti mešką, jai išnykus iš mūsų
miškų: „Sakydavo, jei alus nerūgsta, reikia mesti juodą
šunį į vidų“ (Šliavas 1993: 114). Boriso Dauguviečio
pjesėje „Žaldokynė“ aludaris Žaldokas6 kubilą su rūgstančiu alumi apkloja kailiniais, o ant viršaus dar uždeda
šeško iškamšą (Dauguvietis 1947: 7). Žaldoko alus, į
kurį, be kita ko, dar dedama ir gailių, turėjo būti ypač stiprus: kaip rašoma pjesėje, tokio alaus išgėrę svečiai „po
dviejų kruzelių dainuos, po keturių – galvom vaikščios,
6. Boriso Dauguviečio „Žaldokynės“ pagrindinio veikėjo Žaldoko prototipu buvęs realus asmuo, vienas įžymesnių Biržų krašto aludarių.
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J. Simonaitis košia alų į statines. 2015 m. V. Vaitkevičiaus nuotrauka.

po šešių – peštynės, po septynių – graudžios ašaros, po
aštuonių – mirties tyla“ (Dauguvietis 1947: 24, 28).
Ryšys tarp lokio ir gėrimo stiprumo nesunkiai pagrindžiamas lokio savybėmis – jo didele fizine jėga ir
piktumu, kovingumu. Galimybę susieti piktumą ir rūgimą teikia alaus darymo aprašymas „Kalevaloje“: kai
alui nerūgsta, Osmotarė siunčia kiaunę atnešti putų iš
lokio nasrų:
Taip ji tarė savo kiaunei,
Šitaip ji vargšelę mokė:
(...)
„Paskubėk į lokio urvą,
Į miškų meškos atšlaimą,
Kur pikti lokiai kovoja,
Kur uvėrios meškos grumias!
Prisirink mielių rieškučiom,
Rankom putų prigraibyki,
Į rankas atnešk jas Kapai,
Duok jas Osmotarės alui!“
(...)
Nuskliaudė į lokio urvą,
Į akmeninius jo rūmus.
Ten p i k t i l o k i a i k o v o j a .
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(...)
Iš nasrų jiems putos dribo,
Mielės iš ryklių tekėjo:
Ji tų mielių prisigraibė,
Rieškučias mielių pririnko,
Nunešė visas jas Kapai,
Osmotarei nugabeno. (Kalevala 1986: 279–280).
Osmotarės padarytas alus, kurio sėkmingam rūgimui dar reikėjo gauti medaus iš pievos marių saloje,
kur „jauna mergaitė miega vario diržą atsisegus“ (Kalevala 1986: 281), turėjo skirtingų ypatybių: vieniems
teikė džiaugsmą ir juoką, o kitiems – norą kovoti:
Tai toksai alaus gimimas,
Toks giros atsiradimas;
Taip jis gavo gerą vardą,
Taip garbingai pagarsėjo,
Nesgi buvo geraūpis,
Geras gėrimas gėrovams:
Moteris jis vertė juoktis,
Gerą ūpą vyrams kėlė,
Džiugulį šauniems galiūnams,
O kvailius į riaušes kurstė. (Kalevala 1986: 283)
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Ryšys tarp piktumo ir rūgimo gerai žinomas ir
baltų kultūroje, pavyzdžiui, manyta, kad aludaris turi
būti piktas, kad alus būtų stiprus: Alu brūvējot jābūt
dusmīgam, lai alus būtu stiprs (LTT 680). Tačiau yra ir
kitas lazdos galas: nuo stipraus alaus kyla noras bagotiems girtis, sylingiems – imtis: kuo alus girtesnis arba
kuo daugiau jo išgeriama, tuo jis pavojingesnis, nes
linksmumas gali peraugti į muštynes. Sakoma: „Aluje
esama lapės, šuns ir vilko kraujo. Kai truputį išgeria,
meiliai šneka – lapės kraujo gavo, kai daugiau, kalba
nebesutinka – šunies, kai jau pasigeria – tai vilko kraujo gavo, mušasi“ (Dagys 1980: 73). Vaišių dainos pateikia spalvingų scenų, kaip alus, ypač dėl jame esančio
apynio, sukelia vaidus: Ai apynėli, tave vainojo, Kaip
v y r a s p a č i ą s a v o g a i n i o j o (LTR 944/23); Tu
apyni, tu apali, / Čia sveikas, čia negali, / N u o t a v ę s
l i g a , v a i d a s , t r e v o g a (LTR 630/86); O kų kalbi, vyno žolala? / – O kai svečius u ž p y k d y s i [ u ], /
P e k l į p a d a r y s i [ u ] (LTR 889/40) ir t. t.
Vengiant tokių pasekmių, darant alų nepatariama
bartis, pyktis ar atlikti kitų kivirčą primenančių veiksmų: „Kai alų daro, nereikia bartis, pykti. Nereikia spardyti nuodėgulių, ant kurių verda vanduo. Šitam kaime
viena moteris norėjo sužinoti, ar teisybė, spardė nuodėgulius, tai visi žmonės, kas gėrė, nors anksčiau niekad
nesimušė, šį kartą visi mušės“ (Dagys 1980: 73). Latviai tikėjo, kad alui rūgstant nevalia velėti skalbinių ar
mušti utėlių, nes gėrėjai kivirčysis ir mušis. Priešingai,
alų darant reikia juoktis arba dainuoti7 (Dumpe 2001:
809). Turint omenyje tokį rūgstančio alaus jautrumą
aplinkai, įdomu aptikti S. Daukanto užrašytą dainos
„Ką kalbėjo apynėlis“ (Vš 50) variantą, kuriame, priešingai nei įprastai, apynys vaizduojama ne kaip smarkus, užsispyręs, piktas ar girtinantis, o taikus ir sutikęs:
Ką sakė apynelis.
Iš žemelės lįsdams?
– Jei tu mane nevarpysi,
Pažemeliais vysiu.
Tu esi t a i k u s,
Tu esi p r a v e r u s.
Ką sakė apynelis.
Aukštyn išsivijęs?
– Jei tu mane neskabysi,
7. Uždainavimą raugiant misą mini ir Juozas Petrulis (1975: 246): „Prieš
užraugdamas pirmąją misą, patikrinęs jos salumą, K. Gliaudėlis,
gyvas ir nuotaikingas ūkininkas, užtraukdavo: „Unduo kunkuliuoja,
putra susolus, pilkim jau mielas – tegul burbuliuoja.“

Vėjai išgainios.
Tu esi d r ą s u s,
Tu esi i š t ū r į s.
Ką sakė apynelis.
Ant drobulės dedams?
– Jei tu mane nevėdinsi,
Čia pat supelėsiu.
Tu esi s t i p r u s,
Tu esi d a u g g a l i s.
Ką sakė apynelis.
Į katilą dedams?
– Jei tu mane nevirinsi,
Kartų alų gersi.
Tu esi b u k l u s,
Tu esi s u m a n u s .
Ką sakė apynelis.
Iš katilo imams?
– Jei tu mane išvirinsi,
Saldų alų gersi.
Tu esi j a u k u s,
Tu esi s u t i k ę s.
Ką sakė apynelis.
Į lovelę guldams?
– Aš, to alaus pasigėręs,
B a r n ė s n e d a r y s i u.
Tu esi t a i k u s,
Tu esi s u m a n u s. (DDŽ 1: 263).
Ši daina, skatinanti apynį elgtis taikiai ir sulaikanti
gėrėjus nuo barnės, atrodo lyg apynio išaukštinimas, o
sykiu ir užkalbėjimas, kuriuo stengiamasi apsisaugoti
nuo alaus vaidingo poveikio.
Matant ne vieną pavyzdį, liudijantį dvejopą alaus
poveikį – meilingą ir kovingą, nesinorėtų tyrimo užsklęsti vien profaniškų santykių lauke. Pyktis yra ne tik
muštynių šaltinis, bet ir viena svarbiausių karo emocijų. Karo lauke pyktis kyla ne savaime, tai sąmoningai
formuojama karių emocinė būsena, kurios siekiama pasitelkus įtaigą, karinius šūksnius ir kitokius veiksmus,
pavyzdžiui, kalavijo daužymą į skydus, būgnus bei kitus muzikos instrumentus ir t. t.; nuo karių emocinės
būklės didele dalimi priklauso mūšio sėkmė (Vaitkevičienė 2007: 174–180). Pykčio galia mūšyje ir apskritai
kare atsispindi viduramžių literatūroje, ji pabrėžiama
XIII–XIV a. baltų žemėse kariavusių kryžiuočių kroni-
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kose, kalbant tiek apie riterių, tiek apie jų priešų pyktį.
Dar akivaizdžiau tai išreikšta airių ir anglosaksų epuose, taip pat skandinavų ankstyvojoje poezijoje ir mituose. Pykčio kaip karinės jėgos mitologemą matome
skandinavų berserkų vaizdinyje – tai nuožmūs, nieko
nebijantys kariai, mūšio lauke įgyjantys simbolinį lokio arba vilko pavidalą, jų jėgą, stiprumą, žiaurumą.
Ypatingos karinės jėgos šaltiniu kai kurie tyrinėtojai
laiko gėrimą su nuodingais psichotropiniais augalais, sukeliantį žmogui kovos įniršį (plg. narsa: niršti)
(Behre 1999: 43).
Žinant, kad gailis ir kai kurie kiti psichotropiniai
augalai ne tik keičia sąmonės būseną, bet ir yra kartūs,
nesunku suvokti, kodėl kartumas kultūroje siejamas
su fizine jėga ir vyriškumu. Tai, kas kultūroje reiškiasi
skonio skirtumu saldu / kartu, slepia paveldėtas mitines reikšmes, kurios turi istorinį pagrindą.
Šis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išnagrinėti meilės ir jėgos reikšmes alaus darymo procese, rodo, kad
alaus skonyje, kurį sudaro trys pagrindiniai komponentai – saldumas, kartumas ir rūgšumas, atsispindi vyriškas ir moteriškas santykis su gėrimu. Vyriškumas siejamas su kartumu ir stiprumu, gėrimo svaiginamosiomis
ypatybėmis. Tai susiję su stipraus, nuožmaus, narsaus
kario įvaizdžiu. Visai kitoks yra moteriškas požiūris,
teikiantis pirmenybę gėrimo saldumui ir pabrėžiantis
kitas alaus galias – skatinti meilę, linksmumą,vienybę.
Skirtingos gėrimui teikiamos reikšmės bendruomenės
gyvenime reiškiasi kaip du skirtingi santykių modeliai:
iškeliama bendrumo, vienio, meilės vertė, kita vertus,
greta išryškėja priešiškumas, varžymasis, kova. Tokie
priešingi modeliai leidžia spėti kadaise buvus skirtingos paskirties apeiginius gėrimus, kurių pėdsakų teišliko kaip skirtingų skonių – kartumo ir saldumo – priešprieša ir kaip dar XX a. pradžioje žinota vyriško bei
moteriško stalo skirtis.
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“What does the yeast speak of
in the barrel?...” — On Love and War
in Beer Mythology
Daiva VAITKEVIČIENĖ
In the article, the process of brewing beer is explored
through a mythological viewpoint: the taste properties
gained through fermentation (sweet vs bitter), the key components of beer (barley, hops, yeast) as well as the connections between them. The study reveals that different meanings are applied to the palatability of beer – sweetness is related to love and friendship, while bitterness – with strength
and hostility. These different meaning reflect the differences
in the attitude of women and men towards taste: women value sweet beer and love, while men – bitterness and power.
The author of the article presupposes that there used to exist ritual drinks with different purposes: sweet (feminine)
beer was meant for strengthening communal bounds, while
bitter (masculine) beer was used in war, seeking a create a
certain mental status of the warriors, to overcome fear and
increase strength and bravery. For this, plants with different
various characteristics were used. Now in the brewing of
beer the hop is used to replace the previously used plants (it
is believed that the Marsh Labrador tea [Ledum palustre],
Bog-myrtle [Myrica gale] and others were used), but Lithuanian feast songs have still retained the mythological meanings of the plant additives to beer. Two mythological images – drone bees (bičių tranas, the zoomorphic form of the
Lithuanian god of bees, Bubilas) and bears (lokys) are also
explored. These consumers of honey and sweets are associated with a strong man, while in the beer brewing process –
with fermentation and the strength of the beer (amount of
alcohol), thus representing the masculine approach to beer.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, Vilnius
e. paštas: daiva.vaitkeviciene@gmail.com
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XXI a. blukvilkiai: archajinės apeigos ir
šiuolaikiniai miesto tapatumai
Arūnas VAICEKAUSKAS

Baigiantis kalendoriniams metams Vilniaus, o kartais ir kitų didesnių miestų gatvėse ir aikštėse galima
išvysti įdomų šventinį reginį – pulkelio miestiečių deginamą didelį išpuoštą kelmą ar į krūvą suverstus kelis
kelmus – Kalėdų trinkas. Viešojoje erdvėje šias į miestą perkeltas žemdirbiškosios kultūros apeigas renginių
organizatoriai ar juos cituojanti žiniasklaida dažnai
interpretuoja kaip simbolinį praeitų metų blogio sunaikinimą. O ką žinome apie Kalėdų trinkos naikinimo apeigą iš pirminių šaltinių? Kaip plačiai ji buvo paplitusi?
Į trinkos deginimo apeigą mokslininkai atkreipė dėmesį dar XIX a., tad šia tema rašyta tikrai daug, tiek
pristatant Europos tautų Kalėdų laikotarpio papročius,
tiek tiriant archajinę pasaulėžiūrą ir religiją. Tarkim,
Franciskas Kuiperis (Franciscus Kuiper), Viačeslavas
Ivanovas, Vladimiras Toporovas ir Norbertas Vėlius
trinkos naikinimą siejo su indoeuropiečių mitu apie
griausmavaldžio bei jo chtoniškojo priešininko kovą
ir senaisiais Naujųjų metų ritualais (Vėlius 1989: 9).
Nikolajus Tolstojus pateikė lyginamąją lietuvių, latvių,
ukrainiečių ir serbų trinkos tampymo ir naikinimo papročio analizę (Tolstojus 1987: 46–48). Itin gausi lyginamoji medžiaga paskelbta Rusijos mokslų akademijos
inicijuoto keturtomio, skirto Europos tautų kalendoriniams papročiams, pirmajame tome (Kalendoriniai
papročiai 1973: 353). Nemažai dėmesio Kalėdų ir Užgavėnių trinkoms skyręs ir šio straipsnio autorius (Vaicekauskas 2005: 192).
Esama pačių įvairiausių šios apeigos interpretacijų: tiek autentiškos etnografinės informacijos, tiek
liaudiškojo ar nuo jo nedaug tenutolusio šiuolaikinio
etimologizavimo, tiek ir mokslinių hipotezių. Šį kartą
rūpės išsiaiškinti, kodėl gaivinant tradicinės kultūros
reiškinius dažnai pasirenkamos nepagrįstos ar apskritai šiuolaikinio mokslo teiginiams prieštaraujančios
šventinių apeigų simbolikos interpretacijos.
Prasminiai žodžiai: tradicijos gaivinimas, Kalėdos,
trinka, ritualinė simbolika.
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Senosios ritualinės tradicijos gaivinimo tendencijos
pastebimos visoje Europoje. Renginių organizatorių
pasisakymuose ar juos cituojančioje žiniasklaidoje trinkos deginimas gana dažnai aiškinamas kaip simbolinis
praeitų metų blogio sunaikinimas. Išties, jei pažvelgtume į senovinius metų virsmo ritualus, juose vienu ar
kitu pavidalu atrastume vadinamąjį „atpirkimo ožio“
motyvą. Antai senovės Romoje kovo mėnesio viduryje, deivei Anne Perenne skirtos šventės išvakarėse, iš
miesto būdavo išvejamas Mamurijus Veturijus – Senasis Marsas. Šiaurės Italijoje Ivrea Užgavėnių karnavaluose panašią simboliką galėjo turėti miesto grindinio
plyta, viešai nuo tilto metama į Dora Baltėjos upę ir t. t.
Šie pavyzdžiai lyg ir patvirtintų tokią interpretaciją, tačiau lieka daugybė „bet“... Pavyzdžiui, archajiškus, išplėtotus ritualus išlaikiusiame Balkanų regione Kalėdų
trinka yra apgaubiama išskirtine pagarba, kuri niekaip
nedera su kasmet šiuolaikinių žiniasklaidos priemonių
minimu „metų blogybių“ vaizdiniu.
Sausio mėnesio 1-ąją dieną Naujuosius metus pradėta švęsti palyginti neseniai. Šventojo Silvestro dieną
(gruodžio 31-ąją) Naujuosius metus Europa sutinka
apytikriai nuo XVI a. pabaigos ar XVII a. pradžios.
O žemdirbių ūkinių metų pabaiga, su kuria daugiau ar
mažiau sutampa Kalėdos, nėra tas pats kas kalendorinių metų pabaiga. Jei mums rūpi ikikrikščioniškosios
ritualinės tradicijos tęstinumas, taip pat turėtume atkreipti dėmesį, kad ir antikos laikais, ir senajame germanų pasaulyje Naujieji metai buvo skaičiuojami nuo
kovo mėnesio. Prieš tapdamas grėsmingu romėnų karo
dievu, Marsas kadaise buvo jaunas pavasario dievaitis, labiau susijęs su pavasarinėmis bundančios gamtos
galiomis nei karių luomu. Tad archajiškų naujamečių
ritualų pėdsakų derėtų ieškoti pavasarį.
Kalėdų trinkos ar didesnės pliauskos deginimo apeiga žinoma visoms Europos tautoms. Vadinasi, šis ritualas atsiradęs dar tais laikais, kai skirtingų Europos
tautų kultūra buvo daugiau ar mažiau artima – galbūt
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net hipotetinės indoeuropiečių prokalbės laikais. Daugelis ritualinių veiksmų mus pasiekė iš daug senesnių
laikų, nei pajėgiame įsivaizduoti.

Lietuviškų šaltinių duomenys
Prieš du šimtus metų išsimokslinęs Kretingos vienuolis užrašė savo bažnyčiose sakomus pamokslus,
kuriuose koneveikė netikusius amžininkų įpročius.
Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai (1771–1849) kliuvo
daug kas, tačiau tarp jo minimų tradicinių papročių išsiskiria blukio, arba trinkos, tampymas pirmąją Kalėdų šventės dieną: „Pirmouji wakara Kaliedu yszsyžad
anyji Pona Jezusa sawa, o aprenkas ož sawa pona Locypiero yr pasto po jo polka wadynama Blokwylkey.
Tamy Blokwylkiu polky talpynas teyp wiriszky, kayp
yr motryszkas, teyp seny kayp yr jauny, o nawet ir patis waykay. Dwejoky gatunka ira Blokwylkey: wyini
publiczny, koryi stateij wadyn sawi Blokwylkeys; o
ontry tajemny, koryj norint nekęt warda Blokwylkiu,
wyinok tou pati dara kou blokwylkey, [...] Blokwylkey gyid bernalus arba diel gawyma czierkas arielkas,
arba diel parodyma sawa balsa, be jokios nobažęstwas, [...], – o koryj negyid, tyi musz tabalus, yr wysy
pramyiniou joukus, žertas, bloznistes rožnes dara [...]
Blokwylkey losnay paduky kotas, tąciawo, szokynie.
Daynes szpetnes dayniou, kalbas begiedingas blazgatyi
[...] Blokwelkey teyp ira žmonis nepazczwy, iog rožnes nawet yszkadas žmonyms dara, Plieszkas, styklus,
skleyniczes yszkol, lągus yszkriosz, szolynes rožniu
dayktu primet, pri apdara rožniu dayktu kabynie [...]“
(Skrodenis 1972: 72–73).
Kiek vėliau apie tai rašė ir Simonas Daukantas
(1793–1864): „Paskui vilko bluką per kiemus, beje, senuosius metus, tabalus mušdami, kurių pradžia dainos,
toje dingsty dainuojamos tokia yra: [Tabalai, tai, tai, tai,
Judink, seni, kaulus, up, up, up. Sudaužk rankų delnus
etc. etc.] Paskui tą bluką sudegino, kaipo sunkų praėjusįjį metą, vildamies, jog ateinantysis metas bus daug
lengvesnis ir nereiks taip sunkiai dirbti, kaip praėjusį
metą. Sudeginus senuosius metus, motriškosios tuojau
parodė lėlę, iš medžio išdrožtą, kurią vyriškieji grobstė, bet motriškosios ją paslėpti turėjo, idant nebmatytų
ir nebieškotų“ (Daukantas 1979: 123–124). Beje, paskutinį siužetą S. Daukantas gali būti pasiskolinęs iš
amžininko Teodoro Narbuto (1784–1864), su kuriuo
artimai bendravo ir kurį laiką keisdavosi informacija.
Tad vertinant šiuos faktus derėtų būti atsargiems, mat

T. Narbutas rašė ne apie lietuvių, bet apie Bauskės apylinkių latvių papročius.
Paskutinis apie „Bernelius“ giedančius blukvilkius
veikale „Palangos Juzė“ užsiminė Motiejus Valančius
(1801–1875) (Valančius 1977: 43). Po to žinios nutrūksta. Tiesa, XX a. pradžioje Šiaulėnuose ir Zapyškyje Balys Buračas užrašė dainos, pasak S. Daukanto, dainuotos velkant trinką, variantus. Tačiau Stasys
Skrodenis suabejojo šių duomenų autentiškumu (Skrodenis 1972: 73).
Tyrinėtojai daro prielaidas, kad kaimyninėje Latvijoje šis paprotys turėjęs būti populiaresnis, mat
XVII a. Kūčių vakaras ten dar buvo vadinamas šokio
arba blukio vakaru (Skrodenis 1972: 73). Remdamasis
Gothardo Frydricho Stenderio (1714–1796) „Latvių
gramatika“ ir savo paties pastebėjimais, T. Narbutas
XIX a. pirmojoje pusėje rašė: „Latviai iki šiol pamena
Blukkuwakars, tai yra rąstigalio vakarą, kuris švenčiamas per Kalėdas; tuo metu kaimiečiai kelia vaišes,
daug valgo, geria ir šokinėja per rąstigalį, kaip dykaduoniavimo simbolį, valkioja jį po kaimą; kai švęsdavo metinio poilsio laikotarpio (jis būdavo gale metų
pagal senovišką jų baigimą, tai yra kovo mėnesį) pabaigą, šį rąstigalį, kaip dykaduoniavimo simbolį, sudegindavo su patyčių apeigomis ir dainomis. Anot kitų
pastebėjimų [Mano paties tyrimais Bauskės apylinkėse], sudeginus senąjį rąstigalį, rodydavo naują lėlę,
ištašytą iš medžio ir papuoštą kaspinėliais, kurią pačiupdavo dainuojančios ir triukšmą keliančios moterys
[ir] kažkur nudangindavo. Atrodo, kad tai yra atgimstančio dievo Ukapirmo, arba Laiko, pavaizdavimas“
(Narbutas 1992: 271). Atrodo, kad blukio sudeginimo
momentą nukėlęs į kovo mėnesio pradžią T. Narbutas
į vieną visumą sujungė Kalėdų ir Užgavėnių trinkos
tampymo papročius. Apibendrinant galima pasakyti,
kad nors latvių etnografinių duomenų turime iš ankstesnių laikų, tačiau jie teikia dar skurdesnę informaciją
nei lietuvių. Žinant, kad S. Daukantas ir T. Narbutas
neretai naudojosi tais pačiais šaltiniais, o pastarasis į
vieną visumą supynė Kalėdų ir Užgavėnių laikotarpio
papročius, kad vienas rašė apie latvius, o antrasis dalį
tų pačių faktų skyrė žemaičiams, abiejų autorių teikiamus duomenis reikėtų vertinti atsargiai.
Apibendrinant tenka pripažinti, kad autentiškiausią informaciją teikia J. A. Pabrėžos pamokslas. Iš jo
matyti, kad jau XIX a. pradžioje trinkos tampymo paprotys nyko – tik dalis kaimo žmonių išdrįsdavo jį atlikti viešai. Apeiginėmis funkcijomis trinkos tampymo
paprotys artimas kitiems žiemos laikotarpio bendruo-
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meninio pobūdžio papročiams – pamėklės tampymui,
persirengėlių vaikštynėms. Su persirengėlių vaikštynėmis blukvilkius sietų apsilankymas kaimo gyventojų sodybose, keliamas triukšmas, krečiamos išdaigos,
agresyvus elgesys su namiškiais, blukvilkiai, kaip ir
persirengėliai, buvo vaišinami. Tam, kad apie trinkos
tampymo apeigos prasmę būtų galima pasakyti ką nors
daugiau, į pagalbą pasitelkime ne tik lietuvišką tautosakinę ir mitinę informaciją, bet ir kitų tautų tradicijų
teikiamus duomenis.

