Atrasti Lietuvą
Ar archeologiniai tyrimai padeda pažinti tik praeitį, ar įgalina kitaip įvertinti dabartį, pažinti
ir suprasti save? Ar atidumas, kruopštumas ir atkaklumas visada atlyginamas atradimais? Ar
jau metas tikrąja žodžio prasme nerti į laiko vandenyną – pradėti mūsų ežerų pakrančių, pelkių
tyrimus, tikintis atrasti iki šiol beveik nepažįstamą medinę Lietuvą? Šie ir daugelis kitų klausimų
kyla klausantis archeologo, J. Basanavičiaus premijos laureato dr. Vykinto VAITKEVIČIAUS pasakojimo apie devynerius metus vykstančius Briauniaus ežero pakrantėje (Kietaviškių seniūn.,
Elektrėnų sav.) atrasto Bajorų kapinyno tyrimus. Čia veriasi vis ankstyvesni mūsų tautos praeities
klodai, menamos vis naujos mįslės. Tačiau svarbu atrodo ne tik tai, kaip ieškota, kas atrasta, bet
ir tai, kas kartu patirta – uždegančios idėjos, bičiulystė ir pilnatvės akimirkos.

Ar 2006 metais, pradėdami Briauniaus ežero pakrantės kasinėjimus, jau turėjote nuojautą, ką rasite? Kaip
pasirinkote tyrimų vietą? Ar netoliese buvo kokių pilkapynų?
Ta vieta kaip tik tuo ir išsiskyrė, kad čia nebuvo
žinoma apie baltų genčių laikotarpio paminklus.
Kaimynystėje nėra ir piliakalnio, kuris yra tikėtinas,
būdingas, visiems pažįstamas Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kultūros ženklas. Bet tyrimų vieta
turėjo kitą labai ryškų ženklą – Šuolių kaimo Švenčiaus
ežerą (Briaunius, telkšantis prie kapinyno, kitados
buvo Švenčiaus dalis, juos jungia Šventės upelis).
Švenčius – vienas iš daugelio Rytų, Pietryčių Lietuvos
ežerų, kurie vadinami šventais. Žinoma, jie nebūna
tuščioje vietoje. Ten pat senovės gyvenvietės, pilkapiai, šventi kalnai, akmenys ir šaltiniai. Apie Šuolius,
Bajorus, Vindžiulius ir kitus apylinkės kaimus iš esmės
nieko nežinojome. Apylinkę atradome pamažu, metai
po metų žengdami žingsnį, antrą, trečią.
Nuo 1998 m. vieną po kito savarankiškai tyriau
Rytų Lietuvos kultūros pilkapynus, sekiau lietuvių
genties istorijos pėdsakais. Pradėjau nuo visiškai
sunykusio, žemės paviršiuje tik archeologui įžiūrimo
pilkapio liekanų Pakalnių kaime (jis pasirodė vienas iš
ankstyviausių, datuojamas II a. pabaiga–III a., ir kartu
vienas turtingiausių), baigiant Plikiškių pilkapiais,
supiltais valstybės susidarymo išvakarėse. Galbūt ir
toliau galėjau darbuotis pagal programą, kurios tikslas
buvo tirti miškų kvartalinių linijų žalojamus pilkapius
(jos ariamos vykdant priešgaisrinės apsaugos reikalavimus), bet likimas lėmė kitaip. Atėjo laikas keistis.
Savo metu viename pokalbių prof. Marija Gimbutienė

sakė: „Buvo nusibodęs žalvario amžius, parašius 6
svarų knygą Bronze Age Cultures of Central and Eastern
Europe (1965), nusibodo kirviai, durklai, kardai, ietys
ir strėlės. Susipažinau su senosios Europos deivėmis
ir su labai skirtingo meno ir mitų lobiais – jie kuriam
laikui ir užkerėjo...“
Man rūpėjo klausimas – kas buvo po to, kai Rytų
Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje nustota pilti pilkapius.
Devynis šimtmečius lietuvių gentis pylė pilkapius,
kurie reikalavo be galo daug pastangų, medžiagų ir
laiko, – iki šiol didžiausia mįslė, kaip tai buvo daroma,
iš kur vežamos žemės ir kiek žmonių susitelkdavo šiam
darbui. Ir štai, ateina laikas, kai pilkapių atsisakoma, o
iki Lietuvos valstybės, iki didžiojo kunigaikščio, vėliau
karaliaus Mindaugo – dar ne mažiau kaip 120–150
metų. Apie šį istorijos tarpsnį mes beveik nieko nežinome. Kur buvo laidojami mirusieji? Deginami, palaikai
užkasami? O klausimai svarbūs, kultūros istorijoje –
pamatiniai.
1993 m. Kriveikiškyje prie Kernavės buvo rastas
visai kitoks, nelauktas kapinynas: Gintautas Vėlius,
vienas pirmųjų Lietuvos archeologų, išėjusių į lauką
su metalo ieškikliu, atrado visiškai kitą XIII–XIV a.
Kernavę. Vietoj degintinių kapų – juk tai senosios
Lietuvos sostinė, Traidenio kiemas – aptikti kapai,
labai panašūs į krikščioniškus. Pradėjus Kriveikiškio
kapinyno tyrimus užvirė diskusija – kas buvo Kernavės
gyventojai, tie, kurie kūrė Lietuvos valstybę. Diskusija
buvo dalykiška ir naudinga, joje dalyvavo G. Vėlius
ir Aleksiejus Luchtanas iš vienos pusės, Gintautas
Zabiela – iš kitos. Aš tuo metu dar studijavau, mintį
sekiau, be to, 1996 m. dalyvavau G. Zabielos vado-
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Bajorų pelkės paviršiuje – dumblas, nendrių ir viksvų šaknys. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.

vaujamuose Žėronių degintinio kapinyno (Trakų r.)
tyrimuose. Dabar atrodo, kad visi bendrai ieškojome
atsakymo, kaip senovės lietuviai buvo laidojami XIV a.
Bet praėjo 10 metų – status quo. Vieni sako, kad XIV a.
lietuvių kapų mes nerandame, nes ankstiname kai
kurių radinių datavimą, kiti sako, kad yra mūsų ieškomas XIV a., bet tuo metu dalis žmonių jau buvo priėmę
krikščionybę ir laidojami nesudeginti. Kalbama apie
Vilniaus Latako gatvės kapinyną (ten, kur pastatytas
Vilniaus dailės akademijos bendrabutis), pastaraisiais
metais nuodugniai tyrinėtą Bokšto gatvės kapinyną.
G. Zabiela ne kartą kartojo, jam pritariau ir aš, kad
Kernavėje turi būti dar vienas – degintinis kapinynas.
Galų gale 2009 m. jis buvo atrastas Pajautos slėnio
pakraštyje, Semeniškių kaime, dešiniajame Kernavėlės upelio krante. Tyrinėjant aptikta ir portretinė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus
Jogailos moneta. Vadinasi, ši laidojimo vieta dar buvo
naudojama po krikščionybės įvedimo.
1995 m., taigi tuo pačiu metu, kai vyko tyrimai
Kriveikiškyje, Algirdas Girininkas kartu su Olijardu
Lukoševičiumi ir Rolandu Gustaičiu atliko pirmuosius
žvalgomuosius tyrinėjimus Bajorų kapinyne. Pirmieji
radiniai buvo aprašyti, datuoti XII–XIII a. Tuo metu
buvau Lietuvos istorijos instituto laborantas, atsakingas už kasmetinio leidinio apie archeologų atradimus
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„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ sudarymą.
Atsimenu, renkant kompiuteriu tekstus, į rankas
pakliuvo ir tyrinėjimų Bajoruose aprašymas. Tyrimai
nustebino radinių gausa ir įvairove. Laimei, tuo pačiu
metu A. Girininkas pasirūpino Bajorų kapinyno teisine
apsauga.
Pirmieji radiniai iš Bajorų pateko į Vytauto Didžiojo
karo muziejų. Ten nuvažiavęs pamačiau maišelį degintinių kaulų, keramikos šukių, kitų radinių. 2006 m.
vasarą, pirmosios Bajorų ekspedicijos išvakarėse,
atvažiavome į šią vietą su skolintu metalo ieškikliu.
Įbridome iki pusiaujo į žolę, aplinkui viskas liūliuoja,
kliuksi pelkės vanduo. Nuostabu, daugybė radinių
slūgsojo žemės paviršiuje, velėnoje, tarp žolių šaknų.
Atrodo, pirmasis metalo ieškikliu aptiktas daiktas buvo
geležinė adata. Perdegusi, kiek raudona, taip gerai
išsilaikiusi, kad nors siūlą verk ir siūk... Paskui žvangutis, apkalas, kirvis – viskas paviršiuje. Tapo aišku,
kad pradedame dirbti ten, kur radinių bus gausu. O
buvome įpratę ekspedicijose dirbti po mėnesį ir baigti
darbą atradę vieną, du ar tris daiktus.
Pirmaisiais metais Bajorų kapinyno tyrimai ir
supurtė, ir užgrūdino. Po metų turėjome daugiau kaip
1000 radinių. Pas mus važiavo archeologai, draugai,
lankė pažįstami ir nepažįstami elektrėniškiai, kilo
savotiška euforija. Buvo ir pykčių – radinių iš Bajorų,
kurie turėjo būti perduoti Kaišiadorių muziejui, užsino-
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rėjo Elektrėnų savivaldybė (istoriškai Bajorai priklausė
Kaišiadorių rajonui, tik 2000-aisiais jie buvo prijungti
prie Elektrėnų)...
Gerai prisimenu bendradarbio archeologo Gintauto
Zabielos apsilankymą. Vieni pirmųjų ištartų žodžių:
„Suradote naujus Obelius.“ Jis prisiminė 1983 m.
Vytauto Urbanavičiaus tyrimus, kuriuose būdamas
studentu dalyvavo kartu su Daiva Steponavičiene,
Birute Sipavičiene, Nagliu Puteikiu. Bajoruose Gintautas taip pat kvietė ieškoti į ežerą vedančio akmeninio
grindinio. Turėjau dviem rankomis smeigiamą geležinį
smaigą (panašiais stribai ieškodavo partizanų bunkerių), laisvomis valandėlėmis su tuo smaigu tyrinėjom
užpelkėjusias ežero pakrantes – pataikys smaigas į
kokį akmenį ar nepataikys...
Ilgai užsitęsė pirmoji ekspedicija. Vieną dieną ekspedicijos jaunimas, tuo metu dar moksleiviai, betikrindami išsijotų žemių krūvą metalo ieškikliu (persijotas
žemes reikėjo nuolatos tikrinti, nes adatos ir kiti maži

radiniai nepastebėti išslysdavo per sietų skylutes),
žemėje rado kovos kirvį – drėgną, surūdijusį dirbinį.
Sako, signalas sklido iš po polietileno plėvelės, kuri
buvo patiesta sijojimo vietoje.
Tuo metu mes tyrėme kalvelės viršų, už dešimties
ar penkiolikos metrų į šiaurę įsirengėme sijojimo vietą.
Manėme, kad pradėsime darbuotis nuo kalvelės viršaus ir po truputį, metodiškai, plėsimės. Aš sakau, jei
yra vienas, ieškokite dar. Ir iš tiesų po kelių akimirkų:
„Dar vienas, vadove, dar!“
Vienas bičiulis su metalo ieškikliu surado kalavijo
makštų apkalą – į talką, smalsumo vedamas vis atvažiuodavo tai vienas, tai kitas archeologas. Sako: „Ieškokite kalavijo.“ Nusprendėme naujoje radimvietėje
išmatuoti perkasą, pradėti tyrimus prie pelkės. Ir gal
21-ąją ekspedicijos dieną atbėga prie manęs kažkas,
šaukia: „Vykintai, kalavijas!“ Apie tai buvo pranešta
taip susijaudinus, lyg būtų tėvui pasakyta: „Jums gimė,
gimė sūnus!“ Ten darbavosi Augustina Kurilienė, anuomet – Kaišiadorių muziejaus archeologė. Pirmojoje

Bajorų pelkėje rastas vienašmenis kalavijas,
viršutinis skersinis ir buoželė.
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Galimybė dirbti sausomis sąlygomis – labai svarbi. Ugnies neliestų kaulų ir karolių radimvietė. Arūno Baltėno nuotrauka. 2012 m.

Kalavijo, kirvių ir ietigalių radimvietė. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2006 m.
Mėlyni stiklo karoliai pelkėje net švyti. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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ekspedicijoje visą laiką dirbome ranka rankon, ji buvo
ragavusi Šventosios akmens amžiaus gyvenviečių
tyrimų, pažino šlapynę, durpes. Vienašmenis kalavijas
gulėjo ant briaunos ar ašmenų gal 20–25 cm gylyje,
šalia jo – gal trys ietigaliai, kovos kirvis... Perkasos galą
visą laiką sėmė vanduo, nutarėme, kad reikia siurblio.
Tada nupirkau pirmąjį itališką siurblį už kokius 600
litų, bet vėliau jį ir prakeikiau, tiek jis mus gesdamas
prikankino. Vėliau Nacionalinio muziejaus archeologai
paskolino savo vandens siurblį.
Kilo nauja susidomėjimo banga, vėl lanko bičiuliai,
vakarais šnekamės telefonu. Kartu su Vilniaus Žemutinės pilies tyrinėtojais Gintautu ir Ėrika Striškomis
atvažiavo V. Urbanavičius. Norėjosi jam parodyti,
pasitarti. Apžiūrėjo perkasas viršuje, sako: „Čia viskas
suardyta.“ O žiūrėdamas į pelkę, priduria: „Ieškokite
kaulų.“ Sakau, čia yra degintinių kaulų, o jis: „Ieškokite, čia turi būti ugnies neliestų kaulų, žmonių kūnų...“

Įmoviniai ietigaliai, rasti pelkėje ir įtveriamasis (dešinėje),
surastas kapinyno kalvos viršuje.

Ar ta vieta anksčiau buvo apsemta?
Svarstėme paprastai – čia praėjo sovietinė melioracija, pieva buvo nusausinta. Vietos žmonės pasakojo,
kaip jie čia arė, šienavo. Tuo metu, kai nusausindavo
lankas, vieną kartą jas perardavo – apversdavo velėną.
Mes patys įžemyje radome arimo žymių. Tad jei po
melioracijos čia vis dar yra vandens, kitados jo turėjo
būti iki juosmens ar net virš galvos.
Jau pirmąjį rudenį atsivežėme geologą Algirdą
Gaigalą, aplankė geografas Rimantas Krupickas, jo
žmona – dirvožemio tyrinėtoja. Visi kartojo tą patį –
čia šlapynė, ji visada buvo semiama, tik reikia paimti
žemės mėginius, atlikti tyrimus, įsitikinti. Po metų
atvažiavo Gamtos tyrimų centro specialistės Miglė
Stančikaitė, Dalia Kisielienė ir Vaida Šeirienė, padarėme gręžinius. Pasirodė, kad gamtinės sąlygos blogos, nedaug palinologinės medžiagos išliko. Vis dėlto

Plačiaašmeniai kovos kirviai, rasti pelkėje.
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Giliai pelkėje. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.

2013 m. buvo paskelbtas straipsnis apie Briauniaus
ežero raidą ir aplinką poledynmetyje. Ežeras pamažu
traukėsi, dumblėjo. XIV a. jis jau buvo beužaugantis,
o mūsų kalvelė – tai apsemiama, tai išnyranti virš
vandens. Beje, mes aptikome nemažai radinių, stačiai
įsmigusių į dumblą, taip pat radome keletą žvejybos
kabliukų apatiniame horizonte. Paminėtina, kad praėjusiais metais Baltarusijoje to paties laikotarpio degintiniuose kapinynuose taip pat buvo rasta žvejybos
kabliukų.
Visi radiniai buvo to paties laikotarpio?
Šiuolaikinių radinių – SSSR 3 kapeikų moneta ir
kelios pasagos. Matyt, iš tų laikų, kai žmonės šiose
pelkėse šienavo ir vėliau arkliais vilko šieną namo. Dar
spėjome užrašyti aplinkinių gyventojų pasakojimus
apie tai.
Ir pirmaisiais metais, ir vėliau dalydamasis Bajorų
ekspedicijos atradimais bei įspūdžiais, neužimdavau
jokios išankstinės pozicijos. Šiandien manau, kad tikslas – rasti atsakymą į klausimą, kaip senovės lietuviai lai-
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dojo mirusiuosius XIV a., – pasiektas. Bajorų kapinyno
pavyzdžiu galime pasakyti, kad jie buvo laidojami ne tik
sausumoje, bet ir vandenyje. Matydami radinių gausą,
atradę kalaviją, tikėjomės, kad rasime ir monetą, kuri
padės atsakyti į sudėtingus datavimo klausimus. Ir
vieną rugsėjo rytą, kai dauguma mūsų tyrėjų jau buvo
išvykę, antrojoje perkasoje dirbau poroje su Augustina, ji čiupt, sako: „Vykintai, atrodo, moneta.“ O aš
buvau garsiai ištaręs: „Jei rasim Jogailos monetą (jos
buvo ir tebėra labai retos, branginamos) – nusiskusiu
ūsus.“ Radinys apskritas kaip moneta, bet daugiau
visiškai nieko negalima įžiūrėti. Tuoj vakare su numizmatikos knygomis iš Kaišiadorių muziejaus sugrįžta
Augustina. Dar atsiveža valymo, konservavimo priemonių. Tuoj mes išsiaiškinsim, skambinam draugams
patarimo. Moneta buvo tokios prastos būklės, kad iš
pradžių net nesupratome, jog ji sidabrinė. Atrodė kaip
bronzinė ar varinė, o tokių monetų XIV a. nebuvo. Bet
intriga truko neilgai – gana greitai monetą parodėme
numizmatams ir Eduardas Remecas akimirksniu perskaitė užrašą ПEЧAТЬ. Vadinasi, tai moneta, nukalta
didžiojo kunigaikščio Vytauto. Tą kartą ūsus išgelbė-

jau. Pagal naujausius radinius, šios monetos datuojamos 1392–1396 m.; tuo metu Vytautas atėjo į valdžią ir
kalė savo monetas. Mūsų rastoji išsklaidė abejones dėl
radinių, kurie būdingi ne tik XIV a., bet ir XII ar XIII a.
Moneta slūgsojo giliai, uždarame radinių komplekse,
septintoje duobėje.
Aš sąmoningai nenorėjau skelbti kokių nors išankstinių, nepamatuotų samprotavimų apie laidojimą vandenyje, kalbėjau diplomatiškai, sakiau, kad mūsų tikslas – kruopščiai ir tiksliai viską užfiksuoti. Iki tol, nors
to paties amžiaus degintiniai kapinynai buvo tiriami,
nė vienas jų nebuvo deramai užfiksuotas. Vis tas pats
paaiškinimas – suardyta. Kai rūpestingai sujungiau
perkasų planus, ėmė ryškėti, kad, pavyzdžiui, žvangučiai telkiasi viduriniuose kvadratuose, o skustuvai –
aplinkui. Pamatėme, kad tarp radinių esama tam tikrų
erdvinių ryšių. Net jeigu nėra aiškesnių kapų, kaip
buvome mokomi ir kaip galėjome tikėtis, tai vis tiek
nėra chaosas. Atidžiai tirti, fiksuoti – būtina!
Tyrinėtojus į neviltį varė tai, kad XIV a. degintiniuose kapinynuose dažnai nėra kapo, nematyti
aiškių jo ribų. Tada sakoma: gal čia buvo ugniavietė,
gal čia degino mirusiuosius. Tad mūsų pagrindinis
tikslas buvo ir yra viską kruopščiai rinkti, dokumentuoti. Bajorai yra etaloninis paminklas su kolektyvinėmis kapavietėmis, gausiais ir įvairiais radiniais. Jais
bus galima remtis, atliekant tyrimus kitose vietose,
rašant ankstyvosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros istoriją.
Vis dėlto ilgainiui jūs įsitikinote, kad tai buvo laidojimo vandenyje vieta?
Pelkėje ištirtų plotų sienos lyg freskos. A. Baltėno nuotrauka. 2013 m.

Radiniai – keramikos šukės, degintiniai kaulai iš tik ką perplauto žemių kibiro. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
Radinių ant plovyklės sieto ieškoma akimis ir pirštais. A. Baltėno nuotrauka. 2013 m.
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Svečiuose – archeologas Vytautas Urbanavičius. Žilvino Montvydo nuotrauka. 2012 m.

Girdėjosi ir vienokių, ir kitokių nuomonių. Pirmieji
antropologiniai tyrimai parodė, kad dauguma kalvelės
viršuje rastų degintinių kaulų yra žmonių (kūdikių,
vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų). Iš pradžių maniau, kad
kalvelės viršus yra kapinynas – laidojimo vieta, o pakalnėje, ten, kur radome kalaviją, ietigalius – aukojimo
vieta. Ten nebuvo kaulų. Gal tie radiniai buvo vandens
išplauti, gal ten įmesti. Vienas kirvis ir ietigalis buvo
tiesiog stačiai įsmeigti į žemę.
Neskubėjome, dirbome nuosekliai. Ketvirtaisiais
tyrimų metais jau buvome gerokai pažengę ir metodikos, priemonių prasme. 2009 m. pelkėje aptikome
daug degintinių kaulų, – jie tiesiog pasipylė. Vėliau šiek
tiek atokiau nuo kalavijo ir kirvių, bet iš esmės toje
pačioje vietoje, tame pačiame gylyje, radome ir strėlių
antgalių, dar vieną kirvį.
Tada galvoje viskas dėliojosi naujai. Ir 2010 m.
išdrįsome tirti perkasą, kuri nuo pat paviršiaus buvo
apsemta vandens. Nuo ryto iki vakaro galvojau, kaip ją
paruošti, kaip tirti, – tų ieškojimų neišpasakosiu. Stumtelėję tyrimus į pelkę, nenusivylėme. Ten vėl radome
kaulų, kelias dešimtis kitų radinių, – jie buvo susiję su
kapinyno kalvelės radiniais. Ir tada drįsau pasakyti,
kad tai nėra atskira aukojimo vieta, kad tai vienas daiktas, viena vieta, tik skirtinga topografija – aukštutinė ir
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žemutinė dalis. Kaip dabar prisimenu, 2010 m. vasarą
Kernavės archeologai jau atidžiai tyrinėjo Semeniškių
kapinyną ir, savo nuostabai, pastebėjo, kad jie yra Kernavėlės upelio senvagėje. Gal pusantro metro aukščio
smėlio kopa, po ja – daugybė degintinių kaulų, įvairūs
nedideli dirbiniai, didžiausias – žirgo skambalas. XIV a.
sudegintų mirusiųjų palaikai, keramikos šukės, įkapės
buvo beriamos į tekantį upelio vandenį!
Po 2010-ųjų vasaros atradimų, rugsėjo 22-ąją, Vilniuje Taikomosios dailės muziejuje Archeologijos draugija surengė vakarą „Nuo Obelių iki Kernavės“, jame
buvo pristatyti naujausi Kernavės ir Bajorų atradimai.
Pakvietėme V. Urbanavičių, kad jis dar kartą papasakotų apie Obelių ežero, telkšančio Ukmergės r.,
tyrimus ir primintų hipotezę apie laidojimą vandenyje.
Salė buvo pilnutėlė, daugiausia susirinko archeologų,
bet ne tik jų. Pirmasis apie Semeniškių kapinyno tyrimus kalbėjo Rokas Vengalis, po jo – aš apie Bajorus.
Tada V. Urbanavičius, kuris kaip įprasta paslaptingai,
su nutylėjimais pasakojo apie atradimus Obeliuose.
Gerai prisimenu, kaip per diskusiją Valdemaras Šimėnas pasakė, jog vakaras yra istorinis. Galų gale archeologai pripažino, kad Vytautas Urbanavičius teisus.
Beveik trisdešimt metų jis buvo vadinamas bepročiu
(ir aš prisimenu, kad konferencijose ir kituose rengi-

niuose savo pasisakymus jis visada baigdavo pasakojimu apie Obelius ir reikšdavo mintį, kad turime ieškoti
kapų vandenyje; kad tai iššūkis ir kartu kelias, kuriuo
eidami padarysime didelių atradimų). Bet kiek turėjo
praeiti metų, užaugti nauja tyrėjų karta, kuri pradėjo
apie tai garsiai kalbėti. Istorijos institute V. Urbanavičius buvo su žemėmis maišomas, o tą vakarą V. Šimėnas jo archeologų bendruomenės vardu atsiprašė, pripažino, kas tuo metu jau buvo akivaizdu. Laidojimas
vandenyje viduramžių Lietuvoje – ne pramanytas.
Mano pasakojimas minėtą vakarą taip pat iš esmės
buvo apie tai, kaip priartėjau prie hipotezės, kuri
daugelį metų buvo laikoma marginaline, pašiepiama.
Daugelį metų archeologija buvo įsivaizduojama kaip
sausumos tyrimai. Vladas Žulkus nardė Platelių ežere,
Baltijos jūroje, tačiau visa kita, rimtoji archeologija –
sausumoje. Jei pakyla vanduo, vadinasi, tirti nebeįmanoma, ir tyrimai nutraukiami.
Taip atėjo supratimas, kad turime tirti šlapynes,
kad čia atsiveria visiškai nematytas pasaulis, turiu
omeny, išlieka organinių medžiagų – medžio, odos,
kaulo – radinių. Šios medžiagos išlieka drėgnoje aplinkoje, esant palankioms sąlygoms. Geras Kernavės
Žemutinio miesto pavyzdys. Turime odinius batus,
medinius šaukštus, kaulinius apkalus, nes jiems buvo
palanki terpė. Šiandien jau baigta konservuoti unikali
gluosnio (blindės) lazda su įrėžomis iš Bajorų pelkės,
iš XIV a. degintinių kapų horizonto.
Ar kaimyninėse šalyse yra užfiksuotas panašus laidojimo būdas, t. y. laidojimas vandenyje?
Latvijoje buvo tokių tyrimų, juos pasisakymuose
minėdavo ir V. Urbanavičius. Šiaurinėje Kuršo dalyje,
besisiejančioje su senosiomis lyvių žemėmis, Talsų
mieste, yra Vilkmuižos ežeras. XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje–ketvirtojo pradžioje vietiniai žvejai
iš ežero dugno ištraukdavo radinių, kurie pasiekdavo
muziejus. Vėliau archeologo Eduardo Šturmo vado-

vaujama ekspedicija pabandė tirti šio ežero dugną, ir
jie per dešimt dienų graibštais kaip tikri žvejai iškėlė
įspūdingą skaičių radinių. Daugelis jų buvo rodomi ir
mūsų Nacionaliniame muziejuje, archeologijos parodoje „Kuršiai – baltų vikingai“ (2008). Bet visur ta pati
bėda – yra ir daugiau radinių iš šlapynių bei ežerų, o
kaulų nėra. Gal jų nerasta todėl, kad niekas atidžiai
neieškojo, visą dėmesį skyrė gražiems dirbiniams?
Tada galima samprotauti kaip E. Šturmas, kad tai senovinis, iš vikingų perimtas laidojimo būdas, kai į vandenį
beriami kaulai, pelenai, įkapės. Tačiau faktas – Vilkmuižos ežere kaulų nerasta. Panaši padėtis susiklostė po
tyrimų Obeliuose. Plaunant per sietus, sietelius kaulų
buvo rasta daugybė, daugiau kaip 10 kg. Tai matyti ir
V. Urbanavičiaus sukurtame dokumentiniame filme
apie Obelių tyrinėjimus – „Obelių ežero paslaptys“
(1983). Kaulai buvo rasti ir ištirti, bet vėliau jie dingo.
Apie dėžę, patekusią į VU Medicinos fakultetą, kalbėjo daugelis, tačiau apie 1995–1996 m., vos pradėjus
kalbą apie Obelius, visi kėlė tą patį klausimą: jei norite
įrodyti, kad tai kapinynas, kur kaulai? Kaulų buvo, bet
jų saugojimo vieta nežinoma... Dera pridurti, kad ilgą
laiką degintiniai kaulai apskritai nebuvo renkami, saugomi, nes nemokėta jų tirti. Taip buvo ne tik Lietuvoje,
bet ir aplinkiniuose kraštuose. Degintiniai kaulai nedomino – jei negali pamatuoti kaukolės aukščio, pločio,
negali pasakyti, ar tai plačiaveidžių, ar pailgakakčių
tipas – tai niekas nesuko galvos. Manote, kad imdavo
tyrimams visus griaučius iš griautinių kapų? Buvo
imama kaukolė kaip dr. Jono Basanavičiaus laikais ir
ilgieji kaulai – kam kitų dalių reikia?
Kaip galėjo būti su Vilkmuižos ežeru ir kitomis vietomis? Jei degintinių kaulų atidžiai neieškosi, jų nerasi.
Kaulus pamatai, kai stipria srove per sietus išplauni
žemę. Lenkijoje, Baltarusijoje tokių radimviečių nėra,
tačiau atrodo, kad jų niekas tinkamai ir neieškojo.
Norint pradėti archeologinius tyrimus pelkėje reikia didelės drąsos. Būtina turėti labai stiprų motyvą,
priemonių, lėšų arba turi būti koks nors ypatingas