Bendraeuropiniai Kalėdų trinkos kontekstai
Kalėdinio laikotarpio apeigos su trinka žinomos beveik visoms Europos tautoms (Kalendoriniai papročiai
1973: 353). Vakarų Europos šaltiniai trinkos /rąsto deginimo apeigas mini jau nuo XIII a. ar dar ankstesnio
laikotarpio. Pietų Europoje, kaip ir Latvijoje, Kūčių
vakaras buvo vadinamas trinkos / rąsto (Badniako) vakaru. Per šimtmečius trinkos naikinimo paprotys patyrė
didelių transformacijų. Pramoniniuose Europos regionuose šis paprotys sunyko dar XIX amžiuje. Kai kurios
tautos išsaugojo tik šio ritualo fragmentus – svarbiausiu jo akcentu tapo pliauskos ar net medžio šakelių deginimas. Bet net židinyje ar krosnyje deginama pliauska neretai buvo vadinama specifiniu terminu, o nuodėguliai naudoti kaip ūkinę sėkmę garantuojanti maginė
priemonė. Ten, kur išliko daugiau apeigų, su trinka /
rąstu buvo atliekami skirtingi veiksmai, ir jų liaudiškosios interpretacijos taip pat skyrėsi. Vėlyvoje tradicijoje Kalėdų trinkos simbolika neretai aiškinama ir iš
krikščioniškų pozicijų – jos deginimas sietas su Kūdikėlio Kristaus gimimu (Kalendoriniai papročiai 1973:
40). Ant jos išpjaustydavo kryžiaus ženklą, Sicilijoje
rąstą šventindavo kunigas ir tik paskui jį uždegdavo,
prancūzai tikėdavo, kad prieš degančią pliauską šildosi
angelai. Vėlyvas papročio transformacijas atspindi ir
paprotys tuščiaviduriame rąste sudėti vaikams skirtas
Kalėdų dovanas (Kalendoriniai papročiai 1973: 41).
Rąsto parvežimas ir uždegimas namų židinyje XIX a.–
XX a. pradžioje buvo vienas svarbiausių kalėdinio
švenčių ciklo akcentų. Ritualizuotas buvo ir tinkamo
medžio parinkimas, kirtimas. Tai buvo vyrų darbas.
Kalėdų trinką kirsdavo ir namo gabendavo šeimininkas arba tai būdavo visų namų vyrų pareiga. Medžio
rūšį lėmė gamtinės sąlygos, tačiau buvo stengiamasi
parinkti kietą medieną turinčius ąžuolą, buką, vaismedžius. Tikėta, kad Kalėdų trinka turi degti per naktį iki
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pat ryto ar net ištisą parą. Vaismedžius rinkosi tikėdamiesi poveikio būsimam derliui. Dažnai kirsdavo laukinę kriaušę – ritualiniame kontekste daug smulkių jos
vaisių buvo siejami su būsimu gausiu sodo derliumi.
Nukirstą rąstą iškilmingai pargabendavo ir įnešdavo į
namus. Britanijos salų ir Balkanų regiono gyventojai į
namus nešamą Kalėdų rastą papuošdavo nuolat žaliuojančiais augalais. Kartais trinkai būdavo suteikiami antropomorfiniai bruožai. Anglijoje tokio pavidalo rąstas
buvo vadinamas Kalėdų sene (Kalendoriniai papročiai
1973: 87).
Beveik visų Europos tautų žmonės tikėjo, kad
maginės Kalėdų trinkos ypatybės sustiprės, jei ji bus
aplašinta vynu ar alyvuogių aliejumi. Anglai Kalėdų
rąstą laistydavo alumi arba eliu. Tuo pačiu tikslu ant
trinkos buvo dedamos monetos. Italijoje ir pietų slavų kraštuose Kalėdų rąstas buvo maitinamas – nuo
kiekvieno valgomo patiekalo ant jo dėdavo po kelis
šaukštus maisto.
Degindami trinką žmonės stebėdavo, ar aukštai kyla
liepsna, ar daug susidaro žarijų. Kuo didesnė liepsna
arba kuo daugiau žarijų, tuo geresnis bus derlius, tuo
daugiau bus gyvulių ir pan. Prancūzai, pietų slavai degančią trinką daužydavo žarstekliais ir tikėdavo: kiek
išlekia žiežirbų, tiek bus avių, arklių, karvių arba tiek
sutartų matų rugių ir t. t. Sudegintos trinkos pelenai ir
nuodėguliai buvo išbarstomi arba užkasami laukuose ir
vaismedžių soduose, laikomi derliaus aruoduose, maišomi su būsimų metų sėkla. Kalėdų rąstigalio liekanomis įkurdavo ugnį persikėlus į naują namą, o prancūzai
išsaugotus trinkos nuodėgulius uždegdavo kilus audrai
ir tikėdavo, kad tai namus apsaugos nuo žaibo.
Bene iškilmingiausias Kalėdų rąsto kirtimo ir deginimo apeigas išsaugojo Balkanų tautos (Kalendoriniai
papročiai 1973: 243–247). Pietų slavų regione badnjako apeigos fiksuojamos nuo XIII a. Paprastai badnjaką
kirsdavo ir parveždavo namo Kūčių rytą (Badnidan).
Badnjakui būdavo parenkamas storas ąžuolas, bukas
ar kriaušė. Kirsdavo vieną ar kelis rąstus (dažniausiai
tiek, kiek namuose būdavo vyrų). Šiam svarbiam darbui buvo ruošiamasi iš anksto – apsirengiama švariais
baltais drabužiais. Priėję prie medžio, kirtėjai su juo
sveikindavosi, apiberdavo grūdais, būsimą kirtimo
vietą patepdavo medumi. Medį kirsdavo taip, kad jis
nuvirstų rytų pusėn. Serbijoje pirmąją nulėkusią skiedrą padėdavo prie avilio ar pieno indo ir tikėdavo, kad
ji atneš daug medaus ar pieno. Juodkalnijoje pasitikti Kalėdų trinkos išeidavo duona nešina šeimininkė. Į
namus badnjaką įnešdavo pavakariais. Tai atlikdavo
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šeimininkas. Užėjęs į namus šeimininkas su visais pasisveikindavo. Tuomet visi sveikindavosi su badnjaku.
Paskui badnjaką barstydavo grūdais, laistydavo vynu
(arba šventintu vandeniu). Pastarasis veiksmas buvo
siejamas su būsimuoju gausiu vaismedžių derliumi.
Adrijos jūros salose badnjakas buvo maitinamas. Ant
jo dėdavo visko po truputį nuo šventinio stalo. Gabenamą į namus badnjaką pranešdavo pro dvi degančias
žvakes. Prieš uždegdami, papuošdavo žaliomis šakomis. Uždegę Kalėdų trinką sukalbėdavo maldą už mirusiuosius, tuomet valgydavo šventinę vakarienę. Degantį rąstą daužydavo žarstekliu ir stebėdavo, kiek kyla
žiežirbų, tikėdami, kad tiek bus norimos rūšies gyvulių
(avių, ožkų, karvių). Badnjako pelenai ir nuodėguliai
būdavo išbarstomi sode, įkeliami ir paliekami kokiame
nors vaismedyje, užkasami laukuose.
Bulgarai Kalėdų rąstigalį vadino badniak, prekladnik, koladnik (Kalendoriniai papročiai 1973: 271–
272). Jam iškirsti dažniausiai būdavo pasirenkamas
ąžuolas arba kriaušė. Kaip ir kitose netolimose tradicijose, medį nukirsdavo šeimininkas. Kirsdamas žiūrėdavo, kad jis nenuvirstų žemėn. Namo nešdavo labai
iškilmingai: dėdavo ant dešinio peties, laimindavo, patepdavo mira ir vėl laimindavo. Kalėdų rąste padarydavo duobutę, į ją įpildavo vyno ir aliejaus. Po to badniaką susupdavo į baltą drobę ir pastatydavo prie židinio.
Tuomet merginos imdavo dainuoti tam tikras apeigines
dainas, kuriose klausiamas medis atsakydavo, kad jis
turi užaugti iki dangaus, tuomet juo į žemę nusileis jaunas dievas ir į kiekvienus namus atneš ūkinę sėkmę bei
gausą. Tada jį iškilmingai uždegdavo. Tikėdavo, kad
kuo didesnė kyla liepsna, tuo gausesnis bus derlius.
Ir priešingai, jei ugnis užgęsta, tai blogas ženklas. Iš
nesudegusios badniako dalies vėliau gamindavo arklo
noragus, o nuodėgulius naudojo ligoniams gydyti.

Tyrėjų interpretacijos
Kalėdų trinkos deginimo apeigos sukaupė ne vieno
šimtmečio kultūrinį palikimą. Laikui bėgant jos būdavo pritaikomos prie besikeičiančio socialinio ar kultūrinio konteksto, permąstoma jų prasmė. Simbolinės
raiškos naujovės nenustelbdavo senesnių vaizdinių, bet
susipindavo su jais. Šventiniai XIX–XX a. pradžios
Europos tautų papročiai tapo sudėtingu, daugiaplaniu ir
daugiareikšmiu fenomenu, todėl senųjų ritualų paskirtį mėginantys paaiškinti mokslininkai siūlė vis naujas,
kartais net prieštaraujančias viena kitai interpretacijas.

Kalėdų trinkos (blukio) deginimas Vilniaus Lukiškių aikštėje.
2012 m. Iš Eglės Plioplienės archyvo.
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Europos tautų, ypač germanų, šventėse ugnies ritualai buvo plačiai paplitę. XIX a. romantinė mintis
žemdirbių apeigose ieškojo ir rasdavo ikikrikščioniškųjų religijų atspindžių. Pavyzdžiui, XIX a. romantinės
pakraipos mokslininkams laužų deginimas natūraliai
siejosi su Saulės pagerbimu, priminė senovės Egipto
Saulės kultą. Paradoksalu, tačiau ir tarp XX a. antrosios
pusės etnografinių duomenų interpretacijų galima užtikti panašią nuomonę: esą trinkos deginimas židinyje
bus pakeitęs apeiginius laužus, o pastarieji esą išreiškę
žemdirbių siekius paskatinti šviesos ir šilumos sugrįžimą (Tokarevas, Filimonova 1983: 153).
Su mitologine mokykla susijusi dar viena stereotipinių vaizdinių grupė – esą trinka, taip pat Užgavėnių
pamėklė ar paskutinis rugių pėdas įkūnijo ikikrikščioniškos kilmės dvasias ar net dievybes. Kadangi indoeuropiečių tikėjimuose ąžuolo ir griausmavaldžio sąsajos gana akivaizdžios, XIX a. viduryje Aleksandras
Potebnia teigė, kad dažniausiai iš ąžuolo kertama Kalėdų trinka įkūnijo Perkūną (Potebnia 1865: 2). Mitinių
būtybių inkarnacijos idėja išliko gyvybinga ir po šimto
metų, pavyzdžiui, Pranė Dundulienė teigė, kad Kalėdų trinkoje yra įsikūnijusi augmenijos dvasia (Dundulienė 1979: 23). Naujųjų metų datos artumas, XIX a.
moksle populiarios inkarnacijos ir „atpirkimo ožio“
idėjos lėmė, kad XX a. pirmosios pusės liaudiškose interpretacijose Kalėdų trinkos deginimo apeiga pradėta
tapatinti ir su senųjų metų sunaikinimu (plg. Lietuvos
romantikų S. Daukanto ir T. Narbuto idėjas).
Žemdirbių ritualai turėjo užtikrinti gausų būsimų
metų derlių, užtikrinti ūkio ir šeimos gerovę, garantuoti giminės tęstinumą. Tokio pobūdžio interpretacijos
lydi ir Kalėdų trinką. Pavyzdžiui, žymus belgų kilmės
Prancūzų etnologas Arnoldas van Genepas (Arnold van
Gennep), remdamasis faktu, kad prancūzai XVIII a.
Kalėdų trinkos pelenais gydė ligas, mėgino gyvulius
apsaugoti nuo kritimo, o laukus ir sodus – nuo kenkėjų,
iškėlė prielaidą, esą jos sudeginimas buvo maginis aktas, kuriuo siekta užtikrinti žemės derlingumą (Kalendoriniai papročiai 1973: 39). Nors A. van Genepo išsakyti argumentai pagrįstų ir kitą nuomonę – esą Kalėdų
trinkos sudeginimas yra ugnies kulto atspindys, išplaukiantis iš tikėjimo apvalomąja ugnies galia (Tokarevas, Filimonova 1983: 153). Europos tautų šventinėje
tradicijoje galima rasti paprotį persikėlus į naujus namus ugnį uždegti Kalėdų pliauskos anglimi. Tai tyrėjus
paskatino iškelti hipotezę apie Kalėdų trinkos ir namų
židinio kulto ryšius. Tačiau A. van Genepas neigė šio

66

ritualo sąsajas su šeimos židinio kultu, sakydamas, kad
su Kalėdų trinka į naujus namus buvo perkeliamos ir
jos apsauginės galios.
Dalis XX a. antrosios pusės etnografų nepaisė viena kitai prieštaraujančių interpretacijų ir jungė į vieną
kelias Kalėdų trinkos funkcijos sampratas. Antai rusų
etnografas Aleksandras Tokarevas trinkos deginimą
laikė polifunkcine apeiga, susiejančia šeimos kultą
(židinys – šeimos simbolis), Saulės kultą ir vaisingumo magijos elementus (Tokarevas, Filimonova 1983:
153). O jo kolega Nikolajus Tolstojus spėjo, kad trinka
reprezentavo mirštančio ir atgyjančio dievo archetipą,
koncentruotą mitologinį pasakojimą apie visą medžio
(augalo) gyvenimą (Tolstojus 1983: 46–48).
XX a. mitologijos tyrinėtojai ir religijotyrininkai
mėgino vėlyvoje XIX–XX a. etnografinėje ir tautosakinėje tradicijoje įžvelgti giliausius žmogiškosios
kultūros klodus. Toliau plėtodami XX a. viduryje išpopuliarintą mitinio archetipo vaizdinį, jie suformulavo pagrindinio indoeuropiečių mito idėją ir atskleidė jį įprasminančius ritualus. Svarbiausias kultūrinės
tradicijos mitas aktualizuojamas kosminės pasaulio
egzistencijos ciklo pabaigoje, kai pasaulis esą panirdavęs į pirmapradžio chaoso būseną. Siekiant sugrąžinti
kosminę tvarką, per šventę būdavo atliekamos apeigos, įkūnijančios mitinį pasaulio sukūrimo precedentą. F. Kuiperis iškėlė prielaidą, kad senovės indų mitas
apie griausmo dievo Indros kovą su chtoniškuoju demonu Vrtru yra kosmogoninis ir kad šis mitas būdavo
kartojamas per kiekvieną Naujųjų metų šventę (Vėlius
1989: 9). Panašaus turinio mitus apie viršutinei visatos
sričiai atstovaujančių dievų kovą su pirmapradę gamtos stichiją įkūnijančiomis chtoniškomis pabaisomis
Naujųjų metų šventėse prisimindavo daugelis senovės
pasaulio tautų (Eliade 1987: 65–74). Pavyzdžiui, senovės Babilone Naujųjų metų šventę Akitu švęsdavo dvylika dienų. Tuo laiku per žodžio magiją ir ją lydinčius
ritualus Babilono gyventojai pakartodavo mitinių laikų pradžioje įvykusią dievo Marduko ir jūrų pabaisos
Tiamat kovą. Joje dievas Mardukas nugalėjo pirmykštį
chaosą simbolizuojančią Tiamat ir taip užbaigė chaoso viešpatavimą. Senovės hetitų Naujųjų metų šventės
dalimi buvo griausmavaldžio dievo Tešubo kovos su
kosmine gyvate Illujanka atpasakojimas ir suvaidinimas. Naujamečiame babiloniečių rituale Marduko ir
Tiamat kovą simbolizavo dviejų vyrų grupių ritualinis
ginčas, analogiškas apeigas turėjo ir hetitai bei senovės
Egipto gyventojai. Senovės judėjų derliaus surinkimo
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šventėje, švenčiamoje metų pabaigoje, taip pat būdavo
prisimenama Jahvės kova su Raabu.
Baltų ir rytinių slavų folklorinei tradicijai būdingi
pasakojimai apie Perkūno ir Velnio konfliktą. Perkūno
persekiojamas priešininkas mėgina slėptis su žemutine
kosmoso sfera susietose vietose – po akmeniu, kelmu,
prie medžio šaknų, tačiau Perkūnas jį suranda ir nukauna
žaibu. Lietuvių sakmės paliudija, kad Velnias ne tik slėpdavosi prie žemutinės medžio kamieno dalies, bet ir buvo
tiesiogiai tapatinamas su kelmu (Vėlius 1987: 76–77).
Remdamasis senųjų indoeuropietiškų tradicijų paliudijimais, baltų ir slavų folkloro duomenimis, Vladimiras Toporovas įtikinamai įrodė, kad trinkos sudeginimas per Kalėdų šventes vaizdavo chtoninės prigimties
būtybės sunaikinimą (Vėlius 1989: 9). Kitaip sakant,
Kalėdų trinkos sunaikinimas simboliniame lygmenyje
pasakojo apie pasaulio sukūrimą iš viršutinės visatos
srities reprezentanto nugalėtos chtoninės prigimties būtybės kūno ir funkciškai sutapo su senųjų civilizacijų
laiko pasikeitimo apeigomis.
Apsukę ratą vėl grįžome į išeities pozicijas, tad turim nors keliais žodžiais aptarti Kalėdų šventės santykį
su laiko kaitos ritualais. Tyrėjai nuo F.  Kuiperio ar dar
ankstesnių laikų mėgino įrodyti Kalėdų šventės sąsajas su archajiniais laiko pasikeitimo ritualais. Sunku
paneigti, kad ritualinės struktūros požiūriu kalėdinis
švenčių ciklui būdingi gana aiškūs laiko pasikeitimo
šventės bruožai. Su senovės pasaulio naujamečiais ritualais Kalėdų šventę suartina laiko ir erdvės ribų susimaišymą liudijantis piktųjų jėgų ir mirusiųjų pasaulio
atstovų pasirodymas žmonių erdvėlaikyje, su naujo pasaulio kūrimo ritualais galimai sietinas ugnies (laužų)
uždegimas, ateities lėmimas visiems būsimų metų mėnesiams ir kitos apeigos. Tačiau kyla klausimas – koks
yra Kalėdų ir ikikrikščioniškajai Europai būdingų pavasarinių Naujųjų metų santykis? Šį kartą šios temos
neplėtosime, tik priminsime, kad Karlo Gustavo Jungo
(Carl Gustav Jung) archetipų teoriją supaprastinusio ir
išpopuliarinusio Mirčios Eliadės (Mircea Eliade) teiginiai siūlo dar vieną teorinę galimybę išspręsti šią, rodos,
neišsprendžiamą dilemą. Anot Eliadės, mitologiškai
mąstant pasaulį visa žmones supanti aplinka buvo suprantama kaip per pasaulio sukūrimą duotų precedentinių pavyzdžių atspindys (Eliade 1987: 65–74). Viena
pagrindinių šventinio ritualo funkcijų ir buvo patikrinti, ar esamas pasaulis atitinka mitinius pirmavaizdžius.
Kiekvienas šventinis ritualas buvo tikras tiek, kiek atitiko per pasaulio sukūrimą įvykusį precedentą. Todėl

galima prielaida, kad, nepaisant prabėgusių šimtmečių,
svarbiausi su laiko pasikeitimu susiję ritualai turėjo
atitikti mitinį pirmavaizdį. Iš tiesų pagrindinių kalendorinio ciklo švenčių – Kalėdų, Užgavėnių ir net Velykų – ritualinės struktūros turi daug bendrumų. Įskaitant
ir trinkos tampymo ar naikinimo apeigą.

Trinkos naikinimas ir šiuolaikinės
dvasingumo paieškos
Senovinių švenčių apeigos ir šiuolaikinių miesto
švenčių ritualai savo paskirtimi artimesni, nei galima
būtų pagalvoti. Be tiesioginių tikslų – padėti užauginti
pasėlius, apsaugoti derlių aruoduose, užtikrinti vedybinę laimę ar ilgą gyvenimo trukmę – ritualai turėjo ir
kitą paskirtį: jie palaikė socialinį bendruomenės solidarumą. Dabartiniais laikais niekas nesitiki, kad šiuolaikinio didmiesčio gatvėse atliekama senovinė apeiga
padės sumažinti eismo nelaimių skaičių ar padidins
sąskaitą banke. Tačiau ritualo įkultūrinimas, bendros
istorinės atminties palaikymas, socialinio solidarumo
ar grupės tapatumo užtikrinimas tebėra ne mažiau aktualūs nei, tarkim, prieš du šimtus metų.
Sunkiau pasakyti, kodėl, nepaisant trinkos tampymo ir naikinimo papročio interpretacijų įvairovės, viešai aiškinant XXI a. sostinės erdvėse kasmet suliepsnojančių kelmų simboliką, pasitelkiami seklūs liaudiški
etimologizavimai ar nedaug nuo jų tenutolusios mokslinės romantinės mokyklos interpretacijos.
Kurdami šiuolaikiniam erdvėlaikiui pritaikytus
šventinius ritualus, šiuolaikinio didmiesčio gyventojai
naudoja tuos pačius ar beveik tuos pačius simbolius,
kaip ir tradicinės žemdirbiškosios ar dar senesnės ritualinės tradicijos puoselėtojai. Tačiau žmones supančios
šventinės erdvės ir laiko simbolinis suvokimas šiais laikais iš esmės skiriasi. Ritualinėje kultūroje simboliai,
naudoti žmogaus aplinkai įvardyti, buvo natūrali šio
pasaulio pažinimo „gramatikos“ dalis. XXI a. miestietis, net ir labai nuoširdžiai pasinėręs į „ikikrikščioniškosios“ ar „prigimtinės“ tradicijos gaivinimo vyksmą,
šalia XXI a. civilizacijos suformuoto pasaulio pažinimo būdo ir gyvensenos modelio susikuria ir antrinės
kilmės kultūrinį pasaulėvaizdį ar net ištisą pasaulėvaizdžių sistemą, kurioje į vieną visumą gali susipinti „prigimtinė kultūra“, ekologinė sąmonė, Rytams būdingos
filosofinės sistemos ar net meditacinės praktikos ir kitos šiuolaikinės dvasingumo formos.
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Šiuolaikinės civilizacijos kultūrinis etalonas – populiarioji kultūra. Kitaip sakant, kultūros reiškinių
adaptavimas platiesiems visuomenės sluoksniams.
Nepaisant „prigimtinės kultūros“ tęstinumo deklaravimo, archajinė ritualinė simbolika šiuolaikinėse miesto
šventėse dažnai supaprastinama („supopuliarinama“)
taip pat, kaip paprastinamos (supopuliarinamos) kitos
XXI a. viešosios kultūros formos – literatūra, teatras,
kino menas, muziejininkystė ir kt. Manome, kad tai paaiškina, kodėl daugiaplaniai ir daugiareikšmiai archajinių kultūrų simboliai šiandieną yra grindžiami paviršutiniškomis, minios sąmonės lygmenį atitinkančiomis
„reikšmių“ interpretacijomis.
Ar galėtų būti kitaip? Įdomu, kas pasikeistų, jei
etnologai, senosios ritualinės tradicijos gaivinimo entuziastai ir žiniasklaidos atstovai intensyviau dalytųsi
savo žiniomis ir atradimais, daugiau tartųsi tarpusavyje, diskutuotų? Kol kas to labai trūksta.

Išvados
1. Šventiniame Vilniaus erdvėlaikyje įsitvirtinusios
Kalėdų trinkos deginimo apeigos, nors ir orientuotos į
„prigimtinės kultūros“ gaivinimą ir puoselėjimą, laikytinos viena iš daugelio šiuolaikinio dvasingumo paieškos formų.
2. Kilmės požiūriu trinkos naikinimas priklauso archajiškų laiko kaitos ritualų grupei, tačiau per daugelį
šimtmečių apeigos forma ir funkcinė paskirtis ne kartą
keitėsi. Kiekvienąkart pasikeitus pasaulio suvokimui
ar žmonių gyvensenos ypatumams trinkos paskirtis būdavo pritaikoma prie konkretaus laikotarpio žmogaus
poreikių.
3. Kaitos sąlygota trinkos tampymo ir naikinimo papročio pavidalų, taip pat funkcinės paskirties įvairovė
lemia ir skirtingų mokslinių interpretacijų galimybę.
Dažniausiai ritualo prasmės aiškinimai siejami su kuria
nors viena trinkos tampymo apeigos funkcija ar forma.
Tai lemia viena kitai prieštaraujančių interpretacijų atsiradimą.
4. Vartotojiškai mūsų laikų miesto visuomenei būdingas kultūros supopuliarinimas. Todėl šiuolaikiniuose trinkos tampymo ir naikinimo apeigos simbolinės
paskirties aiškinimuose vis dar vyrauja XIX a. mitologinės mokyklos laikus siekiantis teiginys, esą trinka
įkūnija besibaigiančių metų blogį, kuris sunaikinamas
ugnyje.
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21st c. Blukis-draggers: Archaic Rituals
and Modern Urban Identities
Arūnas VAICEKAUSKAS
The article is dedicated to the issue of the symbolic perception of peasant culture rituals transposed to the urban
environment. The research object is the ritual of burning
the Christmas log (trinka). What do we know about the
ritual of destroying the Christmas log? What are the primary sources, how widespread was it, what could its ritual roles be? How is the Christmas log perceived today?
Scientists have taken note of this ritual as far back as in the
19th c.; therefore, there are many scientific works were in
one aspect or another the Christmas log is mentioned and
examined. In essence, almost all authors, having written
about the Christmas season traditions of European nations,
have discussed also the topic of the Christmas log.

Pažintys

Trondheimo vikingų pamokos
Lietuvos liaudies kultūros centras 2015 metų rudenį
pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „Kultūra visiems“,
kurio tikslas – bendradarbiaujant su Norvegijos Karalyste perimti gerąją jos kultūrinę patirtį. Spalio 5–11
dieną penkiolika skirtingų Lietuvos regionų kultūros
specialistų viešėjo Norvegijos Trondheimo mieste ir
dalyvavo šio krašto istorinį ir kultūrinį paveldą puoselėjančios organizacijos „Trondheim Vikinglag“ atstovų
surengtuose mokymuose. Tai žmonės, savo laisvalaikį
skiriantys vikingų tradicijoms ir gyvensenai atkurti
(VIII–XI a.), taip pat rengiantys senųjų amatų ir tradicijų
muges, edukacinius užsiėmimus muziejuose, siekiantys ne vien supažindinti žiūrovus su tradicijomis, bet ir
sužadinti poreikį visa tai perimti ir tęsti.
Paskaitose, seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse
dalytasi patirtimi, kaip rekonstruoti ir per interaktyvius
užsiėmimus vaikams bei suaugusiesiems pristatyti istorijos ir kultūros paveldą.
Randės Lijum (Randi Lium) paskaitoje „Norvegijos
nacionalinis kostiumas“ pristatyta ne tik jo atkūrimo
metodika, bet ir valstybės politika, skatinanti tautiniais
kostiumais puoštis per įvairias šventes ir renginius.
Norvegai dar XVI a. suprato, kad tautinio kostiumo
vilkėjimas yra vienas iš būdų išreikšti savo tautinę
tapatybę. Iki šiol šeimose kostiumai perduodami iš
kartos į kartą, jais visada pasipuošiama Norvegijos
nepriklausomybės dieną. Nusipirkti ar pagal užsakymą
pasisiūdinti konkretaus Norvegijos regiono nacionalinį
kostiumą galima specializuotose siuvyklose-parduotuvėse. Ten dirbantys kvalifikuoti šios srities meistrai
griežtai laikosi tradicijų – spalvų derinio, siuvinėjimo
raštų, drabužių ilgio ir kt., prie kostiumo pritaikomas
ir to laikotarpio apavas, kuriami rankų darbo papuošalai. Dalytasi ir istorinių vikingų laikotarpio kostiumų
atkūrimo patirtimi. Rikardo Okesono (Rickard Åkesson) paskaitoje „Vikingų drabužiai – konkrečių atkurtų
kostiumų ir spalvų aptarimas“ supažindinta su istorinių
kostiumų rekonstrukcijos šaltiniais, jų siuvimo metodika (audimas, dažymas, senovinių papuošalų atkūrimas ir kt.) ir kaip galima juos pristatyti visuomenei, o
paskaitoje „Vikingų maistas“ lektorė Siuniva Saksvik
(Sunniva Saksvik) supažindino su senaisiais norvegų
patiekalais, kurie atkuriami tiek iš istorinių rašytinių
šaltinių, tiek remiantis archeologiniais duomenimis ar
senų žmonių pasakojimais – kulinarinis paveldas taip

pat perduodamas iš karto į kartą. Per istorines muges
„šiuolaikiniai vikingai“ lankytojus ne tik vaišina senoviniais patiekalais, rodo, kaip viduramžiais maistas buvo
gaminamas, bet ir papasakoja su maistu susijusių istorijų, sakmių, žaidžia įvairius žaidimus, rengia viktorinas,
siūlo patiems pasigaminti tradicinių patiekalų.
Kūrybinėse dirbtuvėse „Nykstantys amatai“ Norvegijos liaudies meno ir amatų asociacijos atstovė
Ragnila Dal (Ragnhild Dahl) pristatė savo veiklą.
Norvegijoje itin populiarios tradicinių amatų studijos,
kuriose atkuriami senieji gamybos procesai, be to,
mokantis senųjų amatų, skatinama nuolat tobulinti
savo įgūdžius ir siekti meistriškumo. Šias studijas
noriai lanko jaunimas. Įvairios edukacinės veiklos
vyksta ir įspūdingoje Trondheimo Nidaros katedroje,
jas taip pat rengia „Trondheim Vikinglag“. Katedros
bokšte įkurdintoje klasėje vyksta viduramžių pamokos, kuriose naudojamos senovinės rašymo priemonės. Kūrybinėse dirbtuvėse siūloma kaltais iškalti ant
akmens ornamentą, iš medinių blokelių sukonstruoti
gotikinės bažnyčios arką, sukurti stiklo mozaiką –
viduramžių vitražo kopiją.
Dar vienas šio miesto kultūrinio gyvenimo ir edukacinės veiklos židinys – Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto muziejus. Jo salėse vaikams įrengtos
stacionarios darbo vietos, kur jie gali panirti į kūrybą:
piešti, karpyti, lipdyti istoriją atkartojančius daiktus.
Per pažintinį žygį į kalnus aplankytoje Hagasetros
vietovėje archeologė Haidė Karina Brimi (Heidi Carine
Brimi) pasakojo apie kultūrinio kraštovaizdžio raidą,
pastangas išsaugoti harmoningą naujųjų statybų
santykį su gamta, senųjų architektūros tradicijų puoselėjimą, bendruomenių tradicijas. Hagasetroje yra
daug dar XVII a. statytų medinių pastatų, išsaugojusių
autentišką išvaizdą. Pasakota ir apie tose vietovėse
gyvenusių ir tebegyvenančių samių tautos tradicijas,
papročius, jų gyvensenos puoselėjimą.
Apie „Trondheim Vikinglag“ organizacijos kultūrinę veiklą ir apie projekto „Kultūra visiems“ dalyvių
Trondheime įgytą patirtį išsamiau papasakoti paprašėme archeologo Evaldo BABENSKO, kuris su šiais
projekto partneriais pažįstamas jau ne vienus metus.
Taip pat domėjomės, kokie projektai mus sieja, telkia
tarptautinę bendruomenę ir istorija, archeologija,
senąja gyvensena, karyba besidominčius lietuvius.
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Šį rudenį kartu su projekto „Kultūra visiems“ dalyviais vykote į Trondheimą, bet su Norvegijos vikingais jau
buvote pažįstamas?
Projekte dalyvauju kaip savanoris ir mano vaidmuo
tėra fragmentiškas. Norvegai ieškojo partnerių, lietuviai – norvegiškos patirties, o man teko garbė juos
suvesti.
Kaip trumpai pristatytumėte organizaciją „Trondheim Vikinglag“?
Norvegų Trondheimo vikingų klubas – tai jauni
žmonės, mokslininkai (istorikai, archeologai, muziejininkai) ir entuziastai, susibūrę į organizaciją, kuri labai
aktyviai reiškiasi tiek Norvegijoje, tiek tarptautiniu
mastu. Tai visuomeninė organizacija, jos nariai užsiima
savanoriška veikla ir bendradarbiauja su etnografijos
muziejumi: vikingai muziejui padeda kurti edukacinius
renginius, o muziejus leidžia naudotis jo patalpomis,
teritorija. Trumpai tariant, jie užsiima vikingų laikotarpio gyvensenos rekonstrukcijomis. Tiesa, vartoja kitą
terminą – ne rekonstrukcijos, o angl. re-enactment. Šį

Hagasetros (norv. Håggåsetra) peizažas. 2015 m.
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žodį reikėtų versti: „suvaidinimas“, vaidybinis atkūrimas...
Tai reikštų, kad neįsipareigojama atkurti vikingų epochos, o praeities susigrąžinimas suvokiamas kaip kūrybinis procesas?
Taip, kūrybingai ir sykiu teatrališkai atkuriamas iš
archeologinių, istorinių šaltinių pažįstamas tų laikų
gyvenimas. Iš esmės jis suvaidinamas. Archeologai
pastangas kuo tiksliau atkurti konkretų daiktą ar konstrukciją vadina rekonstrukcija. O re-enactment – tai ne
vien materialinės kultūros likučių rekonstravimas, bet
ir tam tikrų procesų, veiksmo atkūrimas arba suvaidinimas. Pavyzdžiui, išlikę odinių batų fragmentai. Archeologas restauratorius visų pirma tuos likučius konservuoja, restauruoja ir paruošia saugoti arba eksponuoti.
Kitas žingsnis – iš išlikusių fragmentų atkurti batus, o
trečias – parodyti, kaip tie batai buvo avimi – t. y. juos
apsiauti ir vaikščioti...
Bet avimi restauruoti batai netruks sudilti – jie nepritaikyti nei mūsų grindiniui, nei gyvenimo būdui...

Pažintys

Vikingų turgus Ribe, Danija. Šiame mieste archeologinių kasinėjimų metu buvo aptikta vikingų epochos prekyvietė. Išliko gatvės,
prieplaukos, amatininkų dirbtuvių ir buities pėdsakų. Greta įkurtame muziejuje po atviru dangum vėl susirenka keliaujantys Europos
amatininkai ir kariai. Viską, kas eksponuojama, galima liesti.

Bet tik taip, naudodamas pagal paskirtį, gali parodyti, kaip tie daiktai funkcionavo... Pavyzdžiui, dalies
atrandamų įrankių nežinome net paskirties, bet ji gali
paaiškėti eksperimentuojant – daromos tokių įrankių
kopijos ir bandoma suprasti, kam jie buvo skirti. Tai jau
yra eksperimentinė archeologija ir taip atsakoma į daugybę klausimų. Pavyzdžiui, išbandomas kalavijas – sunkus jis ar lengvas, patogu ar nepatogu juo kovoti. Taip
pat rodoma, kaip su juo buvo kovojama. Arba papuošalai – iš įkapių nežinome, jie buvo nešiojami kasdien
ar jais puoštasi tik kokiomis ypatingomis progomis, jie
patogūs ar sunkūs, tik gražūs ar ir funkcionalūs ir t. t.
Apsirengę kaip X a. žmonės, rodydami rekonstruotus
kostiumus ir daiktus, mes tarsi persikūnijame į kokį
nors personažą ir mėginame suvaidinti tam tikrus
istorijos tarpsnius arba įvykius. Kita vertus, mes negalime pabėgti ir nuo XXI a., negalime gyventi trobelėje
be elektros, medicinos, higienos priemonių... Tad bet
koks bandymas rekonstruoti praeitį tėra vaidyba. O
ką mums tai duoda? Suteikia galimybę geriau suprasti
praeitį. Vaizduotę audrina ir krūvelė archeologinių
radinių arba to meto gyvensenos aprašas knygoje, bet
kai konkrečią situaciją pamėgina atkurti specialistai, ją
pamatome tarsi kitomis akimis.
Vaidybinės scenos vis dažniau pasitelkiamos ir istorinėje dokumentikoje...
Tai prasidėjo dar XIX a., kai radosi eksperimentinė
archeologija kaip mokslinių tyrimų metodas. Kaip minė-