Gluosnio (blindės) lazda su įrėžomis. Rasta Bajorų pelkėje, tarp XIV a. radinių.
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projektas. Pavyzdžiui, tokie yra tyrimai Klaipėdos
piliavietėje, kur aukštas gruntinis vanduo. Šlapynės
užima didelę Lietuvos ploto dalį, tačiau reikia pasiryžimo, noro, užsispyrimo ir, svarbiausia, supratimo,
kad jas išžvalgyti ir detaliai tirti prasminga. Šie tyrimai
gali atverti iki šiol nepažįstamą pasaulį. Atrandame
bronzą, varį, geležį, o visa kita? Juk aiškiai suvokiame,
kad senoji mūsų kultūra medinė, medžiaginė. Ir šis
žodis liudija, kad viskas buvo dirbama, skaptuojama iš
medžio, gal iš šaknų pinama ir panašiai.
Taip mane įviliojo, įtraukė šlapynių archeologija.
Nesakau ir niekada nesakysiu, kad tokie tyrimai man
nepatinka. Priėmiau juos kaip iššūkį. Kasinėdami pelkę
kartu su bendražygiais patyrėme daugelį išbandymų ir
labai daug išmokome. Jau antri, treti metai dirbame
sausai, įbrendame į pelkę, apsitveriame, sukrauname
pylimą ir vandenį nusiurbiame. Išjungsi siurblį, arba
jis suges – apsems. Tapome archeologais inžinieriais,
konstruktoriais. Šiais metais jau du kartus patiems
pavyko sutaisyti gendančius siurblius.
Vis dėlto kokios hipotezės peršasi po devynerių
metų Bajoruose?
Ko labiausiai trūko Bajorų pelkės tyrimams? Atsakymo į klausimą, kodėl mirusiųjų palaikai buvo beriami
į ežerą, kodėl taip buvo daroma? Praėjusiais metais į
pagalbą atėjo Daiva Vaitkevičienė, kuri, nagrinėdama
lietuviškas pasakas, jų struktūrą, parašė nedidelę
studiją „Paukštė, kylanti iš pelenų: pomirtinis persikūnijimas pasakose“ (2013 m. paskelbta „Tautosakos
darbuose“, t. XLVI). Esmė tokia: mirusiojo kūnas atiduodamas ugniai, sudeginamas, o kad siela atgimtų,
toliau suktųsi gyvybės ratas, reikia, kad degintinius
kaulus paliestų vanduo – nors mažiausias lašas, nors
ašara. Tą akimirką iš kaulų pakyla vandens paukštis,
dažniausiai antis. Lietuviškuose ir latviškuose pasakų

variantuose ryškėja dvi pagrindinės linijos: kai nesudegintų mirusiųjų palaikai yra laidojami žemėje, ant kapo
išauga medis; kitose – palaikai atiduodami ugniai ir
tuomet jie turi susiliesti su vandeniu. Galbūt tai atsakymas į archeologams kylančius klausimus?
XIV a. valstybė išgyveno sudėtingus laikus, vyko
karas, žuvo kariai, beginkliai žmonės. Galbūt laidojimas vandenyje – senas paprotys, kilęs iš indoeuropiečių kultūros, kuris Lietuvos valstybės laikais tapo
sąmoningai, aiškiai suvokiama religine praktika, kurios
gilioji prasmė ir svarba – kad žmonės greičiau atgimtų,
kad gyvybės ratas nenustotų suktis, žuvusiųjų vietą
užimtų gimstantieji.
Anksčiau svarsčiau, kad per krikštą buvo pašventinta žemė. Galbūt nepriėmę krikšto senovės lietuviai
atsitraukė, atsigręžė į vandenį, nes krikščionių pašventina žemė jiems buvo suteršta. Krikščionybė žvelgia į
vandenis kaip į piktųjų dvasių pasaulį, pragarą, visiškai
priešingai vanduo vertinimas senovės lietuvių. Jokiu
būdu nesakau, kad tai hipotezė, veikiau svarstymai.
Rinkau apie tai medžiagą, mačiau, kad buvo išlikęs ne
sava mirtimi, ne savo laiku mirusiųjų laidojimo pelkėse
paprotys. Byla sudėtinga, nelabai ir norisi jos imtis. O
Daivos tyrimas yra tęstinas, tikrintinas.
Ar galėjo Lietuvoje koegzistuoti keli skirtingi laidojimo būdai tuo pačiu istoriniu laikotarpiu?
Svarstytina. Apie tai esame išsamiai rašę kartu su
Laurynu Kurila straipsnyje, skirtame mirusiųjų deginimo papročio refleksijoms padavimuose (2011 m.
paskelbtas „Tautosakos darbuose“, t. XLI). Laurynas
iš Sankt Peterburgo archyvų parvežė labai įdomų
tekstą apie Lapainios upelį, kuris teka pro Migonių
piliakalnį Kaišiadorių rajone. XIX a. antroje pusėje
Eduardas Volteris užrašė padavimą, kad į upelį buvo
beriami sudegintų mirusiųjų palaikai. Greta – Migonių

Remdamasis keramikos šukėmis iš Bajorų kapinyno Vilniaus puodžių cechas atkūrė XIV a. puodus. Aistės Kazimieraitytės nuotrauka.
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Radinių apskaitai – ypatingas dėmesys. A. Baltėno nuotrauka.
2013 m.

Tyrimų ploto kvadratai ir ketvirčiai turi savo kibirus, su jais žemė
perduodama plovėjams. V. Vaitkevičiaus nuotrauka, 2011 m.

pilkapių grupė. Reikia turėti omenyje, kad piliakalnis
buvo gyvenamas 1000 metų, o pilkapių tėra kelios
dešimtys – aiškiai per mažai.
Ne kartą šviesios atminties Ida Stankevičiūtė yra
svarsčiusi apie tai, kad Neris yra kupina mirties simbolikos. Neries pakrantėje daug pilkapių, bet trūksta
kapų... Pastaruoju metu archeologas Gediminas
Petrauskas siekia parodyti, kad Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės laikais, iki krikšto 1387 m. ir po jo sudeginti mirusieji buvo laidojami sausumoje ir vandenyje.
Beje, Bajorų pelkės kasinėjimai mums pateikė radinių, kurių datavimas kol kas nenustatytas, jie gali būti
iš bronzos arba ankstyvojo geležies amžiaus (I tūkst.
pr. Kr.) arba romėniškojo laikotarpio (I–IV a.) – tai
ugnies neliesti kaulai, kurie kitados buvo sumesti į
vandenį. Kaulai nėra išdėstyti anatomine tvarka, nė
pėdsako minkštųjų audinių – šie radiniai tolimu aidu
primena tai, ką 2006 m. ištarė V. Urbanavičius: „Ieškokite kaulų.“
Reikia pridurti, kad V. Urbanavičius Obelių ežere
ieškojo ne to, ką atrado. Vandenyje jis tikėjosi rasti
Brūkšniuotosios keramikos kultūros kapų, kuriems
būtų apie 2000 ir daugiau metų. Ieškojo viena, rado
kita! Tačiau pirmą kartą buvo padaryta išvada, kad
laidojimas vandenyje yra mūsų senovės kultūros dalis,
tarkim, įmanomas.
Brūkšniuotosios keramikos kultūros atstovai pylė
didelius piliakalnius, augino gyvulius, buvo pametę
galvas dėl kaulinių dirbinių. Bet apie šios kultūros
kapus ir juo labiau kapinynus žinome labai mažai
(kapinynas Kernavės Pajautos slėnyje – išimtis).

Turim šimtus piliakalnių Zarasų, Utenos, Ignalinos,
Švenčionių rajonuose, jų ryšys su vandeniu labai glaudus. Skamba mėgstamas V. Urbanavičiaus posakis:
„Kapai dingo kaip į vandenį.“ Jis pats ieškojo ir kitus
ragino jų ieškoti vandenyje. Obeliai labai tiko, ypač kai
Adolfas Tautavičius atkreipė dėmesį į 1840 m. vietos
dvarininko Jono Pamerneckio laišką Teodorui Narbutui. Jame kalbama apie „Troją“ – gausius radinius,
kuriuos, nuleidus Obelių ežero vandenį, netoli kranto
surado baudžiauninkai.
V. Urbanavičius Obelių ežere atrado valstybės laikotarpio laidojimo vietą. Bajoruose iš pradžių dirbome
prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės radinių ir
staiga, visiškai netikėtai – archajiški, seni laikai. Radome
dvidešimties mėlynų karolių su balta bangele vėrinį, iš
alavo lydinio pagamintų skirstiklių, ten pat ankstyvos
lipdytos keramikos grublėtu ir lygiu paviršiumi, kelis
perdegusius akmenis ir ugnies neliestų kaulų. Jų datavimui reikia lėšų, kol kas nesiseka rasti paramos.
Bajorų pelkės tyrinėjimų rezultatus šiandien
galima matyti valstybinės religijos, arba Šventaragio
reformos, lauke. XX a. aštuntajame–devintame dešimtmetyje Vladimiro Toporovo ir Algirdo Juliaus Greimo
išsakytos idėjos turi pagrindą. Kuriantis valstybei
buvo įtvirtintas vienas, vienodas laidojimo būdas –
mirusieji buvo deginami. Tyrimai Obeliuose, atradimai
Bajoruose ir Kernavėje rodo, kad sudegintų mirusiųjų
palaikai buvo laidojami ne tik sausumoje, žemės paviršiuje, bet ir beriami į vandenį.
Klausinėjo Saulė MATULEVIČIENĖ
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Bajorų ekspedicija – iš širdies
Dalijamės dar vienu pasakojimu apie Bajorų archeologinę ekspediciją. Jaukiame Lietuvos istorikų
studentų asociacijos vakare, vykusiame 2012 m. lapkričio 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje,
Vykintas Vaitkevičius kalbėjo ir apie kitokią tyrimų patirtį ir dėkojo savo bendražygiams.

Klausimo, kodėl Bajorai, šiandien nesvarstau.
Atradimai, jų mokslinė vertė ir istorinė svarba yra kita
tema. Keliu klausimą, kokia tai ekspedicija, žvelgiant iš
labai arti, iš pačios jos širdies.
Lauko tyrimai – tai ta ypatinga tyrimų forma, kuri yra
kelias, arba tiltas, pasiekti vietoms ir žmonėms, kurių
niekada giliai nepažins tyrėjas, atliekantis vien kamerinius tyrimus. Lauko tyrimai, dažnai neįsisąmoninta
būtinybė, kartu yra būsena, kurion patekęs tyrėjas ima
gyventi kitu ritmu, kitaip vertina savo laiką ir skaičiuoja
jėgas, kitaip matuoja atliktus darbus, nes kartu patiria
nenusakomai didelį malonumą savo siela, protu ir rankomis atrasdamas gimto krašto ir šalies istoriją, kasdien
tai, kas nežinoma, versdamas žinoma, plėsdamas savo
žinias, o svarbiausia – patirtį, kurios tą pačią akimirką
nebeįmanoma skirstyti į gyvenimo ir mokslinių tyrimų
dalis, nes ji nedaloma. Bajorų ekspedicija kyla iš nesuskaičiuojamų dienų ir savaičių, praleistų keliaujant,
tiriant priešistorinę ir šiuolaikinę kultūrą.
Kertinis ekspedicijos akmuo – mokslo tiesa ir
gyvenimo patirtimi pagrįstos vertybės. Tai yra Bajorų
ekspedicijos siekiai svarbesni už naudą, norą išgarsėti,
skubėjimą, archeologinių radinių skirstymą pagal
reikšmę ir vertę, kiekybinį jų vertinimą. Veikimas

Raktai.
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kartu, tarpusavio bendravimas, savitarpio pagalba ir,
žinoma, ekspedicijos sėkmė yra svarbiau už asmeninius tyrėjų siekius.
Per devynerius praėjusius metus Bajorų ekspedicija eidama šiuo keliu stiprėjo, išaugo į laisvąjį universitetą, kuris pievoje prie Briauniaus ežero kasmet suburia akademinį jaunimą – studentus archeologus ir jų
talkininkus, ugdo baltų kultūros tyrinėtojų gebėjimus
ir įgūdžius, veda, drįstu viešai ištarti, naujos lietuvių
archeologijos link.

Tirti, ne kasinėti
Kasmet Bajorų ekspedicija iškelia, išryškina vis tuos
pačius tyrėjų bruožus: atidumą, kruopštumą, visapusiškumą ir verčia mane pripažinti, kad yra vienas
ekspedicijos nario portretas, kurį galima objektyviai
aprašyti arba nupasakoti (sąmoningai tariu narys, nes
ekspedicijos dalyviai glaudūs, artimi, sunerti).
Atidumu vadinu dėmesio, minties ir žvilgsnio telkimą viena kryptimi, taip pat dėmesį, kuris skiriamas
detalėms, nesvarbu – milimetrų dydžio radiniams,
nukritusiai šiukšlelei, maisto prieskoniui ar kasmet
kuriamam ekspedicijos suvenyrui. Atrasti adatą šieno
kupetoje arba atrasti jos gabalėlį žemėje neišjudinant
iš vietos – Bajorų tyrėjo siekiamas, džiugus ir kartu jau
įprastas, savaime suprantamas dalykas. Su atidumu,
kiekviena detale glaudžiai susijusi tyrėjo atsakomybė,
ji Bajoruose vienodai dalijama tarp etiško elgesio, sąžiningo darbo ir metodinių reikalavimų.
Kruopštumu vadinu tyrimą tikrąja žodžio prasme
(dera priminti, kad pirminė veiksmažodžio tirti reikšmė
yra trupinti tarp pirštų žemę, norint nustatyti jos
kokybę). Tai reiškia, jog dauguma, beveik visi Bajorų
ekspedicijos darbai yra atliekami tyrėjui prisiliečiant
prie tiriamo dalyko: kastuvu padalyta ir iškelta velėna
suplėšoma rankomis ir išplaunama ant plovyklės sieto,
mentele nubrauktos tiriamo ploto žemės paprastai

Ekspedicijos plovyklės. A. Baltėno nuotrauka. 2013 m.

patikrinamos saujoje ir visuomet – ištiriamos plovėjų
arba sijotojų pirštais. Tas pats pasakytina apie rankiotojus – saulėje išdžiovintos plovyklės stalčiuje likusios
žemės tikrintojus, radinių: kaulų, keramikos, akmens,
metalo, stiklo dirbinių, džiovintojus, rūšiuotojus, skaičiuotojus.
Kalbant apie kruopštumą, nepralenkiamos merginos. Drįstu tarti, kad Bajorų ekspedicijos pusiausvyra
kartkartėmis susvyruoja ir ekspedicija tampa labiau
moteriška negu vyriška. Tačiau tai jokiu būdu nėra
trūkumas, veikiau privalumas ir žavesys.
Žvelgiant plačiau, Bajorų ekspedicijos kruopštumas
yra neatsiejamas nuo vidinės ramybės, kuri jį kuria ir
palaiko. Iš kur kyla ta nepaprasta būsena, pilnatvės
jausmas, kaip tyrėjas nusiramina? Kas rytą, kas vakarą
takelis veda per spalvingas ir kvapnias pievas, pro
vėjo nugairintą Sidabrakalnį. Žingsniuojantį, kartais ir
basomis, ekspedicijos narį žemė pati kelia, saulė šildo,
vėjas gairina. Dirbantį prie plovyklės ramina padange

slenkantys debesys arba vandens čiurlenimas; dirbančiam giliai, pelkėje, tai iš bendro darbo, buvimo kartu
ir tarpusavio supratimo kylanti pajauta.
Vidinės ramybės apibūdinimas tyrėjų lūpomis gali
skambėti vis kitaip, tačiau visuomet byloja, kad ramus
pirmiausia ne tas, kuris lėto būdo arba tylus (šiandien tai vyraujantis ramaus žmogaus apibūdinimas),
o tas, kurį Didysis lietuvių kalbos žodynas apibūdina
kaip netrikdomą, mielą, gerą, malonų, jaukų, džiugų,
linksmą, smagų ir švelnų žmogų!
Būtina pabrėžti, kad kruopštumo tema Bajorų
ekspedicijos dienomis nuolat apmąstoma – tiriamos
žemės tikrinimas du, tris ir net keturis kartus (tyrėjas
perkasoje, plovėjas arba sijotojas, rankiotojas, ieškotojas su metalo ieškikliu) taip pat gali būti pavadintas
reiklumu. Pirmiausia reiklumu sau, savo darbui šiandien, vakar, prieš metus ar dvejus. Pastangos, siekis
dirbti kokybiškai ir ekspediciją lydinti sėkmė teikia
didžiausią pasitenkinimą, kelia pasididžiavimo jausmą,
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Svajonių ekspedicija (iš kairės, sėdi): Šarūnė Balandytė, Indrė Lapeikaitė, Giedrė Liekytė, Arnita Petrulytė, (stovi) Mantas Lapeika,
Monika Žemantauskaitė, Sandra Bogdanova, V. Vaitkevičius, Evelina Simanavičiūtė, Aistė Čepulytė, Laura Liutkutė, Gediminas
Petrauskas, Vykintas Vaitkevičius (jaun.), Vikenė Vaitkevičiūtė. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2009 m.

kurį galima palyginti tik su mėgstamiausiais saldumynais, ledais ar šokoladu. Paminėtina, kad saldumo
jausmas ir potraukis saldumynams yra pats ryškiausias
vaizdinys lietuvių kultūroje neišmatuojamai meilei,
prieraišumui ir atsidavimui nusakyti.
Iš kur kyla Bajorų ekspedicijos tyrėjų atidumas ir
kruopštumas, kaip atsiranda dar vienas svarbus jų
bruožas – universalumas, kitaip tariant, gebėjimas
vienodai gerai atlikti visas užduotis? Patirtis rodo,
kad tyrėjų atidumas ir kruopštumas gali būti įgimtas
arba išugdytas. Tam, kas įgimta, Bajorai yra puiki vieta
skleistis ir augti. Kas kita, kalbant apie ugdymą – tyrėjo
žinių ir įgūdžių perdavimas, mokymas ir mokymasis
Bajoruose yra kuo glaudžiausiai susijęs su kalbėjimu –
kalbėjimusi tarpusavyje.
Kalbėjimas, pasakojimai ir paaiškinimai, yra geriausia, paveikiausia ir įtaigiausia Bajorų tyrėjų ugdymo
priemonė. Kalbėjimas, besikeičiant temoms ir dalykams, išlieka svarbiausia žinių, gebėjimų ir įgūdžių
perdavimo, Bajorų tyrėjų tarpusavio supratimo ir
sutarimo sąlyga. Ekspedicijos planai, atliktų darbų
aptarimas, rezultatų analizė, pokalbiai perkasose ir
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prie plovyklių, Gudelių sode per pietus ir Jagėlonių
mokykloje prie vakarienės stalo, taip pat nuoširdus
šnekučiavimas akis į akį, kalbėjimas apie baltų mitologiją, krašto praeitį ir šalies istoriją yra neatsiejama ekspedicijos gyvenimo dalis. Žinoma, kalbėjimas Bajorų
ekspedicijoje taip pat reiškia akademinius diskursus
ir ekskursus, kurie, būdami savaime suprantamas
dalykas, paprastai kyla netikėtai ir tai jiems suteikia
papildomo žavesio.
Beje, savaimingumas yra dar vienas Bajorų ekspedicijos bruožas, kuris nevaržomas ir nuolat reiškiasi
gaminant maistą, rengiant naktines ekskursijas ar per
fotosesijas.

Degti, ne rusenti
Bajorų ekspedicijos narių akyse regiu dalelę banguojančios mūsų pievos, mėlynos padangės, žvaigždėto dangaus. Degantys noru atrasti ir sužinoti, Bajorų
tyrėjai niekada, nė akimirką neabejojo ekspedicijos
sėkme. Jiems nėra kliūčių ir neįveikiamų užduočių.
Kartais sprendimas trunka metus, kartais laukiama

kelerius. Pasiaukojamas darbas, meilė tyrimų vietai
ir pagarba jos istorijai reiškia, kad Bajorų ekspedicija,
kaip daugelis kitų iniciatyvų, kylančių iš širdies, yra
idėjinė.
Esu įsitikinęs, kad idėjos yra svarbiausia, visa apimanti Bajorų ekspedicijos vertybė. Vieną akimirką jos
gali atrodyti kaip siekis surinkti kuo daugiau duomenų
apie senovės lietuvių laidojimą vandenyje XIV a. pabaigoje–XV a., kitą akimirką jos virsta pastangomis keisti
lietuvių archeologiją, suteikiant jai daugiau dvasios ir
atsakomybės. Keisti ir keistis – Bajorų ekspedicija yra

dinamiška, mokslinių tiesų, tiriamos vietos ir pačių
ekspedicijos narių kaitą suvokianti kaip būtinybę, siekį
ir didele dalimi – prasmę.
Daugelis čia ištartų žodžių yra nugludinti, šimtą
kartų skambėję Bajoruose, tačiau Vilniuje viešai pasakyti pirmą kartą. Apie Bajorus pasakiau daug, to vis
tiek per maža! Kaip kad maža tarti padėkos žodžius
bičiuliams bendražygiams. Kartu patiriamo atradimo
ir bendravimo malonumo, besišypsančios laimės akimirkomis esate man nepaprastai brangūs, brangesni
už visus žemės turtus.

Discovering Lithuania
Archaeologist Dr Vykintas VAITKEVIČIUS talks
about the excavations of Bajorai grave complex, on
the shores of Briauniaus Lake (Elektrėnai d.), which
have been taking place there for the past nine years
(2006–2014). The goal – to answer the question of
how Lithuanians buried the dead in the 14th c., when
burial mounds were no longer built.
During the first expedition over 1000 finds were
discovered in the Bajorai grave complex, but the greatest discoveries were when the marshy shores of the
lake, often underwater, were studied. Finds from here
allow us to make the assumption that in the period of
the Grand Duchy of Lithuania the cremated dead were
not only buried on dry land, but also in the water. Such
a hypothesis was first formed by archaeologist Vytautas Urbanavičius in 1984. In 2009, Gintautas Vėlius discovered in Kernavė traces of cremated funerals in the
old riverbed of the Kernavėlė stream.

In continuing excavations at the Bajorai grave
complex, finds from even more archaic times were
discovered – a necklace of 20 blue beads, early pottery, bones untouched by fire. Their dating requires
funds.
The conclusion of the excavations of Bajorai burial ground – it is necessary to continue studying the
shores of marshes, lakes, rivers, because only here we
can discover finds of the yet-unknown wooden Lithuania, i.e. organic materials – wood, leather, bone.
The Bajorai expeditions, taking place for the last
nine years, every year bring together academic youth –
student archaeologists and their helpers, develops the
capacity and skills of researchers of Baltic culture.

Kas rytą tuo pačiu keliu į tyrimų vietą. Ž. Montvydo nuotrauka. 2013 m.
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Dainų šventės ir lietuvių tautinė tapatybė
Stanislovas JUKNEVIČIUS

Neseniai po šalį nuvilniję Dainų šventės renginiai
palengva blėsta ir slenka užmirštin, palikdami kam
džiugius, o kam ir graudžius prisiminimus. Pagrindinis
prieš Dainų švenčių organizavimą nukreiptas argumentas – tai brangus, daug pinigų ir laiko reikalaujantis,
bet jokios apčiuopiamos naudos neduodantis renginys
ar, kaip pasakė vienas ypač kritiškai nusiteikęs „Delfi“
portalo skaitytojas, „puota maro metu“. Ar tikrai taip?
Pirmiausia būtina susitarti dėl vieno dalyko. Kiekvienas renginys turi savo subjektą – kam jis yra reikalingas.
Dainų švenčių subjektas – lietuvių tauta. Todėl jei kas
mano, kad lietuvių tauta tėra anachronizmas, iš amžių
gūdumos atslenkanti ir šiuolaikinį eurointegracijos
nugludintą, nublizgintą socialinį bei politinį šalies interjerą gadinanti pamėklė, – tiems Dainų šventės nereikalingos. O su tais, kurie mano kitaip, galima diskutuoti.
Šiame straipsnyje tad ir panagrinėsime vieną, bet
svarbų Dainų švenčių aspektą – jų vaidmenį formuojantis ir skleidžiantis tautinei tapatybei.

Lietuviais esame mes gimę?
Kas yra lietuvis? Paprasčiausias ir bene dažniausias
atsakymas į šį klausimą būtų toks: lietuvis – tai žmogus,
kurio gimtoji kalba – lietuvių. Išties kalba – svarbus, bet
ne vienintelis, o gal net ne pagrindinis tautiškumo požymis. Ar galima, pavyzdžiui, laikyti lietuviais Mikalojų
Konstantiną Čiurlionį ar Oskarą Milašių, mat jų abiejų
gimtoji kalba – lenkų? Ir kaip su tomis tautomis, kurios
neturi savo kalbos, o šneka kitų, dažniausiai kaimyninių
tautų kalbomis – pavyzdžiui, šveicarai?
Kitas tapatybės dėmuo – bendra istorinė atmintis.
Kažin ar kas abejoja, jog tam tikri istoriniai įvykiai ar jų
visuma turi lemiamą reikšmę formuojantis tapatybei.
Kokia, pavyzdžiui, būtų amerikiečių tauta be Nepriklausomybės karo, prancūzų – be Didžiosios revoliucijos ar
lietuvių – be Žalgirio mūšio? Tačiau istorija tik tada tampa
svarbiu tapatybės dėmeniu, kai yra vis iš naujo gaivinama, permąstoma, išgyvenama, kai susiformuoja tam
tikros istorinių įvykių įprasminimo ir įamžinimo tradicijos.
Papročiai ir tradicijos – trečias svarbus ir dažnai
minimas tautinės tapatybės dėmuo. Vis dėlto patys
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savaime papročiai ir tradicijos negarantuoja stiprios
tautinės tapatybės. Antai sovietmečiu daugelis lietuvių
buvo įpratę pasisavinti bent nedidelę dalį jiems prieinamo valstybinio („bendraliaudinio“) turto, o visuotinės šventinės demonstracijos buvo tapusios tegul
ir nenuoširdžia, primesta, bet tradicija. Tačiau dėl to
vargu ar kas rimtai manys esą lietuviams būdinga vagiliauti ar būriais, miniomis šlaistytis po gatves, šūkaujant
sovietų valdžią šlovinančius šūkius.
Ketvirtas ir bene reikšmingiausias tautinės tapatybės dėmuo – ypatingos kolektyvinės pasąmoninės
struktūros. Jos pasireiškia tuo, kad žmogus jaučia,
mąsto, elgiasi taip, kaip būdinga tik jo tautai. Pavyzdžiui, lietuvis, pagalvojęs apie Žalgirio mūšį, patiria
pasididžiavimą, žydas, pamatęs ką nors godžiai valgant
kiaulieną, – pasišlykštėjimą ir panašiai. Tautai būdingų
ypatybių visuma sudaro tai, ką galima pavadinti tautos
siela arba, pasitelkiant romantiko Johano Gotfrydo
Herderio (Johann Gottfried Herder) terminą, tautos
dvasia. Būtina pabrėžti, kad tautos dvasia pasireiškia
tik tais atvejais, kai atitinkami jausmai patiriami ar
veiksmai atliekami nesąmoningai, kai žmogui nereikia
sąmoningai galvoti, kad jis – lietuvis (lenkas, vokietis,
rusas ar kt.) ir todėl privalo jausti, elgtis ar mąstyti taip,
o ne kitaip. Tautinio auklėjimo tikslas ir yra kuo daugiau
sąmoningų psichikos turinių paversti nesąmoningais
įgūdžiais, tai yra suformuoti tai tautai būdingas pasąmonines struktūras. Kuo daugiau žmonių ir kuo ilgesnį
laiką formuoja tautos sielą, tuo ji stipresnė. Tauta
gyvuoja tol, kol gyvuoja jos narių jauseną, mąstyseną ir
elgesį lemiančios pasąmonės struktūros, kitaip tariant,
tautos siela. Jai nykstant, telieka bendra kalba šnekančių ar bendroje teritorijoje gyvenančių žmonių grupė.