jau, archeologai, radę tam tikrus artefaktus, nesuprato,
kam jie buvo naudojami, tad kilo mintis pasidaryti kopijas ir išbandyti patiems. Matyt, tokia buvo pradžia.
Tai visų pirma buvo akademinis interesas?
Taip, tai visiškai akademinis dalykas. O vėliau žmonės suprato, kad tai galima panaudoti ir istorijai populiarinti, kad mokslo atradimai pasiektų plačiąją visuomenę.
Reikėtų paminėti Daniją. Lairėje (daniškai – Lejre)
1964 m. buvo įkurtas Eksperimentinės archeologijos
centras. Per pirmuosius trejus metus buvo pastatyta
geležies amžiaus gyvenvietė, atkurta jos aplinka ir
visa buitis. Jau 1966 m. šiame centre apsilankė 55 000
žmonių. Buvo nuspręsta įrengti daug dirbtuvių, kuriose
būtų galima užsiimti amatais – eksperimentuoti geležies amžiui artimomis sąlygomis. 1967 m. eksperimento
tikslais vienas pastatas buvo sudegintas iki pamatų, ir
gaisras, ir gaisravietė buvo kruopščiai dokumentuojami – taip surinkta neįkainojamos medžiagos, iš kurios
išaiškėjo kai kurios geležies amžiaus realijos, tai padėjo
suprasti kai kuriuos archeologų radinius. Šiame centre
ištobulinta mokymo programa „Mokymasis istorinėse
dirbtuvėse“ – lankytojai ir vaikai, naudodami įrankių
kopijas, patys gali išbandyti įvairius amatus. Taip tarp
„objekto ir stebėtojo“ nelieka jokio atstumo. Toks naujas istorijos pateikimas šį muziejų išgarsino visoje Danijoje, o netrukus ir visame pasaulyje. Eksperimentinės
archeologijos centras gyvuoja jau penktą dešimtmetį.
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Ir per šią kelionę Lietuvos delegacija lankėsi „Sverresborg Trøndelag“ liaudies buities muziejuje, kuriame
organizuojamos edukacinės programos vaikams ir
suaugusiesiems, pristatomos senosios norvegų tradicijos ir gyvenimo būdas. Šio muziejaus teritorijoje atkurtas autentiškas kaimas atspindi XIX a. norvegų buitį,
darbus ir tradicijas. Per moksleivių atostogas vienoje
iš šio kaimo sodybų savaitei apgyvendinami vaikai, jie
dėvi senovinius drabužius, prižiūri avis, augina triušius,
tvarko aplinką, ruošia maistą, dirba kitus ūkio darbus ir
lanko „senovinę mokyklą“ – tiesiog gyvena taip, kaip jų
bendraamžiai prieš 150 metų. Taip ugdoma jaunosios
kartos tautinė savimonė, vaikai, paaugliai supažindinami su senosiomis savo tautos tradicijomis.
Taip muziejaus darbuotojai gyvena nuo 9 iki 17 val., o
paskui grįžta į XXI a. žmogaus pasaulį?
Jie ten gyvena nuo ryto iki vakaro, ir tai yra jų darbas. Ar galėtume įsivaizduoti entuziastus, kurie, tarkim,
geležies amžiaus žmogaus gyvenimą imituotų nuolatos? Tiesa, pasitaiko ir tokių. Yra mokslininkų grupių,
kurios bando susikurti tokias sąlygas, kokiomis gyveno
senovės žmonės. Jie išvažiuoja į miškus, pasistato
namelius ir eksperimentuoja – gyvena ten su šeimomis,
net su vaikais, be jokios civilizacijos. Vienas jaunas vaikinas Rusijoje prieš porą metų pusmetį pragyveno vienas
miške mediniame X a. namelyje, ten jis žiemojo, pats siuvosi vilnonius drabužius, odinius batus, kailinius, augino
vištas, rūpinosi malkomis, kūreno ugnį, medžiojo, rūkė
mėsą... Ir visą savo patirtį smulkiai fiksavo, o paskui
davė išsamų interviu, kuriame prisipažino, kad kartais
jam būdavo baisu, ypač supratus, kad ligos ar kokios
nelaimės atveju negali tikėtis niekieno pagalbos...
Bet to meto žmonės gyveno bendruomenėse...
Taip, jis pripažino, kad tai buvo labai svarbus veiksnys, jie po vieną negyvendavo. Tokius eksperimentus
geriau daryti nors dviese, kad būtų su kuo pasikalbėti.
Ir Vokietijoje vienas tyrinėtojas, taip pragyvenęs 4 žiemos mėnesius, dalydamasis patirtimi pripažino, kad tai
nenatūralu.
Įdomu, kad pastangos tokiu būdu rekonstruoti ir pažinti
praeitį siejamos su 7-uoju dešimtmečiu, tuo metu radosi ir
daugiau naujų įdomių iniciatyvų... Beje, mūsų Rumšiškių
liaudies buities muziejus atidarytas 1965 metais...
Pirmasis Skanseno tipo muziejus – muziejus po
atviru dangumi (angl. Open air museum), įkurtas Stokholme, Švedijoje, 1891 metais. Jame norėta parodyti
ikiindustrinės epochos gyvenimo būdą ir buitį skirtinguose Švedijos regionuose. Vėliau tokio tipo muziejai
pasklido po visą pasaulį.
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Trondheimo organizacija siekia atkurti vikingų gyvenseną?
Kaip minėjau, tai savanoriai entuziastai, kurie bendradarbiauja ir su muziejumi. Šiuo metu tai jau galingas
judėjimas, išplitęs Europoje ir kitur pasaulyje. Vikingai
buvo keliautojai ir prekeiviai, ir dabartiniai „rekonstruotojų“ judėjimai tai vienoje, tai kitoje Europos vietoje
rengia vikingų turgus, į kuriuos suvažiuoja grupelės
iš įvairių šalių, dalijasi idėjomis, prekiauja, draugauja,
kariauja. Svarbu tai, kad ir IX–X a. rašytiniai šaltiniai
aprašo tokius sambūrius, kai tuščioje vietoje pirkliai
įkuria stovyklą ir kelis mėnesius joje gyvena, prekiauja,
o kai sezonas ir prekės baigiasi, išsiskirsto. Taip tarptautinių kelių sankryžose kūrėsi pirmykščiai miestai: radosi
nuolatinės prekyvietės, kur pirkliai rinkdavosi ir žiemą, ir
vasarą, kūrėsi gyvenvietės, kurios vėliau išaugo į didžiulius prekybinius miestus. Šiaurės Europoje žinoma labai
daug tokių istorinių vietų. Archeologai atranda gyvenvietes su pastatų, uostų, prieplaukų liekanomis ir galingais archeologiniais sluoksniais, daugybe medžiagos. O
šalia kuria skanseno tipo rekonstrukciją, gyvenvietę, į
kurią vasaromis sukviečia šių dienų vikingus, o jie inscenizuoja buvusius turgus. Tai, kas juose vyksta, primena
metraščiuose randamus IX–X a. amžininkų aprašymus.
Mėginama inscenizuoti konkrečius aprašymus, ar viskas klostosi tarsi savaime, natūraliai?
Na, per tą tūkstantį metų žmogiški santykiai nepasikeitė. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, vyko ir anais
laikais. Žinoma, laikomasi tam tikrų taisyklių, susitarimų. Tarkim, jei žaidžiame X amžių, tai visa buitis turi
būti susijusi tik su X amžiumi – jokių plastikinių, modernių daiktų. Turi turėti to meto indus ir įrankius, tarkim,
negali naudoti šakutės, nes tai vėlesnis išradimas ir
t. t. Na, o higiena ir medicina lieka tarsi už kadro – šie
dalykai neeksponuojami, bet jų negali atsisakyti (juk ir
tais laikais žmonės kažkaip tvarkėsi, tik priemonės ir
reikalavimai, matyt, buvo kitokie).
Kai kuriose vietovėse, jei labai karšta, sausa, organizatoriai visiems išdalija gesintuvus. Juk dirbi su oda,
medžiu, tekstile, greta laužavietė – viskas gali užsidegti. Turime suvokti, kad tai – žaidimas. Jei rengiami
parodomieji mūšiai, kuriuose X a. kariai rodo susirinkusiai publikai savo amuniciją, šarvus ar kaip jie kovoja,
sprendžia ginčus, būna ir sužeidimų – juk nepaliksi
draugo žolelėmis gydytis...
Tai visų pirma žiūrovams skirti reginiai?
Tai yra edukacija. Norima žmonėms parodyti, kaip
galėjo būti. „Kodėl taip?“ – „Nes archeologai rado
tokius daiktus, ir mes manome, kad jie taip buvo naudojami.“ Pristatomi ir rankomis austi, natūraliais dažais
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Vikingų vaikų mokyklėlė. 2013 m.

dažyti, rankomis pasiūti kostiumai, taip pat senieji
papuošalai, išdirbta tikra oda... Viskas kaip anuomet. Ir
viską žmogus gali paliesti, pasimatuoti. Toks informacijos pateikimas šimtąkart įtaigesnis nei tekstinis, muziejinis. Galime didžiuotis, kad ir Lietuvoje, Kernavėje, jau
16 metų rengiamos „Gyvosios archeologijos dienos“,
jau pasikeitė kelios jų dalyvių – žmonių, kurie užsiima
istorine rekonstrukcija, – kartos.
Šių stovyklų dalyviams tai darbas ar laisvalaikio užsiėmimas, visuomeninė veikla?
Šie renginiai yra kelių kategorijų – pavyzdžiui,
norima pademonstruoti, kaip vykdavo turgūs. Susirenka pirkliai amatininkai, kurie parduoda savo produkciją: darbus, suvenyrus, bet yra ir tokių, kurie nieko
neparduota, tik vaidina kokį personažą, pavyzdžiui,
X a. pirklį. Jis šnekasi su žmonėmis, bando ką nors
įsiūlyti. Kiti renginiai orientuoti į karybą. Suvažiuoja iki
kelių tūkstančių jaunų žmonių, apsiginklavusių, apsišarvavusių nuo galvos iki kojų, ir rengia masinius mūšius,
pavyzdžiui, iš abiejų pusių po 300 karių, – net filme
tokių nepamatysi.

Apsivilkus šarvuotę žmoguje atbunda karys... Panašų
persikūnijimo jausmą gali patirti žmogus ir užsidėjęs
Užgavėnių kaukę...
Taip, gimsta naujas personažas. Dažnai žmonės net
susikuria naujus vardus, nes vaidina kitą. Kaip aktoriai
scenoje. Yra klubų, kuriuose akcentuojami socialiniai
santykiai, pavyzdžiui, Karių klubas turi ir karo vadą,
karalių ar kunigaikštį, kiti – tik pavaldiniai, bet ir tarp jų
egzistuoja tam tikra hierarchija – pirmas ratas, antras
ratas, o tretieji lieka ginklanešiais. Kiekvienas savo ir
vaidina. Kunigaikštukas – arogantiškas, griežtas, net
chamiškas, jei nesugebėsi parodyti, kad esi viršesnis,
tave nuvers, kaip ir X amžiuje. Pastebėjau, kad tokiais
personažais tampa žmonės, kurie ir kasdieniame gyvenime, XXI a., nori būti vadai. Šioje srityje daugiausia
karyba besidominčių entuziastų. O tarp pirklių ir amatininkų daug mokslininkų, profesorių, kurie į pasirinktą
amatą žiūri taip pat profesionaliai, kaip ir į mokslą. Tai
ir smagus laiko praleidimas, ir neįkainojama patirtis.
Tokiuose renginiuose keičiamasi idėjomis, bendraujama su žmonėmis iš įvairių pasaulio šalių. Kartais dirbi
tokiame renginyje su metalais, visas suodinas, įsišneki
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Didžiausias vikingų turgus Norvegijoje – Borre vietovėje. Bendra
vakarienė. 2015 m.

Martynas Švedas, Evaldas Babenskas. Kupiškio piliakalnis. Lietuvoje
jau 10 m.rengiami nedideli senųjų amatų ir karybos pristatymai, kurių
metų lankytojai supažindinami su savo krašto praeitimi. 2015 m.

Keliaujančio juvelyro dirbtuvės. Renginio lankytojas čia gali išklausyti paskaitą apie senąsias juvelyrines technologijas, apžiūrėti,
pačiupinėti įrankius ir dirbinius, pats kažką pasidaryti. Kaip vikingų laikais. 2015 m.
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su kaimynu, pasirodo, jis archeologijos mokslų daktaras, konkrečios srities specialistas ir važinėja į renginius, kad pasisemtų kitokios patirties.
Kokios patirties iš Trondheimo gali pasisemti lietuviai? Kita vertus, ką panašaus turime Lietuvoje?
Trondheimo klubas priima narius ir iš kitų šalių –
anglus, vokiečius, rumunus, lietuvius (ir šiuo metu
vienas jų narys – Norvegijoje gyvenantis lietuvis!). Taip
pat plačiai dalijasi savo patirtimi, pavyzdžiui, jie nuvyko
ir išmokė rumunus, kaip surengti istorinės rekonstrukcijos renginį Transilvanijos pilyje... Norvegų patirtis
aktuali ir lietuviams, ypač norintiems pradėti tokio
pobūdžio veiklą. Bet ir mes jau turime šiokios tokios
patirties. Aš esu eksperimentinės archeologijos klubo
„Pajauta“ narys, mūsų klubas taip pat yra asociacija
(anksčiau vadinosi visuomenine organizacija), visi jo
nariai – savanoriai, mes bendradarbiaujame su Kernavės rezervatu, padedame koordinuoti jų kultūrines
iniciatyvas, taip pat ir patys rengiame įvairius renginius
kartu su Amatų gildija. Pavyzdžiui, Vilniuje, Rotušės
aikštėje, jau 6 metus vyksta „Baltramiejaus mugė“,
kurioje pristatoma renesanso ir baroko laikų Vilniaus ir
LDK kultūra, amatai.
Taip pat važinėjame po Lietuvos mokyklas ir rengiame edukacinius užsiėmimus vaikams. Galime atvykti
į plyną lauką ar prie kokio archeologinio paminklo,
tarkim, alkakalnio, ten įkurti savo stovyklą ir tris dienas
priimti lankytojus iš aplinkinių gyvenviečių, supažindinti juos su Lietuvos kultūros paveldu. Pavyzdžiui,
2004 metais vykome į Laukuvą, įsikūrėme prie piliakalnio ir demonstravome amatus, ruošėme inscenizacijas.
Žmonės iš aplinkinių miestelių ir kaimelių nustebdavo
pamatę vidury laukų įsikūrusius istorikus, archeologus, muziejininkus, profesionalius amatininkus, kurie
dalijasi savo žiniomis. Pastaruoju metu daug kas mus
kviečia, nebegalime visur nuvažiuoti, tariamės metams
į priekį.
Tokioms stovykloms reikia skirti ne tik lėšų, bet ir
laiko...
Taip, šiai veiklai turi skirti visą laiką. Tai negali būti
tik pomėgis – negali šia veikla užsiimti tik po darbo.
Mums tai yra tapę gyvenimo būdu. Šiemet pusę metų –
nuo gegužės 1 dienos iki spalio 25-osios – praleidau kaip
vikingas, kelionėse.
Kodėl kaip vikingas?
Kaip keliaujantis žmogus, prisirenkantis daug naujų
idėjų. Į dalį renginių važiuojame kartu su šeima, visi
turime ir kostiumus, ir savo vaidmenis – keliaujanti
amatininkų šeima. Kad galėtum tapti vikingu, patogiau-

sia turėti amatą. Dalis šio judėjimo žmonių, kaip minėjau, tik mokslininkai, jiems tai tyrimų sritis ir pomėgis,
suteikiantis nepakartojamą mokslinę patirtį. O žmonės,
kurie, pavyzdžiui, domisi senovine karyba, visus metus
dirba savo darbus, nes norėdami įsigyti naujus ginklus,
šarvuotę, turi nemažai į tai investuoti. Jie tik kelis kartus per vasarą gali sau leisti atvažiuoti į tokią stovyklą ir
pasijusti tikrais vikingais ar senovės lietuviais.
Kokia dar gerąja patirtimi gali pasidalyti norvegai?
Visų pirma jie jau turi didelį įdirbį, be to, visus jų
projektus labai remia valstybė, yra daug fondų, kurie
suinteresuoti, kad tokių kultūrinių renginių, kaip jų
organizuojami, vyktų kuo daugiau. Pavyzdžiui, miestelyje atsiranda labai turtingas verslininkas, jis vikingų
klubui pasiūlo pastatyti tikrą vikingų laivą, drakarą, ir
finansuoja visus darbus. Mūsų akimis žiūrint, tos investicijos – fantastiškos, pats mačiau šio laivo statybai
atvežtus milžiniškus ąžuolus, ir viskas buvo daroma
rankomis, atkurtais autentiškais įrankiais. Verslininkas
nori, kad jo miestelio prieplaukoje stovėtų tikras drakaras, – žmonės vertina tokius dalykus. Lietuvoje paramą
gauti sunkiau.
Be Kernavės „Gyvosios archeologijos dienų“, Lietuvoje jau daugiau nei 10 metų vyksta renginiai Skuodo
rajone, Apuolės piliakalnio papėdėje. Dabartinis jų
organizatorius – Tomas Sutkaitis. Aplinkui vos kelios
sodybos, laukai, miškai, pelkės, o suvažiuoja be galo
daug žmonių, su šeimomis, pasistato palapines ir kaip
žiūrovai tris dienas praleidžia kartu su dalyviais. Jis jau
žinomas ir tarptautinėje arenoje, o organizatoriai vis
beldžiasi į savivaldybės duris ir prašo paramos, kartais
gauna, kartais – ne. Šiais metais dėl paramos stokos
nebuvo nei Apuolės piliakalnio gyvenvietės, nei Baltramiejaus mugės... Trakuose kiekvieną vasarą vyksta keli
renginiai, susiję su senovės amatais ir karyba. Alytuje
jau keleri metai rengiamas puikus amatų ir karybos
festivalis „Jotvos vartai“ – nuostabioje vietoje ant
Nemuno kranto, šalia Alytaus piliakalnio.
Ar dalyviai užsimoka už galimybę dalyvauti tokiuose
renginiuose?
Yra kelių rūšių renginiai, vieni orientuoti į komerciją,
ten suplaukia žmonės, kurie nori kuo daugiau parduoti,
užsidirbti. Jie neretai mokami. Kitų renginių organizatoriai pusę metų rašo laiškus, kviečia, siūlo apmokėti
kelionę ir pan., nes patys nori atsirinkti dalyvius visų
pirma siekdami kokybės. Vieni amatininkai savo dirbiniais pristato ir savąją kultūrą, jų pagrindinis tikslas –
edukacinis, kiti imasi verslo: susiranda amatininkų,
kurie kuria jiems kopijas. Tad dalies archeologinių
dirbinių kopijos gali būti pagamintos Kinijoje, Nepale,
Indijoje. Konteineriais veža labai prastos kokybės, bet
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labai pigias kopijas – „suvenyrus“. Kartais renginiuose
šalia stovi amatininkas, pats savo rankomis darantis
tikslias radinių kopijas, ir verslininko atstovas, aprengtas rekonstruotais drabužiais, bet žinantis tik dirbinių
kainas, nieko neišmanantis apie istoriją.
Bet dažnai vaikams tėvai teišgali nupirkti medinius
kardelius, tegul ir Kinijoje pagamintus...
Jie užpildo tam tikrą nišą, vaikams tai yra svarbi
istorijos pažinimo priemonė. Beje, medinių sumažintų
„vaikiškų“ ginklų yra rasta ir Vilniaus valdovų rūmų teritorijoje. Daiktai, kurie anuomet buvo brangūs, nepigūs
ir dabar...
Nuo kada šiuose renginiuose dalyvaujate kaip juvelyras?
Dar studijuodamas Istorijos fakultete sužinojau
apie Lenkijoje pagarsėjusį Volino (Wolin) festivalį. Jau
kelerius metus užsiiminėjau rekonstrukcija, bandžiau
daryti papuošalų kopijas, siūtis drabužius, avalinę, tad
1999 m. autostopu nuvažiavau ten su kuprinėle. Tais
pačiais 1999 metais liepos 6 dieną Kernavėje buvo
surengtos pirmosios „Gyvosios archeologijos dienos“,
į jas atvykau kaip lankytojas. Dar 1998 m. Lenkijoje
plačiai žinomas Biskupino muziejus-rezervatas pasiūlė

surengti Lietuvos dienas, jie susisiekė su Vilniaus universiteto Archeologijos katedra, Nacionaliniu muziejumi ir paklausė, kas galėtų reprezentuoti Lietuvą.
Greitai iš kelių Lietuvos muziejų, universiteto susibėgo
būrelis entuziastų, pasitarė, ką galėtų parodyti, per
kelis mėnesius pasisiuvo kostiumus ir išvyko. Lietuvių
delegacija puikiai pasirodė, susidomėjimas buvo didžiulis, tad grįžę pradėjo svarstyti, kodėl gi patiems nesurengus tokio renginio Lietuvoje.
Tai jau kitos įdomios istorijos, vertos atskiro pokalbio, pradžia, tad šįsyk stabtelėkime ir grįžkime prie
projekto „Kultūra visiems“ įspūdžių, kokius pagrindinius
akcentus sudėliotumėte?
Per šio rudens kelionę Norvegijoje pamatėme išties
labai daug, nes visi seminarai ir paskaitos buvo puikiai
organizuoti ir labai kokybiški, visas temas pristatė
aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Kas pas juos yra
kitaip? Norvegai atgavo nepriklausomybę šimtmečiu
anksčiau nei mes, po Napoleono karų, 1816 m., tada
prasidėjo ir kultūros atgimimas – šlovingos praeities
garbinimas, nacionalinis judėjimas, turėjęs konsoliduoti
tautą. Kaip ir Lietuvoje po 1918 metų. Tad norvegai jau
du šimtus metų puoselėja savo kultūros paveldą ir šioje
srityje jie nuveikę daugiau. Juos stebėdami, galime
numatyti, kas mūsų laukia, kokios tendencijos.

Tradicinės norvegų trobelės kalnuose Hagasetroje (norv. Håggåsetra). 2015 m.
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Projekto „Kultūra visiems“ dalyviai pažintiniame žygyje po Hagasetros vietovę. 2015 m.

Ar galėtumėte sukonkretinti?
Man labai įstrigo toks pavyzdys – visa tai, ką jie
sukūrė atgavę nepriklausomybę, XIX–XX a., dabar jie
dekonstruoja – išardo. Kaip patys sako: „Visą tą akmeninę savo kultūros pilį, kurią pasistatėme, mes vėl pradedame ardyti po akmenį. O išrinkę turėsime sudėti iš
naujo.“ Turimas omeny norvegų tapatybės konstravimas. Jie pamatė, kad atėjo laikas permąstyti visą poros
šimtmečių koncepciją ir pradėti ją kurti iš naujo. Kodėl?
Nes kurdami savąją tapatybę ir vertindami paveldą, jie
padarė daug klaidų. Jiems vėl iškilo klausimas – kas yra
norvegiška? Kai kas nors įvardijama kaip norvegiška ir
domimės tik tuo, o visa kita lieka šešėlyje. Dabar jie jaučia didelę graužatį dėl dalykų, kurie liko tame šešėlyje.
Kas liko šešėlyje?
Tai, kas nėra „barzdoti vyrai su kirviais ir raguotais
šalmais“ iš vikingų laikotarpio, – liaudies kultūra, visas
etnografinis paveldas. Nuo XIX a., romantinio laikotarpio, iki pat XX a. 5-ojo dešimtmečio, pokario, moderniųjų laikų, buvo remiama viskas, kas norvegiška,
akcentuojamas šio paveldo išsaugojimas ir tęstinumas,
bet, pavyzdžiui, buvo ignoruojami samiai, gyvenantys
labai didelėje Norvegijos dalyje. Nors samiai gyveno
šalimais su atsikėlusiais į jų kraštą indoeuropiečiais nuo

bronzos amžiaus ar dar seniau, draugavo, kariavo, gal
net mišrias šeimas kūrė, norvegai juos visada suvokė
kaip samius, ne kaip norvegus... Norvegijos šiaurėje
yra išlikę 3000 metų senumo uolų piešinių, kuriuose
vaizduojamos fantastiškos scenos – iš Norvegijos pietų
dideliais laivais atplaukia kirviais ginkluoti žmonės prekiauti su šiaurėje gyvenančiais elnių augintojais...
Taip pat – žydai, miestelių prekeiviai. Pagaliau visa
žvejų kultūra – juk dauguma norvegų kaimų, miestelių
įsikūrę ne toliau kaip 15 km nuo vandens, jūros. Kaip
pateikti visą žvejybos paveldą? Gali eksponuoti tinklus,
meškeres, kabliukus, bet iš jų nieko nesužinosi apie
tradicinę žvejybą. Tad kaip išsaugoti žvejybos tradicijas
ir kaip jas pristatyti visuomenei? Juk tai nematerialusis
paveldas, dabar niekas taip tradiciškai nebežvejoja...
Daug problemų, ir kiekvienas atvejis yra unikalus.
Kokie dar kelionės į Trondheimą įspūdžiai liko nepaminėti?
Dar viena įdomi paskaita buvo skirta šokiui kaip
nematerialiajam kultūros paveldui. Šokis tarsi neapčiuopiamas, tad kaip jį pateikti, eksponuoti muziejaus lankytojui? Galima parengti interaktyvius stendukus, naudoti
audiovizualinę medžiagą, eksponuoti su šokiu susijusius dalykus, ir taip supažindinti, tarkim, su šokio istorija. Bet kad suprastum, kas yra šokis – turi šokti pats...
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Nedidelis vikingų kaimelis Stiklestado vietovėje. Ir čia sutiksi keliaujančių amatininkų ir pirklių, įveikusių 2000–3000 kilometrų.
2011 m. Evaldo Babensko, Eglės Ladigienės ir „Trondheim Vikinglag“ nuotraukos.

Muziejai – tai atskira įdomi tema. O grįžtant prie istorinės rekonstrukcijos kaip edukacinio projekto, galima
paminėti, kad Norvegijoje jau 30 metų šie renginiai
vyksta ne muziejaus erdvėje, nors su muziejais glaudžiai bendradarbiaujama….
Išsamiau aptarti muziejų vaidmenį kultūros paveldo
išsaugojimo ir edukacijos projektuose sutarėme kitame
pokalbyje, tad laukite tęsinio.
Kalbėjosi Saulė MATULEVIČIENĖ

Projektas „Kultūra visiems“
yra vykdomas pagal programą
„Gebėjimų stiprinimas ir
institucinis valstybės, paramos
gavėjos, ir Norvegijos viešųjų
institucijų, vietos ir regioninės
valdžios bendradarbiavimas“ ir
yra finansuojamas iš Norvegijos
finansinio mechanizmo lėšų.
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Viking lessons in Trondheim
The Lithuanian Folk Culture Centre in the autumn
of 2015 began to implement an international project,
“Culture for All”, the goal of which was cooperation
with the Kingdom of Norway and adoption of its
positive cultural experience. On 5–11 October, fifteen
specialists of different Lithuanian regional culture
visited Norway’s city of Trondheim and participated
in the training organised by this region’s historical
and cultural heritage-fostering organisation, Trondheim Vikinglag. These are people who dedicate their
free time to reconstruction of the Viking traditions
and livelihood, organising ancient craft and tradition
fairs, educational activities at museums. Archaeologist Evaldas BABENSKAS shared his experiences from
Viking fairs, comparing them to the Days of Live Archeology, organised in Lithuania for already 16 years,
as well as the St. Bartholomew fair in Vilnius. In his
words, Norwegians, after their declaration of independence, for already two hundred years have been
fostering their cultural heritage and in this field have
achieved much. By watching them we can foresee
what is ahead of us, what trends await us.

Skaitymai

Sarasvatė
Šarūnas ŠIMKUS

Sarasvatė (Sarasvatī) hinduizme žinoma kaip poezijos, muzikos ir kitų menų deivė, Brahmos žmona,
turinti gausią mitologiją ir ikonografiją. Tačiau tokia ji
tapo ne iškart. Senovės arijų šventuosiuose tekstuose
vedose, sudarytose per II tūkstm. pr. m. e., ji pasirodo
kaip veržli, srauni upė, o dvasine prasme – kaip minčių kildintoja, įkvėpėja, skaidrintoja. Svarbiausioje iš
vedų, „Rigvedoje“, kurią sudaro šlovinamosios giesmės dievams, Sarasvatė minima apie 50 kartų. Palyginti su daugeliu kitų dievų (Agniu, Indra, Mitra-Varuna, Vajumi ir kt.), tai labai nedaug, vis dėlto iškylantis
Sarasvatės paveikslas labai ryškus ir gyvas. Išskirtinai Sarasvatei „Rigvedoje“ skirtos 4 giesmės (6.61;
7.95; 7.96 ir 10.17), dar kelete giesmių (1.3; 10.30;
2.41; 10.17) jai skirta po kelias mantras (keturpėdžius
posmus), o kitur ji teminima probėgšmiais, vardijant
dievus, kreipiantis į Visus dievus (viśve devās)1 arba
standartine formule tam tikrose specialiose aukojimo
giesmėse (āprī). Sarasvatė minima ir „Atharvavedoje“,
kurią sudaro užkalbėjimai, užkeikimai, prakeiksmai ir
panašūs maginės paskirties tekstai. Ir čia ji minima ne
per daugiausiai, dažniausiai drauge su kitais dievais. O
savito turinio beveik neturinčioje „Jadžurvedoje“ atkartojama tik viena vieta su Sarasvate iš „Rigvedos“.
(„Samaveda“, ketvirtoji veda, išvis nėra tekstinis kūrinys, todėl apie ją čia ir nėra ko kalbėti.)
Pats žodis sarasvatī (beje, turintis atitikmenį artimai
giminiškoje „Avestos“ kalboje – haraxvaitī) yra priesagos -vant moteriškosios giminės vedinys nuo žodžio saras. Pastarasis reiškia „ežeras, tvenkinys, palios“ arba
„kas teka, yra skysta“2. Kadangi senovės indų -r- galėjo
atsirasti tiek iš indoeuropiečių (ide.) prokalbės -r-, tiek
iš -l-, žodžio etimologija dviprasmiška. Vieni jį kildina
iš ide. *séles, kaip ir gr. ἕλος „užliejama pieva“, valų
1. Apie netrivialią Visų dievų sampratą senovės indų ir kitose
giminiškose tradicijose plačiau žr. Razauskas, D. Visi dievai:
„panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo.
Vilnius: Sovijaus studijų ir monografijų serija, 2014. Prieiga per
internetą: <http://www.sovijus.lt/wordpress/?page_id=634>.
2. Monier-Williams, M. A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically
and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate
Indo-European languages.Oxford: Clarendon Press, 1899, p. 1182.

hêl „paupio lanka“, atitinkamai žodį sarasvatī suprantant kaip „pelkėtoji, turinčioji daug senvagių, palių“3.
Tačiau upės, kurios pagrindinis požymis yra veržlumas
ir sraunumas, vardo kildinimas iš žodžių, reiškiančių
stovinčius vandenis, labai abejotinas. Tiesa, pagrindu
galima imti ide. šaknį *sel- „šokčioti, liuoksėti“, iš
kurios kildinami tokie žodžiai kaip ilyrų sal „marios“,
lotynų salum „bangavimas, sraunuma“, lietuvių salti
„palengva tekėti, tvinti“, taip pat Lietuvos upėvardžiai
Salantas, Salupis, Salė, Sala ir kt.4 (Tada Sarasvatę galėtume suprasti kaip salančiąją, t. y. „tekančią, tvinstančią“). Kita vertus, žodį lygia greta galima kildinti iš
ide. šaknies *ser- „srūti, tekėti“5, kurios vedinių gausu
ir pačiame sanskrite: sarati / sisarti „srūva, sruvena“,
sarit „upokšnis“, sari „krioklys“ ir kt., tos pačios kilmės ir lietuvių srūti, sravėti, srovė bei ištisa gausybė
vandenvardžių, tokių kaip Saria, Siesartis, Sarva, Serė
ir kt.6 Kad ir kaip būtų, pavadinimas Sarasvatī susijęs
su gausiai tekančiais vandenimis, o pati deivė Sarasvatė
„Rigvedoje“ šlovinama kaip „upių upiausioji“ (apasām
apastamā), „upių motina“ (sindhumātā)7, „Kurios neliaujamas, neiškreipiamas, įnirtingas, tėkmingas plūsmas“ (yasyā ananto ahrutas tveṣaś cariṣṇur arṇavaḥ)
ir pan. Kaip ir visos upės (āpas), ji – skaidri, tyra, apvalanti, pienu, lajumi ir kitomis gėrybėmis milžtanti,
gydanti, ugningoji8.
Ar iš tiesų būta tokios upės Sarasvatės, nėra visai
aišku. Hinduizme laikoma, kad Sarasvatė – nema3. Mayrhofer, M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen.
Heidelberg: Winter, 1992.
4. Vanagas, A. Lietuvos hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius:
Mokslas, 1981, p. 287–288.
5. Топоров, В. Н. Сарасвати – река, речь, красноречие. Iš:
Indologica: T. Ya. Elizarenkova Memorial Volume. Moskva:
Izdatelstvo RGGU, 2008, p. 58.
6. Vanagas, A. Min. veik., p. 291, 296, 297 ir kt.
7. Tiesa, sudurtinį žodį sindhumātā galima suprasti keleriopai: ir „upių
motina“, ir „toji, kurios motina Sindhu (Indo upė)“, ir apskritai „toji,
kurios motinos – upės“. Plačiau žr. Ludvik, C. Sarasvatī – Riverine
Goddess of Knowledge. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007,
p. 18–21.
8. Apie upių (āpas) vaizdinį vedose žr. Šimkus, Š. Upės „Atharvavedoje“:
keli bruožai. Iš: Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 65–67.
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toma upė, įtekanti į Gangos ir Jamunos santaką (ši
vieta ties dabartiniu Alahabadu ir vadinama triveṇī,
t. y. „trisraute“ santaka), o Michaelis Vicelis (Michael Witzel) jos vaizdinį sieja su Paukščių Taku9. Vis
dėlto dauguma mokslininkų mano, kad Sarasvatė iš
tikrųjų tekėjo arba ir tebeteka: dažniausiai su ja siejama nūnai išdžiūvusi Ghagaro-Hakros vaga, prie
kurios kadaise vandeningų krantų gyvavo Harapos
civilizacija10. Tarp „kandidatų“ į Sarasvatę – ir Helmando upė Afganistane, ir net pati Indo upė (Sindhu
esą galėjęs būti jos pasaulietiškas pavadinimas, o Sarasvatī – šventas). Vokiečių tyrinėtojas H. S. Niubergas (Nyberg) iranėnų Ardvisurą Anahitą, kuri esanti
ta pati iranėniškoji Sarasvatė – Harahvaitė, siejo su
Syrdarja Vidurinėje Azijoje. Galimas daiktas, kad jei
ir buvo koks žemiškasis Sarasvatės atitikmuo, tai jis
galėjo keistis, t. y. Sarasvate („srauniąja“) galėjo būti
pavadinta bet kuri svarbi didelė upė.
Vedose Sarasvatės įvaizdis sklandžiai pereina nuo
vandens srauto prie minčių srauto, ir iš upės ji virsta
mintį, suvokimą, vaizduotę, svajas (dhī) nuskaidrinančia, sužadinančia deive. Ji nuskaidrina visus
apmąstymus (dhiyo viśvā vi rājati), ji esti kartu su
svajomis ar pakylėtomis, įkvėptomis mintimis (saha
dhībhir), yra mintį tiesinanti, gerinanti (sādhayantī
dhiyam), turtinga išminties (dhiyāvasuḥ). Be to,
galima suprasti, kad vandens srautas prilyginamas
minčių ir žodžių, kalbos srautui, kurį ji paleidžia:
„Didį srautą Sarasvatė sukelia suspindus“ (maho
arṇaḥ sarasvatī pra cetayati ketunā). Todėl nenuostabu, kad jau „Atharvavedoje“ ji tiesiog gretinama
su deive Kalba (vāc): „Ko maldauju aš kalba, su
Sarasvate mintim sujungta“ (yaṃ yācāmy ahaṃ vācā
sarasvatyā manoyujā, AV.5.7.5). Taigi Sarasvatė ir
Kalba yra susijusios su mintimi, ar menta, manymu,
mana, są-mone (manas). Kalbos, dainos ir tekančio,
šniokščiančio vandens sąsaja akivaizdi ne tik senovės arijų, bet ir daugelyje kitų kultūrų.11 Kita vertus,
Sarasvatė nėra tik maloninga – kaip sakyta, jos srautas, plūsmas nuožmus, ji – užtvarų griovėja, užtvarą,
kliūtį įasmeninančio slibino Vritros, sulaikiusio upes,
triuškintoja, naikintoja (vṛtraghnī). Vedose šiaip jau
9. Witzel, M. Sur le chemin du cel. Leiden: Institut Kern, 1984,
p. 213–279.
10. Ši hipotezė susilaukė didelio ažiotažo pačioje Indijoje ir kai kuriuose
paramoksliniuose sluoksniuose laikoma neginčytinu „įrodymu“, kad
Harapos civilizacija iš tiesų buvusi indoarijiška ir kad „Rigveda“
kaip tik yra tos tūkstantmetės civilizacijos prie Sarasvatės atspindys.
Deja, to nepatvirtina nei archeologiniai, nei kalbiniai duomenys.
11. Plačiau žr. Razauskas, D. Maironis – praamžės tradicijos dainius
§38–39: Kalbančios, dainuojančios upės. Iš: Liaudies kultūra,
2015, Nr 4, p. 15–20.
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užtvaras pralaužia, Vritrą nudobia ir upes paleidžia
srūti griausmavaldis žaibasvaidis Indra.
Sarasvatė renkasi (var-) dorą, darną, teisingumą,
tvarką ṛta, todėl ji – ṛtāvarī. Dėl to ji ir gynėja, globėja (avitrī), žalvarinė ar geležinė pilis (āyasī pūr),
jos prašoma nugalabyti priešų burtininkus. Tuo pat
metu ji ir dieviškiausia (devitamā), ir demoniška
(asuryā). Tai, matyt, lemia vandeniška Sarasvatės
prigimtis, nes vanduo archetipiškai ambivalentiškas,
dviprasmiškas (plg. dar ryškiau dviprasmišką vandens dievą Varuną).
Kaip sakyta, aukojimo apeigose (āprī) Sarasvatė
kviečiama iš aukštojo dangaus sėstis ant aukojimui
patiesto šiaudų demblio drauge su dar dviem esybėmis – Ida ir Mahe, arba Bharate. Ida (Iḍā, dėl vedų
kalbos fonetinių ypatumų dar vadinama Ila, Iḷā) – tai
„tekanti liejamoji auka“ ir šiaip „tėkmė, srovė“, todėl
ji kartu ir „atgaja, atgaiva“, ir, kita vertus, „maldos
žodžių, žosmių, kalbos srautas“, o Bharatė (Bharatī)
pažodžiui – „nešėja“, dar pavadinama Mahī „didžioji,
galingoji“. Sarasvatės pasirodymas tarp šių dviejų
menkai teįasmenintų abstrakcijų rodo ir ją visų pirma
įasmeninant tam tikrą abstrakčią esmę, dvasinę ypatybę, o ne žemišką, fizinę upę. Šia prasme Sarasvatė
įasmenina įkvėptą poetinę kalbą, žosmių, maldų, dainų
srautą ir jų šerdį sudarančią nuskaidrintą mintį, pakylėtą vaizduotę, dvasinę įžvalgą.
Pateikiame Sarasvatę mininčių „Rigvedos“ giesmių
vertimus. Kaip sakyta, tiesiog Sarasvatei skirtų giesmių
tėra vos kelios, kitose ji minima tik probėgšmiais, tad
iš tokių bus verčiami tik patys jos paminėjimai – tik ta
keturių pėdų mantra, kurioje ji minima.
Originale sárasvatī kirčiuojama pirmame skiemeny – lietuviškai taip daryti ne visuomet patogu ir
verta. Suprantama, ir kitais atžvilgiais pateikti vertimai
neišvengiamai yra sąlygiški, nes ir vedos, ir apskritai
senieji religiniai tekstai, sukurti sudėtinga daugiaprasme poetine kalba, dažniausiai pasiduoda bent kelioms
skirtingoms interpretacijoms ir atitinkamai skirtingai
gali būti verčiami. Toks teksto dviprasmiškumas ir
pasirinktasis vertimas pirmosios giesmės trijų posmų
pavyzdžiu kiek plačiau paaiškinti.
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Vertimai
1.3. (Giesmė skirta Ašvinams, Indrai, Visiems dievams
ir Sarasvatei.)
10.
pāvakā naḥ sarasvatī
vājebhir vājinīvatī
yajñaṃ vaṣṭu dhiyāvasuḥ
Tyroji mūsų Sarasvatė,
eiklių eikliausioji,
Aukos tegu valioja, svajomis praturtinanti.
Apibūdinimą vājebhir vājinīvatī versti „eiklių eikliausioji“, žinoma, labai sąlygiška. Taip, vāja visų pirma
yra „eiklumas, smarkumas, veržlumas, sparta“, bet turi
ir išvestinę reikšmę „varžybos, grumtynės, kova“ (atitinkamai susiję lietuvių žodžiai veržlus, veržtis ir varžytis, varžybos). Negana to, vāja gali reikšti ir „varžybų
laimėjimą, kovos laimikį, trofėjų“. Dar viena išvestinė vāja reikšmė – tai „eiklus žirgas, ristūnas, eržilas“
(panašiai susiję lietuvių žodžiai aržus, eržus „smarkus,
karštas“ ir aržilas, eržilas). Būdvardis vājin irgi reiškia „eiklus, spartus, smarkus, veržlus“, o mot g. daiktavardis vājinī – tai „eiklioji, smarkioji, veržlioji (kumelė)“. Tad vājebhir vājinīvatī galėtų reikšti maždaug
„eikliomis kumelėmis kumelinga“ (vedų k. priesaga
-vatī pagal reikšmę maždaug atitinka lie. -inga, o upės
ir kumelės ar žirgo sąsaja mitologijoje gerai žinoma).
Vis dėlto kumelė kaip tokia čia nepaminėta, o pakartotinai kalbama tik apie eiklumo, veržlumo, smarkumo
ypatybę. Siekiant išsaugoti ir formalų pasikartojimą, ir
užuominą į kumeles, ir pamatinę „eiklumo, veržlumo,
smarkumo“ prasmę, itin tinkamą upei apibūdinti, apsispręsta versti „eiklių eikliausioji“ (daugiskaitos galininkas eiklių čia puikiai atstoja vedų daugiskaitos įnagininką, lietuvių kalboje tokiais atvejais nevartojamą).
Kitas Sarasvatės epitetas – dhiyāvasu „turtinga, gausi dhī“ arba „praturtinanti dhī“. Šią jos ypatybę, „dhījumą“, rodo ir tolesnės eilutės. Tačiau išversti patį žodį
dhī nėra paprasta: tai ir „dėmesys, įžvalga“, ir „mintis“,
ypač „įkvėpta, pakylėta mintis“ ar net „dvasinė, religinė mintis, įžvalga“, ir „gilus dvasinis susimąstymas,
meditacija“, ir „dvasinė vaizduotė“, ir „malda“, „religinė giesmė“, ir t. t. Bendrais bruožais kažkas tokio, kas
žmogų apima arba kam žmogus atsiduoda svajodamas
apie aukštesnius dalykus, taigi iš dalies, kad ir gana sąlygiškai, – „svaja, svajonė“.

11.
codayitrī sūnṛtānāṃ
cetantī sumatīnām
yajñaṃ dadhe sarasvatī
Kildytoja gero ūpo,
menanti geras mintis,
Auką ėmė Sarasvatė.
Sarasvatė – ir „kildytoja“, codayitrī, nuo cud- „kildyti,
kutinti (daryti, kad kustų, atkustų), ūminti, aigyti, raginti, varyti, spartinti“, nes toks yra gyvas, tekantis vanduo
(panašiai Saulės šviesos dievas yra savitṛ „žadintojas,
sukėlėjas, prikėlėjas, gaivintojas“). Ji yra žadintoja „gero
ūpo“ (sūnṛta), pažodžiui – dgs. „gerų ūpų“ (sūnṛtānāṃ),
kurie mena judrumą, gyvumą, mat veiksmažodžio šaknis
nṛt- reiškia „šokti“ (šaknis giminiška su lie. nirtas, nartas, noras ir kt.).
Cetantī – mot. g. veikiamosios rūšies dalyvis nuo
cetati „mano (ketina), numano (nuspėja, supranta),
mena (turi, žadina omeny)“, o matis visiškai tiksliai
atitinka mūsų mintis (-a- vedų žodžio šaknyje – iš ide.
nulinio laipsnio *-ṇ-, lietuvių kalboje virtusio -in-).
Tačiau tam, kad Sarasvatė žmogui pakeltų ūpą ir
geras mintis, šis turi jai paaukoti auką. O kai auka priimta, Sarasvatė „didį srautą sukelia“.
12.
maho arṇaḥ sarasvatī
pra cetayati ketunā
dhiyo viśvā vi rājati
Didį srautą Sarasvatė
sukelia suspindus,
Svajones visas nuskaidrina.
Šis srautas čia akivaizdžiai vidinis, psichinis: pra-cetayati yra tiesiog veiksmažodžio cetati kauzatyvas, taigi
pažodžiui reiškia „daro taip, kad kas manytų (ketintų),
numanytų (suprastų), mintų (turėtų, sužadintų omeny)“, o priešdėlis pra- tik suteikia postūmio, veiksmo
pradžios požymį. Tad vaizdinį galima suprasti menant
sieloje sukeltą vidinį srautą, prietėkį, potvynį, pakilimą
(priešingai nei atoslūgis, nuopuolis).
Sarasvatė jį sukelia per ketu, o tai yra „ženklas,
žymė“, ir ne bet kokia, o būtent „ryški, šviesos žymė“
ar tiesiog „spindesys, spindulys“ (vėliau, povediniu
laikotarpiu – netgi „meteoras, kometa, deglas“). Taigi – „suspindusi“.
Galiausiai tuo būdu ji „svajones visas nuskaidrina“. Vėl sunkiai išverčiama dhī, kurios, kaip matėme,
Sarasvatė pati yra gausi ir ja gali praturtinti. Veiksmažodį rājati galima suprasti dvejopai: arba „valdo“,
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arba „šviesina, skaidrina“, tad atsižvelgiant į ką tik
aptartąjį ketu, čia veikiau tikėtina antroji reikšmė,
nors „šešėlyje“ neatmestina ir pirmoji (priešėlis visuteikia plėtros ypatybę).

Kuri tavo krūtis pilna, kuri malonės būdo,
kuria visas teiki rinktines dovanas,
kuri brangiadavė, turtinga, kuri pertekusi –
Sarasvate, tą čia kad duotum!

1.13. (Aukojimo giesmė āprī, pateikiamas posmas sutampa su 5.5.8.)

1.188. (Aukojimo giesmė āprī.)

9.
iḷā sarasvatī mahī
tisro devīr mayobhuvaḥ
barhiḥ sīdantv asridhaḥ
Ida, Sarasvatė, Mahė –
trys deivės maloningo būdo
ant demblio tegu sėdas, neklystančios.

8.
bhāratīḷe sarasvati
yā vaḥ sarvā upabruve
tā naś codayata śriye
Bharate, Ida, Sarasvate,
kurias visas mes šaukiam!
Tokios mus atgaivinkit grožiui!
2.1. (Agniui.)