Sielos anatomija
Skirtingos psichologijos ir filosofijos mokyklos
pasąmonės struktūras ir jų vaidmenį žmonių gyvenime
supranta skirtingai. Analitinė psichologija, kurios idėjomis čia daugiausia ir remsimės, pasąmonės turiniams
apibūdinti vartoja dvi pagrindines sąvokas: komplekso
ir archetipo.

Dainų šventė
Kompleksas – tai autonomiškas, nuo sąmoningų
žmogaus pastangų nepriklausomas ar mažai priklausomas psichikos fragmentas. Dažniausiai kompleksas
yra nestandartinėje situacijoje patirto stipraus jausmo,
ar afekto, padarinys. Kaip rašo Karlas Gustavas Jungas
(Carl Gustav Jung), „kiekvienas afektas stengiasi tapti
autonominiu kompleksu ir, kur įmanoma, tempia paskui save ego“ (Юнг 2003: 326). Pavyzdžiui, kartą skendęs ir labai išsigandęs žmogus gali visą gyvenimą bijoti
maudytis, taigi turėti kompleksą vandens telkiniams.
Archetipai formuojasi daug kartų tipiškose situacijose
atliekant tuos pačius veiksmus. Jungo žodžiais tariant,
„archetipų yra tiek, kiek yra tipiškų gyvenimo situacijų.
Be galo kartodamasis patyrimas atsispaudžia psichikos
sandaroje, bet ne kaip konkretaus turinio vaizdinys, o
veikiau kaip gryna forma be turinio, sudaranti iš esmės
tik atitinkamo požiūrio ir elgesio galimybę. Jei gyvenime
atsitinka kas nors, kas atitinka archetipą, jis sužadinamas. Tada, panašiai kaip instinktyvios reakcijos atveju,
patiriama būtinybė veikti taip, o ne kitaip, ji nugali protą
ir valią arba sukelia konfliktą ir gali peraugti į patologiją,
t. y. sukelti neurozę“ (Jung 1978: 66–67). Pavyzdžiui,
žmogus, įpratęs persižegnoti prieš Nukryžiuotąjį, patirs
psichinį diskomfortą, o gali net susirgti neuroze, jei dėl
kokių nors priežasčių nebegalės to daryti.
Svarbus archetipų bruožas – tas, kad jų patyrimas
visada susijęs su jausmais. Panašiai kaip atskiro žmo-

gaus išgyventas stiprus jausmas, afektas „nusėda“
pasąmonėje ir iš ten paskui veikia žmogaus sąmonę,
taip ir daugelio žmonių išgyvenami jausmai „nusėda“
kolektyvinėje pasąmonėje ir iš ten veikia sąmonę, taip
pat ir asmeninę. Imkime pavyzdį.
Tarkim, kad kokia nors gentis laimėjo karą ir šventė
pergalę. Šventės dalyviai patyrė kad ir šiek tiek skirtingus, tačiau didele dalimi bendrus jausmus: liūdesį dėl
žuvusių draugų, prieš tai patirto nerimo, baimės prisiminimus ir pakylėtą, visa nustelbiantį džiaugsmą. Jei
šie jausmai nepalaikomi, nepuoselėjami, po kurio laiko
jie išblėsta, ir štai po kelių dešimtmečių žmonės jau
teprisimena vien patį šventės faktą, o per ją išgyventų
jausmų prisiminti nebegali. Bet jei pergalės minėjimas
ir šventimas tampa periodiškas, susidaro savotiškas
šios šventės ritualas, kuriuo kaskart vis prisimenami, iš
naujo atgaivinami ir taip palaikomi kitados patirti jausmai. Tokiu atveju atitinkamus jausmus gali patirti net ir
tie šventės dalyviai, kurie tiesiogiai anoje pergalėje gal
nė nedalyvavo. Pergalės įkvėptas pakylėtas jausmas
šitaip gyvuoja tol, kol tebėra gyvas bent vienas jį patyręs žmogus. Jei tas jausmas įvardijamas ar net suasmeninamas, kaip antai senovės graikų Nikė, jis tampa
pergalės deive – mitinio pasaulėvaizdžio dalimi.
Be mitologijos, svarbų vaidmenį formuojantis kolektyvinei pasąmonei atlieka filosofija. Ji ne tik įtraukia
žmogų ir jo gyvenimą į visuomenės, gamtos, būties

Veronika Povilionienė Dainų šventės Ansamblių vakare „Krantai Nemunėlio“. 2014 m. liepos 3 d.
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būtų žydų istorija. Nebeturėdami nei savo žemės, nei
kalbos, nei bent kiek ryškesnių socialinių ar politinių
struktūrų, o tik laikydamiesi „Įstatymo“ ir jo komentaruose įtvirtintų elgesio, mąstysenos, pasaulėjautos
normų, žydai sugebėjo ne tik išlikti nepalankiausiomis
sąlygomis, bet ir atkurti savo valstybę ir žengti Vakarų
civilizacijos avangarde. Kadangi religija – lemiama žydų
tautinės tapatybės dalis, nenuostabu, kad Izraelis –
vienintelė Vakarų šalis, kurioje religija neatskirta nuo
valstybės.
Galiausiai kolektyvinės pasąmonės formavimasis
ir raiška neįsivaizduojami be meno. Menas, pasak
Jungo, – tai plastinis archetipų įforminimas (Jung 1999:
64). Profesionalus menas atspindi konkrečios istorinės
kultūros terpėje besiformuojančius archetipus, liaudies
menas – giliausias ir gyvybingiausias kolektyvinės mąstysenos, jausenos ir elgsenos šaknis. Ypatingą reikšmę
ši kolektyvinės pasąmonės gyvavimo forma turi toms
tautoms, kurios istorijos arenoje pasirodė palyginti
vėlai ir galingesnių kaimynų yra nuolat gožiamos, –
tokia yra ir šiuolaikinė lietuvių tauta. Mes neturime
nei tokios spalvingos, neišdildomą pėdsaką Vakarų
kultūroje palikusios mitologijos kaip graikai, nei tokios
įžvalgios, iškilios filosofijos kaip kinai, nei tokios uždegančios ir grėsmingos religijos kaip žydai. Bet mes
turime liaudies meną. Liaudies mene, liaudies kultūroje
ir glūdi mūsų filosofija, mitologija, religija, iš jos geriausiai ir atsiskleidžia lietuvio pasaulėjauta ir pasaulėžiūra,
lietuvio siela.

Dainuok, širdie, gyvenimą

Dainų šventės Dainų diena „Čia – mūsų namai“.
2014 m. liepos 6 d. Keiičio Kagio nuotraukos.

struktūrą, bet ir sukuria veiksmingas kolektyvinės elgsenos schemas. Pavyzdžiui, konfucionistinė filosofija
daugiau kaip du tūkstančius metų veikė visų Kinijos
socialinių sluoksnių – pradedant valstiečiais ir baigiant
imperatoriais – gyvenimą, padėjo atlaikyti žiauriausias
istorines negandas ir taip itin stipriai paveikė kinų
tautos sielą. Neatsitiktinai pagrindinis šios filosofijos
patosas ir jėga yra ne naujovė ir originalumas, ne kas
nors stulbinamai netikėta, o visai priešingai: atidus ir
pagarbus požiūris į praeitį, tautos tradicijas, apeigas,
ritualus. Kaip sakė Konfucijus, „aš tik perduodu, aš
nieko naujo nekuriu. Tikiu senove ir ją gerbiu“ (Konfucijus 1994: 90).
Dar vienas svarbus kolektyvinės pasąmonės formavimosi veiksnys – religija. Čia bene geriausias pavyzdys
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Dainų šventė reikalinga jau vien todėl, kad tai –
šventė. Pats žodis šventė yra kilęs nuo to, kas šventa.
Jei žmogaus gyvenime nebelieka nieko šventa, jis virsta
paprasčiausiu gyvuliu, todėl visose kultūrose šventumas itin saugomas ir puoselėjimas, jam skiriamas pirmaeilis dėmesys (žr. Eliade 1961). Dabartinėje Vakarų
kultūroje tam tikrą vaidmenį tebevaidina krikščioniškos
šventės – jos palaiko ir išreiškia krikščionims būdingas
pasąmonės struktūras. Esama pagoniškų švenčių – per
jas bando prisiminti save ir nubusti kitados užmigdyta
pagoniškoji siela. Yra valstybinės šventės – jos ugdo
patriotizmą, pasiaukojimą, ištikimybę tautos sukurtai
valstybei. O Dainų šventė – tai dainuojančios tautos
šventė. Tai unikali galimybė tautos sielai prabilti ir
daina pareikšti apie save, išreikšti save, atskleisti savo
tikrąją dvasią ir taip perduoti ją ateinančioms kartoms.
Dainų šventės reikalingos dar ir todėl, kad tai – tradicinės šventės, o tradicija – pagrindinis kolektyvinę
pasąmonę formuojantis veiksnys. Būtent iš tradicijos
atsiranda tie „nesuskaičiuojami pasikartojimai“, kurie
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lemia kolektyvinio mąstymo, jausenos ir elgesio lytis.
Kadaise visas žmogaus gyvenimas vyko nuo šventės
iki šventės, buvo įprasmintas visuomenės ir gamtos
gyvenimo darnoje. Gausėjant mokslo ir technologijų
laimėjimų, žmogus ėmė jaustis nebe gamtos dalimi, o
jos viešpačiu. Tačiau atitrūkusi, atplėšta nuo maitinančių žemės syvų tautos siela ėmė vysti ir nykti. Kaip rašė
Osvaldas Špengleris (Oswald Spengler), „vietoj gyvybingos, su žeme suaugusios tautos atsiranda naujasis
klajoklis, parazitas, didmiesčio gyventojas, tuščias, praradęs tradicijas, fliuktuojančių faktų masėje paskendęs
praktiškasis žmogus...“ (Spengler 1922: 45). Tokiomis
aplinkybėmis Lietuvoje ir kitose Baltijos kraštuose
iškilusi nauja gyvybinga tradicija – įstabus dvasingumo
blyksnis pragmatizmo persmelktoje Vakarų kultūroje.
Dainų šventės repertuaro pagrindą sudaro liaudies
menas, o tai – gausiausia ir seniausia kūrybos rūšis.
Būtent liaudies kūryboje – dainose, mituose, pasakose – ir bręsta, iš jos skleidžiasi pamatiniai tautos sielą
lemiantys archetipai. Neatsitiktinai Herderis liaudies
meną laikė pagrindine tautos sielos išraiškos ir ugdymo
priemone (žr. Herder 2013).
Svarbu ir tai, kad per Dainų šventes skamba ne tik
liaudies dainos, bet ir profesionalių kompozitorių kūriniai. Populiariojoje ir mokslinėje Vakarų literatūroje
susiformavo du požiūriai į tautinės tapatybės prigimtį
ir esmę. Dalis tyrinėtojų mano, kad tautos tapatybė yra
pastovi, nekintama ir paveldima, o dalis ją suvokia kaip
„niekad nesiliaujančią, nuolat neišbaigtą ir neužbaigtą,
atvirą veiklą, kurioje mes visi, laisva valia ar aplinkybių
verčiami, dalyvaujame“ (Bauman 2001: 152). Esmiškai
prieštaravimo tarp šių požiūrių nėra: vienas iš jų pabrėžia
nekintamą tautinės tapatybės dalį, kurią kaip tik sudaro
ar bent atspindi liaudies kūryba; kitas – kintamą, laikmečio sąlygotą ir apibrėžtą, bene geriausiai išreikštą profesionaliosios kūrybos. Dainų šventė suteikia galimybę
atskleisti, paskleisti ir įvertinti, o kartais tiesiog inventorizuoti abi šias tautinės tapatybės sudedamąsias dalis.
Gėrintis liaudies paveldu ir didžiuojantis profesionalios kūrybos laimėjimais, kartais užmirštama dar viena
svarbi meno funkcija – vienijanti. Būtent vienijančią
bendro dainavimo reikšmę pabrėžė Gilbertas Kytas
Čestertonas (Gilbert Keith Chesterton) savo esė „Choras“. Dainuoti chore reiškia ne tik įsilieti į darnų balsų
bei garsų sąskambį, bet ir patirti bendrus jausmus, bendrą polėkį, dainos pasakojamą istoriją susieti su tikrove,
su filosofine būties esme (Chestertonas 1989: 83). Kai
tūkstančiai, dešimtys tūkstančių po įvairias pasaulio
šalis išsibarsčiusių lietuvių drauge užtraukia „Tautišką
giesmę“, ji tautą suvienija labiau nei šimtai projektų
socialinei atskirčiai mažinti ar integracijai stiprinti.
Taigi Dainų šventė – unikalus, iš pačių kolektyvinės
pasąmonės gelmių kylantis ir įvairiausiose geografi-

nėse bei dvasinėse platumose pasklidusius lietuvius
vienijantis reiškinys. Jei istorijos vadovėliuose kada
nors atsiras sakinys „XXXX metais įvyko paskutinė lietuvių Dainų šventė“, tai reikš, kad nebeilgai gyveno ir
paskutinė lietuvio siela. Nors teritorija gal ir tebebuvo
gyvenama lietuvių kilmės žmonių.
Santrumpos:
Bauman 2001 = Bauman, Z. The Individualized Society. Cambridge:
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Chestertonas 1989 = Čestertonas, G. K. Choras. Iš: Čestertonas, G. K.
Rinktinė. Vilnius: Mintis, 1989, p. 82–85.
Eliade 1961 = Eliade, M. The Sacred and the Profane: The Nature of
Religion. New York: Harper Torchbooks, 1961.
Herder 2013 = Herder, J. G. Volkslieder: Stimmen der Völker in Liedern.
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013 (1773).
Konfucijus 1994 = Konfucijus. Apmąstymai ir pašnekesiai. Vilnius:
Pradai, 1994.
Jung 1999 = Jung, C. G. Psichoanalizė ir filosofija. Vilnius: Pradai, 1999.
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Song Festivals and Lithuanian
National Identity
Stanislovas Juknevičius
The article distinguishes the four main aspects of
national identity: language, common historical memory, customs (traditions) and structures of specific
collective subconsciousness. The specific collective
subconsciousness structures are comprised of archetypes, which form when the same or similar actions
are performed many times and the respective emotions are experienced. The key fields for the expression and formation of stereotypes — mythology, philosophy, religion, art. Song Festivals perform a unique
role in the formation and dissemination of Lithuanian
national identity, first of all because they are traditional events, taking place periodically, in Lithuania,
and a large part of the nation’s people either participate or observe. The main part of the Song Festivals’
repertoire is made up of folk music and art, which
best reveals the contents of collective subconsciousness. And, finally, Song Festivals have become an integral part of our history; thus, losing them would mean
not only cultural, but also existential loss.
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Baltų genčių lemties judesiai
Šią vasarą Valdovų rūmų kieme jubiliejinėje Dainų šventėje vyko septynių baltų genčių – kuršių,
žemaičių, žiemgalių, sėlių, sūduvių (jotvingių), aukštaičių, lietuvių – istorinių ir archeologinių
kostiumų pristatymas, pasižymėjęs režisūrine išmone. Kelias raiškos sritis aprėpiančio meninio
vyksmo sumanytoja choreografė ir režisierė Agnija ŠEIKO atsako į Juozo ŠORIO pateiktus klausimus.

Esate modernių šiuolaikinių šokių šokėja, choreo
grafė, teatro spektaklių, šokių operų, įvairiausio
pobūdžio renginių režisierė, šokio pedagogė Klaipėdos
universiteto Choreografijos katedroje, Turku (Suomija)
meno akademijoje ir kitur, Šiuolaikinio šokio asociacijos
steigėja, rengiate šokių, judesio, tarpdisciplininių menų
projektus kone visoje Europoje, organizuojate modernių šokių festivalius („PIARTforma“), koordinuojate
kūrybinius seminarus, be to, esate scenos ir vizualiųjų
menų grupės „Žuvies akis“ Klaipėdoje pirmininkė, iš
jos išaugusios VšĮ Šokio teatro „Padi Dapi Fisch“ direktorė... Kaip ir kodėl visa ši karuselė užsisuko?

Net nustebau, kad taip išsamiai nusakėte mano
profesinę veiklą... Šokis, matyt, buvo užkoduotas
mano kraujyje, nes vos pradėjusi kalbėti pareiškiau,
kad būsiu šokėja. Žinoma, vaikystėje, kaip ir daugelį
mergaičių, mane hipnotizavo baleto grožis ir galimybė
gyventi nerealiame pasakų ir svajonių pasaulyje. Dėkui
močiutei ir mamai (viena iš jų buvo aktorė, o kita –
muzikantė), kurios mane įvesdino į knygų, meno
pasaulį. Mama, netaupydama pinigų, gana dažnai iš
Klaipėdos nuveždavo į Vilnių, į Operos ir baleto teatro
spektaklius. Būdama šešerių, pamačiau Moriso Bežaro
(Maurice Béjart) spektaklį, kuris, matyt, ir nukreipė

Baltų genčių kostiumų pristatymas Valdovų rūmų kieme. 2014 m. liepos 4 d. Keiičio Kagio nuotrauka.

20

Pažintys
mane į šiuolaikinį šokį. Tokia romantiška kelio pradžia. Net stebėdavausi, kad draugai keliauja iš vieno
būrelio į kitą, o aš kai atsistojau prie šokių mokymosi
atramos, nebenorėjau užsiimti niekuo kitu. Kaupiau
įvairią literatūrą, knygas, žurnalus, nuotraukas apie
šokį. Būdama paauglė pamačiau pirmuosius Kauno
šiuolaikinio šokio teatro „Aura“ spektaklius. Kadangi
Klaipėdoje karaliavo pramoginiai ir tautiniai šokiai,
moderniuoju šokiu ėmiau domėtis savarankiškai.
Vienu metu svarsčiau – gal šokį pasilikti kaip laisvalaikio užsiėmimą, tačiau įstojau į Klaipėdos universitetą
mokytis choreografijos. Nuo pirmojo studijų kurso
siekiau pažinti šiuolaikinio šokio subtilybes, nes tvirtai
žinojau, kad tai mano raiškos kelias. O per dešimtmetį
po studijų panirau į labai daug veiklos sričių. Tai lėmė
ir kūrybinės, ir praktinės priežastys – jei per penkerius
metus pastatysi tik vieną spektaklį, netobulėsi ir neišgyvensi... Smagu, kad esame žinomi Europoje, turime
vardą, daug teatrų ir organizacijų nori su mumis bendradarbiauti – be juodo darbo to nebūtų. Auksinių
obuolių ant lėkštės juk niekas dykai nenešioja.
Patekote į įvairialypį šiuolaikinio šokio pasaulį. Kur
semiatės įkvėpimo, į kokius reiškinius žvalgotės tarptautinėje erdvėje ir Lietuvoje, kas Jūsų guru?
Pirmiausia mane sužavėjo laisva ir labai plati šiuolaikinio šokio „veikimo zona“, ribų naikinimas ir išplėtimas. Scenoje galima reikšti stiprias ir pozityvias idėjas,
reaguoti į šiuolaikinį gyvenimą. Įkvepia judėjimo estetika, galimybė konstruoti savą šokio kalbą, ieškoti vis
naujų judesių, atspindinčių šokančiųjų idėjas ar mintis,
o ne paklusti reglamentuotai šokio leksikai ir linijoms
kaip, tarkim, balete. Šiuolaikinis (arba XX a. vidurio
modernusis) šokis visada veikė kaip viena iš pasipriešinimo politinei, visuomeninei ar socialinei sistemai,
jos antihumanistinėms niveliuojančioms apraiškoms
formų. Mane žavi ir šokio teatro priartėjimas prie dramos teatro raiškos. Nors šokio spektaklių logika šiek
tiek kitokia, man priimtinas teatro priemonių (teksto,
garso, scenografijos) panaudojimas.
Įkvėpimo dažniausiai semiuosi iš kitų meno sričių.
Kai tik galiu, lankausi šiuolaikinės ir tradicinės dailės
parodose, žiūriu filmus, einu į įvairiausios muzikos
koncertus. Tai suteikia naujų idėjų, sprendimų, padeda
rastis naujoms kūrybinės raiškos formoms. Galbūt dėl
to, kad bendradarbiauju su dailininkais, skulptoriais,
mano darbai pavadinami vizualiais, tapybiškais.
Mane žavi belgų šokis, taip pat turiu keletą mėgstamų kūrėjų Skandinavijoje. Kartais jaučiu, kad didžiulę
įtaką padarė pirmieji matyti Pinos Bauš (Pina Bausch),
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Matso Eko (Mats Ek), Anos Teresos de Kėrsmeker
(Anne Teresa De Keersmaeker) darbai (net paskutinį
šokio spektaklį kūrėme apie tai). Jie tarsi įtvirtino
mano estetikos sampratą ir nejučiomis vis išnyra kaip
judesio motyvas arba idėja. Tuomet svarbiausia nerti
gilyn ir atrasti savitą šokio raiškos kalbą.
Kaip ilgainiui išsikristalizavo Jūsų šiuolaikinių šokių
judesio estetika? Koks jos santykis su klasikine choreografija, baletu, taip pat lietuvių (ir kitų tautų) tautinių ir
folklorinių (turinčių ritualinę ir apeiginę prigimtį) šokių
tradicijomis? Šokote šiuolaikinio meno projekte pagal
lietuvių liaudies papročius ir Donato Bielkausko muziką
„Bitė lingo“ (choreografė Dovilė Binkauskaitė)...

Kadangi studijų metais (ir vaikystėje) susipažinau
su baleto, lietuvių ir kitų tautų šokio tradicijomis, jos
daro įtaką ir mano judėjimo leksikai bei estetikai. Stebėdama vėlai pradėjusius šokti šokėjus, nepatyrusius
nei baleto, nei kitų šokių mokyklų poveikio, pastebiu,
kad jie juda savitai ir įdomiai. O šiuolaikiniame šokyje
raiškos individualumas ir savitumas – didžiausi pranašumai. Kita vertus, XXI a. choreografas nebėra
judesių rodytojas. Choreografai ir šokėjai vis dažniau
kuria kartu. Ir aš iš pradžių pasirenku šokėjus vienam
ar kitam vaidmeniui, o paskui kartu improvizuodami,
diskutuodami ieškome tinkamų judesių, jungiame juos
į derinius.
Man labai artima folkloro tematika, apeigos,
ritualai – jie siejasi su šiuolaikiniu šokiu, o Dovilė Binkauskaitė įvairius ritualus interpretuoja labai netikėtai
ir drąsiai. Jos kurti šiuolaikinio meno projektai „Bitė
lingo“, „Dievų namai“ giliai analizuoja archetipinius
žmogaus pavidalus.
2012 m. „Expo“ parodoje Pietų Korėjoje šiuolaikinėmis judesio, muzikos, dailės ir kitomis raiškos priemonėmis pristatėte savąją Lietuvos viziją, taip pat archeologinius ir tautinius kostiumus. Kokie esminiai elementai
susibėgo krūvon ir įgijo apibendrinto sceninio vyksmo
pavidalą? Gal ši patirtis paskatino parengti savitą baltų
genčių archeologinių kostiumų pristatymą ir šių metų
Dainų šventėje? Kokia šio sumanymo ašis, pagrindinės
idėjos?
Man atrodo, kad šiuolaikinis menas, muzika ir šokis
gali padėti atskleisti ir baltų mitologiją, senąjį gyvenimo
būdą. Manau, kad šokis archeologiniam kostiumui įkvepia gyvybės, suteikia naują prasmę jo papuošalų simbolikai. Pietų Korėjoje šiuolaikinis šokis, muzika ir archeologinis kostiumas labai derėjo: šokėjai tarsi apsigyveno
šalia kostiumus demonstruojančių modelių, pasakojo
tikrą gyvų žmonių istoriją, atskleidė jų santykius. Taip
kostiumas iš muziejinės vertybės, nutolusios laike ir
mums lyg svetimos, tampa mūsų savastimi: suvoki, kad
ankstesniųjų amžių žmonės kaip ir mes gyveno, mylėjo,
gimdė ir mirė.
Pristatymas „Expo 2012“ parodoje buvo tarsi
nedidelė įžanga, tam tikras pasiruošimas renginiui
Valdovų rūmuose. Pamatėme, kaip šios idėjos veikia,
supratome, kad toliau jas plėtojant galima sukurti
sudėtingesnį ir įdomesnį spektaklį. Taikliai įvardijote –
„pristatėte savąją Lietuvos viziją“ – kostiumas buvo
istorijos dalis, o mano interpretacija rėmėsi žmonių
bendravimo, meilės, gyvenimo rato idėjomis – universalia kalba.
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Kurdama šį pristatymą (išties savarankišką gyvą
kūrinį su savais vidiniais dėsningumais), pristatydama
septynių baltų genčių archeologinius kostiumus (dar
ne visų – liko skalviai, prūsų gentys ir kt.), pasitelkėte
apgalvotą simbolinę kalbą ir pasiekėte įtaigų dramatizmą. Prasmingas, skausmingas ir viltingas atrodė
mūsų protėvių istorinių siluetų judėjimas tarsi griežtai
nutiestais bėgiais ir galbūt (ne)tikėti susidūrimai... Ar
plastinė kalba gali atstoti teisėtai lauktinas žinias apie
genčių istoriją, kovas, materialiąją ir dvasinę kultūrą
arba apie atkurtųjų archeologinių kostiumų audimo
technikų niuansus, apavą, galvos dangą, ginklus,
papuošalus? Girdėjosi skeptikų balsų, esą baltų genčių
kostiumai, jų savitumas liko nepristatyti, nes neva juos
nustelbė nuostata „daryti menus“?
Iš tiesų visai kūrybinei grupei buvo daug svarbiau
sukurti savarankišką meno kūrinį su savita simbolika ir
mūsų istorinės patirties interpretacija. Tegul nepyksta
skeptikai, kad nepateikėme enciklopedinės informaci-

jos. Lietuvos liaudies kultūros centras organizuoja kostiumo pristatymus (kai kuriuos ir man teko kuruoti),
kuriuose detaliai aptariami audiniai, jų audimo būdai,
papuošalai, kostiumų dėvėjimo ypatumai. Tačiau pristatymo Valdovų rūmuose tikslas buvo kitas. Net ir be
menų didelei žmonių auditorijai būtų buvę sudėtinga
iš arti parodyti audinius ir papuošalus. O mums labiau
rūpėjo sukurti istoriją, tuos kostiumus „apgyvendinti“
meninėje aplinkoje, pabandyti sujungti du skirtingus
pasaulius – materialųjį ir dvasinį. Svarbiausia buvo vertikalioji ašis, aplink ją sukome apeiginį spektaklio ratą.
Ieškojome informacijos apie kiekvienos genties gyvenimo būdo ypatumus ir stengėme į juos atsižvelgti:
jais rėmiausi kurdama renginio dramaturgiją, dailininkas Artūras Šimonis – scenografiją, kompozitorius
Antanas Jasenka – muziką. Pavyzdžiui, kuršiai turėjo
savitą metinį kalendorių, gyveno prie jūros, todėl
kuršių scenos dramaturgijai vystyti buvo pasitelktas
laukimo motyvas, žibintai ir apeiginiai ratai. Žiemgaliai
pirmieji pradėjo prekiauti, todėl šokėjai tapo „aitva-
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Originalaus spektaklio pasisekimą turbūt daugiausia
lėmė Jūsų pasirinkta, regis, jau ilgokai gludinama strategija – šokio kompozicijas papildote originalia muzika,
skulptūrinėmis instaliacijomis ir vaizdo projekcijomis.
Kaip pavyko suburti, iš šalies atrodo, itin darnią šio
renginio komandą? Kas akcentuota, užsakant būsimojo
renginio muzikos, dailės, vaizdo projekcijų raiškos sudedamąsias dalis?
Jau mano ankstesniuose mažesnio formato darbuose muzika, scenografija, vaizdo projekcijos tapo
šokiui lygiaverčiais spektaklių segmentais. Man pasisekė, savo kūrybiniame kelyje sutikau daug talentingų
žmonių. Viešų reginių strategija būtinai pasitelkti
vaizdo projekcijas, net jei jos neturi nieko bendro su
veiksmu arba tik jį iliustruoja, man nėra labai patraukli, tačiau Valdovų rūmuose norėjosi sukurti skirtingų
dimensijų spektaklį. Su komandos nariais esame dirbę
jau ne vieną kartą, todėl vieni kitais visiškai pasitikėjome. Praleidome labai daug laiko kartu, kol suradome
vieną bendrą dramaturgiją. Kadangi buvau gerai susipažinusi su Artūro Šimonio kūryba, žinojau, kad jis
domisi baltų kultūra, ženklais ir simbolių interpretacijomis, net neabejojau, kad scenografiją šiam spektakliui turi kurti būtent jis. Antanas Jasenka naudojosi
baltiškomis dermėmis, tačiau kūrė visiškai savitą,
originalią muziką, to ir buvo siekta – į archeologinę
baltų atmintį, istoriją, materialiąją bei dvasinę kultūrą
pažvelgti iš šiuolaikinių žmonių pozicijų. Ir vaizdo projekcijose talentingas jaunas videomenininkas Rimas
Sakalauskas labai specifiškai, jautriai perteikė daugeliui atpažįstamus simbolinius ženklus.
Koks buvo kūrybinio proceso mikroklimatas, kas
jam turėjo įtakos, kuo prie jo gerinimo (ar bloginimo?)
prisidėjo užsakovai – Dainų šventės rengimo grupė, Lietuvos liaudies kultūros centro vadovybė ir specialistai?