1.89. (Visiems dievams.)
3.
tān pūrvayā nividā hūmahe vayam
bhagam mitram aditiṃ dakṣam asridham
aryamaṇaṃ varuṇaṃ somam aśvinā
sarasvatī naḥ subhagā mayas karat
Juos pirmu šaukimu mes kviečiam:
Bhagą, Mitrą, Aditę, Dakšą neklystančią,
Arjamaną, Varuną, Somą, du Ašvinu.
Sarasvatė mums geradalė malonę tegu kuria!
1.142. (Aukojimo giesmė āprī.)
9.
śucir deveṣv arpitā
hotrā marutsu bhāratī
iḷā sarasvatī mahī
barhiḥ sīdantu yajñiyāḥ
(Saulė) skaisti, tarp dievų užsiritus,
Hotrà tarp Marutų, Bharatė,
Ida, Sarasvatė, Mahė
Ant demblio lai sėdas, vertos aukų.
1.164. (Visiems dievams.)
49.
yas te stanaḥ śaśayo yo mayobhūr
yena viśvā puṣyasi vāryāṇi
yo ratnadhā vasuvid yaḥ sudatraḥ
sarasvati tam iha dhātave kaḥ
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11.
tvam agne aditir deva dāśuṣe
tvaṃ hotrā bhāratī vardhase girā
tvam iḷā śatahimāsi dakṣase
tvaṃ vṛtrahā vasupate sarasvatī
Tu, Agni, – begalybė, dieve, atnašautojui,
tu – Hotra, Bharatė, auganti gyrimais,
tu – Ida šimtametė (žmogaus) sugebėjimams,
Tu – vritranaikė*, skalsapati, Sarasvatė!
*Vedų vṛtra gali būti suprantamas ir kaip „kliūtis, trukdis;
užkarda, užtvara, užtvanka“, ir kaip suasmenintas slibinas,
angys Vritra, tvenkiantis upes ir šiaip keliantis kliūtis bei
užtvaras. Šiuo atveju galėtų iškilti užtvankas griaunančios
upės vaizdinys. Šiaip jau epitetas vyr. g. vṛtrahan „Vritros
dobikas, vritradobys“ ar „kliūčių naikintojas, kliūtnaikys“
būdingai priklauso Indrai, nudobusiam slibiną Vritrą ir paleidusiam tekėti jo užtvenktas upes.

2.3. (Aukojimo giesmė āprī.)
8.
sarasvatī sādhayantī dhiyaṃ na
iḷā devī bhāratī viśvatūrtiḥ
tisro devīḥ svadhayā barhir edam
acchidram pāntu śaraṇaṃ niṣadya
Sarasvatė, kreipianti mūsų svajas,
Deivė Ida, Bharatė visa spėjanti, –
trys deivės, su „svadha“* ant demblio šio –
nepažeistą lai sergsti prieglobstį – sėdusios.
*Ritualinis šūksnis, sakomas aukojimo metu.
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2.30. (Indrai ir kai kuriems kitiems dievams.)
8.
sarasvati tvam asmāṃ aviḍḍhi
marutvatī dhṛṣatī jeṣi śatrūn
tyaṃ cic chardhantaṃ taviṣīyamāṇam
indro hanti vṛṣabhaṃ śaṇḍikānām
Sarasvate, tu mus ginki!
Marutų lydima, drąsi (tu) pergali priešus!
Netgi įžūlųjį patrakėlį
Indra nudobia – veršį šandikų.
2.32. (Giesmė skirta neaiškioms antraeilėms dievybėms Gungū, Raka, Sinīvalī, greičiausiai susijusioms
su mėnulio fazėmis.)
8.
yā guṅgūr yā sinīvālī
yā rākā yā sarasvatī
indrāṇīm ahva ūtaye
varuṇānīṃ svastaye
Kuri Gungū, kuri Sinivalė,
kuri Rakà, kuri Sarasvatė –
Indrienę* (aš) šaukiau pagalbon,
Varunienę* – palaiminimo!
*Turimos omeny Indros ir Varunos žmonos, kurių pavadinimai
indrāṇī, varunāṇī pagal funkciją prilygsta lietuviškajam žmonos pavadinimui su priesaga -ienė (Petras – Petrienė ir t. t.).

2.41. (Įvairioms dievybėms.)
16.
ambitame nadītame
devitame sarasvati
apraśastā iva smasi
praśastim amba nas kṛdhi
Motiniausioji, kriokliausioji,
dieviškiausioji Sarasvate!
Lyg negarbingi būtume –
garbumą, motin, mums sukurk!
17.
tve viśvā sarasvati
śritāyūṃṣi devyām
śunahotreṣu matsva
prajāṃ devi didiḍḍhi naḥ
Tavin visi, Sarasvate,
sugludę amžiai – deivėn.
Pas Šunahotras mėgaukis (auka)!
Ainių, deive, skirki mums!

18.
imā brahma sarasvati
juṣasva vājinīvati
yā te manma gṛtsamadā
ṛtāvari priyā deveṣu juhvati
Šita žosme, Sarasvate,
pasidžiauki, veržlioji!
Sumanymu, kurį Gritsamadai, –
teisingoji! – mieli dievams, aukoja tau!
3.23. (Agniui.)
4.
ni tvā dadhe vara ā pṛthivyā
iḷāyās pade sudinatve ahnām
dṛṣadvatyām mānuṣa āpayāyāṃ
sarasvatyāṃ revad agne didīhi
Įdėjau tave žemės aptvaran,
atgajos vieton geriausią dieną iš dienų.
Drišadvatėje, žmogiškasis, Apajajoje,*
Sarasvatėje pritekliumi, Agni, suspindėk!
*Vertėjų vienbalsiai priimta manyti, kad tai upėvardžiai, nors
Apajajos tai vienintelis paminėjimas. „Žmogiškasis“ – Agnis,
tai patvirtina ir būdingas jo eponimas vaiśvānara „visažmonis, bendražmogiškas, visiems žmonėms priklausantis“.

3.54. (Visiems dievams.)
13.
vidyudrathā maruta ṛṣṭimanto
divo maryā ṛtajātā ayāsaḥ
sarasvatī śṛṇavan yajñiyāso
dhātā rayiṃ sahavīraṃ turāsaḥ
Žaibo ratuose Marutai ietininkai,
dangaus martai iš darnos gimę, gajūs,
Sarasvatė – klausykitės, pagerbtinieji!
Duokite pritekliaus sykiu su vyrais, galingieji!
5.42. (Visiems dievams.)
12.
damūnaso apaso ye suhastā
vṛṣṇaḥ patnīr nadyo vibhvataṣṭāḥ
sarasvatī bṛhaddivota rākā
daśasyantīr varivasyantu śubhrāḥ
Namūnės upės, auksarankės
vyro žmonos, krioklės tobulosios!
Sarasvatė iš aukštojo dangaus beigi Raka,
Apeigas eidamos lai daugina erdvės, gražuolės!
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5.43. (Visiems dievams.)

6.52. (Visiems dievams.)

11.
ā no divo bṛhataḥ parvatād ā
sarasvatī yajatā gantu yajñam
havaṃ devī jujuṣāṇā ghṛtācī
śagmāṃ no vācam uśatī śṛṇotu
Pas mus iš dangaus aukštybių, iš kalnų
Sarasvatė pašventintoji lai atkanka į aukojimą,
kvietimu, deivė, besidžiaugianti, lajum aptekusi!
Galingą mūsų žodį, trokštančioji, lai išgirs!

6.
indro nediṣṭham avasāgamiṣṭhaḥ
sarasvatī sindhubhiḥ pinvamānā
parjanyo na oṣadhībhir mayobhur
agniḥ suśaṃsaḥ suhavaḥ piteva
Indra artimiausias, pagalbon atskubantis kuo veikiausiai,
Sarasvatė, upėmis pyjanti,
Pardžanja su žolelėmis mums mielo būdo,
Agnis gera lemiantis, nesunkiai prišaukiamas tarsi tėvas.

5.46. (Visiems dievams.)

6.61. (Vienintelė „Rigvedos“ giesmė, skirta vienai pačiai Sarasvatei.)

2.
agna indra varuṇa mitra devāḥ
śardhaḥ pra yanta mārutota viṣṇo
ubhā nāsatyā rudro adha gnāḥ
pūṣā bhagaḥ sarasvatī juṣanta
Agni, Indra, Varuna, Mitra – dievai!
Būrys Marutų – eikite! – ir Višnus,
Abudu Nasatju, Rudra ir žmonos,
Pūšanas, Bhaga, Sarasvatė – mėgaukitės!
6.49. (Visiems dievams.)
7.
pāvīravī kanyā citrāyuḥ
sarasvatī vīrapatnī dhiyaṃ dhāt
gnābhir acchidraṃ śaraṇaṃ sajoṣā
durādharṣaṃ gṛṇate śarma yaṃsat
Tviskanti mergelė spindinčios gyvatos –
Sarasvatė, didvyriapatė, svajų kad duotų!
Su žmonomis drauge nepažeidžiamą prieglobstį,
neįveikiamą globą garbintojui kad suteiktų!
6.50. (Visiems dievams.)
12.
te no rudraḥ sarasvatī sajoṣā
mīḷhuṣmanto viṣṇur mṛḷantu vāyuḥ
ṛbhukṣā vājo daivyo vidhātā
parjanyāvātā pipyatām iṣaṃ naḥ
Tie mums – Rudra, Sarasvatė drauge
dosnieji Višnus, Vajus – tegu susimils!
Išmoningasis, smarkusis dieviškasis duotojas
Pardžanja-Vata tegu skalsins peną mums!
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1.
iyam adadād rabhasam ṛṇacyutaṃ
divodāsaṃ vadhryaśvāya dāśuṣe
yā śaśvantam ācakhādāvasam paṇiṃ
tā te dātrāṇi taviṣā sarasvati
Davei galingą, kaltę šalinantį
Dangaus tarną Vadhrjašvajui atnašautojui,
kuri be paliovos rijai už maistą šventvagius, –
Tavo tos dovanos galingos, Sarasvate!
2.
iyaṃ śuṣmebhir bisakhā ivārujat
sānu girīṇāṃ taviṣebhir ūrmibhiḥ
pārāvataghnīm avase suvṛktibhiḥ
sarasvatīm ā vivāsema dhītibhiḥ
Šita įtūžusi lyg šernas nuvertė
kalnų viršūnes įsišėlusiomis bangomis!
Iš tolo smogiančią – pagalbon savo eilėmis
kad Sarasvatę sau patrauktume (ir) svajomis!
3.
sarasvati devanido ni barhaya prajāṃ viśvasya
bṛsayasya māyinaḥ
uta kṣitibhyo ‚vanīr avindo viṣam ebhyo asravo
vājinīvati
Sarasvate, dievašiepius parblokšk,
(tą) giminę visų kerėtojų Brisajų!
Tautoms vagas nustačiusi juk
nuodu jiems sruvai, veržliausioji!
4.
pra ṇo devī sarasvatī
vājebhir vājinīvatī
dhīnām avitry avatu
Mumis deivė Sarasvatė
veržlių veržliausioji,
svajonių rūpintoja, tegu pasirūpins!

Skaitymai

5.
yas tvā devi sarasvaty
upabrūte dhane hite
indraṃ na vṛtratūrye
Kas tave, deive Sarasvate,
kvietė, dovį sudėjęs,
lyg Indrą mūšy su Vritra.*
*Matyt, giesmės autorius turi omeny save.

6.
tvaṃ devi sarasvaty
avā vājeṣu vājini
radā pūṣeva naḥ sanim
Tu, deive Sarasvate,
varžybose veržli,
skirk, kaip Pūšanas, sėkmę mums!
7.
uta syā naḥ sarasvatī ghorā
hiraṇyavartaniḥ
vṛtraghnī vaṣṭi suṣṭutim
O, ši mūs Sarasvatė pritrenkianti,
auksavagė,
vritranaikė, trokšta vertų pašlovinimų.
8.
yasyā ananto ahrutas tveṣaś
cariṣṇur arṇavaḥ
amaś carati roruvat
Kurios neliaujamas, neiškreipiamas, įnirtingas,
tėkmingas plūsmas,
galybė (jos) teka riaumodama.
9.
sā no viśvā ati dviṣaḥ svasṝr
anyā ṛtāvarī
atann aheva sūryaḥ
Ji mus per visas negandas pas seseris
kitas, teisioji,
Tįsė – lyg dienas Saulė.
10.
uta naḥ priyā priyāsu
saptasvasā sujuṣṭā
sarasvatī stomyā bhūt
O, mums mielų mieliausia
septynsesė su džiaugsmu,
Sarasvatė, pašlovinta lai bus!

11.
āpapruṣī pārthivāny uru rajo antarikṣam
sarasvatī nidas pātu
Sudrėkinusi žemės platybę,
gaisą*, padangę,
Sarasvatė nuo niekintojo tegu sergsti!
*Lie. gaisas abiem erdvinėmis reikšmėmis – „dangaus raudonumas nuo tekančios ar besileidžiančios saulės“ ir „oras, oro
erdvė, atmosfera“ visai sutampa su vedų rajas atitinkamomis
reikšmėmis. Šioje vietoje, matyt, turima omeny pastaroji reikšmė – „oro erdvė, atmosfera“.

12.
triṣadhasthā saptadhātuḥ
pañca jātā vardhayantī
vāje-vāje havyā bhūt
Trivietė septynių dalių,
penkias gentis* auginanti,
varžybos iš varžybų šaukiama lai bus!
*„Penkios gentys“ ar „tautos“ – visi žmonės, žmonija, žmonių pasaulis.

13.
pra yā mahimnā mahināsu cekite
dyumnebhir anyā apasām apastamā
ratha iva bṛhatī vibhvane kṛtā
upastutyā cikituṣā sarasvatī
Kuri (savo) galybe tarp galybių atpažįstama,
spindėjimu kitas (užgožia), upiausioji iš upių,
kaip ratai iškili, toliams pasiekti sukurta
pašlovinimais (tai) suvokusiojo – Sarasvatė.
14.
sarasvaty abhi no neṣi vasyo
māpa spharīḥ payasā mā na ā dhak
juṣasva naḥ sakhyā veśyā ca
mā tvat kṣetrāṇy araṇāni ganma
Sarasvate, nunešk mus kur geriau!
Nekrūpčiok! Pieno mums netrūk!
Teteikia džiaugsmą tau mūsų draugystė ir ištikimybė!
Nuo tavęs į tyrus laukinius kad nenuklystume!
7.2. (Aukojimo giesmė āprī.)
8.
ā bhāratī bhāratībhiḥ sajoṣā
iḷā devair manuṣyebhir agniḥ
sarasvatī sārasvatebhir arvāk
tisro devīr barhir edaṃ sadantu
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Skaitymai

Bharatė su Bharataitėmis* drauge,
Ida su dievais, su žmonėmis – Agnis,
Sarasvatė su Sarasvataičiais – šen,
trys deivės ant šio demblio tegu sėda!
*Vedų bhāratībhis – žodžio bhāratī daugiskaitos įnagininkas, o šis reiškia kilmę ar priklausomybę nuo Bharatės. Lietuvių kalboje ją išreiškia priesaga -ait- (kaip pavardėse), taigi Bharatė su Bharataitėmis. Toks pat santykis tarp sarasvatī
ir vyr. g. sārasvata, dgs. įn. sārasvatebhis.

7.9. (Agniui.)
5.
agne yāhi dūtyam mā riṣaṇyo devāṃ
acchā brahmakṛtā gaṇena
sarasvatīm maruto aśvināpo yakṣi
devān ratnadheyāya viśvān
Agni, keliauk, vajy*, – tik nepražūk! – pas dievus
drauge su žosmių sukurtų būriu,
Sarasvatę, Marutus, du Ašvinu, Upes pagerbk,
dievus visus, kad brangenybių duotų.
*Vedų dūtyam pažodžiui – „pasiuntinys“, o lie. vajys – „skubiai žiniai duoti išsiųstas žmogus, žygūnas“, taigi būtent „pasiuntinys“.

7.35. (Visiems dievams.)
11.
śaṃ no devā viśvadevā bhavantu
śaṃ sarasvatī saha dhībhir astu
śam abhiṣācaḥ śam u rātiṣācaḥ
śaṃ no divyāḥ pārthivāḥ śaṃ no apyāḥ
Mūsų labui dievai, visi dievai tebūna:
labui Sarasvatė su svajonėmis teesti,
labui – paskui einantieji, labui – maloningieji,
mūsų labui dangiškieji, žemiškieji, mūsų labui – vandeniniai!
7.36. (Visiems dievams.)
6.
ā yat sākaṃ yaśaso vāvaśānāḥ
sarasvatī saptathī sindhumātā
yāḥ suṣvayanta sudughāḥ sudhārā
abhi svena payasā pīpyānāḥ
Lai ateina drauge dailios, žavios,
Sarasvatė – septintoji, upių motina,
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kurios gausiai trykšta, milžta, teka,
savo pienu apipijusios.
7.39. (Visiems dievams.)
5.
āgne giro diva ā pṛthivyā mitraṃ
vaha varuṇam indram agnim
āryamaṇam aditiṃ viṣṇum eṣāṃ
sarasvatī maruto mādayantām
Agni, į (mūsų) gyrius nuo dangaus, nuo žemės –
Mitrą atvešk, Varuną, Indrą, Agnį,
Arjamaną, tą Aditę, Višnų!
Sarasvatė, Marutai, kad pasimėgautų!
7.40. (Visiems dievams.)
3.
sed ugro astu marutaḥ sa śuṣmī
yam martyam pṛṣadaśvā avātha
utem agniḥ sarasvatī junanti
na tasya rāyaḥ paryetāsti
Jis gi rūstus teesie, Marutai, jis – įsiutęs!
Mirtingąjį, keršažirgiai, prikelkite!
Jį ir Agnis, Sarasvatė potrija!
Priteklius jo tenebus išėjęs!
7.95. (Giesmė Sarasvatei ir jos menkai teišreikštam vyriškajam atitikmeniui Sarasvatui.)
1.
pra kṣodasā dhāyasā sasra eṣā
sarasvatī dharuṇam āyasī pūḥ
prabābadhānā rathyeva yāti
viśvā apo mahinā sindhur anyāḥ
Srautu maitinančiu prapliupo ši
Sarasvatė – atrama, geležinė pilis.
Vingiuodama tarsi varžybų ratai lenkia
visas kitas upes (savo) galybe, upė.
2.
ekācetat sarasvatī nadīnāṃ
śucir yatī giribhya ā samudrāt
rāyaś cetantī bhuvanasya bhūrer
ghṛtam payo duduhe nāhuṣāya
Viena susivokė Sarasvatė iš upių,
skaidri, bėganti nuo kalnų į vandenyną.
Priteklių vokdama buvenės apsčiõs
Sviestą pieną melžė Nahušams.

Skaitymai

3.
sa vāvṛdhe naryo yoṣaṇāsu
vṛṣā śiśur vṛṣabho yajñiyāsu
sa vājinam maghavadbhyo dadhāti
vi sātaye tanvam māmṛjīta
Jis augalotas, narsus tarp mergelių,
veršelis, veršinas tarp garbintinų,
jis įnirtį dosniesiems duoda,
sėkmei (ir) kūną galėtų nušveisti.
4.
uta syā naḥ sarasvatī juṣāṇā
upa śravat subhagā yajṇe asmin
mitajñubhir namasyair iyānā
rāyā yujā cid uttarā sakhibhyaḥ
Štai ta mus Sarasavatė besidžiaugianti
kad išklausytų, geradalė, šiam aukojime!
Kelius praklupusių iš pagarbos vis lankoma,
nes pritekliumi (ji) – pirma iš (savo) draugių.
5.
imā juhvānā yuṣmad ā namobhiḥ
prati stomaṃ sarasvati juṣasva
tava śarman priyatame dadhānā
upa stheyāma śaraṇaṃ na vṛkṣam
Šitai iš jūsų sau prisiaukojam su nusilenkimais –
pašlovinimu, Sarasvate, džiaukis!
Tavo globon mieliausion atsidavę
kad stotume po prieglobsčiu lyg po medžiu!
6.
ayam u te sarasvati vasiṣṭho
dvārāv ṛtasya subhage vy āvaḥ
vardha śubhre stuvate rāsi vājān
yūyam pāta svastibhiḥ sadā naḥ
O šis tau, Sarasvate, Vasištha
darnos* duris, geradale, atvėrė.
Augink, puikioji, šlovinančiajam pridėk smarkumo!
Jūs išganykite palaiminimais visados mus!
*Vedų ṛta – sunkiai išverčiamas žodis, žymintis ir kosminę
pasaulio tvarką, ir socialinę dermę, ir dorą, teisybę, teisingumą, ir ritualinę priedermę, ir t. t. Bendriausia prasme – būtent visuotinę darną. Vėliau indų tradicijoje ṛta vietą kaip tik
užėmė dharma.

7.96. (Sarasvatei ir Sarasvatui.)
1.
bṛhad u gāyiṣe vaco
‚suryā nadīnām
sarasvatīm in mahayā suvṛktibhi
stomair vasiṣṭha rodasī

Štai didų giedu žodį: (tai) asuriškoji* tarp upių!
Sarasvatę gi aukštinki pašlovinimais,
liaupsėmis, Vasištha, abiejuos pasauliuos**!
*Asurai vedose – ypatinga dievų klasė, kurios ryškiausias atstovas, pagrindinis asuras yra Varuna, vandenų, gelmės, tamsybių
valdovas, žmonių baudėjas, daug kuo artimas lietuvių Velinui
(gal net giminiškas jam vardu). Ryšį su Varuna mena ir toliau
paminėtas rišis Vasištha, tradicijos siejamas su šiuo dievu.
**Turimi omeny dangus ir žemė.

2.
ubhe yat te mahinā śubhre
andhasī adhikṣiyanti pūravaḥ
sā no bodhy avitrī marutsakhā
coda rādho maghonām
Abi – tavo galybe, puikioji – ãklumas*
įsisavina žmonės!
Tokia mums būki globėja, Marutų drauge,
spartinki dovanas dosniųjų!
*Vedų andhas pažodžiui maždaug – „tamsybė, aklinumas,
akluma“, bet kitąsyk žodis taikomas somai ir kartais verčiamas
„žolė“. Šiame posme jis pavartotas dviskaita. Nelabai aišku, kas
turima galvoje: gal abu tamsios dirvos, žolėti upės krantai, kuriuose apsigyvena žmonės? O gal abu pasauliai, žmogui „aklinai tamsūs“, kol jis jų nepažino ir taip neįsisavino?

3.
bhadram id bhadrā kṛṇavat sarasvaty
akavārī cetati vājinīvatī
gṛṇānā jamadagnivat
stuvānā ca vasiṣṭhavat
Laimę laimingoji lai sukuria, Sarasvatė, šykštumui
priešinga!
Ji reiškiasi, veržlioji,
garbinama taip, kaip Džamadagnio,
Ir liaupsinama, kaip Vasišthos!
4.
janīyanto nv agravaḥ
putrīyantaḥ sudānavaḥ
sarasvantaṃ havāmahe
Nuotakų ieškantieji, nes viengungiai,
Sūnų panūdę geradoviai –
(Mes) Sarasvatą kviečiame!
5.
ye te sarasva ūrmayo
madhumanto ghṛtaścutaḥ
tebhir no ‚vitā bhava
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Kurios tavo, Sarasvatai, vilnys
Meduotos, lajumi aptekę,
Tomis mums ragintojas būk!

lai gena (ir) septynios tėkmės!
Upės, vėtra, kalnai, medėpatis*,
Žemė tegu išgirsta pakvietimą!

6.
pīpivāṃsaṃ sarasvata
stanaṃ yo viśvadarśataḥ
bhakṣīmahi prajām iṣam
Pripijusią Sarasvato krūtį, kuri visiems matoma,
kad žįstume vaisingą, syvingą!

*Vedų vanas „miškas“, „medis, mediena“ geriausiai atitinka lie. medis, medė, medžias, turintys atitinkamas reikšmes;
vanaspatis tad būtų kaip tik medėpatis ar medžiopatis „medės, medžių, medžio viešpatis“ (kaip Vėjopatis ir kt.). Be to,
vanaspatis vedose gali reikšti ir tiesiog didelį, išsiskiriantį
medį, o būtent tokiu pavidalu kartais pasireiškia „miškinis“.

8.21. (Indrai.)

9.5. (Aukojimo giesmė āprī.)

17.
indro vā ghed iyan maghaṃ
sarasvatī vā subhagā dadir vasu
tvaṃ vā citra dāśuṣe
Ar antai Indra tokią dovaną,
ar Sarasvatė geradalė duos gėrybių,
ar tu, skaistusis, atnašautojui?

8.
bhāratī pavamānasya
sarasvatīḷā mahī
imaṃ no yajñam ā gaman
tisro devīḥ supeśasaḥ
Bharatė košiamojo*,
Sarasvatė, Ida, Mahė
šitõs mūsų aukõs tegu atvyksta –
trys deivės dailiai pasipuošusios!

18.
citra id rājā rājakā id anyake
yake sarasvatīm anu
parjanya iva tatanad dhi vṛṣṭyā
sahasram ayutā dadat
Skaistus išties karalius – anie tik karaliukai,
kurie apspitę Sarasvatę.
Pardžanja lyg ir taisos lyti –
Kad tūkstantį, daugybę duotų!
8.38. (Indrai ir Agniui.)
10.
āhaṃ sarasvatīvator
indrāgnyor avo vṛṇe
yābhyāṃ gāyatram ṛcyate
Aš Sarasvatės lydimų
Indros ir Agnio paramą pasirinkau,
Kuriedviems giesmė skamba!
8.54. (Indrai ir Visiems dievams.)
4.
pūṣā viṣṇur havanam me sarasvaty
avantu sapta sindhavaḥ
āpo vātaḥ parvatāso vanaspatiḥ
śṛṇotu pṛthivī havam
Pūšanas, Višnus (šį) kvietimą mano, Sarasvatė
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*Pavamana, arba „košiamas(is)“, – Soma.

9.67. (Visos 9-osios mandalos giesmės yra skirtos Somai.)
32.
pāvamānīr yo adhyety
ṛṣibhiḥ sambhṛtaṃ rasam
tasmai sarasvatī duhe kṣīraṃ
sarpir madhūdakam
Košiamą (giesmę) kuris perpranta –
dainių subrauktą rasą,
tam Sarasvatė milžta riebiu pienu,
sviestu, miešimu*.
*Poetinė kūryba vedose nesyk prilyginama košimui (somos, pieno ir kt.). Poetinį įkvėpimą teikianti Sarasvatė čia
irgi, kaip matome, „milžta riebiu pienu“ ir kitais maistingais
skysčiais. Lie. miešimas „medumi saldintas vanduo“ reikšme tiksliai atitinka vedų madhu-udaka.

9.81.
4.
ā naḥ pūṣā pavamānaḥ surātayo
mitro gacchantu varuṇaḥ sajoṣasaḥ
bṛhaspatir maruto vāyur aśvinā
tvaṣṭā savitā suyamā sarasvatī

Skaitymai

Pas mus Pūšanas, Pavamana, dosnieji,
Mitra lai ateina, Varuna drauge,
Brihaspatis, Marutai, Vajus, abudu Ašvinu,
Tvaštaras, Savitaras, sukalbamoji Sarasvatė!
10.17. (Įvairioms dievybėms.)
7.
sarasvatīṃ devayanto havante
sarasvatīm adhvare tāyamāne
sarasvatīṃ sukṛto ahvayanta
sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt
Sarasvatę Dievopi einantys kviečia,
Sarasvatę – apeigai vykstant,
Sarasvatę į gerą darbą kvietė (jie) –
Sarasvatė aukotojui rinktinę duoda (dovaną).
8.
sarasvati yā sarathaṃ yayātha
svadhābhir devi pitṛbhir madantī
āsadyāsmin barhiṣi mādayasva
anamīvā iṣa ā dhehy asme
Sarasvate, kuri ratuota atvykai
(šūksniais) „svadha!“, deive, su protėviais puotaujanti!
Sėdus ant demblio to, puotauk!
Nepaliestoji, peno duok mums!
9.
sarasvatīṃ yām pitaro havante
dakṣiṇā yajñam abhinakṣamāṇāḥ
sahasrārgham iḷo atra bhāgaṃ
rāyas poṣaṃ yajamāneṣu dhehi
Sarasvatės, kurios protėviai šaukiasi,
dešina prie aukos artėdami, –
tūkstančiavertės gaivos čionai,
dalios, pritekliaus, skalsos aukojantiems duok!
10.30. (Giesmė upėms.)
12.
āpo revatīḥ kṣayathā hi vasvaḥ
kratuṃ ca bhadram bibhṛthāmṛtaṃ ca
rāyaś ca stha svapatyasya patnīḥ
sarasvatī tad gṛṇate vayo dhāt
Upės pritekliosios, veldite turtą,
ryžtą ir laimę nešat, ir nemirtingumą.
Pritekliaus esat ir gerų ainių viešpatnios –
Sarasvatė tos garbintojui gajõs lai suteiks!

10.64. (Visiems dievams.)
9.
sarasvatī sarayuḥ sindhur ūrmibhir maho
mahīr avasā yantu vakṣaṇīḥ
devīr āpo mātaraḥ sūdayitnvo
ghṛtavat payo madhuman no arcata
Sarasvatė, Saraju, Indas, vilnimis didingas,
pagalbon lai ateina, didžiosios augyvės –
deivės Upės, motinos, saldybe milžtančios,
lajum užlietą pieną su medum alėkit mums!
10.65. (Visiems dievams.)
1.
agnir indro varuṇo mitro aryamā
vāyuḥ pūṣā sarasvatī sajoṣasaḥ
ādityā viṣṇur marutaḥ svar bṛhat
somo rudro aditir brahmaṇas patiḥ
Agnis, Indra, Varuna, Mitra (ir) Arjamanas,
Vajus, Pūšanas, Sarasvatė drauge,
(ir) Aditjai: Višnus, Marutai, svelmė* aukštoji,
Soma, Rudra, Aditė, Brahmanaspatis.
*Lie. svelmė, nors nūn kiek primirštas žodis, tiek reikšme
(„kaitra, saulėkaita“), tiek forma (šaknimi) tiksliai atitinka
vedų svar- („saulėkaita, saulės spindesys, saulės nutvieksta,
saule spindinti dangiškoji erdvė“)12.

13.
pāvīravī tanyatur ekapād ajo
divo dhartā sindhur āpaḥ samudriyaḥ
viśve devāsaḥ śṛṇavan vacāṃsi me
sarasvatī saha dhībhiḥ purandhyā
Tviskančioji, dundulis, vienakojis ožys
dangų remiantis, Indas, upės jūrinės,
Visi dievai teišklauso mano žodžius,
Sarasvatė sykiu su svajonėmis, pilnatvę teikianti.
10.66. (Visiems dievams.)
5.
sarasvān dhībhir varuṇo dhṛtavrataḥ
pūṣā viṣṇur mahimā vāyur aśvinā
brahmakṛto amṛtā viśvavedasaḥ
śarma no yaṃsan trivarūtham aṃhasaḥ
12. Šitaip jau versta: Razauskas, D. Visi dievai: „panteono sąvokos kilmė,
pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo, p. 18. Prieiga per internetą:
<http://www.sovijus.lt/wordpress/?page_id=634>.
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Sarasvatas su svajomis (ir) Váruna, sutartis remiantis,
Pūšanas, Višnus didis, Vajus, abu Ašvinu,
žosmių kūrėjai nemirtingi, visažiniai
globą mums kad suteiktų – trigubą saugą nuo ankšties*!
*Lie. vyr. g. añkštis, mot. g. ankšts „ankštumas“ ir, vidine prasme, „rūpestis“ (kaip frazeologizme širdies ankštis) tiek reikšme, tiek kilme atitinka vedų aṃhas, tad ir labai tinka jam versti.

10.75. (Upių pašlovinimo giesmė nadīstuti, bene vienintelė „Rigvedoje“, kurioje minimi vedinio laikotarpio upėvardžiai, tarp jų ir Sarasvatė – kaip geografinė
upė podraug su Ganga ir Jamuna. Giesmė priklauso
vėlyvajam laikotarpiui, indoarijams jau apgyvenus nemažą šiaurės Indijos dalį.)
5.
imam me gaṅge yamune sarasvati
śutudri stomaṃ sacatā paruṣṇy ā
asiknyā marudvṛdhe vitastayā
ārjīkīye śṛṇuhy ā suṣomayā
Šion mano liaupsėn atsižvelkite, Ganga, Jamuna,
Sarasvate (ir) Šutudre, taip pat Parušne!
Su Asikne, su Marudvridhe, su Vitasta,
su Ardžykyja išklausyki, su Sušoma!
10.110. (Aukojimo giesmė āprī.)
8.
ā no yajñam bhāratī tūyam etv
iḷā manuṣvad iha cetayantī
tisro devīr barhir edaṃ syonaṃ
sarasvatī svapasaḥ sadantu
Mūsų aukojiman Bharatė lai tuojau ateina!
(Ir) Ida žmoniškoji, žadinanti mintį, – čion!
Trys deivės ant šio demblio minkšto,
Sarasvatė – gražiai besidarbuojančios lai sėdas!
10.131. (Indrai.)
5.
putram iva pitarāv aśvinobhendra
avathuḥ kāvyair daṃsanābhiḥ
yat surāmaṃ vy apibaḥ śacībhiḥ
sarasvatī tvā maghavann abhiṣṇak
Lyg sūnų tėvu du – abu Ašvinu (tave), Indra,
globojo eilėmis, stebuklais,
kai raugo* stipraus išlenkei,
Sarasvatė tave, dosnusis, gydė.
*Kažkoks raugo gėrimas, tikėtina, miežinis.
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10.141. (Visiems dievams.)
5.
aryamaṇam bṛhaspatim
indraṃ dānāya codaya
vātaṃ viṣṇuṃ sarasvatīṃ
savitāraṃ ca vājinam
Arjamaną, Brihaspatį,
Indrą duoti ragink!
Vatą, Višnų, Sarasvatę ir
Savitarą smarkų!
10.184. (Giesmė skirta sėkmingam pastojimui ir gimdymui užtikrinti. Paskutinės „Rigvedos“ giesmės apskritai daug kuo artimos „Atharvavedos“ užkalbėjimams.)
2.
garbhaṃ dhehi sinīvāli
garbhaṃ dhehi sarasvati
garbhaṃ te aśvinau devāv
ā dhattām puṣkarasrajā
Gemalą įdėki, Sinyvale!
Gemalą įdėki, Sarasvate!
Gemalą tau Ašvinù dievù
lai įdeda, lotose gimę!
Vertimai Šarūno Šimkaus ir Dainiaus Razausko.

Saraswati
Šarūnas ŠIMKUS
This publication is dedicated to Saraswati (Sarasvatī),
who in the Hindu religion is the goddess of poetry, music
and other arts; she is the wife of Brahma, with a broad mythology and iconography.
But she wasn’t always so. In the ancient Aryan sacred
texts, the Vedas, which were compiled in around the 2nd c.
BCE, she appears as a swift and impetuous river, while in
a spiritual sense she personalises inspired poetic language,
the flow of prayers, songs, spiritual insight. Translations of
the Rig-Veda’s hymns mentioning Saraswati and presented.
In the Rig-Veda Saraswati is mentioned around 50 times,
hymns about Saraswati are few and in others she is mentioned in passing.
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Karo metų atsiminimai. 2 dalis
Marija Birutė AMBRAZIŪNAITĖ

Arūno Baltėno nuotrauka. 2014 m.

Pirmąją M. B. Ambraziūnaitės (g. 1931 m.) atsiminimų dalį, kurioje pasakojama apie 1934–1939 metais
Kauno pakraštyje, Vilijampolėje, prabėgusias vaikystės
vasaras, skelbėme ketvirtajame žurnalo numeryje.1
Karo metais šeima persikėlė į Šiaulius, tad antroji atsiminimų dalis buvo apie pirmąsias karo metų netektis,
nepriteklius, naujus kaimynus – lietuvius ir vokiečius,
karo metų mokyklas ir jų mokytojus.2 Trečiojoje publikacijoje liudijama skaudžiausia patirtis. Dėl talentingos
pasakotojos atidumo detalėms, šie atsiminimai tampa
unikaliu istoriniu dokumentu – 1944–1945-ųjų išgyvenimo kronika. Užrašyta 2013 metais.

1. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 84–95. Skelbiame atsiminimų teksto
ištraukas.
2. Liaudies kultūra, 2015, Nr. 5, p. 86–95.

Artėjo ruduo, artėjo frontas. Žmonės po truputį
ėmė ruoštis palikti miestą. Kam degė padai ar tiesiog
iš rusų baimės – stengėsi išvažiuoti į Vokietiją. Mano
draugužė su šeima jau gyveno kaime pas gimines.
Kioske sėdėjo pagyvenusi moteris, kuri sakė, kad
laikraščius vokiečiai graibstyte išgraibsto, ieškodami
naujausių žinių iš fronto. Tėvelis sakė, kad juose tebuvo
savotiškos Ezopo pasakėčios apie „strateginius planus“, „strateginius fronto linijos performavimus“.
Skaitėm ir mes tuos laikraščius, bandydami suvokti,
kas iš tikrųjų vyksta. Deja, nieko konkretaus. Vokiečiai
buvo irzlūs, nervingi. Karininkai jau nebevaikščiojo po
ranka su vietinėm poniom ir panelėm, o vilko didžiausius pundus į paštą ir siuntė į Vokietiją.
Ir galiausiai vieną naktį sirenos paskelbė oro
pavojų. Pirmą kartą pamatėm rusų ore pakabintas
„lempas“ ir tamsų aukštai skrendančių lėktuvų debesį.
Ėmė pliaukšėti priešlėktuviniai pabūklai, bet lėktuvai
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skrido ir nuskrido. Tikslas buvo kažkur kitur. Bet jau ir
to užteko. Miestas sujudo kaip skruzdėlynas: iš rūsių
mėtė visokį šlamštą ir senas bačkas – ruošė slėptuves.
Tai vienur, tai kitur galėjai matyti į ūkininkų vežimus
kraunamą mantą. Kas turėjo giminaičių kaime –
važiavo pas juos. Tie, kurie giminių kaime neturėjo,
važinėjo po kaimus ir ieškojo ūkių, kurie galėtų bėglius
priglausti.
Tėvelis būtų lengvai suradęs tokią vietą, bet
mamytė griežtai pasakė, kad niekur nevažiuos. Ji iki
kaklo soti to lakstymo iš vietos į vietą, iš namo į namą.
Liksim čia! Kas bus, tas bus!
Bet „lempos“ vėl buvo pakabintos. Šį kartą nukrito
kelios bombos, bet ne į miestą, ne į stotį, bet kažkur
toliau, taikant į gelžkelio bėgius. Šį kartą jau drebėjo
žemė ir skambėjo langų stiklai. Mamytės kategoriškumas akivaizdžiai sumažėjo.
Ir atsitik taip, kad po tos nakties tėvelis turguje
susitiko ūkininką, kuriam kadaise buvo padaręs kažkokią paslaugą. Tas žmogus pasiūlė mus priglausti savo
ūky. Vietos esą yra pakankamai. Mums užleis visą
„švarųjį galą“.
Sauginiai. Jau pats kaimo pavadinimas žadėjo
ramybę ir saugumą. Nedidelis kaimelis buvo įsikūręs
miško skynime, iš visų pusių apsuptas miško. Vieta
turėjo būti ideali. Ir ne taip toli nuo miesto.
Turėjom susiruošti per dieną.
Jei staiga reikia palikti namus, iš to strioko žmogus
imi ir pasimeti. Atrodo ir to reikės, ir ano reikės. Ir tą
gaila palikti, ir aną. Griebi – dedi. Išimi ir vėl dedi. Lakstai, kaip galvą pametęs. Ir štai, į dvi padvadas suguldyti
ryšuliai su patalyne, drabužiais, maišai su knygom,
dėžės su indais ir puodais, Zingerio siuvamoji, tėvelio akordeonas ir dviratis. Tik liustra ir sunkieji baldai
(bufetas, didelis stalas iš valgomojo), virtuvės baldai
buvo palikti. Ir tuščios knygų lentynos. Tik pianinas
visų akligatvio vyrų pastangomis buvo įkeltas į vežimą.
Kaip juodas monstras gulėjo ant nugaros jaunos
kumelės siaubui. Apkamšytas ryšuliais ir apdengtas
paklode nuo dulkių, iškeliavo į savo paskutinę kelionę.
Nenujausdama netolimos jo baigties, didokoj terboj
nešiausi pustuzinį dar nenaudotų sąsiuvinių, kelis pieštukus, Clementi sonatinas, „Turkų maršą“ ir „Elizai“.
Juozapavičių sodyba buvo išsidėsčiusi ant nedidelės kalvos. Pastatai nauji, gerai prižiūrėti. Šeimininkas,
jo žmona, dvidešimt penkerių dukra Aldona, aštuoniolikos sūnus Bronius mus labai maloniai ir svetingai priėmė. Su visu savo geru įsikūrėme dviejuose erdviuose
kambariuose.
Pirmos kelios dienos praėjo ramiai. Jautėmės tarsi
atostogautume. Dienos buvo šiltos. Vakarais susėdę
spėliodavom – kas gi mūsų laukia.
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Tą kartą virš Šiaulių buvo prikabinta tiek „lempų“,
kad šviesu buvo net Sauginiuose, o nuo bombų
sprogimų drebėjo po kojom žemė. Pasidarė aišku,
kad fronto linija čia pat. Reikėjo ruoštis blogiausiam.
Geriausius drabužius, avalynę, lovos skalbinius, ką
turėjom vertingiausia, sudėjom į didelį pintą krepšį,
išklotą brezentu, įsigytą dar keliantis iš Kauno į Šiaulius. Mamytės ir Elytės rankdarbius sudėjom į virinimo
katilą. Šeimininkai savo gerą dėjo į skrynias. Pavasario sėjos grūdus pylė į bidonus. Naktim visa tai kasė
į žemę. Ne prie namų, o tolėliau – į nukastų bulvių
lauką. Dienom eidavo patikrinti, ar nesimato, kad
žemėj buvo raustasi. Gilus belangis rūsys po daržine
buvo išvalytas, išvėdintas, išklotas šiaudais. Bijodami,
kad pirkia gali būti padegta, visus geriausius mūsų ir
šeimininkų baldus, knygas, Zingerio siuvimo mašiną
ir kita išnešė į kiemą, sukrovė į krūvą, apdangstė
gūniom, klijuotėm ir viskuo, ką rado tinkama. Pačiam
centre pūpsojo pianinas.
Name paliko tik stalus, porą kėdžių ir lovas.
Frontas atėjo ir praėjo, pratarškėjęs keliais pavieniais šūviais. Vokiečių armijos atsitraukimas pro Sauginius buvo simbolinis. Du kareiviai mažam mediniam
keturračiam vežimėly (tokiuose turtingų žmonių
vaikai žaisdami vežiodavo vienas kitą), įsikabinę į dišliuką, vežė sužeistą aptvarstytą šunį. Pasiprašė gerti,
bet visi trys buvo pamaitinti. Nuvažiavo miško takučiu
Kužių pusėn.
Porą dienų buvo ramu. Nei vokiečių, nei rusų.
Rusai pasirodė ankstų rytą. Atjojo karininkas ir du
kareiviai. Paklausę, ar sodyboj nėra vokiečių, patikrino
pastatus, palėpes. Nieko neradę išjojo, o popiet,
mums palikę galinį kambarį, priekiniam įkūrė savo
štabą. Vėl buvo palyginti ramu. Su mumis mažai bendravo. Susinešė savo dėžes, tarškino racijom. Paprašė
tik puodų ir bulvių, nes turėjo atsivežę amerikietiškos
tušonkos, biskvitų, kondensuoto pieno ir tokių kvepiančių miltelių, kurių įbėrus į vandenį pasidaro putojantis limonadas. Pasirinkę sode obuolių juos kepė, o
iškepę, apipylę kondensuotu pienu, valgė. Vaišino ir
mus. Kareiviai nakvojo daržinėj, karininkai – troboj,
pasitiesę šiaudų. Nebuvo išrankūs.
Kelias dienas buvo ramu. Nusistovėjo dienos
ritmas. Atrodė, kad mums karas baigėsi. Nesigirdėjo
šūvių. Ta ramybė buvo tokia įtikinama, kad tėvelis
išėjo į Šiaulius pažiūrėti, ar sveikas paliktas namas ir
kas dedasi mieste.
Ir štai tokią, atrodo, ramią naktį kilo baisus triukšmas. Pasipylė sviedinių kruša. Plonai zvimbdami,
trakštelėdami dar ore, žemėj sproginėjo šrapneliai,
šnypšdamos ir švytėdamos lėkė padegamosios kulkos.
Nuo sprogimų užgulė ausis. Girdėjosi lėktuvų ūžesys
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ir matėsi kulkosvaidžių sėjami ugniniai siūlai. Tai buvo
taip staiga ir netikėta. Rusai, pagriebę automatus,
išlėkė lauk. Tiek juos ir tematėm. Gulėm ant grindų,
bijodami pakrutėti. Nuo padegamųjų užsidegė daržinė. Visas triukšmas nutilo taip staiga, kaip prasidėjo.
Dieną pasirodė rusų kareiviai su raudonais kryžiais
ant rankovių raiščių. Pasakė, kad miške daug sužeistų
kareivių ir jie priversti rekvizuoti šeimininko arklius
(dvi kumeles su mažučiais kumeliukais) ir dvikinkį
vežimą „medicinos punkto reikmėms“. Pasimetusiam
šeimininkui įbruko pažymą apie rekvizuotą turtą ir
pažadėjo, kad kumelėm ir kumeliukais pasirūpins.
Vėl porą dienų buvo tyla. Nei vokiečių, nei rusų.
Šeimininkas pasielgė taip, kaip daugelis: iš tvarto
paleido galvijus, nuo grandinės atrišo šunį. Kriuksė
su būriu mažų rausvų paršelių kurį laiką kniso daržą,
ieškodama užsilikusio gardumyno, o paskui su visa
komanda patraukė į mišką. Karvės pasisukiojo, pasisukiojo ir patraukė keliuku Šiaulių link.
Daržinė baigė degti ir smilkti. Statūs siauri laipteliai
į rūsį buvo užversti apdegusiais rąstgaliais ir lentom.
Kiek pravalę įėjimą, radom, kad rūsys tinkamas slėptis.
Šeimininkai atsinešė kelioms dienom maisto, du
kibirus vandens, kiaulinį viedrą su dangčiu, jei netinkamu laiku prispirtų reikaliukas, mes – karbinę lempą,
namų vaistinėlę. Susinešėm dekius ir nutarėm nakvoti
rūsy. Sulipę į rūsį virš landos užtraukdavom apdegusias lentas. Nežinančiam gal neateis į galvą, kad po
degėsiais gali kas lindėti.
Žinojom, kad „pirmoj“ fronto linijoj negali būti
civilių. Bet kurį pastebėtą galėjo nušauti be įspėjimo.
Dieną dar kiūtodavom pirkioj, nakčiai sulįsdavom į
rūsį. Ir nežinojom, ar Sauginiai rusų, ar vokiečių. Greit
pasidarė aišku.
Visų pirma pasigirdo riaumojimas. Artėjo ir artėjo.
Tankai. Vidury dienos. Sulindom į rūsį. Džergždami,
traškindami medžius ropojo Šiaulių link. Meldėmės,
kad mūsų nesutraiškytų tame rūsy. Nuriaumojo, o
prie šulinio jau prausėsi vokiečiai. Juokaudami naršė
po pirkią, po mūsų baldų kupetą. Rado tėvelio akordeoną. Tampė ir pypino. Nė vienas nemokėjo groti. Naktį
išėjo savais keliais.
Vėl šaudymas iš pabūklų. Iš abiejų pusių. Prie šulinio kalbėdavo tai vokiškai, tai rusiškai. Vargšai Sauginiai ėjo iš rankų į rankas. Tai vieni, tai kiti kasėsi kieme
apkasus, žvangino šulinio kibirą. Šaudė iš abiejų pusių.
Užsidegė ir sudegė pirtelė. Užsidegė ir sudegė baldų
stirta. Kai ėjom slėptis, galvojom, kad tai gali trukti
kelias dienas. Bet ėjo ne dienos, o savaitės. Seniai
baigėsi maistas. Kad numalšintume badą, kramtėm
šiaudus, net žolę. Nuo to laiko žinau, kad skaniausia
žolė yra varputis. Žolės parsinešdavom naktim kartu