rais“, kurie atneša arba išneša iš namų daiktus, šiuo
atveju – simbolines „verbas“. Sėlius lydėjo medaus ir
korio simboliai, todėl bičiulystė, meilė tapo pagrindine
tema, atskleidžiančia jų gyvenseną. Kiekviena gentis
turėjo savąjį atpažinimo kodą, šokėjai tapo tarsi dvasinio pasaulio atstovais, apibendrinimu, o šokėjų solistų
pora – jungiamąja grandimi. Jie pasakojo dviejų žmonių gyvenimo istoriją. Muzika viską sujungė į metų
laikų ratą. Mums tarsi iš aukštybių atsivėrusiu būdu
parodėme septynias gentis – tiek, kiek atkurta kostiumų.
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Būti tokios didelės mašinos kaip Dainų šventė
dalimi nėra lengva. Bet kažin ar tokį renginį būtų įmanoma pristatyti ne Dainų šventės metu? Džiaugiuosi,
kad pavyko suburti labai darbingą ir iniciatyvią kūrybinę komandą, taip pat pakviesti geriausius šokėjus,
solistus, muzikantus, chorą, aktorių Vaidotą Martinaitį. Be natūraliai apėmusios euforijos, atsiradus
galimybei kurti tokį didelį renginį, buvo ir nerimo, nes
tokios formos renginys į Dainų šventę įsiterpė pirmą
kartą (tarkim, Ansamblių vakaras ar Šokių diena turi
jau senokai nusistovėjusią formą, visi žino, ko tikėtis).
Kaip ir visuose tokio didelio masto renginiuose, kilo
tam tikrų organizacinių ir techninių problemų, tačiau
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jos buvo sprendžiamos. LLKC vadovybė kūrybinei
grupei suteikė daug laisvės, pasitikėjo mūsų meniniais
sumanymais, o tai suteikė daug erdvės ir galimybę
atrasti geriausius sprendimus.
Domitės ir videomenu, filmuojate, ant įvairių uostamiesčio objektų pristatėte instaliacijas apie išnaikintas Klaipėdos vietas, namus vaiduoklius, neatstatytą
Šv. Jono bažnyčią – kartu su bendraminčiais siekiate
gaivinti daugiatautės Klaipėdos dvasią. O 2012 m. vasarą
miesto svečiams surengėte ekskursiją, kurioje Klaipėdos istoriją pasakojote šokiais. Ar domitės ir giminės,
šeimos šaknimis (sakėte, kad turite giminių Ukrainoje ir
kitur)? Papasakokite apie savo tėvus, senelius, jų įtaką
atrandant svarbiausias gyvenimo vertybes.
Esu sukūrusi keletą šokio filmų Olandijoje ir Lietuvoje. Ši sritis mane labai domina kaip dar viena šokio
raiškos galimybė. Greitai kartu su režisiere Rugile
Barzdžiukaite važiuosime į Turku meno akademiją
vesti seminaro apie videošokį. Džiaugiuosi, kad tokie
seminarai skatina giliau panirti į dominančią sritį.
Projektas apie išnykusias Klaipėdos istorines vietas
šiuo metu kaip tik kuriamas. Man svarbu, kad miestas,
kuriame gyvenu, neprarastų savito veido ir atsibustų

iš letargo miego, nes per ilgai ta būsena užtruko. Kurdama šį projektą, susipažinau su archeologe Raimonda
Nabažaite, kuri kaip tik šiuo metu renka medžiagą apie
migruojančias Klaipėdos bažnyčias. Tai labai įdomi
urbanistinės ir sakralinės miesto istorijos dalis. Idėja
sukurti šokio ekskursijas kilo užsimanius svečiams parodyti miesto savitumą, o klaipėdiečiams sugrąžinti norą
pasivaikščioti senojo miesto gatvėmis. Taip, galima
sakyti, aš ieškau ir savųjų šaknų, tapatumo ir atsakymų į
klausimą, kas gi aš esu. Mano tėvas – tikras ukrainietis,
senelis karininkas kurį laiką gyveno Klaipėdoje. Kai man
buvo treji metai, seneliai grįžo į Ukrainą, jų bute buvo
paruoštas kambarys „s pianinom vnučke“. Tačiau seneliams išėjus anapus ryšys su gimine nutrūko. Visada
jaučiu, kad viena mano dalis yra kitur, taip pat visada
didžiavausi savo lietuviškumu, o Atgimimo laikais net
gėdijausi savo nelietuviškos pavardės.
Mano močiutės gyvenimo istorija labai sudėtinga,
tačiau be galo įdomi. Močiutė Veronika kurį laiką
vaidino Juozo Miltinio teatro studijoje Panevėžyje.
Tad teatras buvo neatsiejama mano vaikystės dalis.
Mama – muzikantė, dirbo tuometiniuose Klaipėdos
kultūros rūmuose, kur buvo įsikūrę ir dramos, ir operos teatrai. Todėl niekada į galvą nešovė mintis studijuoti mediciną ar teisę. Buvo labai natūralu, kad tęsiu
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meninį šeimos kelią. Esu labai dėkinga šeimos moterims (augau su mama ir močiute),
kad jos buvo tokios savitos, nebijojo būti
kitokios, nei reikalavo to meto aplinka ir
visuomenė. Joms ypač svarbios buvo kelionės, menas, bendravimas, laisvė. Tai ir suformavo mane kaip asmenybę.
Neseniai Klaipėdoje įvyko menų sintezės
spektaklio su kameriniu orkestru premjera,
kurią rengiant Jūs dalyvavote kaip choreografė. Trumpai pristatykite šio darbo iššūkius
ir patirtį. Kokie tolesni Jūsų kūrybiniai planai?
Su Klaipėdos kameriniu orkestru rugsėjo
viduryje atkūrėme mano spektaklį „Paikos
mergaitės maldos“, kurtą su dailininku
Artūru Šimoniu, šokėjomis Beata Molyte
ir Aušra Krasauskaite. Gijos Kančelio (Giya
Kancheli) muzika pripildė šį spektaklį visiškai
naujų spalvų, jautrumo ir gylio. Gyva muzika
spektaklį dažniausiai perkelia į kitą lygmenį.
Antrojoje jo dalyje „Kambariai. Istorijos be
pabaigos“ dalyvauja septyni šokėjai. Tai
daugiau eksperimentinis darbas, labai performatyvus – žiūrovams tarsi atskleidžiamas
kasdienis šokėjų gyvenimas, šįkart savaip
interpretuojame mums didžiausią įtaką
padariusių choreografų darbus. Pabaiga –
pabaigos nėra, spektaklis tarsi neįvyksta,
šokėjai lieka vieni su niekur nedingusiais
kompleksais ir laukimu. Bendradarbiavimas
su kitais menininkais labai dažnai priverčia
išeiti iš savosios komforto zonos.
Kūrybinių planų turiu daug – tai spektaklis vaikams Klaipėdos dramos teatre, šokio
spektaklis Prahoje, taip pat numatome toliau
kurti šokio teatro „Padi dapi fish“ spektaklius. Pavyzdžiui, kolega Petras Lisauskas
repetuoja įdomų darbą apie moteris, aktores ir šokėjas, kurioms jau „per trisdešimt“.
Kadangi amžius jau leidžia, būsimame spektaklyje ketinu dalyvauti kaip šokėja ir aktorė.
Taip pat, žinau, bus ir visos teatro programos
kuravimo darbų. Bandau įsivaizduoti ateities
kontūrus – manau, kad svarbu aiškiai susidėlioti prioritetus, nesiblaškyti ir intensyviai
dirbti.

26

Pažintys

Baltų genčių kostiumų pristatyme šoko Petras Lisauskas, Aušra Krasauskaitė, Darius Berulis, Marius Pinigis, Miglė Praniauskaitė,
Mantas Stabačinskas, Auksė Mikalajūnaitė, Konrad Szymanski, Laura Geraščenko, Mantas Černeckas, Urtė Bareišytė.
Artūro Moisiejenkos nuotraukos.

Movement of the Destiny
of the Baltic Tribes
This summer, during the Song Festival, the Palace
of the Grand Dukes of Lithuania hosted a presentation of the reconstructed archaeological costumes of
seven Baltic tribes – Curonians, Samogitians, Semigallians, Selonians, Sudovians (Yotvingians), Aukštaičiai
(highlanders) and Lithuanians. The performancepresentation was interesting from a directorial viewpoint and exceptional in its imaginativeness; the initiator, a choreographer and director from Klaipėda,
Agnija ŠEIKO, answers questions submitted by Juozas
ŠORYS. In 2012, at the Expo Fair in South Korea, with
modern movement, music, art and visual technology
tools, A. Šeiko’s unique aesthetic vision of Lithuania

was presented, prepared together with like-minded
individuals – the national and archaeological costumes of several Baltic tribes were demonstrated.
During the Song Festival this event took place at the
Palace of the Grand Dukes of Lithuania, together with
composer Antanas Jasenka, artist Artūras Šimonius
and author of the video projections, Rimas Sakalauskas; the goal was to create “an independent work of
art with distinctive symbolism and interpretations
of the Baltic historical experience.” According to
A. Šeiko, the Baltic tribes had their own identification
codes, while the dancers were the voice of their spiritual world.
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Odė saulelei
Petras BIELSKIS

Vėliava, nors ir graži, reikšminga, kol guli dailiai
sulankstyta, yra tik audeklas, medžiaga. Tam, kad ji
įgytų galios, reikia stiprių rankų jai pakelti, ji turi prisipildyti vėjo, kad vestų paskui save žmones, greta dar
turi būti šauklys. Idėja, veiksmas, dvasinė energija.
Daug didelių ir gražių gyvenimų seniai yra tapę
vėliavomis, bet, deja, nėra stiprių rankų joms pakelti.
Ir guli jos foliantuose, kultūros archyvuose, laukia
savo laiko, laukia savo žmogaus, savo idėjos brolio ar
vėliavnešio. Deja, deja, patyliukais praėjo Maironio laikas, Balio Sruogos, Vinco Mykolaičio-Putino, Vydūno...
Net pirmo lietuviško vaidinimo ar spaudos iškovojimo

šimtmečiai. O tie gyvenimai, tie įvykiai juk yra tikros
mūsų dvasios vėliavos.
Laimei, kažkam pakako išminties ir tautinės savimonės, gal valios, kad būtų deramai prisimintas mus
lietuviško rašto išmokęs vyskupas Motiejus Valančius
ir visą spaudos draudimo laikotarpį slaptą klojimo
teatrą Naujikuose išlaikęs kunigas Jonas Katelė. Tai jis
neduodavo išrišimo, jei tikintysis nemokėdavo lietuviškai skaityti. Lietuvybės negerbimas, jo akimis, tada
buvo didelė nuodėmė. Žinome, kas pakėlė tas vėliavas – mūsų laikų šviesūs vyskupai Antanas Vaičius ir
Jonas Kauneckas. Žinome, ir reikia žinoti.

Dainų šventės Teatro dienos „Dyvų dyvai“ akimirkos. Dalyvavo 70 mėgėjų teatrų, 1200 vaidintojų. 2014 m. liepos 5 d.
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Šiuos metus nušvietė Kristijono Donelaičio gyvenimas.
Kažin kaip atsitiko, kad ilgus metus net nenutuokėme apie Donelaičio teatralumą, užtrynėme jo
vitališką būrišką pasaulį hegzametro ritmika. Pirmas
Donelaičio kūrybos vaidulus, vaizbūnus, vaiduoklius,
vaidilas pamatė režisierius Mamertas Karklelis, dar
1978 metais įvedęs Donelaičio „Metus“ į Klaipėdos
dramos teatrą. Režisierius Eimuntas Nekrošius grįžta
prie Donelaičio jau laisvės metais („Pradžia. K. Donelaitis. Metai“, 2003), smarkiai pasikeitus teatro kalbai.
Jo spektaklis sudarytas ne iš literatūrinio hegzametro,
o iš vyksmo hegzametro. Atkuriamas Donelaičio vidinis dramatizmas: vilkai arba gaivališkas žmogaus bėgimas nuo mirties, pati mirtis. Ilgai, labai ilgai žmonės
be žodžių skaldo balanas, skaičiuoja, skirsto, rūšiuoja,
riša į ryšelius – čia vaidina net skeliamo medžio šnarėjimas. Apstoję būriu didžiulį, sunkia staltiese uždengtą
stalą, kažkokiu būdu ima į jį tas balanas statmenai
smaigstyti. Stalas pasišiaušia, pasidaro toks reikšmingas. Ir kažkas už kraštų ima traukti staltiesę. Balanos
iššoka, spragsi, griūva ir krinta ant žemės. Ir lieka tik
šviesi dėmė, skiedrynas. Toks žmogaus gyvenimas.
E. Nekrošius sako: „Balanos. Va, ten gražu. Ten puiki
scena.“ Visiškai naujas raktas į Donelaitį.
Naujai, pasinaudojant etnokultūrine patirtimi,
Donelaičio „Metus“ sudainavo, sugiedojo, sužaidė
Klaipėdos kultūros centras. Profesorė Dalia Kiseliūnaitė surinko didžiulį, įvairialypį tiek patirtimi, tiek
amžiumi teatrą, šeimas, muzikantus, dainininkus ir
iškėlė Mažosios Lietuvos giesmes, Donelaičio išra-

šytus tipažus, atkūrė papročius ir apeigas, to krašto
vaikų folklorą. Čia greta muzikos, šokio ir žaismės
išsaugota ir literatūra.
Prie Kauno pilies ne pirmą sykį kultūros adoraciją
surengia režisierius Vytautas Rumšas. Čia šią vasarą
suvaidinta Eugenijaus Remigijaus Baltrušaičio poetinė
drama „Donelaitis“.
Bet didžiausias kultūros stebuklas įvyko šią vasarą
Vilniuje. Dainų šventė išsiplėtė ir „Vilniaus miestą
sujudino“ vaidinimai. Mintis parodyti viską, ką turime,
vedė į chaosą. Aktorius ir teatro pedagogas Valentinas
Masalskis pasiūlė vienijančią Donelaičio temą. Lengva
pasakyti, idėjai reikia bendro sprendimo... Gabus žmogus todėl ir gabus, kad jam reikiamu metu nušvinta
Dievo malonė. Sumanyta paimti ne visą kūrinį, bet
visumą išreikšti per kurią vieną „Metų“ dalį.
Per metaforą arba ženklų kalbą ateina tiesa ir
tikėjimas. Gyvenimiškoji patirtis teikia ženklų formas.
Vyriausiasis renginio režisierius pasiūlo vienijančią
ašį – vienijantys teatrinės raiškos orientyrai – popierius, pieno bidonėliai, lagaminai.
Iškyla pavojus, o gal galimybė suartėti su performanso poetika – šokiruoti, kurti įvykį, provokuoti tame
įvykyje dalyvauti žiūrovus. Deja, tai neįvyko. Suskirstyti
į atskiras vaidinimo aikšteles, savaip interpretuodami
duotybes – bidonėliai, popierius ar lagaminai – visi teatrai reiškėsi individualiai, bet stilistiškai vieningai.
„Kubo“ teatras iš Kauno (rež. Tomas Erbrėderis,
Jolanta Bernotienė) greta metaforos gabiai improvizavo vyksmą: tai lagaminas neatsidaro, tai galvos negali
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ištraukti, rankos ar kojos plevėsuodamos aukštyn reiškia augimą, o kas nors staigiu judesiu pavaizduoja pjūtį.
Jie tarsi dirba darbą, dalyvauja, verčiami aplinkybių.
Mažeikių teatras (rež. Airida Lementauskienė)
atkūrė Kūčių vakarą su apeigomis, ritualais ir popierine
vakariene. Skapiškėnai (rež. Vita Vadoklytė) – Velykų
ritualus ir popierines vaišes. Raseiniškiai hegzametrą
repavo, buvo daug judesio ir žaismės.
Rokiškio teatro režisierius Eligijus Daugnora taip
nusakė po visą Lietuvą važinėjusio V. Masalskio skatintus kūrybinius ieškojimus:
„Statant „Pavasario linksmybes“ svarbiausia buvo
išsiaiškinti spektaklio konfliktą, nes inscenizacija nelabai teikė jam medžiagos. Nuspręsta remtis vyriško ir
moteriško prado priešprieša, konfliktu tarp racionalaus vyriško ir iracionalaus raganiško moteriško prado.
Kompozicija prasidėjo nuo to, kad Žmogus, mušdamas bidonais ritmą (įvairių ritmų mušimas tęsėsi visą
laiką), sukviečia moteris. Jos suka ratus, šaukdamos
saulę ir pavasarį. Paskui įridena, įstumia vyrus, žaisdamos bando suteikti jiems (nejudriems kaip statulos)
pavidalus, kelios pavėlavusios atjoja vyrams ant kuprų,
paskui, sustūmusios į rato centrą, užmauna jiems ant
galvų popierinius maišus, o pačios pasislepia už žiūrovų
nugarų. Vyrai maišuose prasikrapšto akis ir burnas (pasidaro tarsi Užgavėnių kaukės), paskui juos nusiima ir,
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sugniaužę į gniūžtes, sviedžia moterų link. Moterys per
žiūrovų galvas įtraukia vyrus į dialogą: vieni iš kitų šaiposi, pajuokia, linksminasi, bet vieni kitų negali nugalėti.
Vyrai, susirinkę į būrį, juokaudami aptaria pirmuosius pavasario gamtos bruzdėjimus. Į jų šneką jau rimtai pabando įsiterpti moteris. Vėl per žiūrovų galvas
įsiplieskia apsišaudymas frazėmis, bet moterys jau
rimtai nusiteikusios, o vyrai toliau šaiposi. Neiškenčia
ir vienas iš vyrų ir nusprendžia visus pamokyti („Tu,
niekings žmogau, mokinkis čia pasikakint...“). Per jo
monologą visi sueina į krūvą (moterys grįžta į vaidinimo aikštelę). Pamokslininkas nutildomas. Prasideda
trijų moterų grupių „apsišaudymas“ – dvi grupės apie
gyvenimą kalba rimčiau, poetiškiau, o viena kiečiau,
viską paversdama niekais. Prie trijų moterų grupių
pamažu prisideda vyrai, ir viskas perauga į chorą, kur
deklamuoja tai grupės, tai visi kartu. Švenčiamos Velykos, vyrai ant rankų supa ir mėto moteris.
Chorui bebaigiant į centrą išlenda Slunkius ir pradeda skųstis, koks sunkus tas pavasaris, nes reikia
dirbti. Prieš jį vėl visi susivienija ir, Pričkui (tai tas
mušantis ritmą Žmogus, bet dabar jau pasilypėjęs ant
kojūkų – dviejų didelių bidonų) pradėjus smerkiančią
kalbą, trepsėdami kojomis, daužydami bidonus, bidonėlius ir kitaip keldami triukšmą gainioja Slunkių, kol
visai išvaro.

Dainų šventė
Visi džiaugiasi pavasariu, kelios moterys užšoka
vyrams ant kuprų ir visi krūva išsinešdina švęsti pavasario.
Toks trumpas vyksmas. Man pačiam buvo įdomūs
tie skirtingų grupių apsišaudymai-chorai. Apskritai
didžioji dalis teatrų vaidindami Donelaitį gavo nemažai nemokamų giedojimo ir ritmikos pamokų, kurios
pravers ir ateityje. Gražus buvo tas Pričkaus vaikščiojimas ant bidonų kojūkų-koturnų, kai iškyla virš visų
ir dar juda, o einant bidonai trinksi į pagrindą. Gera
pamoka buvo ir vaidinimas natūralioje aplinkoje. Kai
rudenį per apžiūras vaidinome scenoje, tai įdomesni
atrodė vieni kolektyvai, o išėjus į lauką, neretai visai
kiti. Mūsų vaidinimas gal ne toks įspūdingas atrodė
scenoj, bet gražus lauke...“
Gedimino pilies prieigoje, Katedros aikštėje – visur
per vaidinimus veikė varnomis aprengti personažai.
Labai funkcionalūs, daugiaplaniai veikėjai: jie atliko
koordinatorių, režisierių, atskirų renginių vedėjų vaid
menį, diktavo visos aikštės vaidinimų ritmą ir tempą.
V. Masalskis juokavo, kad tai Donelaičio varnos, nes
jos gyvena kelis šimtus metų ir vienintelės gali jį prisiminti. Ir dar V. Masalskis pasakė, bet tikriausia jau
nejuokaudamas: „Nežinau, kas yra mėgėjas ir kas ne.
Visi lygūs. Visi profesionalai.“
Kažin. Yra Veronikos Povilionienės ir Violetos Urmanavičiūtės dainavimo kultūra. Abi yra pasaulinio lygio,
neginčytina vertybė, bet viena priklauso tautodailei, o
antroji – dailei. Skirtingos balso technikos. Ir, neduok
Dieve, Veronika perimtų Violetos repertuarą ar atvirkščiai. Kiekvienas didelis savo vietoje, savo ribose.

Klausydamasis finalinės kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės odės „Saulelei“ negalėjai atsidžiaugti muzikiniu originalumu, bet svarbiausia, kad tokia gausybė
jaunų žmonių pašaukta į teatrą. Jie sugrįš į savas lizdavietes, sugrįš į Lietuvą ir odės giedojimas tęsis ten.
Tada supranti, kaip svarbu, kad Valentinas Masalskis
laiku ir talentingai pakėlė mūsų Donelaičio vėliavą.

Ode to the Sun
Petras BIELSKIS
This year was illuminated by the 300th anniversary
of Kristijonas Donalaitis, forefather of Lithuanian literature. Mamertas Karklelis, in 1978 in Klaipėda, was
the first to direct a play based on the work of Donelaitis. Director Eimuntas Nekrošius came back to
Donelaitis during the Lithuania’s independent years
(Pradžia, K. Donelaitis. Metai, 2003), when the language of theatre had changed dramatically. This year,
making use of ethno-cultural experience, Klaipėda’s
cultural centre sang and interpreted Donelaitis’ Metai
(dir. Dalia Kiseliūnaitė). But the greatest cultural miracle took place this year in Vilnius. On the Theatre Day
of the Song Festival, actor and theatre pedagogue
Valentinas Masalskis proposed the unifying topic of
Donelaitis and amateur theatres from across Lithuania each acted out one part of the poem.

Klaipėdos kultūros centro „Metai“. Vadovė prof. Dalia Kiseliūnaitė. Artūro Moisiejenkos nuotraukos.
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Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“:
pirmosios dvylika eilučių
Dainius RAZAUSKAS

Lietuvių valstiečių namai. Leidėjas – Roberto Šmito knygynas, Klaipėda. 1905 m.

Lietuvių tautosakos, o kartu ir mitologijos atspindžius Donelaičio „Metuose“, be vienos kitos pastabos
įvairių autorių darbuose, nuosekliau yra nagrinėję bent
trys žymūs lietuvių tautosakininkai: Zenonas Slaviūnas1, Ambraziejus Jonynas2 ir Stasys Skrodenis3.
Vis dėlto ne viskas pastebėta – pasirodo, dar yra ką
šiuo atžvilgiu pridurti net pirmosiose vos dvylikoje eilučių, kurios čia ir tebus gvildenamos.4

1. Slaviūnas 2007: 248–271, žr. 416.
2. Jonynas 1984: 277–289.
3. Skrodenis 2010: 75–82.
4. Donelaitis toliau visur cituojamas iš leidinio Donelaitis 1994, nurodant atitinkamos „Metų“ dalies eilutes ir, kai lyginama su kuria nors
pasakėčia, – jos pavadinimą ir eilutes.
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§1. Saulė budintoja
1.1–12: Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikyt.

Dainius RAZAUSKAS. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: pirmosios dvylika eilučių

1.19–20: Bet ir bitins jau šeimyną savo pabudyt
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užmiršo.
Ir dar, grįžtant prie pirmosios „Metų“ eilutės, pasakėčioje „Pasaka apie šūdvabalį“ 6–7:
...Nės darželiai visi ir visos pūstos vietelės
Judinos iš kapinių, saulelei budinant svietą.
Henrikas Zabulis, Dalia Dilytė pirmąsias dvi
„Metų“ eilutes gretina su Vergilijaus „Georgikomis“
(IV.51–52): Quod superest, ubi pulsam hiemem Sol aureus egit / Sub terras coelumque aestiva luce reclusit
„Kai tik po žemėm giliai auksinė saulė nuvaro / Žiemą ir spinduliais šviesiais nugiedrina dangų...“5 Antikos klasikų įtakos Donelaičiui neįmanoma paneigti,
bet nereikia jos ir pervertinti. Ne mažiau reikšmingą
„Metų“ šaltinį, esmiškai pagrindą, sudaro būtent lietuviška mitinė tradicija – mitiškumą suprantant ne kaip
kokią nors vadovėlinę „mitologiją“, sudarytą iš aiškių
siužetų, kuriuose dalyvauja baigtinis skaičius ryškių
dieviškų personažų, o kaip pamatinį mitinį pasaulėvaizdį, patį mitinį mąstymą, – mąstymą ne abstrakčiomis sąvokomis, dažnai dirbtinėmis ir kitakalbėmis, o
pirmapradžiais, prigimtiniais (archetipiniais) mitiniais
vaizdiniais. Šiuo atžvilgiu ir Donelaičio sekimą antikos
klasikais reiktų suprasti ne kaip bandymą šlietis prie
„aukštesnės“ Vakarų kultūros šaknų, o visai priešingai – kaip itin reikšmingą užmojį tradiciniam lietuviškam pasaulėvaizdžiui suteikti „klasikinę formą“ ir taip
pagaliau įtraukti jį į tuometės, esmiškai nelietuviškos,
aukštosios kultūros apyvartą.
Šiaip ar taip, Vergilijus nė žodžiu neužsimena apie
budinančią saulę, kokią matome pirmojoje Donelaičio
„Metų“ eilutėje. O būtent tautosakoje ir mitologijoje tokia Saulės veikla yra gerai žinoma ir nesunkiai paaiškinama, ir ypač lietuvių tautosakoje bei mitologijoje, kur
Saulė, kaip pamatysime, net įgyja atitinkamą epitetą.
Kai kurie gyvūnai žiemą tikrai miega, tad pavasarį,
vadinasi, keliasi iš miego – nubunda tiesiogine, pažodine prasme. Antai meška. Liudvikas Adomas Jucevičius
XIX a. pirmojoje pusėje apie Apreiškimo Marijai šventę
(„Blovieščių“) rašo: „Ta diena yra Lietuvoje ir Žemaičiuose visuotinio džiaugsmo diena. Nuo tos dienos prasideda mūsų krašte pavasaris; meška pakyla iš žiemos
migio“6 ir t. t. Sakoma, rudenį užmiega ir gyvatės, kurios irgi tad pavasarį nubunda. Pasak Marijos Gimbutie5. Vergilijus 1971: 115; Dilytė 2005: 190.
6. Jucevičius 1959: 455.

nės, gyvatės nubudimas susijęs su visos „gamtos pabudimu“, o tradicijos nustatyta diena (Krikštai), kai gyvatė
nubundanti, „simboliškai išreiškė gamtos pabudimą“7.
Kaip matyti, „Metuose“ iš žiemos miego budina savo
šeimyną ir bitinas – negana to, Zenonas Slaviūnas čia
dargi įžvelgė užuominą į tradicinę lietuvių sutartinę
„Bitins sodų praskrisdamas“, kurioje bitinas ragina bites
keltis ir imtis darbo: nešti medų, siūti korius8. Slaviūnui,
jo neminėdamas, pritarė Ambraziejus Jonynas: „Tautosakiniai vaizdai iškyla ne vienoje K. Donelaičio kūrinių
vietoje. Aprašydamas pavasarinį gamtos atbudimą, visų
gyvių pavasario triūsą, poetas Metų pradžioje pasakoja,
kaip bitinas kelia savo šeimyną dirbti [...]. Lietuvių liaudies šakotinėse dainose bitinas apdainuojamas ne taip
jau retai. Jis gretinamas su broliu ir šeimyna.“9
Ne išimtis ir tradicinio pasaulio žmogus, žemdirbys.
Rusų etnologės Tatjanos Agapkinos žodžiais: „Tai, kas
nutikdavo žmogui pavasarį, plačiausia prasme irgi galima apibūdinti kaip p r a b u d i m ą, gyvybinės veiklos
suaktyvėjimą.“10
Užtat suprantama, kad šį visuotinį „prabudimą“ rituale galėjo išreikšti atitinkamo apeigų personažo budinimas ir nubudimas. Plačiai Europoje paplitusiose
pavasario apeigose (Gegužinėse) inscenizuota situacija, kai vienas veikėjas (paprastai vaikinas) apsimeta
miegąs, o kitas (mergina) prisiartina prie jo ir (bučiniu
ar kitaip) jį pabudina; Džeimso Džordžo Frezerio manymu, „miegančiojo budinimas šiose apeigose tikėtinai
reiškia augmenijos prisikėlimą pavasarį. Tačiau nustatyti, ką atitinka vaidmenys, kuriuos atlieka miegantis
jaunikis ir jį iš miego budinanti mergina, nėra visai paprasta. Gal miegantysis – tai belapis miškas ar plika
žemė žiemą? O jį n u b u d i n a n t i mergina – šviežia
žaluma ar švelni pavasario s a u l ė?“11. Kas gi kitas
nei Saulė išties gali būti geresnis pretendentas į „svieto
budintojos“ vaidmenį?
Tai aiškiai patvirtina Viliaus Kalvaičio – irgi Rytprūsiuose, Donelaičio krašte – užrašyta minklė: Kas
yra sylingiausia b u d i n t o j a? – Saulutė!12
O jei taip, tai gal prisimintina čia XVI a. antrojoje
pusėje Jono Lasickio paminėtoji – remiantis matininko Jokūbo Laskausko Žemaitijoje, vėlgi tad Rytprūsių
7. Gimbutienė 2002: 32, 33.
8. Slaviūnas 2007: 259; žr. SlS I: 534–535, Nr. 313, plg. 537–540,
Nr. 315–319.
9. Jonynas 1984: 278; nurodomos tos pat ką tik minėtos sutartinės.
10. Агапкина 1996: 217. Visi išretinimai, jei nenurodyta kitaip, – mano,
D. R.
11. Frazer 1995: 132–133.
12. LTs V: 661, Nr. 7556; KlvTK: dviii, Nr. 114.
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kaimynystėje, surinktais duomenimis – deivė Budintoja: Budintaia, hominem dormientem excitat „Budintoja
pažadina miegantį žmogų“13. Tiesa, XVII a. pabaigoje
Matas Pretorijus („Prūsijos įdomybės“ IV.9.24) jau kalba apie vyriškosios lyties Budintoją, ar Budintojį: Budentoiis, ein Wach Gott, ist eigentlich der Auffwäcker
„Budintojis, budravimo dievas, esmiškai žadintojas“14.
Bet pakitusi lytis gali tebūti pirminės Lasickio žinios
klaidinga interpretacija.
Šį klausimą yra trumpai aptaręs Valteris Jaskevičius,
tiesa, neatsižvelgdamas į Saulės kandidatūrą: „Budintaia tėra lietuvių literatūrinės kalbos mot. g. daiktavardžio bùdintoja ‘kas budina iš miego’ < bùdinti, bùdina,
bùdino ‘žadinti, kelti iš miego’ žemaitiškoji lytis. Gali
būti turima omeny valstiečių šeimynos močiutė, kurios pareiga, pasak Mežinskio, buvo iš ryto žmones
budinti. Tačiau Laskauskas tiesiogiai su valstiečių buitimi turėjo nedaug bendro. Logiškiau tad būtų tarti,
kad bùdintoja – tai paukštės poetiškas pavadinimas.
J[urgis] Elisonas užrašė vieną tokį kreipimąsi į volungę: Tõj liepìlėj volungºlė / Jaunÿ marčiÿ bùdįtoja. Čia
bùdįtoja tėra bùdintoja variantas, priklausantis nuo
dažnu atveju sukeičiamų priesagų -inti ir -yti (tarm.
-įti). Pretorijus, neatpažinęs lyties, pakeitė vardą į rytprūsių Budintoys, t. y. budintojis“15. Dar galima pridurti iš tarpukary užrašytos liaudies dainos: Tik gražiai
kukuoja girios gegulė... paukštelių prabudintoja16.
Žinoma, budintoju gali būti pavadintas bet kas, kas
viena ar kita proga ką nors budina (paukštis, bitinas ar
kt.), ir vis dėlto tikroji, didžioji „svieto budintoja“ pavasarį yra Saulė, nes būtent ji tiek pavasarį, tiek kasryt iš
miego budina visus gyvus padarus, tarp jų ir žmones, kurie toliau jau gali budinti vienas kitą. Saulę esant Budintoją patvirtintų ir lyginamoji medžiaga. Pirmiausia senovės indų vedų soliarinis dievas Savitaras, kartais tiesiog
tapatinamas su Saule (Sūrja), mat jo vardas, savitar- ar
savit°-, pažodžiui kaip tik reiškia „žadintojas, (pri)kėlėjas“. Taip pat senovės iranėnų soliarinis dievas Mithra,
ilgainiui visai sutapatintas su Saule, „Avestoje“ („Jaštas“
X.7) pats apibūdinamas kaip „budintis, nemiegantis“17.
Juk budintojui pridera pačiam nemiegoti!
O jei tikrai žemaičių Budintoja yra Saulė, kaip verčia manyti anksčiau pateikta V. Kalvaičio užrašyta mįs13. Ališauskas 2012: 114, 115.
14. PrtPĮ III: 300, plg. 301; plg. BRMŠ III: 148, 261.
15. Jaskevičius 2010: 47; vardų rašytinių lyčių įvairavimas priklauso
nuo Mato Pretorijaus veikalo skirtingų nuorašų.
16. LKŽ I: 1125.
17. Авеста 1998: 272, 313; МС: 369; Eliade 1974: 74; Кюмон 2000:
15, 16.
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lė, tai ir Donelaičio „Metų“ pačioje pirmoje eilutėje, iš
pažiūros tokioje „nekaltoje“, jau galime įžvelgti užuominą į mitologiją. Ir tai neturėtų stebinti: juk mitologija,
juolab visuminis mitinis pasaulėvaizdis, nėra kažkokia
fantasmagorija, kažkieno tyčia pramanyta, kad žūtbūt
skirtųsi nuo įprasto pasaulio. Priešingai: gyvą mitinį
pasaulėvaizdį neišvengiamai sudaro tie patys įprasto,
kasdienio pasaulio, ypač gamtos vaizdiniai, tik suvoktí
perkeltine prasme, kaip metafora, taip, kad reikštų šį tą
daugiau ir galėtų būti nuoroda į dvasinį pasaulį. Užtat ir
tasai paslaptingasis dvasinis ar mitinis pasaulis yra ne
kažkur kitur, nežinia kur, o čia pat, aplinkui – kaip to
paties mus supančio pasaulio didžioji Metafora.

§2. Metų laikai – paros laikai –
gyvenimo tarpsniai
Dar kartą paskaitykime „Metų“ pradžią, tik kiek kitaip nutaikę dėmesį:
1.1–12: Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikyt.
Ir vėl tos pačios „Pasakos apie šūdvabalį“ eilutės
6–7:
...Nės darželiai visi ir visos pūstos vietelės
Judinos iš kapinių, saulelei budinant svietą.
Taigi žiema yra ne tik visuotinis miegas, iš kurio
pavasarį saulelė atkopdama budina svietą, bet sykiu –
mirtis, kurios glėbyje atsiduria viskas, kas rudenį numirė, ir iš kurios tad pavasarį prisikelia, tarsi iš kapo
išsijudina. Mirties–miego mitinė tapatybė plačiai žinoma, ir apie ją neseniai jau rašyta kita dingstimi18. Čia ji
Donelaičio pasitelkta netiesiogiai, kaip savotiškas ter18. Razauskas 2013: 19–20.
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tium comparationis – bendras pagrindas rudenį prilyginant merdėjimui, mirimui, žiemą – mirčiai, pomirtinei
būklei, pavasarį – prisikėlimui, o vasarą – gyvenimui.
Metų ratas savo mitine prasme prilygsta (kitaip tariant,
yra homologiškas, ar izosemiškas) paros ratui, kurio
atitinkamus tarpsnius kaip tik mena užmigimas, miegas, nubudimas ir budėjimas, kuris savo ruožtu reiškia
gyvenimą. Šiaip jau „Metuose“ ir be to, pasak Norberto Vėliaus, „yra užuominų, rodančių mažiausio laiko
ciklo – paros koreliaciją su metų ciklu (vasarą daugiau
kalbama apie dienos darbus, o žiemą – apie nakties
nuotykius)“19. Tačiau poemos pradžioje svarbiausia
yra pavasarį vykstančio budimo, budinimo, būdingo
rytui, priešprieša su mirtimi – vadinasi, sąsaja su gyvybe, gyvenimu.
Budėjimas, būdravimas prilyginamas gyvenimui jau
senovės babiloniečių epe, kuriame Gilgamešui, ieškančiam nemirtingumo, sakoma: „Kas gi šiandien tau dievus
čia surinktų, / Kad surastum gyvenimą, kurio ieškai? /
Štai – šešias dienas ir septynias naktis nemiegoki!“20
Nemiegoki, vadinasi, budėki – ir laimėsi amžinąjį gyvenimą. Tačiau Gilgamešas užmiega ir lieka mirtingas.
Žymus XIX a. rusų mitologas, tautosakininkas
Aleksandras Afanasjevas tą patį dėsningumą aptinka
rusų tradicijoje: „Kaip miegas gretinamas su mirtimi,
taip, atvirkščiai, būdravimas prilyginamas gyvenimui; užtat жилой ‘gyvas’ reiškia nemiegantį, pavyzdžiui: мы приехали на жилых ‘atvažiavome tebesant
gyviems’, t. y. atvažiavome, kai dar niekas nemiegojo; veiksmažodis жить ‘gyventi’ kai kur vartojamas
reikšme ‘budėti, nemiegoti’.“21
Ir lietuvių žodis gyvas savaime turi reikšmę „nemiegantis, nemigęs, nubudęs, atsikėlęs“: Mes gyvi prieš
saulės tekėjimą (Ėriškai, Panevėžio r.); Vaikas gyvas
ir gyvas, negaliu užsupti (Alksnėnai, Vilkaviškio r.);
Krito, ir negyvas, t. y. užmigo (Grūžiai, Pasvalio r.);
Žalnierius prašė to pono, kad jis iš vakaro būtų gyvas
[budėtų], o jis prieš aušrą ketino nemiegoti (iš A. Baranausko užrašytos pasakos) ir t. t.22
Šiuolaikinis kinų daoistas Deng Ming-Dao pataria:
„Numirkite kiekvieną naktį. Vėl užgimkite kiekvieną dieną“23. Apaštalas Paulius dievagojasi: „Prisiekiu
savo pasididžiavimu – jumis, broliai, mūsų Viešpatyje
Jėzuje Kristuje, jog aš kasdien mirštu!“ (1 Kor 15.31).
19.
20.
21.
22.
23.

Vėlius 1992: 177.
SRP: 161.
Афанасьев III: 23.
LKŽ III: 363.
Ming-Dao 2000: 151.

Ir pasak lietuvių priežodžio, XVIII a. pateikto Jokūbo
Brodovskio: Žmogus miršta kasdien24. Paros laikus
žmogaus gyvenimo tarpsniams akivaizdžiai prilygina antikinė Sfinksės Oidipui užminta mįslė, žinoma ir
Lietuvoje: Anksti rytą vaikščiojo ant keturių, dieną –
ant dviejų, vakare – ant trijų25; taip pat Juozo Šliavo
Šiaurės Lietuvoje užtiktas paprotys: „Jei būdavo miręs
mažas vaikas, jį laidodavo iš ryto, jei vidutinio amžiaus
žmogus – per pietus, o jei senas – vakare, saulei dar
nenusileidus.“26 1896 m. Ramygaloje užrašyta minklė
pačią dieną prilygina vakare mirštančiam ir rytą (at)
gimstančiam gyvam padarui: Kas vakarą miršta, o rytą
gimsta? = Diena27. O štai Simono Daukanto greta sudėti du priežodžiai: Diena mano, amžius mano ir Diena vakarop, metai galop28, juolab kad galima suprasti
turint omeny tiek žmogaus gyvenimo metus, tiek kalendorinius metus. Pirmąjį iš pateiktųjų lietuvių priežodžių atitinka irpratęsia rytų slavų: День наш – век
наш, а неделя – и весь живот „Diena mūsų – amžius mūsų, o savaitė – ir visa gyvata“; День мой – век
мой, а неделя – и весь живот „Diena mano – amžius
mano, o savaitė – ir visa gyvata“29.
Šiaip ar taip, kalendorinių metų pradžia, pavasaris
savaime žymi žmogaus gyvenimo pradžią ar atgimimą
ir perkeltine prasme, kaip antai Bernardo Brazdžionio
eilėraštyje „Antrasai dangus“ (4-to posmo pirma pusė):
Pavasaris! Pavasaris! – tada šaukiu, / Ir, rodos, grįžta
kūnan mano siela...; kaip ir dienos pradžia, rytas („Penki posmai žemei“, paskutinė pirmoji pusė): Naktį mirę,
gims iš naujo / Ryto saulės aviliuos...30
Daivos Vaitkevičienės žodžiais, „per dieną saulė
apeina vieną gyvybės ciklą: rytą išnyra iš paskandų
(gimsta), o vakare vėl grįžta į mirties okeaną (dieną
apkeliauja žemę, aplankydama žmones, o naktį valtele
apiplaukia vandenis – vėlių buveinę). Antra vertus, ir
metinis Saulės ciklas apima gyvybės–mirties kategorijas: per Kalėdas Saulė gimsta (rožė pražydo), per Jonines teka, o rudenį pasitraukia į mirties karalystę.“31
Žymus XX a. pradžios prancūzų etnologas Arnoldas van Genepas, tyręs vadinamuosius pereigos,
ar pérėjimo, ritualus, pažymėjo: „Iš tikrųjų gimimo,
vaikystės, socialinės brandos, sužadėtuvių, vestuvių,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

SLT: 211.
LTs V: 541, Nr. 6299.
Šliavas 1985: 74.
LTs V: 664, Nr. 7593.
DkŽT: 248, Nr. 701, 702; žr. LTs V: 95, 219, Nr. 318, 2472.
ДлПРН: 236, 402, plg. 464, 696.
Brazdžionis 1989: 393, 571.
Vaitkevičienė 1997: 34.
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Lietuvių valstiečių namai. Atvirukų rinkinys „Linkėjimai iš Lietuvos“. Fotografas ir leidėjas Robertas Minzlofas, Tilžė. XIX a. pab.

nėštumo, tėvystės, iniciacijos į religinę bendruomenę bei laidotuvių apeigas randame esant didžiai panašias. Šiuo atžvilgiu žmogaus gyvenimas išties primena gamtos permainas, nuo kurių nei žmogus, nei
visuomenė niekad nebus visiškai nepriklausomi. Periodiškumas būdingas visai visatai, todėl ataidi jis ir
žmogaus gyvenime – atitinkamais tarpsniais bei virsmais, santykinio pastovumo laikotarpiais bei lūžiais,
prasiveržimais pirmyn. Žmogaus virsmų apeigas tad
galėtume apjungti su atitinkamomis kalendorinėmis
apeigomis, kaip antai perėjimas iš mėnesio į mėnesį
(mėnulio pilnaties apeigos), iš vieno metų laiko į kitą
(su solsticijomis bei ekvinokcijomis susijusios šventės), iš metų į metus (Naujieji metai).“32
Tos pačios struktūros, beje, yra Algirdo Patacko ir
Aleksandro Žarskaus sudarytas ir jų pavadintas „Rėdos ratas“33, tik žodis rėda, deja, yra neabejotina svetimybė.
Žiemos–nakties–miego izosemiją slavų tradicijoje
XIX a. yra pažymėjęs ukrainietis Aleksandras Poteb

nia: „Galimybę minčiai pereiti nuo saulės kasdienės
mirties prie jos mirties žiemą ir nuo jos kasdienio gimimo prie gimimo, žiemai persivertus link vasaros, grindžia tai, kad miegas ir mirtis – kaip reiškiniai, priešingi
šviesai ir gyvenimui, kaip tamsa – suartėja su žiema ir
šalčiu. Miegas – tai šaltis: Tverės tarmėje заснуть ‘užmigti’ apie ežerą – ‘užšalti’. Žiema – tai naktis, tamsa:
зима ‘žiema’ – sen. ‘šiaurė’, kitaip dar ru. полночь, le.
północ, če. pÜlnoc ‘vidurnaktis’ – ‘šiaurė’; ukrainiečių dainose posakiai зиму зимувать ‘žiemą žiemoti’
ir нiчку ночувать ‘naktį naktoti’ – lygiaverčiai. Serbų
raudoje žiema tiesiog pavadinta juoda: црна зима ‘juoda žiema’.“34 Čia A. Potebnia užsiminė ir apie atitinkamą pasaulio šalių izosemiją (rytai–pietūs–vakarai–
šiaurė), kurią šįsyk paliksime nuošaly.
Rusų tautosakoje žinoma tokia pasakų šalis, vadinama Lukomorje (Лукоморье), kurioje žmonės kas
rudenį, artėjant žiemai (kartais patikslinama, kad per
rudens Jurgines, lapkričio 26-ąją ), numiršta, o pavasarį
(per pavasario Jurgines, balandžio 23-iąją) prisikelia iš

32. Gennep 1997: 65.
33. Patackas, Žarskus 2002: 7, 92–93, 103 ir daug kur kitur.

34. Потебня 2000: 118.
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mirusių35. Taigi žiema čia tiesiog reiškia mirtį, o vasara – gyvenimą.
Rusų folkloristė N. Braginskaja pažymi: „Rytas, vidudienis, sutemos ir naktis metaforiškai reiškia pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Suprantama, diena gali būti
padalyta į daugiau dalių, ir metų laikų kituose kalendoriuose gali būti daugiau, bet tendencija tokia: rytas –
augalijos pasaulio sužydėjimas, naktis – žūtis. Ypač
ryški ši tendencija tomis sąlygomis, kur žiema susijusi
su šalčiu ir šviesiosios dienos dalies sutrumpėjimu“,
savo ruožtu „dienos dalių ir metų laikų sutapatinimą
su žmogaus gyvenimo tarpsniais, matyt, irgi galima
laikyti universalija, o metų, kaip gimstančio, augančio,
senstančio ir mirštančio žmogaus, įvaizdis priklauso
prie pastoviausių.“36
Kita žymi rusų folkloristė Svetlana Tolstaja apibendrina: „Gamtinį laiką sudaro keli santykinai autonomiški ciklai: astronominiai (saulės: metų, paros; mėnulio fazės) ir vegetaciniai (augalų augimo
ir brandos periodai). Skirtingi laiko ciklai suvokiami
kaip izomorfiški: pavasaris, kaip metų ciklo vienetas,
prilyginamas aušrai arba rytui (paros ciklas), pasėlių
sudygimui (vegetacinis ciklas) ir žmogaus gimimui,
gyvenimo pradžiai (gyvenimo ciklas)“; „Polesėje seni
žmonės sako apie save: мы доживаем вечера ‘mes
baigiam gyventi vakarą’; не дожили мы вечера ‘neprigyvenom ligi vakaro’, turėdami omeny senatvę“37.
Toliau čia pat autorė pateikia skirtingų ciklų fazių lentelę (praleidžiu tik eilutę su atitinkamų kalendorinių
švenčių pavadinimais, kurias būtų galima pakeisti lietuviškomis):

Prie šios lentelės šiaip jau nebėra ką pridurti – nebent tik tai, kad su menkomis pataisomis (priklausomai
nuo geografinės platumos ir vyraujančios ūkio šakos:
žemdirbystė, gyvulininkystė, medžioklė ar kt.) ji gali
būti pritaikyta turbūt be išimties visoms pasaulio tradicijoms ir laikoma bendražmogiška, archetipine38.
Tokiai įtikinamai įvairių ciklų fazių simbolikai neatsispyrė ir krikščionys, tad XII a. anglų scholastikas Honorijus ėmė ir pritaikė ją istorijai nuo pasaulio sukūrimo
iki pasaulio pabaigos. Penčio Lempieineno žodžiais:
„Pasaulio istoriją Honorijus suskirstė kitaip, t. y. sujungė
keturis metų laikus, keturis žmogaus amžiaus tarpsnius
ir keturias epochas: pavasarį žmogaus gyvenime atitinka
kūdikystė, o žmonijos istorijoje – laikai iki Nojaus, vasarą – vaikystė ir laikai nuo Nojaus iki Mozės, rudenį –
brandos amžius ir laikai nuo Mozės iki Kristaus, žiemą –
senatvė ir laikai nuo Kristaus iki pasaulio pabaigos.“39
Taip pasaulio pabaiga savaime sutapo su Kalėdomis ir
naujo pasaulio – naujų pasaulio Metų pradžia, o tiesinis
laikas tad norom nenorom – su cikliniu laiku.
Pasak Norberto Vėliaus, „svarbi ciklinio laiko ypatybė – panašus, o neretai tapatus įvairių ciklų periodų
mitinis įprasminimas, įvairių ciklų sugretinimas ir net
sutapatinimas. Pavyzdžiui, pasaulio pradžia prilyginama pavasariui, mėnesio jaunačiai, rytui, žmogaus vaikystei; pasaulio pabaiga – rudeniui (žiemai), vakarui
(nakčiai), mėnesio delčiai (tuštumai), žmogaus senat
vei“, taigi „laiko makrociklą (pasaulio pradžia–pabaiga) tarsi atkartoja mikrociklai (para, mėnuo, metai,
žmogaus gyvenimo metai)“40. Savo ruožtu Donelaičio
„Pavasario linksmybėse daugiau negu kitose Metų da-

ciklas \ fazė

1

2

3

4

metų

pavasaris, pavasario
lygiadienis

vasara, vasaros
saulėgrįža

ruduo, rudens
lygiadienis

žiema, žiemos saulėgrįža

paros

rytas, saulėtekis

vidudienis

vakaras, saulėleidis

vidunaktis

mėnulio

jaunatis

pilnatis

delčia

tarpijos

vegetacinis

pirmoji žaluma,
pasėlių želmenys

žydėjimas, vaisių
brandinimas

žemė užsidaro,
augmenija nuvysta

žemė „miega“

gyvenimo

vaikystė, jaunystė

branda

senatvė

mirtis (ir naujas gimimas)

35. Успенский 1982: 146.
36. МНМ I: 614.
37. Толстая 1997: 62–63.

38. Žr. V. Toporovo pateiktas itin išplėstas, kuo įvairiausius simbolinius
elementus apimančias universalias lenteles: МНМ II: 144.
39. Lempiäinen 2001: 103.
40. Vėlius 1992: 175.