su vandeniu. Ne iš šulinio, o iš mažo lyg upelio, lyg
griovio – Bytos, kuri tekėjo čia pat nuokalnėj. Reikėjo
išnešti ir tą dvokiantį viedrą. Mamytė jautėsi labai
blogai, nes laukėsi. Nežinojom, kur tėvelis. Badavom,
snaudėm ir meldėmės.
Nežinia, kuo visa tai būtų pasibaigę, jei per eilinį
susišaudymą prie pat landos nebūtų susmukęs sužeistas rusas. Pradžioj gulėjo tyliai, o paskui ėmė dejuoti ir
šauktis mamos. Taip galėjo mums prišaukti vokiečius.
Sužeistąjį įvilkom į rūsį. Uždarėm duris. Uždegėm karbidinę lempą. Mamytė kaip mokėjo aptvarstė sužeistąjį, pagirdė vandeniu, o paskui skuduru užrišo burną,
kad nerėktų.
Gyvenk ar mirk, bet reikėjo išsibūti sužeistojo.
Kadangi kitą naktį pas šulinį vėl kalbėjo rusiškai –
šeimininkas pasakė, kad mūsų slėptuvėj – rūsy, guli
sužeistas rusų kareivis. Kareivukai, surišę milines
rankoves, pusiau nešdami, pusiau vilkdami išsinešė
saviškį. Dabar jau su baime laukėm savo likimo. Dar
kitą naktį atslinko keli su neštuvais ir išnešė mamytę,
kuri beveik nepaėjo, išsivedė mane ir šeimininkus.
Medicinos punktas – kelios palapinės, buvo už gero
kilometro ar daugiau. Maniau, kad niekados jo neprieisiu. Ir dėl to, kad silpna, ir dėl to, kad ilgai nebuvau
vaikščiojusi. Gavom palapinę ir po truputį buvom pratinami valgyti. Medicinos punkte prabuvom daugiau
nei savaitę. Kareiviai kalbėjo, kad vokiečiai apsupti
ir juos iš oro pliekia paties Stalino sūnaus Vasilijaus
vadovaujamas lakūnų būrys ir kad vokiečiams greit
bus „kaput“ ne tik Lietuvoj. Būtume tame medicinos
punkte pabuvę ir ilgiau, bet buvo gautas įsakymas keltis arčiau fronto. Atsisveikinom. Šeimininkai patraukė
į Sauginių pusę, o mudvi su mamyte patraukėm Šiaulių
link. Pakeliui sustojom pailsėti pas p. Vizbarą. Jo šeimyna mūsų neišleido. Ėmė rūpintis mamyte, o p. Vizbaras, nuvažiavęs į Šiaulius, surado tėvelį, kuris su
kitais vyrais buvo paimtas tvarkyti Šiaulių. Mūsų butas
išlaikė visus bandymus, bet žiemoti esant dar visiškai
suirutei mieste buvo neįmanoma. Kaip koks pokštas
kabojo mūsų liustra, pūpsojo bufetas, stovėjo vienišas
stalas. Net langai nebuvo išdužę. Mums padėjo tėvelio bičiulis „iš senų laikų“ gražuolis žydas UlmišekBarilka. Jis įkurdino mudvi su mamyte Gataučių dvare,
jau pavadintam Gataučių tarybiniu ūkiu. Jo pirmininku
buvo paskirtas buvęs dvaro ūkvedys Liučvaikis, o
mamytė buvo apiforminta kaip sąskaitininkė. Visas
mamytės darbas buvo kartu su Liučvaikiu prigalvoti
nesamų darbų, kad kelios buvusių kumečių šeimos,
kurios gyveno čia pat dvaro teritorijoj iš likusių dvaro
aruodų gautų užmokestį natūra (kruopom, miltais)
už atliktus darbadienius ir šiaip ne taip peržiemotų
paskutinę karo žiemą.
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Gataučių dvaro šeimininkas su šeima pasitraukė
į Vokietiją. Liko tik ligota, sunkiai vaikščiojanti sena
dama – šeimininko sesuo.
Pirmame namo aukšte buvo įsikūręs karinis veterinarijos punktas. Jo vadovas veterinorius buvo smulkus, judrus, simpatiškas pusamžis vyras – kapitonas
tankia žila ševeliūra ir dailia espanjole. Darė labai inteligentiško žmogaus įspūdį. Toks ir buvo. Jam talkino du
jauni atletiški felčeriai ir 4–5 kareiviai, kurie prižiūrėjo
gydomus arklius. Virėjas Andriejus buvo vyriausias
amžiumi. Ukrainietis su ilgais Taraso Bulbos ūsais.
Senoji dama buvo įsikūrusi pirmo aukšto kampiniam didžiausiam ir gražiausiam kambary – dvaro
bibliotekoj.
Mus įkurdino antrame aukšte, erdviam buvusių tarnaičių kambary. Jame turėjom ketaus krosnelę su rinkėmis – buržujką. Galėjom vietoj gamintis valgį, bet dažnokai mus maitino Andriejus kareiviška koše, blynais,
makaronais, pagardintais amerikietiška tušonka. Mums
savo patrovas atnešdavo moliniam dubeny. Senajai
damai, kurią visi kariškiai vadino „madam“, valgį patiekdavo lėkštėse ir nešdavo ant senovinio padėklo.
Naujoj vietoj mudvi su mamyte greit apsipratom.
Neretai prisimindavom tas siaubo savaites Sauginiuose ir tą vienintelį linksmesnį epizodą, kai iš to savo
galinio kambario į lauką buvom priversti vaikščioti pro
langą, nes į pirmąjį rusų štabo kambarį durys buvo
aklinai uždarytos. Iš vidaus – taburetė, iš lauko – suolelis pasilypėti.
Vienintelis rūpestis prasidėjus darganoms ir šlapdribai – kuo apsirengti. Apnešioti drabužiai, kaip
nereikalingi palikti Šiaulių bute, dabar buvo visas
mūsų turtas. Lopėm, adėm, bet į lauką išeiti jau buvo
problema. Ačiū veterinoriui, kuris mudviem padovanojo šimtasiūlį vatinuką ir kerzinius aulinius batus.
Batai buvo gerokai didesni. Pas Gataučių moteriškes
susirankiojom vilnonių siūlų, pasiskolinom virbalų, ir
problemos nebeliko.
Aš susidraugavau su senąja dama. Tiesiog nuėjau ir
paprašiau, kad man paskolintų knygų. Dvaro bibliotekoj jų buvo daug. Dalis – rusų kalba. Madam pasakė,
kad su malonumu pamokys mane rusų kalbos. Apsidžiaugiau, kad ne taip prailgs rudens vakarai. Senoji
dama su veterinorium jau buvo susidraugavę: vakarais
neskubėdami gerdavo tikrą kvepiančią arbatžolių
arbatą ir kalbėdavosi, kalbėdavosi. Madam atrodydavo kaip tikra dvarponė. Sėdėdavo fotely apkūni,
plačia ilga suknele, apsigobusi pečius didžiule gėlėta
skara. Lėtai, pasirinkdama žodžius, pasakodavo visokias istorijas iš savo jaunystės. Kviesdavosi ir mamytę,
bet ji mieliau leisdavo laiką mūsų kambary. Nors
suprato, kas sakoma rusiškai, bet sunkiai.
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Tėvelis tuo metu jau buvo Vilniuj, kur pamažu
rinkosi išblaškyti, dar išlikę Žemės ūkio ministerijos
darbuotojai. Dabar jau buvo nebe ministerijos. Jei
gerai prisimenu – komisariatas. Prispaustos šalčių,
gruodžio pradžioj nutarėm nuvažiuoti į Sauginius ir,
jei dar tebėra, išsikasti mūsų turtą. Mūsų ir šeimininkų
paslėpti daiktai buvo savo vietoj, gerai išsilaikę. Bet
Sauginiuose tvyrojo slogi nuotaika. Žuvo šeimininkų
sūnus Bronius. Jis su draugu slapstėsi miške – nenorėjo, kad paimtų į armiją. Abu rado nušautus netoli
namų.
Gataučiuose sulaukėm tikros žiemos. 1945 m.
sausio 10 d. gimė mažoji Daiga. Ji gimė kone malūne
prie Joniškio, nes ligoninės pasiekti nespėjo. Grįžęs
Liučvaikis pasakojo, kad buvo apimtas siaubo, nes jau
manė, kad mamytė pagimdys vežime, plento vidury.
Laimė, spėjo pasiekti malūnininko namus. Abi į Gataučius grįžo po savaitės.
Pirmus du mėnesius Daiga buvo labai nerami. Klykdavo dieną naktį iki pamėlynavimo. Nurimdavo tik
maudoma. Maudydavom didžiulėj medinėj geldoj. Po
maudynių ilgai miegodavo.
Vasario pabaigoj aš sunkiai susirgau plaučių uždegimu. Mano lovelę iš kambario gilumos patraukė prie
lango, kad galėčiau žiūrėti pro jį ir nebūtų taip liūdna.
Mamytė su Liučvaikiu ir kitais vyrais turėjo ką veikti
kontoroj. Artinosi pavasaris ir reikėjo galvoti, kur
ką sėti ir sodinti, kiek kokios sėklos turi. Važinėti po
kaimynus ir ieškoti trūkstamos. Išeidama į kontorą,
mamytė padėdavo šalia manęs suvystytą Daigutę.
Tais laikais mažutėlius vystydavo labai tvirtai, kad
kojos būtų tiesios. Taigi paguldydavo šalia manęs tokį
kočėlą su mažu kaip kumščio veideliu. Jau tada buvo
kategoriška ir labai užsispyrusi. Tol muistydavosi ir
pukšėdavo net išraudusi, kol vargais negalais ištraukdavo bent vieną rankytę. Tada pradėdavo krutinti
mažulyčius pirštelius, grabaliodavo ir užmigdavo.
Pasidarė daug ramesnė, tarsi suprasdama, kad auklė
guli paslika ir jos nepanešios.
Mane gydė veterinorius. Vis ateidavo, išklausydavo,
ištuksendavo. Ant palangės iš sulankstyto popieriuko
išpildavo baltų miltelių, tada atsargiai peiliu juos
paskleisdavo į taisyklingą kvadratą, jį kruopščiai padalindavo į 24 kvadratėlius. Paaiškino, kad tai yra aspirino dozė arkliui. Kadangi esu dar vaikas, ją dalina į 24
dalis. Jei jau būčiau panelė – būtų dalinęs į 16. Triskart
per dieną turėdavau išgerti po vieną.
Tuo metu Liučvaikis tarp senų dvaro rakandų rado
senovinio vaikų vežimėlio liekanas – lenktą figūrną
rankeną su metaliniu rėmu ir keturiais visai pamanomais ratukais. Pačią „karietą“ buvo sugraužusios
pelės. Liučvaikis pagal savo dizainą iš faneros išpjovė

Žmonės pasakoja
ir sukalė vežimėlio kėbulą, šonuose įstatė po celiulioidinį pageltusį langelį ir, viską sustatęs į vietas, ilgai ieškojo dažų. Rado tamsių – grindims dažyti ir skaudžiai
rožinių. Buvo nutarta, kad tas riedantis daiktas bus
rožinis. Rudenį, kai jau gyvenom Vilniuj ir jame vežiodavausi Daigą, nebuvo žmogaus, kuris nebūtų atsisukęs dar kartą į mus pasižiūrėti. Gyvenome trečiame
aukšte, bet daiktus palikdavome apačioj – koridoriuj.
Buvom tikri, kad jų niekas nepavogs, nes tai buvo unikumas – antro tokio nebuvo visame pasaulyje. Tokio
nei panaudosi, nei parduosi.
Atėjus pavasariui visi Gataučiai atkuto. Iš arklidžių
išvesti apysveikiai arkliai risnojo pievose. Žmonės
dirbo laukuose. Net senoji dama, pasiramsčiuodama
lazdele, išeidavo pasivaikščioti. Aš su rožine karieta
išvažiuodavau į laukus. Pasijusdavau taip, tarsi būčiau
dykynėj prieš mūsų namelį Vilijampolėje. Atsisėdavau ant saulutėj įšilusios nesprogusios bombos ir
skaitydavau. Daiga lauke labai gerai miegodavo.
Dar nepasakiau, kad apie dvaro pastatus tysojo trys
nesprogusios aviacinės bombos. Dvi mažesnės kone
kieme, o trečioji, didžiausia, tolėliau pievoj. Dėl viso
pikto Andriejaus pasiteiravau, ar ta pievoj gulinti
nesprogs, jei aš ant jos atsisėsiu. Jis mane nuramino,
kad visos trys yra nukenksmintos. Tekdavo pavargti,
kol užsiropšdavau ant savo išrinktosios, bet vargas
atsipirkdavo. Skaičiau Maironį, Vincą Krėvę, Vienuolį,
Lermontovą, Čechovą. Per tuos kelis rudens ir žiemos
mėnesius tiek pramokau, kad skaitymas rusų kalba jau
buvo malonumas, kaip ir skaitymas apskritai. Žinoma,
buvo daugybė nežinomų žodžių. Juos užsirašydavau
ant kokios popierinės skiautės, o vėliau Madam pasakydavo, ką jie reiškia.
Plentu vis dažniau ir dažniau pravažiuodavo
sunkvežimiai su Vokietijoj prisiplėštu turtu. Pundai,
maišai, čemodanai, baldai, rojaliai, pianinai, didžiuliai
veidrodžiai, indai, patalynė keliavo į Rusiją. Pakeliui
šis tas nubyrėdavo, iškeista į samagoną. Prisimindavau Frico žodžius, kad nugalėtojai negailestingi. Tik
ne tokią baigtį jis turėjo omeny. Tai vienur, tai kitus
pasirodydavo baugščios, suvargusios vokietės, vedinos vaikais. Bėgo nuo bado Vokietijoj. Buvo pavasaris, taigi ir pas mus buvo ne pyragai, bet tos vargetos
pavalgyti ir pernakvoti gaudavo.
Tėvelis Vilniuje vis laukė, kada gaus butą ir vėl visi
gyvensim kartu. Bet laikas ėjo, o buto vis nebuvo.
Ta diena buvo šilta ir saulėta. Visi, kas gyvas, iš
dvaro vorele ėjom į kaimo kapinaites laidoti naujagimės mergytės. Iš Joniškio parvežtas kunigas emeritas
buvo senut senutėlis ir vos kėblino. Galiausiai pasiekėm tikslą. Kai mažas kauburėlis jau buvo supiltas ir
mes, ratu jį apstoję, garsiai meldėmės, iš dvaro pusės

pasigirdo šūksniai. Pas mus bėgo paauglys berniukas
šaukdamas: „Karas baigėsi! Karas baigėsi!“ Buvo
gegužės 9 diena.
Vasaros pabaigoj atėjo žinia iš tėvelio, kad pagaliau
gavo butą ir greit mus parsiveš į Vilnių. Veterinorius
taip pat buvo susiruošęs išvykti. Pamažu buvo išformuotas veterinarijos punktas. Spec. inspektorius
kažkur išvežtas. Išgydyti arkliai buvo išdalinti ūkininkams, kurie turėjo pažymas, kad jų arkliai buvo paimti
karo reikmėms ir karo sūkuriuose kažkur nusidanginę.
Pora, kuriems dar reikėjo priežiūros, buvo palikti
Liučvaikiui. Senoji dama buvo labai nusiminusi. Jos
laukė visiška vienatvė ir nežinia. Greit turėjo išvažiuoti
veterinorius, kuris parūpindavo vaistų nuo diabeto ir
palaikė jai kompaniją. Prie manęs taip pat jau buvo
spėjusi prisirišti.
Mums išvažiuojant ji padovanojo man keletą
knygų, tarp jų ir mano pamėgtą R. Frajermano apysaką „Laukinis šuo Dingo, arba Apysaka apie pirmąją
meilę“. Labai nustebino ir nudžiugino, padovanojusi
man didelę gražią komodą „kraičiui“, pilną nuostabiausių raštuotų lininių audinių: užtiesalų, staltiesių,
rankšluosčių ir kt. Visas šitas lobis per trejus Vilniuje
pragyventus metus ištirpo, išmainytas į maistą ir būtiniausius daiktus. Tačiau komoda liko man. Ilgus metus
joje tilpo visas mano turtas, įsikaitant knygas, kurių
buvo daugiausia.
Parengė Saulė Matulevičienė

Memories from War Time, Part 2
Marija Birutė AMBRAZIŪNAITĖ
The two parts of M. B. Ambraziūnaitė’s (b. 1931)
reminiscences, where she talks about her childhood
in the suburbs of the temporary capital city of Kaunas
in 1934–1939 and the first years of the war, are published in the fourth and fifth volumes of this journal.
In the third part the memories are the most painful –
of the last years of the war (1944–1945), when the
storyteller’s family found themselves in the war zone.
The story of this family’s life, written by the author in
a talented manner with careful attention to detail, is
valued as a unique historical account. These reminiscences were recorded in 2013.
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