37

MOKSLO DARBAI

lyse vietos skiriama pirmapradei Dievo kūrybai (kalbama apie gyvūnų sukūrimą, pirmuosius žmones Adomą
ir Ievą) ir vaikystei (ilgokas intarpas apie panašią būrų
ir ponaičių prigimtį, vaikų polinkius ir pomėgius). Vasarą užsimenama apie jaunystę (...kad ūsai pirmi jau
pradeda želti / Ir kad darbus jau sunkokus reikia nutverti [2.84–85]), apie jaunų mergaičių aprangą, samdytų bernų darbus. O rudenį dejuojama apie senatvę,
kuri graudena kailinius imtis [3.8], pateikiama ilga
nusenusio Pričkaus išpažintis. Apie jaunystę svajojama kaip apie nesugrąžinamai prabėgusį laiką. Rudenį
ir Pričkaus kuinas nusenęs, ir Enskio peilis sudilęs.
Rudenį graudenama ir apie pasaulio pabaigą. O žiemą
surukę diedai... kuproti nabagai [4.590] apgaili savo
prabėgusį gyvenimą ir atsisveikina su šiuo pasauliu
(Pričkaus mirtis). Dar kartą prisimenama pati pasaulio
pabaiga – paskutinis Dievo teismas. Žiema K. Donelaičiui, kaip įprasta mitologijoje, asocijuojasi ne tik su
senatve, mirtim, bet ir su chaosu: žiemą kalbama apie
vagystes, svetimtaučius, apie iš žmogaus kontrolės ištrūkusią griaunančią ugnies stichiją. Žmogaus gyvenimą K. Donelaitis ir tiesiog prilygina per vienerius
metus išaugančios, pražystančios ir nuvystančios žolės
gyvenimui: Nei žolelės ant laukų dar augdami žydim
[2.72]“41. Tą pat mena eilutės 2.94–95: Taigi matai,
kaip žmogiškas trumpintelis amžis / Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.
Ir skelbiant Donelaičio „Metų“ ištraukas „Baltų
religijos ir mitologijos šaltinių“ rinkinyje, N. Vėliaus
buvo pažymėtas „kasmetinės augmenijos kaitos kaip
mirimo ir iš numirusiųjų prisikėlimo supratimas (pavasarį drungni orai žoleles iš numirusių šaukė, rudenį
krūmus ir gires linksmas jau Giltinė suka)“, taip pat
„žmogaus amžiaus lyginimas su metų ciklu (jaunystė –
pavasaris, senatvė – ruduo)“42.
Šį laiko ciklų simbolinį tapatinimą su žmogaus gyvenimo tarpsniais Donelaičio „Metuose“ pabrėžė ir
Stasys Skrodenis. Pasak jo, „metų kaita – gamtos atgimimo, brandos ir sunykimo vyksmas – poemoje sutapatintas su pagrindiniais žmogaus gyvenimo tarpsniais:
gimimu, branda ir mirtimi. Neatsitiktinai Pavasario
linksmybėse poetas nuo savęs ir būrų lūpomis kalba
apie žmogaus gimimą, apie pirmąją Adomo ir Ievos
nuodėmę, o Žiemos rūpesčiuose mirštančios gamtos
fone prisimenama senatvė, miršta Pričkus, nors kartu
nepamirštamas nuolatinis judėjimas laiko ratu: pra41. Vėlius 1992: 176–177.
42. BRMŠ IV: 50–51.
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sidės nauji ūkiniai metai ir v ė l visi turės laukuose
vargti“43.
Iš tikrųjų, pasak Dalios Dilytės: „Donelaičiui pavasaris nėra ko nors netikėto ar naujo pradžia, tai tiesiog
to, kas buvo apmirę ar numirę, Dievo valia vykstąs
(2.690–692) atgijimas bei atgimimas: Tuo laukus orai
drungni g a i v y d a m i glostė / Ir žoleles visokias i š
n u m i r u s i ų šaukė (1.5–6). Visi, kurie verkdami
numirė rudens bjaurybėj, dabar prisikėlę pulkais išlindo sveikinti vasaros (1.9–12). Atsigauna visi gyviai: ir
mažiausi vabalai vabalėliai, ir dideli žvėrys: meškos,
vilkai (1.13–26), kožnas daikts a t g y d a m s pradeda džiaugtis (1.339). Amžinojo gyvybės rato idėją, apie
kurią kadaise „Georgikose“ kalbėjo Vergilijus („mirties
nėra ir gyvybė plazdena / Tarp žvaigždynų aukštai po
skliautais dangaus mėlynaisiais“ – IV.226–227), Donelaitis išsako ir poemos pabaigoje. Poetui baigiant kūrinį, nesibaigia nei gamtos, nei būrų gyvenimo, nei darbų
ratas: v ė l su padėjimu Dievo / Vasara rodysis (4.620–
621); dirvos v ė l ką duos (4.623); v ė l jau vasara
rasis, / Ir mes v ė l e i ant laukų trūsinėdami vargsim
(4.682).“44 Turint omeny šio nepaliaujamo metų rato
sukimosi sąsają su žmogaus gyvenimu, savaime iškiltų
sielos pergimimo, vadinamosios reinkarnacijos, vaizdinys, šiaip jau irgi archetipinis ir visuotinis, žinomas,
beje, ir lietuvių tradicijoje45. Nors pastorius Donelaitis,
žinoma, apie jį atvirai neužsimena, apsiribodamas vienų metų sugretinimu su vienu žmogaus gyvenimu. Dėl
to savo ruožtu darosi įmanomos ir sąsajos su krikščioniškuoju prisikėlimu, kaip antai Rimvydo Šilbajorio:
„Kad Donelaičio erdvė giesmės pradžioje yra išskirtinė, turinti simboliškų implikacijų, galime pamatyti kad ir eilutėse: Tuo laukus orai drungni gaivydami
glostė / Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė (1.5–6).
Prieš akis įvaizdis kažko skrendančio per erdvę ir kažko skelbiančio prisikėlimą – tai savo struktūra visiškai atitinka mintį apie Viešpaties angelus, šaukiančius
pasaulį paskutiniam teismui, reiškia, ir paskutiniam
prisikėlimui.“46 Vis dėlto poemoje ištisai aidintis vėl,
o ir pats metų rato įvaizdis veikiau vis dėlto mena ne
„paskutinį“, o nuolatinį prisikėlimą, atgimimą.
Prie minėtų metų rato sugretinimo su žmogaus gyvenimu pavyzdžių bei užuominų „Metuose“, dar galima
43. Skrodenis 2010: 76.
44. Dilytė 2005: 198; išskyrimai jos; daugiau galimų antikinių tokio
„laiko rato“ provaizdžių – Homero, Hesiodo, Vergilijaus – nurodyta
p. 195.
45. Razauskas 2009: 44–46; žr. Razauskas 2000: 135–172; ten minimas
sąsajas būtų galima gerokai papildyti ir išplėtoti.
46. Šilbajoris 1982: 36; Šilbajorio rašoma gaivindami, ne gaivydami.
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pridurti, kad Pričkaus mirtis (4.458) yra pats paskutinis
„Žiemos rūpesčių“ įvykis, o pirmas „Pavasario linksmybėse“ tikras pokalbis tarp žmonių (praleidus kalbančius gandrus ir šikšnosparnius, menančius veikiau „prenatalinę“ būklę), taigi pirmas gyvas žmonių dalyvavimas yra būtent dialogas tarp Lauro ir to paties Pričkaus
(1.294 ir t.), – kaip kita dingstimi yra pažymėjusi Delija
Valiukėnaitė47. Seniūno Pričkaus gyvenimas tad yra
kone tiesiog sutapatintas su poemos „metais“. Donelaičio „Metams“ skirtu Vydūno paaiškinimu: „Taip mums
laikas praeina. Senstame! Pragyvendami jaunatvės vasarą, nepamanome, kad prieis gyvenimo ruduo.“48
Taigi Donelaičio „Metai“ visa savo struktūra teigia
ir ištisai rutulioja šį tradiciniam mitiniam pasaulėvaizdžiui būdingą tapatumą tarp įvairių gamtos ciklų ir
žmogaus gyvenimo tarpsnių, tiesiog prasideda jo užuominomis, tuo prikišamai siūlydami raktą perkeltiniam,
metaforiškam skaitymui.
Metai tad yra didžioji pasaulio „diena“ ir kartu žmogaus gyvenimas, kuriam pavasarį saulelė budina svietą.
O nuolatinis mitinės metaforos blykčiojimas „Metuose“ – primygtinė užuomina į gretutinius poemos skaitymus, suvytus tarsi daugybė gijų į vieną virvę ar plaukai
į kasą.

§3. Saulės juokas
Dar kartą pirmosios dvi „Metų“ eilutės kitu atžvilgiu:
1.1–2: Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.
Kaip matyti, pirmoji, kam „Pavasario linksmybėse“
yra linksma, kas pavasarį juokiasi, yra pati saulė. Beje,
pradžioje minėtose Vergilijaus eilutėse nėra kalbos ir
apie tai, kad Saulė juoktųsi, o štai lietuvių mitiniame
pasaulėvaizdyje tai anaiptol ne naujiena. Šypsena – būdingas saulės požymis lietuvių mįslėse: Ant dangaus
š y p l a, miške vypla, ežere troškutis = s a u l ė, varna,
žuvis49; Danguj š y p l a, miške vypla, ežere pleškutė =
s a u l ė, varna, žuvis50. Kadangi pavasaris atitinka jaunystę, tai suprantama, kad ypač būdinga saulei šypsotis
pavasarį, kaip antai Maironio poemoje „Jaunoji Lietuva“: Bet laimę sutiksi ant žemės retai. / Ji taip kaip
47.
48.
49.
50.

Valiukėnaitė 1982: 5, 7.
Vydūnas 2014: 40.
LTs V, 451: Nr. 5378.
BlSLK, 117: Nr. 617.

p a v a s a r i o š y p s o s s a u l u t ė; o štai Maironio eilėraščio „Pavasaris“ pirmosiose dviejose eilutėse
saulė būtent juokiasi, ir tai jau gali būti tiesioginė Donelaičio parafrazė: P a v a s a r i o s a u l ė prašvito
meiliai / Ir j u o k i a s i, širdį vilioja51.
Pasak latvių tikėjimo: Ja bez saules dzimstot bērns,
tad tas dzīvojot dusmīgs, bet ja ar sauli, tad laipns un
smaidīgs kā saulīte „Jei vaikas gimsta be saulės, tai
gyvenime jis būna piktas, o jei su saule, tai meilus ir
š y p s a n t i s k a i p s a u l e l ė“ (Straubergs 1944:
264). Pasak čekų tikėjimo, jei vestuvių dieną lyja, tai
nuotakai teks apverkti savo santuoką (išlieti tiek ašarų, kiek tądien nukrito lietaus lašų), o jei š v i e č i a
s a u l ė, tai ji j u o k s i s, džiaugsis52. Ir t. t.
Juokas šiaip jau būdingas ne tik saulei, bet apskritai mena šviesą. Juozo Šliavo duomenimis, Žeimelio
apylinkėse (Pakruojo r.): „Darydami žvakes, vaikams
liepdavo juoktis, kad žvakės būtų šviesesnės“ (Šliavas 1985: 62). Panašus tikėjimas užrašytas Dzūkijoje
tarpukary: Jeigu nori, kad žvakės gerai degtų (šviestų), reikia jas darant juoktis; o priežodyje iš Pasvalio
apylinkių juokiasi pati šviesa: Šviesa tamsai juokiasi53.
Rytų slavų tradicijoje juoko ir šviesos ryšį jau XIX a.
pabrėžė A. Potebnia54.
Susijęs juokas su šviesa ir perkeltine, psichine prasme. Pasak archetipinės psichologijos (jungiškosios
analitinės psichologijos atšakos) pradininko Džeimso
Hilmano, „staiga pratrūkęs juokas reiškia prasiveržimą
to, kas buvo giliai prislėgta“, arba „represuota“55. Vidiniame pasaulyje taip gali „gimti“ nauja lemtinga mintis, sprendimas, naujas žinojimas, dvasinis nušvitimas,
o išoriniame pasaulyje tokio prislėgtumo įvaizdis kaip
tik gali būti naktis ar žiema, iš kurios gniaužtų iš ryto ar
pavasarį ištrūksta ir pratrūksta nauja gyvybė. Nenuostabu, kad atitinkami požymiai – juokas ir šviesa – gali
būti siejami su naują žinią, naują tikėjimą, dvasinį atgimimą įkūnijančio asmens gimimu. Antai pasak senovės
iranėnų padavimo, pranašas Zarathuštra vos gimęs ne
pravirko, bet nusijuokė, o jam juokiantis nuo jo suspindo dieviška šviesa56.
Su juoku, su džiaugsmu yra susijęs ne tik dievo, bet
ir žmogaus gimimas. XVII–XVIII a. lietuvių anoniminiame patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinyje esama
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Maironis 1988: 23, 65.
Афанасьев III: 387, past. 307.
TŽ IV: 471, Nr. 138; V: 621, Nr. 1052.
Потебня 2000: 27.
Hillman 1989: 132, žr. 133.
Рак 1998: 255–256.
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tuacijoms62. Jo žodžiais, „bet kokią gyvenimo pradžią,
tiek žmogaus gimimą, tiek simbolinį naują gimimą
iniciacijos ar kitose panašiose apeigose, lydi juokas,
kuriam priskiriama galia ne tik išreikšti, bet ir žadinti
gyvybę. Todėl gyvenimo pradžią lydi privalomas apeiginis juokas“63.
Taigi juokdamasi Saulė pareiškia ir pati „(at)gimusi“, ir vėlgi žadina, budina svietą gyvenimui.

tokios „Mįslių pasakos“ (iš mįslių sudaryto savotiško
naratyvo), kurioje mįslė moma džiaugsmo liga serga
reiškia „motina guli gimdymo patale“57. Taigi džiaugsmas yra būsimo gimdymo ir gimimo požymis. Čia
prisimintina ir kita jau minėta „Pavasario linksmybių“
eilutė 1.339: Ir kaip kožnas a t g y d a m a s pradeda d ž i a u g t i s. Rytų slavų kalbose kartais tiesiog
asocijuojami gimimą ir džiaugsmą žymintys žodžiai
(ru. радоваться „džiaugtis“ ir родиться „gimti“, nors
etimologinis jų tarpusavio ryšys keblus), antai kalėdinėje dainoje iš Pinsko apylinkių: радуйса, земля, Бог
народыўса „džiaukis, žeme, Dievas gimė“58. Kalėdos
kaip tik žymi metų rato persivertimą į šviesą, į būsimą
pavasarį, o Dievo gimimas mena ir pačių naujų metų, ir
naujos šviesos, Saulės „gimimą“.
Naujagimis mitologiškai savaime yra homologiškas
tekančiai ar pavasario saulei. Pasak antikos mitologiją
šiuolaikinės analitinės psichologijos priemonėmis (kartu
su Karlu Gustavu Jungu) tyrusio Karlo Kerenjo: „Mitologijoje mitinio įvaizdžio alegoriškumas, kaip antai
pirmapradžio dievų-vaikų įvaizdžio, taip pat gamtos
reiškinių alegoriškumas, kaip antai tekančios saulės ar
gimstančio vaiko, yra abipusis ir tolygus: tekanti saulė ir
naujagimis lygiai taip pat yra Pirmapradžio Vaiko alegorija, kaip Pirmapradis Vaikas yra tekančios saulės ir visų
naujagimių pasaulyje alegorija. Alegorija reiškia vieno
dalyko nusakymą per kito įvaizdį. Abiem atvejais, tiek
tekančios saulės, tiek vos gimusio žmogaus, taip pat mitinio vaiko atveju, pats pasaulis kalba apie savo pradžią,
gimimą ir kūdikystę.“59 Čia galima prisiminti Vinco
Mykolaičio-Putino eilutes („Patetico“, 4-o posmo pradžia): O saulė taip skaisčiai tekėjo, / Kai motina gimdė
mane60. Šiaip ar taip, ši naujagimio ir ką tik patekėjusios
saulės mitinė izosemija puikiai įsitenka į bendrą saulės
kelio (tiek paros, tiek metinio) simbolinę „tapatybę“ su
žmogaus gyvenimo keliu, kurią paliudyti galima tieka
pavyzdžių, kad jų neverta čia net pradėti vardyti61.
Žymus XX a. rusų folkloristas Vladimiras Propas,
nuodugniai tyręs juoko simboliką įvairių tautų sakytinėje tautosakoje bei apeigose ir pateikęs gausybę pavyzdžių, priėjo išvadą, kad apskritai priešprieša juokas–ne juokas atitinka priešpriešą gyvenimas–mirtis,
o ypač juoko apraiškos būdingos gyvybės pabudimo
(žmogaus gimimo, gamtos atgimimo pavasarį ir t. t.) si-

Sniego, ypač atitirpusio, tirpstančio sniego sąsaja su
puta, putojimu būdinga: Iškaužojęs s n i e g a s y[ra]
netvirtas, dėl to su p u t a (Šatės, Skuodo r.); Ant vandenio užsideda burbuliukai, p u t o j a s n i e g a s
(Linkuva, Pakruojo r.); Pakėžęs jau s n i e g a s korėjas, o kožnoj duobelėj apsekęs vanduo p u t o j a s
(Žemaitė); Anais metais per Jurgį prisnigo, bet kap
tik patekėjo s a u l ė, tai s n i e g a s ir s u p u t o j o, t. y. sutirpo putodamas (Krokialaukis, Alytaus r.)64.
Pastarajame pavyzdyje matome visą komplektą: saulė,
sniegas, sniego putojimas.
Pavasarinio sniego putojimą, palyginimą su puta
galima būtų nurašyti buičiai ir palikti nuošaly, jei ne
vienas gerai žinomas lietuvių dainų įvaizdis.
Šimtmečiu vėliau už Donelaitį tuose pat kraštuose
Liudvikas Rėza pateikė, jo žodžiais, „mįslių dainą“: Ai
siuntė, siuntė mane anytėlė / Žiemužės šėko, vasaružės sniego. / O aš eidama, graudžiai verkdama, / Sutikau bernužį, jauną kerdužį. / – O kur tu eisi, mergyte
mano? / O ko tu verki, jaunoji mano? / – Ai siuntė,
siuntė mane anytėlė / Žiemužės šėko, vasaružės sniego. / – Eikis, mergyte, eikis, jaunoji, / Vis pagirėliais,
vis pamarėliais, – / Ten tu rasi žalią pušytę./ Imk pušies
šaką ir marės p u t o s saują, – / Tai tu parneši savo
anytėlei / Žiemužės šėką, vasaružės s n i e g ą65.

57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.

SLT: 474, 475.
Иванов, Топоров 1965: 126, išn. 180.
Jung, Kerényi 1973: 45.
Putinas 1982: 247.
Vien lietuvių ir latvių mitologijoje apie tai trumpai žr.: Razauskas 2012: 22–25.
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§4. Sniego puta
Dar kartą pirmosios keturios eilutės:
1.1–4: Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Пропп 1976: 178–195.
Пропп 1976: 203.
LKŽ X: 1117, 1136, 1138.
Rėza 1958: 328–329; dainą perskelbė Vilius Kalvaitis: KlvD: 313,
Nr. 90; žr. Sruoga 1925: 6.
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L. Rėzos archyviniame palikime esama dar kitos
dainos su tuo pačiu motyvu: ...Jūrių putelių parnešk
anytai, / Vasaros sniego; / Jūrių p u t e l ė s – vasaros
s n i e g a s...66
Dainos variantą iš Suvalkijos pateikė Simonas Stanevičius: ...Tu pasilaužki / Pušų šakelę, / Pasigraibyki /
Marių p u t e l ę, – // Tai tu parneši / Žiemužės šieno, /
Žiemužės šieno, / Vasaros s n i e g o...67
Motyvas Lietuvoje plačiai žinomas, antai kalėdinėje dainoje „Kol negiedat, gaidžiai, leliumai“, tarpukary užrašytoje Merkinės apylinkėse: ...Marių p u t o s,
leliumai, – / Vasaros s n i e g a s, leliumai...68 Taip
pat dainoje „Leliumoj, gieda gaideliai“ iš Dieveniškių
krašto: ...Leliumoj, / Darodyki man, leliumoj, / Kur
man imti, leliumoj, / Leliumoj, / Vasaros s n i e g o,
leliumoj, / Žiemos šėko, leliumoj... Leliumoj, / Bėkie,
dukrele, leliumoj, / Pamarėlin, leliumoj... Leliumoj, /
Ir pagaukie, leliumoj, / Marių p u t e l i ų, leliumoj...69
Pažymėtina, kad rytų Lietuvoje irgi kalbama apie marių, ne kokio kito vandens telkinio, ežero, tvenkinio ar
upės putas, o tai – nors marios, žinoma, gali būti ne
vien geografinė, bet ir mitinė nuoroda, – vis dėlto verčia gręžtis Lietuvos pamarin, į Donelaičio kraštus.
Antrindama L. Rėzos apibūdinimui „mįslių daina“
Nijolė Laurinkienė pažymi: „Kalendorinėje poezijoje
yra dainų, panašių į išplėstas mįsles. Kartais toji mįslė
pateikiama kaip neįprasta užduotis martelei. Šešuras
liepia martelei parnešti vasaros s n i e g o ir žiemos
šėko. Užduotis sunki todėl, kad pirma reikia įspėti, kas
yra tie daiktai, kuriuos reikia atgabenti. Pati martelė
neįstengia įminti šios mįslės. Ji nueina pas savo motulę. Ši dukrai pataria: Vai tai tu nuveikie / In mėlynas
marias. // Tai tu prigriebkie / Marių p u t e l i ų...“70
N. Laurinkienė savo ruožtu šią Kalėdų dainą susieja su
archajiškais kalendoriniais, ypač Naujiesiems metams
būdingais ritualais, kurių vienas iš svarbiausių dėmenų yra apeiginis tradicinių kosmologinių mįslių minimas – kaip naujo pasaulio tvarkos atkūrimo iš chaoso,
pasibaigus seniesiems metams, simbolinė priemonė71.
Vasaros sniegas ir žiemos šėkas šiaip jau atsiduria vienoje gretoje su kitais žinomais kalėdinių dainų „paradoksais“, kaip Kalėdų rytą pražydusi rožė (per žiemos
66. Rėza 1964: 128–129, Nr. 62.
67. Stanevičius 1967: 196–197, Nr. 22, žr. paaiškinimus ir gausias
variantų nuorodas p. 590.
68. LTs I: 204–205, Nr. 211.
69. Dieveniškės 1968: 297–298, Nr. 1; daugiau variantų žr. LLD XX:
269–290, Nr. 139–151.
70. Laurinkienė 1990: 155.
71. Laurinkienė 1990: 150–159.

Valstiečių šeima ir gyvenamasis namas. Atvirukų rinkinys
„Linkėjimai iš Rusnės“ (Rytų Prūsija). Fotografas Maksas
Ehrhardtas, Klaipėda. Apie 1900 m.

saulėgrįžą „gimusi“ saulė) ir vidurvasarį užšalęs ežeras (vasaros saulėgrįža kaip būsimos saulės „mirties“
užuomina, žiemos artėjimo pradžia), tad išties gali priklausyti archajiniams metų rato simboliams.
Šiaip ar taip, sniego palyginimą su puta aptinkame ir rusų mįslėje: Белый, как снег, дуется как мех,
бултых и в воду „Baltas kaip s n i e g a s, šiaušiasi
kaip kailis (pučiasi kaip dumplės?), pašlumšt ir į vandenį“ = пена „p u t a“72.
Pavasaris kaip tik yra metas, kai tikrasis, žiemos
sniegas virsta „vasaros sniegu“ – puta, todėl tirpdamas
savaime ima „putoti“.
Ir atvirkščiai: rudenį numanytinas perėjimas nuo
putos prie sniego, buvusios putos sustingimas į ledą
(kurį kaip tik mena per vasaros saulėgrįžą užšalęs eže72. ХдВЗ: 98, Nr. 1150; СдЗРН: 185, Nr. 1505.
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ras minėtoje gretutinėje simbolinių įvaizdžių grandinėje). Tokį virsmą savo ruožtu aptinkame XX a. antrosios
pusės lietuvių poezijoje – Liūnės Sutemos eilėraštyje
„Bijau“: ...kada s u l e d ė j a Žilvino p u t a73. Čia
podraug prisideda dar viena – „Eglės žalčių karalienės“
mitinių vaizdinių grandinė.
Pastarųjų laikų lietuvių poezijoje „sniego putos“
įvaizdis šiaip jau ganėtinai paplitęs. Štai Jono Aisčio eilėraščio „B a l t i j a“ paskutinė eilutė: Bangos,
lūžkit širdy, p u t o k i t e kaip s n i e g a s!..74 O štai
Bernardo Brazdžionio „Oleandrų žydėjimo metas“
(pirmasis posmas): Vista, California, pažasty San
Diego, / Perkam vieno akro sodą riešutų. / Oceanside
pakrantė plaka p u t ą s n i e g o. / S a u l ė s, šlapio vėjo pernelyg apstu75. Pamarys (oceanside) kitas –
įvaizdis tas pats.

§5. Kas žiemoja ežere
Darsyk paskutinės trys eilutės iš pirmųjų dvylikos:
1.10–12: Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikyt.
Kyla klausimas, kas, koks padaras iš tikrųjų žiemoja ežere? Žuvys? Taip, bet tuos gyvūnus, kurie gyvena
vandens telkiniuose žiemą vasarą, nėra reikalo atskirai pabrėžti ežere žiemojant. O kas gi šiaip gyvena ore
ar ant žemės, o žiemoja ežere? Atsakymo vėlgi verta
kreiptis į tradicinius mitinius vaizdinius.
Iš Donelaičiui artimesnių laikų ir vietų nieko tokio užrašyta man nėra žinoma. O štai Pranė Stukėnaitė (būsimoji Dundulienė) 1940 m. paminėjo Vilniaus krašto lietuvių liaudies tikėjimą esą: „Kregždės
neišskrendančios niekuomet iš mūsų krašto, bet rudenį susėdančios grupėmis ant nendrių, kurios palinkstančios nuo jų sunkumo ir pasineriančios į vandenį.
Taip išbūnančios jos balose, ežeruose ir ,siedzialkoseʻ
[tvenkiniuose] per visą žiemą. Pavasarį, nutirpus ledui ir atšilus, išeinančios jos iš vandens ir pradedančios krauti sau lizdelius. Reta kuri kregždė išeinanti iš
vandens gyva, nes dažnai neišsilaikanti ant nendrės ir
nukrentanti į gilumą, arba žmonės, begaudydami žuvis, ištraukią jas tinkle.“76
73.
74.
75.
76.

Sutema 1992: 156.
Aistis 1988: 205.
Brazdžionis 1989: 639.
Stukėnaitė 1940: 168–169.
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O štai 1969 m. Širvintų r. užrašytas pasakojimas
tiesiai šviesiai, trumpai drūtai atsako į Donelaičio
„mįslę“: Kregždė ž i e m o j a e ž e r e ant nendrių –
nendrė pasilenkus nuskęsta, ir ji tenai būna negyva iki
pavasario. O kai pavasarį atšyla, kregždės pernykštės
atgyja, o jau senos tenai pasilieka amžinai. Jeigu su
tinklais pagauna, kai žvejoja žuvis, tai atgyja;
dar vienas panašus pasakojimas: O kregždės ž i e m o j a v a n d e n y. Iš rudens taip pat pasidaro tokius lizdus – ir gyvena po vandeniu, kol būna ledas. Kai
ledą paleidžia, atsiranda vanduo, tada ir jos išlenda iš
po vandenio ir pradeda gyvent77.
Sukrikščionintas variantas iš tarpukario Daugailių
apylinkių, Utenos r.: Prieš Šv. Kryžiaus paaukštinimą,
už trijų dienų, kregždžių didžiausi būriai susirenka prie
ežero. Jos tenai tris dienas kankinasi: skraido aplinkui
ir rėkia. Ir, pagaliau, susikibusios po dvi, po tris, krinta
nuo nendrių į ežerą ir visą žiemą ten už žmonių nuodėmes kenčia.78
Vaizdinys žinomas ir kai kur slavų kraštuose. Pasak Vladimiro Dalio XIX a. užrašyto priežodžio: На Симеона Столпника ласточки ложатся
вереницами в озера и колодцы „Per Šv. Simoną
Stulpininką [rugsėjo 1 d.] kregždės voromis sugula į
ežerus ir šulinius“79. Aleksandras Afanasjevas XIX a.
vidury užsimena, esą liaudyje „pasakojama, kad kregždės, susikabinusios viena su kita kojomis, slepiasi nuo
žiemos šaltiniuose, upėse ir ežeruose“80. Tik ne visai
aišku, kur taip pasakojama: Ukrainoje? Nes prieš tai
kalbama kaip tik apie ją. O ukrainiečiai ir baltarusiai
XIX a. didžiarusių beatodairiškai vadinti ir tapatinti su
rusais. Šiaip ar taip, pastaraisiais laikais rusų mokslininkai pripažįsta, kad šitokie tikėjimai iš slavų būdingi
tik ukrainiečiams, baltarusiams ir iš dalies lenkams81.
Polesėje dar 1979 m. užrašyta: Ластовкы в гозэри
ховаюцца, в воду ховаюцца на зыму. За чэрот
[т.е. камыш] чэпляюцца в гозэри, в тому чэроты
хаваюцца. На кажду чэротынку чэпляюцца и воны
там пэрэзымують под лёдом „Kregždutės e ž e r e slepiasi, vandenin slepiasi ž i e m a i. Už nendrės
kabinasi ežere, tose nendrėse slepiasi. Už kiekvienos
nendrelės kabinasi ir jos ten peržiemoja po ledu“; panašiai užrašyta ir apie putpeles: Она [перепелка] ны
йдэ в чужыну, вона з намы встаеця. Пэрэпылицы на
самом дни в рецы жывуць, на самом дни лыжеть у
калышчы, а на высни выходыть и ужэ хфатькае на
77.
78.
79.
80.
81.

VlSV: 49; plg. VlLD: 272.
Elisonas 1935: 52, Nr. 121.
ДлПРН: 741.
Афанасьев II: 72.
СД III: 86–87.
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болоти „Ji [putpelė] neiškeliauja svetur, ji su mumis
pasilieka. Putpelės pačiame dugne upėje gyvena, pačiame dugne guli lopšyje, o pavasarį išeina ir jau taukši
baloje.“82 O šiuose kraštuose vaizdinys šiaip jau galėtų
būti paveldėtas ir iš baltiško (lietuvių, jotvingių) substrato, tad gana tikėtinai jį galima būtų laikyti baltišku ar
net lietuvišku, juolab kad jį akivaizdžiai žinojo ir Donelaitis Prūsų Lietuvoje.
Pažymėtina, jog kitose „Metų“ vietose Donelaitis ir
pats sako paukščius žiemą ne išskrendant, o čia pat pasislepiant ir miegant83. Štai apie lakštingalą:
1.88–92: Kad mes rudenyj ar žiemos čėse pasislėpę
Ir susirietę pas meilingą kakalį krankiam,
Tai ir tu, paukšteli miels, pas mus nesirodai,
Bet taip jau, kaip mes, tamsoj pasislėpusi lindai
Ir mažu savo glūpas muses sapnuodama gaudai.
Apie paukščius urmu:
3.51–54: Ten, žiūrėkit, ten džiaugsmai taipo pasidėjo,
Kad tikt varnos dar bjaurybę rudenio garbin,
O paukšteliai su dainoms ankštai pasislėpė
Irgi be rūpesčių šaltai sapnuodami miegti.
Visas tris vietas – apie žiemojimą ežere, tiesiai nepasakant, kieno, ir paukščių žiemą miegojimą pasislėpus – galima laikyti vieno ir to paties mitinio vaizdinio
atšvaitais, tarsi mįsle pradžioje ir jos įminimu paskui.
Turėdami omeny jau minėtą miego–mirties mitinę
tapatybę, atkreipkime dėmesį į tai, kad lietuvių pateiktuose pasakojimuose kregždė ežere būna n e g y v a
iki pavasario. O kai pavasarį atšyla, kregždės pernykštės a t g y j a ir pradeda gyvent. Taigi Donelaičio „mįslė“ apie žiemojimą ežere vėlgi gali būti papildoma nuoroda į aptartąją žiemos–mirties ir pavasario–atgimimo
izosemiją, ar homologiją, tik šįsyk jau netiesioginė ir
tesuprantama tiems, kurie pakankamai gerai išmano
tradicinius mitinius vaizdinius.
Atvirukai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų.
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82. Гура, Терновская, Толстая 1983: 141.
83. Už nurodytus man šiuodu pavyzdžius ačiū dr. Austei Nakienei!
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Mythic Images in Donelaitis’ Metai:
The First Twelve Lines
Dainius RAZAUSKAS
At least three prominent Lithuanian folklorists have noted rich reflections of folklore in the poem Metai and other
works of the literary classic Donelaitis: Zenonas Slaviūnas,
Ambraziejus Jonynas and Stasys Skrodenis. Nevertheless,
not everything has been noticed. In this article, in view of
the mythological world-view, the first twelve lines of Metai
are studied, and at least five examples of traditional mythological imagery are encountered: 1) the sun as “awakener”;
2) analogy of the phases of the seasons, hours of the day
and a person’s life (and death); 3) the trope of the laughing
sun or the sun’s laughter; 4) snow and foam as the juxta-
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position and opposition of winter and summer; 5) “riddle”
about some sort of animal living in the lake, which can be
solved with the help of the traditional Baltic legend about a
swallow spending the winter in a lake. As can be seen, there
is more traditional mythical imagery in Donelaitis’ Metai
than was commonly believed; to be honest, they practically
make up the whole poem.
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Būrų darbai ir rūpesčiai Kristijono
Donelaičio „Metuose“
Laima LAPĖNAITĖ

Trečią šimtą metų įpusėję Kristijono Donelaičio
„Metai“ (manoma, kad pradėti rašyti apie 1765–
1775 m; 1818 m. kartu su vokišku vertimu pirmasis
kūrinį paskelbė Liudvikas Rėza) kupini įvykių, darbų,
socialinių ir kultūrinių pokyčių atspindžių. K. Donelaitis juos apipynė trumpomis užuominomis ir paliko
intrigą, tarsi būtų norėjęs paskatinti šių dienų skaitytojus atsigręžti į praeitį, pasiūlęs patiems atkurti visapusį anų laikų gyvenimą. Galbūt todėl poema mažai ką
palieka abejingą: vieni „Metuose“ atranda neįprastą,
kiti šmaikštų žodį; treti žavisi žadinama būrų tautine
savimone, dar kiti skelbiamomis Dievo ir tikėjimo tiesomis. Šio straipsnio tikslas – tarsi iš arčiau pažvelgti
į etnografinę praėjusio laikmečio aplinką, etnografo
žvilgsniu įvertinti ir aptarti Donelaičio aprašomus darbo įrankius, pakomentuoti kai kuriuos būrų rūpesčius,
darbus ir su jais susijusius papročius.

Orė
Nuo seniausių laikų gyvulių auginimas ir žemės
darbai buvo labai svarbūs žmonių gyvenime. Žemė
būrą maitino ir rengė. Reikėjo ne tik fizinių jėgų, bet
ir iš kartos į kartą perduodamų žinių bei įgūdžių. Donelaitis, dar žiemą paraginęs ruošti padargus, pavasarį
pradeda ore – žemės arimu.
Orei žagrių reiks, palyčių beigi noragų;
O akėčioms reiks negelių bei bingusių kuinų.
(Pavasario linksmybės: 414–415 eilutė, p. 45)

Orė buvo metų darbų ciklo pradžia. Ypatingas
dėmesys buvo skiriamas pirmajam arimui. Pirmasis
žemės pajudinimas pavasarį, atliekant tam skirtas apeigas, turėjo užtikrinti sėkmingą žemės darbų eigą ir
gerą derlių. Pavyzdžiui, Tilžės apylinkėje į pirmąją
vagą dėdavo duonos, kiaušinį; žagre jį sutraiškydavo

Klėtė Poviluose Kintų parapijoj (prie klėties
pastatyta vienverstuvė žagrė). Atvirukų rinkinys
„Mažosios Lietuvos vaizdai“. Leidėjas – Jono Anso
Kunkio knygynas, Klaipėda. Apie XX a. 3 dešimt.
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ir apardavo (Dundulienė 1991:136). XVIII a. antroje
pusėje žagrė buvo pagrindinis arimo įrankis. Senosios
žagrės, per šimtmečius išlaikiusios nepakitusias pagrindines formas, paprastai buvo daromos iš pušaitės,
išrautos su šaknimis. Šaknys atstojo rankenas. Netoli
rankenų buvo įtaisoma išara, ant kurios būdavo užmaunami geležiniai noragai. Donelaitis užsimena ne
tik apie žagrę, bet ir apie atskiras jos dalis – noragus
ir palyčias. Tai galima būtų aiškinti tuo, kad geras
ūkininkas noragus tausojo, žiemą nuimdavo, sutepdavo taukais, kad nesurūdytų. Juk XVIII a. geležis dar
buvo brangi, medinius įrankius sugebėdavo pasidaryti patys būrai, o metalines padargų dalis, tokias kaip
noragai, turėjo nukalti kalvis. Kita labai svarbi žagrės
dalis – palyčia (verstuvė). Etnografijos moksle žagrės
klasifikuojamos pagal palyčių skaičių (viena arba dvi).
Nemuno ir Neries upės tarsi dalija Lietuvą į dvi dalis. Didesnėje Lietuvos dalyje – į šiaurę nuo žemutinio
Nemuno ir Neries – buvo naudojama vienverstuvė žagrė, o į pietus nuo šios ribos – dviverstuvė (Dundulienė 1963:89). Todėl labai tikėtina, kad Donelaičio būrai
arė dviverstuve žagre, kuri, be kitų pavadinimų (lietuviška, mazovietiška, podliasiška), buvo vadinama ir
prūsiška žagre, o Klaipėdos apylinkių gyventojai – jau
vienverstuve žagre. Žagrei traukti buvo reikalinga jaučių pora. Paprastai jaučiai prie žagrės būdavo kinkomi jungu. Seniausias jungas – apie dviejų metrų ilgio
stora lazda, kurią artojas uždėdavo jaučiui ant sprando
ir pririšdavo tiesiai prie ragų. Taip pakinkytam jaučiui
eiti būdavo labai sunku, jis greitai pavargdavo, ragai
įskausdavo. Patogesnis jaučiams buvo lankelinis jungas, sudarytas iš lazdos ir dviejų lankelių – kulbokų
(lenkta medinė jungo dalis, užmaunama jaučiui ant
kaklo).
Tverk pri ragų, kišk į kulboką tinginį žalį,
(Pavasario linksmybės: 511 eilutė, p. 48)

XIX a. antroje pusėje jaučiais jau beveik niekur nebuvo ariama, o Donelaičio laikais tai buvo įprasta. Būrai augino bent po porą jaučių, skirtų arimui. Jie netgi
buvo nuomojami iš dvaro ar kaimynų už atlygį (už tai
dažniausiai būdavo atidirbama). Artojui tekdavo ilgai
vargti – nuo keleto savaičių iki metų, kol jautukus išmokydavo arti. Mokyti pradėdavo tik nuo 3–4 metų.
Pirmą kartą jautukas būdavo kinkomas prie seno jaučio. 5–6 metų jaučiais ardavo tik lengvą žemę. Galutinai jautis sustiprėdavo tik devintąją žiemą. Per ilgus
metus prie šeimininko pripratęs jautis lengvai paklus-
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davo jo komandoms, atkreipdavo dėmesį, kai būdavo
šaukiamas vardu. Ir Donelaitis jaučius vadina vardais,
dažniausiai suteiktais pagal gyvulio plauko spalvą.
Pavyzdžiui, Žalis – rudos spalvos, Laukis – su balta
žvaigžde kaktoje, Keršis – juodas su baltais lopais,
Dvylio galva ir kaklas apžėlę tamsesniais plaukais nei
visas kūnas. Būdavo, kad su jaučiais, ypač svetimais,
negalėdavo susitvarkyti net labai patyrę artojai. Ariant
jautis greitai pavargdavo, todėl artojas, nelaukdamas,
kol gyvulys atsiguls, jį paleisdavo pailsėti. Laiku nepaleistas pavargęs gyvulys guldavosi ant dirvos ir tada
jau būdavo sunku jį prikelti. Kartais būrams tekdavo
panaudoti ir jėgą. Jei net botagu su vinimi mušamas
ar yla badomas jautis nesikeldavo, artojas prie jo paskuigalio sukurdavo laužą ir taip priversdavo atsikelti
(Vaitekūnas 1938:211). Apie jaučių tramdymą mušimu
rašė ir Donelaitis:
Bausk jį, kad klausyt nenorės ir tav pasipriešys. (...)
Tikt saugokis, kad ne pats, be reikalo mušdams,
Su glūpais savo jaučiais į galvijį pavirsi.
(Pavasario linksmybės: 512, 515–516 eilutės, p. 48)

Jautis – stiprus, ypatingos priežiūros nereikalaujantis, tačiau labai nepaslankus gyvulys. Todėl akėti, voluoti, ratams ar vežimui tempti būrai laikydavo
bent po vieną arklį, Donelaičio kuinu vadinamą. Labai
taiklus Donelaičio palyginimas – ką jaučiai rėplodami riekia, t. y. nerangiai suaria (rėploti – eiti pamažu,
nerangiai; riekti – pirmą kartą arti, plėšti dirvoną), tą
kuinai tur skraidydami trupyt, t. y. greičiau, judriau,
energingiau už jaučius akėčiomis sutrupinti suartos
žemės grumstus.
Žinom juk: ką jaučiai mums rėplodami riekia,
Kuinai tur, ką liepiam jiems, skraidydami trupyt.
(Pavasario linksmybės: 416–417 eilutės, p. 45)

Mėšlavežis
Donelaitis rašo apie žemdirbių būrų ūkyje svarbų
šūdą ir mėšlą. Juk iki pat XX a. mėšlas buvo pagrindinė laukų trąša, lemianti būsimo derliaus gausą. Ūkininkaujantiems mėšlo nuolat stigo, todėl jis buvo branginamas. Pasitaikydavo, kad ta pati dirva mėšlo gaudavo
tik kas kelinti metai. Mėšlo svarbai apibūdinti Donelaičiui užteko vieno žodžio – žegnonė, reiškiančio Dievo
malone gautus darbo vaisius.
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apkaustytais galais. Darbas būdavo aiškiai paskirstytas: vieni mėšlą krovė tvarte į vežimus, kiti juos varinėjo į lauką ir atgal, treti su kabliais vertė į dirvą, ketvirti
kratė laukuose.
Taigi nutverk rykus, kurie tam yr padaryti,
(Vasaros darbai: 274 eilutė, p. 63)

Viens savo kablį, o kitsai naujintelę šakę

(Vasaros darbai: 153 eilutė, p. 59)

Albas, šūdleteres naujas tyčioms pasidaręs,

(Vasaros darbai: 155 eilutės, p. 59)

Šienapjūtė
Tai vienas nuotaikingiausių darbų, lydimas dainų,
pasakojimų, pokštų. Ten, kur buvo bendros pievos, jas
pjaudavo visas kaimas. Jeigu pievos būdavo išdalytos,
kiekviena šeimyna nusišienaudavo savo dalį, tačiau taikėsi pradėti visi kartu, kad neišmindytų kaimynų pievų.
Dėl to ir kildavo toks klegesys ir judėjimas.
Tuo laukai kaip skruzdėlyns kribždėti pagavo,
Ir gaspadoriai su bernais šienaudami spardės.
Rodės man, kad visas sviets, kovot susibėgęs,
Kardus ir šobles į margas nunešė pievas.
(Vasaros darbai: 436–439 eilutės, p. 68–69)
Šakės ir kastuvas mėšlui mėžti. XIX a.

Ar nežinai, kad būrs nor grečną grūdą sulaukti,
Tai pirm to jisai tur grečną šūdą pakrėsti? (...)
O iš mėšlo smirdinčio žegnonė pareina
(Vasaros darbai: 267–268, 277 eilutės, p. 63)

Pavasarį šiek tiek mėšlo išveždavo vasarojui, bulvėms, daržams, tačiau didysis mėšlavežis prasidėdavo
po sėjos prieš pat šienapjūtę. Taip buvo ruošiamas pūdymas žiemkenčių sėjai. Didesniuose ūkiuose ar dvare
būdavo dirbama talkomis, nes išvežtą ir iškratytą mėšlą
reikėjo suspėti aparti, kol nesudžiūvo. Į mėšlavežio talkas būrai sueidavo ne tik su savo įrankiais, bet ir su vežimais. Juos tam reikalui specialiai paruošdavo – vietoj įprastų šoninių gardžių uždėdavo aklinus lentinius
šonus, vadinamus šūdleterėmis. Svarbiausias įrankis –
šakės. Mėšlui krauti buvo naudojamos dviražės medinės šakės su metaliniais noragėliais. Mėšlui iš vežimo
išversti – kablys – šakės su statmenai į kotą palenktais
ražais. Smulkesnį mėšlą kraudavo mediniais kastuvais,

Svarbiausias šienapjūtės įrankis buvo dalgis. Medinį
dalgio kotą paprastai pasidarydavo patys būrai, o geležinę dalgio galvą pirkdavo krautuvėse ar turguose. Būras
Plaučiūnas taip pat važiavo į Karaliaučių pirkti naujo
dalgio ir budės, bet juos, būdamas girtas, prapuldė. Norint išsirinkti gerą dalgį reikėjo įgudimo. Todėl, sakoma,
turgaus dieną miesteliai gausdavo nuo dalgių ir puodų
skambėjimo. Vyrai savaip išbandydavo dalgio kokybę:
kas braukė pirštu, kas lankstė, kas klausėsi skambėjimo
sudavus metaliniu daiktu ar trenkus į akmenį. Pagal kokybę dalgius skirstė darbams: geriausias – šienui, prastesnis – javams, prasčiausias – žirniams.
Tas nenaudėlis Plaučiūns, pas Kasparą pernai
Talkoje pavitots, taip baisiai buvo pririjęs,
Kad jis naktyj, ant tamsų laukų klydinėdams,
Budę naują su dalgiu šukėtu prapuldė (...)
Taip po tam jisai, nesvietiškai prisidūkęs
Ir vienausį kuinpalaikį prastai pažebojęs,
Į Karaliaučių dalgį pirkt tiesiog nukeliavo.
(Vasaros darbai: 449–452; 461–463 eilutės, p. 69)
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Lietuvaitės grįžta iš laukų. Atvirukų rinkinys „Linkėjimai iš Lietuvos“. Fotografas ir leidėjas Robertas Minzlofas, Tilžė. XIX a. pab.

Dalgį paruošdavo darbui: iškaldavo plaktuku ant
priekalo, o į laukus nešdavosi galąstuvą – budę dalgiui
pagaląsti. Paprastai pjovėjas turėdavo akmeninį galąstuvą ašmenims galąsti ir medinę pustyklę jau pagaląstiems ašmenims padailinti, sulyginti. Medinę pustyklę
pjovėjai pasidarydavo iš ąžuolo, uosio, beržo, eglės
mentelės ar stačiakampio formos. Paviršių išraižydavo kryžmiškais grioveliais ar išbadydavo duobutėmis
ir ištepdavo šlynu, deguto ar dervos ir smėlio mišiniu,
o vakarų Lietuvoje – sakais ir smėliu. Kartais pustyklės
šone įtvirtindavo gelžgalį išlankstytiems ašmenims išlyginti. Budės buvo nešiojamos įvairiai: už diržo, už
kelnių juosmens, maišelyje. Be to, būrai turėjo šliukarnyčią – apskritą ar stačiakampį medinį indelį su
nusmailinta apatine dalimi, kad būtų galima įsmeigti į
žemę. Į tokį indelį įpildavo vandens, nes su bude, pavilgyta vandenyje, būdavo lengviau ir lygiau galąsti. Jo
šone būdavo iš to paties medžio išpjauta ausis užsikišti
už juostos ar diržo. Šliukarnyčia į dabartinės Lietuvos
vakarų ir pietvakarių teritoriją per Mažąją Lietuvą greičiausiai pateko iš Vokietijos (Milius 1979:127).
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Rugiapjūtė
Derliaus nuėmimas prasidėdavo rugiapjūte. Išskirtinė būdavo jos pradžia ir pabaiga. Rugiapjūtė prasidėdavo prapjovomis arba pradėtuvėmis, tada pirmąjį
pėdą nešdavo namo ir laikydavo garbingiausioje trobos
vietoje. Dar XVII a. Matas Pretorijus aprašė Mažosios
Lietuvos valstiečių apeigas: vieną ar dvi dienas prieš
rugiapjūtės pradžią šeimininkas slapčia nuo šeimos nupjaudavo saują rugių ir padėdavo klėtyje. Vėliau toji
sauja būdavo dedama klojime, tikėta, kad ji apsaugos
sėjai skirtus rugius. Kitą ar trečią dieną, po pusryčių, su
visa šeima eidavo į rugių lauką. Pasiimdavo gabalą lašinių ir duonos, kai visi nupjaudavo po pėdą, susėsdavo
ir melsdavosi dėkodami Dievui. Paskui suvalgydavo
atsineštas vaišes (Vyšniauskaitė 2006 (I):612).
Tokia pat svarbi buvusi rugiapjūtės baigtis – pabaigtuvės. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas paskutinio pėdo pjovimui. Ilgai tikėta javų dvasia, kuri mažėjant pjaunamų javų plotui esą vis traukiasi ir galiausiai
pasilieka tik paskutiniame pėde. Lietuvininkai pasku-
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tinį pėdą vadino Rugių boba. Dažnai paskutinį pėdą
surišdavo panašų į moters figūrą ir iškilmingai parveždavo su paskutiniu rugių vežimu, vėliau jį vežiodavo
po kaimą, laistydavo vandeniu, šokdindavo (Vyšniauskaitė, Zybergienė 2009:142). Taip pat būdavo pinamas
pabaigtuvių vainikas, vadinamas juosta arba jievaru, o
lietuvininkų – ploniu. Apie plonio nešimo paprotį užsimena ir Donelaitis (Vyšniauskaitė 2006 (II):634).
Rodės man išties, kad jaučių kaimenė bliovė,
O štai vaikpalaikiai Plaučiūno parnešė plonį.
Žinot juk, kaip mūsų lietuvninkai prisirėkia,
Kad jie po Jokūbinių, jau rugius nukapoję,
„Plonį nešam“ būriškai šokinėdami suokia.
Merčius su Lauru mergas į vandenį vilko;
O Pakulienė su Lauriene tuo pasitiešyt
Vyrus ir vaikus su pilna milžtuve plovė.
(Vasaros darbai: 506–510; 516–518 eilutės, p. 71)

Plonis buvo pinamas iš rugių varpų ir lauko gėlių. Jį
nešdavo geriausia pėdų rišėja ir geriausias kirtėjas, jie
plonį įteikdavo šeimininkui, o šis jį pakabindavo virš
stalo. Laikydavo ten iki žiemkenčių sėjos, tada iškuldavo ir pasėdavo kartu su kitais grūdais. Plonis buvo
rugiapjūtės pabaigtuvių – Rugių šventės, kurią Mažojoje Lietuvoje švęsdavo per Jokūbines (liepos 25 d.),
simbolis. Tą dieną nebuvo galima nieko dirbti, ypač iš
laukų vežti rugius, kitaip, sakydavo, trenks perkūnas.
Įdomu tai, kad Lietuvoje pabaigtuvėmis buvo laikoma
kita diena – Šv. Ona (liepos 26 d.). Atnešus plonį buvo
laistomasi vandeniu. Tai dar vienas senas paprotys, paminėtas „Metuose“. Laistymasis vandeniu lydėdavo
daugumą didžiųjų darbų. Buvo tikima, kad tai turi įtakos kitų metų derliui – duona bus baltesnė, pasėliams
netrūks drėgmės, gyvuliai bus stiprūs ir sveiki.

Linų karštuvai. XIX a.

Linų ūkis
Apie darbus, susijusius su linų apdorojimu, sužinome iš pakamorės (dvaro prievaizdo) pokalbio su
moterimis. Tai linų rovimas, karšimas, jų klojėjimas,
braukimas.
O jūs moters, ar ir jūs taip jau pasileidot?
Kam linų raut ir kaip reik iškaršt nesirengiat?
Ar ne gėda jums, kad vokiečių gaspadinės
Iškarštus linus į lauką jau nugabena
Ir, besidyvydamos didei, jūsų tinginį peikia?
(Vasaros darbai: 569–573 eilutės, p. 73)

Budė ir šliukarnyčia. XIX a.
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Verpianti lietuvininkė. Fotografas ir leidėjas nežinomas. Apie 1905 m. Lietuvos nacionalinis muziejus

Ilgas lino kelias, kol jis tampa tekstilės žaliava. Nurovus linus pluoštą reikėjo atskirti nuo spalių. Kad tai
būtų lengviau padaryti, linai buvo mirkomi arba klojami pievoje ir darginami rasoje (vadinamieji sausakločiai). XVII a. pradžioje šaltiniuose minimos bendros
kaimo linmarkos linams mirkyti. XVIII a. pirmoje
pusėje Fridricho Vilhelmo III išleisti ediktai griežtai
uždraudė linus ir kanapes mirkyti tekančiame vandenyje; linų šiaudelius liepta kloti ant žemės, kad dargtų
rasoje. 1733 m. minimos pirmosios dirbtinės linmarkos
(Vyšniauskaitė 2003:656). „Metuose“ aptinkame žinių
apie iškarštų linų gabenimą į laukus. Karšimas – galvenų nukapojimas, atskyrimas nuo stiebo. Paprastai linai
buvo karšiami prieš mirkymą, o prieš klojimą pievoje
nukuliami kūlimo prietaisais. Mirkyti linai darginimui
užbaigti klojėti rugienose, o sausakločiai – pievoje, kur
daugiau rasos. Donelaitis apie linų mirkymą neužsimena, todėl dabar sunku pasakyti, ar tų laikų lietuvininkės
nukarštus linus vežė klojėtis, kaip rekomendavo valdžia, ar senu papratimu pirmiau juos mirkė ir tik tada
gabeno į laukus džiovinti.
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Kūlė
Nuėmus nuo laukų derlių prasidėdavo javų, linų,
kanapių, žirnių, pupų kūlimas, kuris reiškė didžiųjų
žemės ūkio darbų pabaigą. Ypač svarbi, trunkanti nuo
kelių savaičių iki poros mėnesių, buvo rugių kūlė. Dieną valstiečiai dirbdavo įprastus darbus, o kulti pradėdavo nugiedojus gaidžiams – apie 1–3 val. nakties, ir
baigdavo iki saulės patekėjimo ar pusryčių. „Metuose“
skaitome apie kūlėjų spragilų sukeltą triukšmą.
Žemė su visais daiktais virpėti pagavo.
Tuo svečiai visi, dėl to didei nusigandę,
Iš svetlyčios būriškos kūliais išsirito (...)
Nes Dočys su šešiais kūlikais, kuldami žirnius,
Taip nesvietiškai virkščias su spragilu daužė,
Kad ir pelės po šiaudais kribždėti nedrįso,
O svečių daugums sav negandas pasidarė. (...)
Juk Dočys kasmets, sulaukęs rudenį riebų
Ir iškuldams savo javus, išgandina svietą.
(Rudenio gėrybės: 652–664 eilutės, p. 101)
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Iki pat XX a. pr. spragilas buvo pagrindinis kūlimo įrankis. Spragilų sandara visoje Lietuvoje panaši,
skiriasi tik galvos ir koto sujungimas. Pagal etnografų
klasifikaciją galime įsivaizduoti, kad Dočys su talkininkais kūlė spragilu, kurio galva ir kotas buvo apsukti
odos juostomis – kapkėmis, arba mediniais lankeliais,
sujungtais virviniu ar odiniu jungtu. Klaipėdos krašte,
kur mariose buvo galima pasigauti ungurių, abi spragilo dalys buvo aptraukiamos šių žuvų oda (Milius
1979: 141). Kuldavo vyrai ir moterys, dažniausiai nuo
dviejų iki šešių žmonių. Didesnės šeimos kūlimui skirdavo aštuonis žmones, stambesni ūkininkai – dvylika
žmonių, bet tada jie dalydavosi į dvi grupes. Kad būtų
lengviau, stengdavosi kulti į taktą, atitinkamai parinkdamo ir žodžius. Jei kuris kūlėjas nepataikydavo į taktą, buvo pašiepiamas, kartais net pusryčių negaudavo.
Todėl paaugliai piemenys vasarą pasidirbdavo spragilus ir ganydami pradėdavo mokytis kulti (Dundulienė
1963:223–227).

Vilkų medžioklė
Donelaitis, išsamiai aprašydamas vilkų daromas
blogybes, matyt, norėjo parodyti, koks būrams tai buvo
didelis rūpestis. Vasarą vilkai puldavo besiganančius
gyvulius, o žiemą, važiuojant mišku, kartais net kėsindavosi užpulti arklius. Norėdami apsiginti nuo tokių
grėsmių, būrai prie pakinktų ar ant arklio kaklo užkabindavo metalinį varpelį, kad šis skambėdamas nubaidytų vilkus.
Bausk, prispausk su šalčiais juos, kad gloda jų būtų!
Juk baisu žiūrėt, kaip jie kas vasarą mielą
Nei mėsininkai per laukus bėginėdami smaugia.
O kad jie pagiryj užpuola kaimenę linksmą,
Tai nesirūpin, ar liesa, ar tukusi kiaulė,
Irgi negailias, kad kokį kuiliuką suėda;
Bet ir kuilį didelį jie parplėšt nesibijo.
Taip tie neprieteliai, kiaulienos jau prisiėdę,
Dar nesisotin, bet ir jautienos užsigeidę
Taip berždžias, kaip ir veršingas pamuša karves.
O ir tai negana; jie vis daugiaus išsižioję
Jau ir jaučių šešergių parplėšt nesibijo.
Ai, kiek margių, kiek dvylių jie sviete suėda!
Žalį su laukiu kytru bei bingusį keršį
Kartais, į laukus nusibastę, pradeda gandyt.(...)
(Žiemos rūpesčiai: 77–91 eilutės, p. 113–114)

Vilkų medžioklė niekada nebuvo ribojama, netgi
atvirkščiai – skatinama. Donelaitis „Žiemos rūpesčiuose“ priekaištauja jėgeriams ir liesininkams, kad šie nešaudo vilkų, nors jiems tai daryti įsakęs karalius.
O jūs jėgėrės mokyti, jūs liesininkai,
Kam nešaudot, ką valdonai paliepė šaudyt?
Argi nežinot, kad nei viens malonings karalius
Juos užmušt ir išgaišyt žmonėms nepavydi?
(Žiemos rūpesčiai: 101–104 eilutės, p. 114)

Spragilas. XIX a.

Vieni būrai, nesulaukę jėgerių pagalbos, patys pradėdavo šaudyti vilkus, kiti juos gaudydavo primityviais
būdais, žinomais nuo seniausių laikų. Vienas iš tokių
būdų – vilkduobių kasimas. Miške, įprastose vilkų
vaikščiojimo vietose, iškasdavo apie 2 m gilumo duobę.
Ant jos centre įkaltos kartelės pririšdavo negyvą antį ar
mėsos gabalą. Duobės paviršių uždengdavo šakomis ir
sniegu. Vilkas, pajutęs mėsos kvapą, šokdavo link jos ir
įgriūdavo į duobę, o išlipti nepajėgdavo. Vilkų takuose
tokių duobių iškasdavo nuo kelių iki keliolikos. Kitas
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praganytus ar bandoje sužalotus gyvulius, už pasėlių ir
pievų nuganymą privalėjo atlyginti iš gaunamos algos
(Mačiekus 2006:562). Per Jurgines (balandžio 23 d.),
pirmąją gyvulių išginimo į pievas dieną, piemenys
šaukdavosi šv. Jurgio ir prašydavo, kad šis globotų
gyvulius, saugotų, kad jų nenuneštų vilkai. Šią dieną
laikytasi ir tam tikrų draudimų – piemenukui draudė
ant krosnies kojas autis, kad vilkas jo nesudraskytų; neleisdavo galąsti peilio, kad žvėrims dantų nepagaląstų.

Paukščių gaudymas
Varpelis vilkams nubaidyti. XIX a. pab.–XX a. pr.

primityvus būdas sugauti vilką – vilktvorės tvėrimas.
Kuolai būdavo sukalami spiralės forma ir apipinami
eglišakėmis ar lapuočių medžių šakomis; viduryje padėdavo masalą. Tarpas tarp vilktvorės kuolų vis siaurėjo, todėl į jį patekęs vilkas nebegalėdavo apsisukti.
Vilkai buvo gaudomi ir iš virvių suvytomis kilpomis.
Tokią kilpą pritaisydavo prie svirties. Žvėriui patekus
į kilpą ir ją pajudinus antrasis svirties galas staiga nusvirdavo žemyn, kilpą užverždamas ir iškeldamas, taip
vilkas būdavo pakariamas (Lazauskaitė 1998:128).
Ką gi darydavo su sumedžiotu vilku? Jo mėsos nevalgė, bet kailį, vadinamą vilkena, panaudodavo. Vilkena – šilta ir patvari. Pasiturintys ūkininkai iš išdirbtos vilkenos siūdavosi kailinius. Skurdžiau gyvenantys
būrai vilko kailio neišdirbdavo, tik gerai jį išvalydavo,
išdžiovindavo, ištepdavo aliejumi ir pasisiūdavo gūnias. Jomis žiemą dengdavo rogių sėdynę, kad būtų šilčiau sėdėti, arba apsisupdavo kojas. Gūniomis dengti
arklius vengdavo, nes vilkenos kvepėjo vilkais, kurių
arkliai bijojo. Praeidavo net keleri metai, kol arkliai
priprasdavo prie gūnios kvapo.
Vilkai – protingi, gudrūs žvėrys. Jie bėga vienas
paskui kitą, koja į koją. Kartais po ilgų paieškų paaiškėdavo, kad vilkai tais pačiais pėdsakais ne tik atbėgę į kokį miško plotą, bet ir išbėgę. Kad apsisaugotų
nuo vilkų, būrai kasmet atlikdavo maginius veiksmus
ar melsdavo šventųjų pagalbos. Tilžės apylinkėse pirmą kartą išgenant gyvulius į ganyklas kerdžius kelissyk apeidavęs bandą, kaskart mesdamas į ją kiaušinį. Į
kurį gyvulį pataikydavo – tas esąs skirtas vilko daliai.
Jeigu vilkas jį ir nunešdavo, kaimas nukentėjusiam atlygindavo (Dundulienė 1991:131). Pagal lietuvių paprotinę teisę kerdžius nebuvo atsakingas už plėšriųjų
žvėrių (meškų, vilkų) sudraskytus gyvulius, nors už
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Donelaičio pasakojimas apie varnų šaudymą suteikia galimybę aptarti paukščių gaudymo temą. Paukščiai būrams pridarydavo eibių: jie pridarydavo nuostolių laukams, pievoms, sodams, sulesdami sėklas, apgadindami vaisius. Varnos grobdavo naminių paukščių
jauniklius, kiaušinius, išlesdavo lesalą, užkapodavo į
gaudykles patekusius kiškius, lapes. Todėl 1721, 1731
ir pakartotinai 1944 metais buvo išleisti Prūsijos kara-

Kilpos žvirbliams gaudyti. XIX a.
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Varnų gaudymas Kuršių nerijoje (varnų gaudytojai dantimis pakanda pakaušį). Fotografas ir leidėjas Fricas Krauskofas, Karaliaučius ir
Baltijos jūros kurortas [Königsberg i. Pr. und Ostseebad Cranz?] Krantas. Apie XX a. 3 dešimt.

liaus įsakymai dėl žvirblių ir varnų naikinimo (Prūsijos
valdžios gromatos 1960:163–166). Pagal karaliaus įsakymą nuo birželio 1 d. iki spalio 23 d. buvo privaloma
pristatyti po 6–16 nugalabytų žvirblių galvų ir 6–24
varnų nagus (kojeles). Už sunaikintus paukščius mokėtas tam tikras mokestis. O už nepristatytą paukščių
kiekį reikėjo mokėti baudą – po trečioką (trys grašiai)
už žvirblį ir po du trečiokus (šešis grašius) už varną
(Bacevičius 2009 (I):668).
Ar negana, kad aš jums varnų nunešu kojas
Ir, kaip būrui reik, sugavęs dvylika žvirblių,
Galvas nusuktas kasmets jums duot nesistengiu?
(Žiemos rūpesčiai: 350–352 eilutės, p. 123)

Pagal šį įsakymą girininkai, eiguliai ir sargai privalėjo pristatyti didžiausią varnų kiekį – dvidešimt keturias. Varnų medžioklei jie rinkosi šautuvus. „Žiemos
rūpesčiuose“ būras taip pat šaudė varnas, tik ši medžioklė baigėsi gaisru. Be šautuvų, valstiečiai turėjo ir kitokių priemonių paukščiams gaudyti. Varnoms gaudyti
pasidarydavo dėžę su dangčiu ar medinį rėmą aptraukdavo tinklu. Į dėžę įdėdavo masalo. Dangtį arba pačią

dėžę paremdavo pagaliuku. Prie pagaliuko pririšdavo
virvelę ir pasaloje stebėdavo. Varnai įėjus į dėžę truktelėdavo virvelę, paremta dėžė ar dangtis nukrisdavo
ir įkalindavo paukštį. Žvirbliams gaudyti naudojo lentelėje ar lazdyno rėme įtaisytas nedideles ašutines kilpeles. Jos buvo apibarstomos šieno pabiromis, pelais.
Bekapstydami pabiras, paukščiai įkliūdavo į kilputes.
O vakarais stogo palėpėje nakčiai sutūpusius žvirblius
gaudydavo su kulia – tinkliniu maišeliu ant koto.
Paukščiai gaudyti ir dėl maisto. Nors, Donelaičio
manymu, būrui valgyti varnas buvusi didelė gėda, tačiau jo personažas Dočys varnas valgė. Jas kepė čerpėje – moliniame, lipdytame ar žiestame inde. Iš teksto
galima spręsti, kad varniena maistą paįvairindavo tik
skurdesni gyventojai.
Nes Dočys, varnienos ėst permier užsigeidęs,(...)
(Žiemos rūpesčiai: 309 eilutės, p. 121)

Kad Dočys porelę varnų kept nusišauja
Ar čerpėj nešvankią jų sav šutina mėsą,
Rods negražu girdėt ir būrui didelė gėda.
Ale ką veiks žmogus stokodams ir badu mirdams.

(Žiemos rūpesčiai: 372–375 eilutės, p. 123)
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Tačiau Mažosios Lietuvos pamario gyventojams
varnų gaudymas ir valgymas buvo ir tam tikras verslas. Paukščiams migruojant jie įrengdavo dideles, apie
8 × 2,5 m, tinklines gaudykles ir net iki XX a. pradžios
išlaikė labai neįprastą į gaudyklę patekusių varnų nudobimo būdą. Patyrę gaudytojai paimdavo į rankas gyvą
varną ir viena ranka laikydami už galvos, kita – už uodegos dantimis prakąsdavo pakaušį (Bacevičius 2009
(II):669). Sumedžiotas varnas kepdavo, virdavo, paskanindavo spirgučiais, valgydavo kartu su žirniais, troškintais kopūstais, bulvėmis. Žiemos atsargoms varnų
mėsa rūkyta ir sūdyta dideliuose mediniuose kubiluose.
Ko patys nesuvalgydavo, veždavo į miestus, pavyzdžiui,
Karaliaučių, Klaipėdą: Tik mieste varna netenka savo
vardo; ją čia parduoda už balandį (Šivickis 1929:136).

Išvados
Kristijono Donelaičio poema „Metai“ – iki šiol
įdomus informacijos apie to meto valstiečių gyvenimą šaltinis. Donelaitis nuosekliai įvardijo pagrindinius
XVIII a. antrosios pusės būrų metų ūkio darbus, nuo
pavasario iki rudens, ir su jais susijusius papročius. Tai
orė, mėšlavežis, šienapjūtė, rugiapjūtė, linų apdorojimo
darbai ir kūlė, žiemą – vilkų ir varnų medžioklė. Etnografiniu požiūriu svarbus senųjų darbo įrankių – budės,
dalgio, jungo, spragilo, žagrės, ir papročių – plonio nešimo, laistymosi vandeniu, paminėjimas.
Mažosios Lietuvos gyvenimą savaip reglamentavo
ir Prūsijos valdžios įsakai, kurių atgarsiai taip pat atpažįstami poemoje „Metai“.
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Vyšniauskaitė 2006 (I) = Angelė Vyšniauskaitė. Pjūties šventė. Iš:
Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius: Mažosios Lietuvos
fondas; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
Vyšniauskaitė 2006 (II) = Angelė Vyšniauskaitė. Plonis. Iš: Mažosios
Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas;
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
Vyšniauskaitė, Zybergienė 2009 = Angelė Vyšniauskaitė, Renata
Zybergienė. Rugiapjūtė. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 4,
Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas; Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2009.

Atvirukai ir daiktai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų.
Arūno Baltėno fotografijos.

Work and Worries of the Serfs
in Donelaitis’ Metai
Laima Lapėnaitė
Kristijonas Donelaitis’ poem Metai (it is believed that
it was written in 1765–1775 m.; published for the first
time by Liudvikas Rėza in 1818 together with a German
translation) is still an interesting source of information
about the life of the serfs of that time. K. Donelaitis consistently listed the key farm work of the būrai (serfs) from
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the second half of the 18th c., and the customs related to
them. These include ploughing, transporting of manure,
hay-making, harvesting, processing of flax, threshing,
and in the winter – hunting of wolves and crows. From
an ethnographic viewpoint, mentioning of the old working tools – whetstone, scythe, yoke, flail, wooden plough
and of traditions – carrying of the plonis, sprinkling with
water, is significant. The lives of the people of Lithuania
Minor were also regulated, in a way, by decrees from the
Prussian government, echoes of which can be recognised
in the poem Metai.
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„Ožio ceremonijos“ kosmologinė prasmė
Jonas VAIŠKŪNAS

Straipsnio tyrimo objektas – iš XIX–XX a. vidurio etnografinių aprašymų Lietuvoje žinoma rudeninė
„ožio ceremonija“. Tikslas – parodyti jos tikėtiną sąsają su rudeniniais ožio aukojimo ritualais, žinomais
iš XVI–XVII a. istorinių šaltinių, ir iškelti hipotezę apie
galimas abiejų astronomines projekcijas. Taikomas
duomenų struktūrinės analizės metodas. Pagrindinė
išvada: tiek „ožio ceremonija“, tiek ožio aukojimo ritualas galėjo būti siejamas su Ožiaragio (Capricornus)
žvaigždyno padėtimi dangaus skliaute.
Raktažodžiai: ožys lietuvių religijoje ir mitologijoje,
lietuvių Zodiakas, etnoastronomija.

„Ožio ceremonija“
Maždaug iki XX a. vidurio Lietuvos ir Latvijos piemenys spalio pabaigoje atlikdavo ritualą su ožiu. Ritualo dingstis – noras, kad greičiau pasnigtų ir piemenims
baigtųsi ganiava. Šį paprotį aprašė etnografai Jurgis
Elisonas ir Balys Buračas ir pavadino „ožio ceremonija“. Remdamiesi aprašymais iš prieškario ir mūsų pačių dar XX a. pabaigoje surinkta lauko medžiaga „ceremonijos“ turinį galime nusakyti taip:
1) Spalio pabaigoje arba pirmomis lapkričio dienomis piemenys išsirinkdavo baltą ožį (retsykiais minima
avis, pavieniais atvejais – baltas arklys) ir vesdavo jį
prie beržo.
2) Kartais ožys būdavo papuošiamas žolynais,
eglių ar pušų šakomis, gėlėmis, margais popieriais ar
skudurais.
3) Kitąsyk prieš beržą būdavo sukuriamas laužas
(Buračas 1993: 117).
4) Vienas piemuo įlipdavo į beržą ir iš ten sakydavo
„pamokslą“, prašydamas, kad kuo greičiau prasidėtų
žiema ir baigtųsi piemenų vargai.
5) Tuo metu kiti piemenys baltą ožį tris kartus apvesdavo apie beržą pasauliu (t. y. pagal laikrodžio rodyklę).

6) Kartais ožys būdavo piemenų iškeliamas į viršų
arba pririšamas prie palenkto beržo, paskui medį paleisdavo, ir gyvulys atsidurdavo jo viršūnėje.
7) Ožiui būdavo taikomi smurtiniai veiksmai (jį
mušdavo, kąsdavo jam į uodegą, ant ragų padegdavo
beržo tošį ir t. t.) tam, kad jis garsiai bliautų ir iš Dievo
išprašytų kuo greičiau sniego.
Štai keli būdingi „ceremonijos“ etnografiniai aprašymai, iš kurių galima susidaryti gana aiškų vaizdą:
1. Atėjus rudeniui, piemenys, belaukdami sniego,
pasigauna ožį ir veda jį aplink beržą. Tuomet vienas
piemuo įlipa beržan ir žiegnojasi šitokiais žodžiais:
„Vardan darkų, berže šarkų, čia griekai, čia niekai, čia
pikta pagunda.“ Persižiegnojęs jis ima sakyti pamokslą. Tada kiti piemenys papuošia ožiui ragus įvairiomis
gėlėmis ir, nupynę iš karnų pavadžius, du jų veda ožį
už nupintų pavadžių. Jei ožys didelis ir tvirtas, tai vienas piemuo joja ant jo raitas. Galop, vienas piemuo
įsikanda ožio uodegą. Juo skaudžiau jis ją sukanda, juo
baisiau ožys ima rėkti. Iš ožio rėkimo sprendžiama, ar
tuojau ims snigti. Be to, dar apveda ožį aplink beržą net
tris kartus (Elisonas 1930: 121).
2. Avy baltų vedi apie beržų i keli viršun, biškį
pakylėjai, jos gi medin neįkelsi. Skaitos, bus sniego.
Piemenim gi nusibosta ganyt’. [?]. Mes trijuos [vesdavom avį]. [Būtinai turi būti beržas?] Prie beržo.
Baltas gi itai beržas. Pirma apvedam kartų ar du
i paskui keliam, kad ana rėktų. Kai keliam, sako:
rėk – žiema, žiema! [Kokia kryptimi varydavo avį?]
Nesvarbu.1
3. [Kad žiema greičiau ateitų,] keldavom viršūnėn
medžia, berža, ožius, intraukdavom [su virve] ožius, ne
vienų – pa tris, pa keturis ožius beržan.2
1. Čičelienė-Kavaliukaitė, Olga, Stanislovo, g. 1915 m., Naujasis
Daugėliškis, Ignalinos r. Užr. J. Vaiškūnas 1989.01.26.
2. Misiūnas, Petras, Antano, g. 1909 m., Plaštakos vnk., Žemaitkiemio
seniūn., Ukmergės r. Užr. V. Vaitkevičius 1994.08.
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4. Vesdavo ožko ar ožį tris sykius apie beržo. Bet tik
vesdavo ožko. Būdavo nustatyti trys sykiai. Kiti norėdava joti – neduodavo. Kits ved už apynastrelio. Vesdami kažko sakydavo: „Lėk, ožkela, apie beržo...“3
5. Piemuo sėdi berže ir sako pamokslą, maždaug
tokį: „Atsibodo ganyt, šalta, kad greičiau užsnigtų,
piemenim vargas pasibaigtų.“ Varo atžagarią ožį apie
beržą.4
6. Kad pasnigtų, piemenys vesdavo ožką apie beržą, giedodavo. Jai taip pat uodegą spaudžia, kad ji irgi
rėktų.5
7. [?] Gal’ žodžiais tik pavejodavo ožiuką ir tiek:
„Tu berželi, tu žaliasis, / Priimk mano šitų ožkų, / Kad
aš galėčiau / Ant pečiaus voliotis šiltai, neganyt. [Dainuodavo piemenys, kad greičiau pasnigtų].6
Kaip matyti, „ožio ceremonijos“ veiksmai turi panašumo į apeiginius rudeninio ožio aukojimo veiksmus, žinomus iš XVI–XVII a. istorinių šaltinių. Lentelėje sugretinami „ožio ceremonijos“ ir ožio aukojimo
pagrindiniai veiksmai:

Palyginimas duoda pagrindą prielaidai, kad iš pastarųjų šimtmečių žinoma piemenų atliekama rudeninė
„ožio ceremonija“ gali būti iki žaidimo degradavęs tas
pats iš XVI–XVII a. istorinių šaltinių gerai žinomas
irgi rudeninis ožio aukojimas. Bene tiesiog aukojimą
mena tokie „ožio ceremonijos“ žodžiai kaip: Tu berželi, tu žaliasis, / Priimk mano šitų ožkų...
„Ožio ceremonijos“ sąsajos su istorinių šaltinių aprašytu ožio aukojimu ir tai, kad ožio aukojimą istoriniai šaltiniai įvertina kaip vieną būdingiausių to meto
lietuvių valstiečių religinių apeigų, įkvepia paieškoti
daugiau mitologinių, tautosakos duomenų, kurie padėtų atskleisti tikrąsias šio keisto papročio šaknis.

Ritualo vieta
Pagal XVI–XVII a. istorinius šaltinius, ožys aukojamas pastate (svirne, pirkioje, jaujoje). Tikėtina, kad
ožio aukojimo apeigos į pastatą galėjo būti perkeltos

„Ožio ceremonijos“ veiksmai

Ožio aukojimo veiksmai

Ožys tris kartus apvedamas
apie beržą.

M. Strijkovskio (1582 m.), A. Gvanjinio (1611 m.) duomenimis, prieš papjaudamas aukojamą ožį, šventikas tris kartus apie jį apeina (BRMŠ II:
350, 493). Kaip rašoma „Sūduvių knygelėje“ (XVI a. pirmoji pusė), ožys
pakeliamas, ir visi aplink jį eina ratu, o žynys kreipiasi į dievus (BRMŠ II:
147–148). Pasak M. Pretorijaus (XVII a. pab.), skirtus sudeginti gyvulius
tris kartus apvesdavo apie šventą ąžuolą (BRMŠ III: 246).

Ožys iškeliamas į viršų,
aukštyn.

„Sūduvių knygelėje“ teigiama, kad ožys iškeliamas, ir aplink jį iškeltą einama ratu, o žynys kreipiasi į dievus (BRMŠ II: 147–148). Pasak J. Maleckio-Sandeckio (1551 m.), aukojimo dalyviai ožį iškelia ir iškėlę laiko tol,
kol giedamas himnas (BRMŠ II: 208).

Ožys mušamas.

Ožys užmušamas (įvairių šaltinių duomenimis).

Įsilipęs medin piemuo sako
„pamokslą“.

Pasak S. Grunau (1959 m.), prūsų žynys, vaidila (weidler) sako pamokslą
sėdėdamas soste, įtaisytame taip aukštai, kad galva beveik siekia pirkios
lubas (BRMŠ II: 110).

3. Jasiavičienė-Martinkaitė, Cicilija, Jurgio, g. 1912 m., Karašilio k.,
Pakruojo r. Užr. R. Jurgaitis 1994.01.25.
4. Kalvaitienė, Elena, Vinco, g. 1923 m.,Telyšionių k., Pakruojo r. Užr.
R. Petrauskas 1994.01.26.
5. Šmailis, Stasys, g. 1910 m., Pakruojo k., Pakruojo r. Užr. R. Jurgaitis
1994.01.25.
6. Rastenytė, Adelė, Liudviko, g. 1903 m., Kirdeikiuose, Utenos r. Užr.
J. Vaiškūnas 1993.02.04.
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dėl įsigalinčios krikščionybės draudimų. Ikikrikščioniškais laikais šios apeigos turėjo būti atliekamos šventvietėse po atviru dangumi. Kaip tik tokią situaciją rodo
piemenų „ožio ceremonijos“ centru pasirenkamas beržas. Apie ožio aukojimą lauke kalba ir kiti etnografiniai
bei folkloriniai šaltiniai. Pavyzdžiui, iš XIX a. pabaigoje užrašytų dainų-maldų sužinome, kad ožys aukojamas prie vandens (upės) ant kalno, kuriame dieną naktį
dega ugnis:
Tu oželi juodbarzdeli ,
Augk, augk, augk!
Dievuks mūsų tave
Lauk’, lauk’, lauk’!
Paupelyi yr kalnalis,
Kur ugnalė kaip žvaigždalė,
Dieną naktį smelk, smelk, smelk.
Ten Ruginis su Žvaginiu
Dievui ožius smaug, smaug, smaug.
Po rugpjūtį ir rugsėjį
Vesim tave, juodbarzdėli,
Ant to tai kalnalio,
Ant to tai kalnalio,
Kur Ruginis su Žvaginiu

Garbei, šlovei dievų mūsų
Ir tave pasmaugs,
Ir tave pasmaugs (Niemi 1996: 245).
Minimi motyvai tiesiogiai nurodo religijotyrininkų
rekonstruotos baltiškos šventvietės struktūrą: kalnas
šalia vandens (upės, ežero, jūros), ant jo deganti žynių prižiūrima amžinoji ugnis (Beresnevičius 2004:
198–261). Beje, ir senesniuose „ožio ceremonijos“
aprašymuose pasitaiko liudijimų, kad palei beržą buvo
kuriama ugnis (Dundulienė 1991: 259). Vadinasi,
„ožio ceremonijos“ apeiginės erdvės sąsają su šventuoju medžiu (beržu) galime papildyti vandens, kalno ir šventos ugnies vaizdiniais. Latvių etnografinėje
medžiagoje esama duomenų, kad balta ožka tris kartus buvo vedama ne tik apie medį, bet ir apie akmenį
(ME II: 211). Tai patvirtina ir mūsų atlikti lauko tyrimai. Tad prie išvardytų šventos erdvės elementų galima
pridurti ir šventą akmenį.
2001 m. šio straipsnio autoriui pavyko užfiksuoti
vietos gyventojų pasakojimą apie Kraujalių k., Molėtų r., esantį sakralinį-mitologinį akmenį, vadinamą
Šventakmeniu. Pasakojama, kad Šventakmenis kadaise
prarijo aviną, piemenį ir beržą (1 pav.). Šiame pasa-

1 pav. Žmonės
pasakoja, kad
Šventakmenis
kitados prarijo
aviną, piemenį ir
beržą. Kraujalių k.,
Molėtų r. Autoriaus
nuotrauka. 2011 m.
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kojime piemenų „ožio ceremonijos“ motyvai (piemuo,
beržas) kontaminuoja su aukojimo apeigomis (aukas
„praryjantis“ šventas akmuo). Šio akmens ryšį su aukojimu netiesiogiai patvirtina ir paties kaimo pavadinimas Kraujaliai (iš žodžio kraujas), primenantis istorinių šaltinių minimus žynius Kraujučius (Kraujuttei),
pranašavusius pagal aukojamo gyvūno kraujo tekėjimą, spalvą ir skonį (BRMŠ III: 267, 272).
Taigi galime apibendrinti ožio aukojimo ritualo vietai būdingus komponentus:
Kalnas + vanduo + medis + akmuo + ugnis.
Visi drauge jie mena rekonstruojamo mitinio pasaulio modelio struktūrą: vandenų apsuptas kosminis kalnas, ant jo – medis (medžiai), greta medžio – akmuo ir
ugnis (Beresnevičius 2004: 198–261).

Ritualo laikas
Istorinių šaltinių pateikiami ožio aukojimo aprašymai šias apeigas dažniausiai priskiria derliaus nuėmimo pabaigtuvių laikotarpiui ir traktuoja kaip padėkos
auką dievams. Antai J. Maleckis-Sandeckis (1551 m.)
nurodo, kad prūsų sūduviai (Sudini) ožį aukoja pabaigę
pjūtį (BRMŠ II: 208), o M. Strijkovskis (1582 m.) –
kad ožys aukojamas „spalio mėnesio gale, kada jau visi
javai nupjauti, suimti ir į klojimus suvežti“ (BRMŠ II:
548). Pabaigtuvių situaciją mena ir anksčiau minėtos
dainos-maldos, kurių vienoje sakoma, kad ožio aukojimas vyksta „po rugpjūčio ir rugsėjo“ (var.: „po rugsėjo
prieš žiemelę“). A. J. Greimas šią pabaigtuvių šventę ir
ožio aukojimo apeigas sieja su Dagotuvių švente rugsėjo 29 d., sutampančia su Mykolinėmis (Greimas 1990:
489–492). Tą pačią dieną lauko darbų pabaigtuves ir
ožio aukojimą šventė ir latviai (Līdeks 1991: 212). Pagal latvių tradiciją rugsėjo 29 d. šv. Mykolas jodinėja
baltu arkliu, klausinėdamas, ar viskas iš laukų suvežta
po stogu. Jei mato, kad darbai baigti, tai tris kartus apie
kokį didesnį akmenį apveda baltą ožką, ir tuoj kitą
dieną ima snigti (Līdeks 1991: 206).
Piemenų atliekama „ožio ceremonija“ savo ruožtu
yra tiesiogiai susijusi su gyvulių ganymo pabaiga, taigi su spalio pabaiga ir Visų Šventųjų diena lapkričio
1-ąją. Reikšminga šiuo atžvilgiu gali būti ir tai, kad,
pasak istorinių šaltinių, ožio aukojimas būdavo atliekamas visų dievų garbei. „Ožio ceremonija“ apie Visus Šventuosius, kurie buvo suprantami kaip senųjų
visų dievų krikščioniški įpėdiniai, nurodo atitinkamą
semantinį kontekstą. Abiem atvejais ožio aukojimo ri-
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tualas čia yra pabaigtuvių ritualas. „Ožio ceremoniją“
atliekantys piemenys nori užbaigti ganiavą prašydami
žiemos kritulių – sniego. Tradicine piemenų darbo pabaiga buvo laikoma Šv. Martyno diena (lapkričio 11 d.).
Vadinasi, tikėtina ožio aukojimo šventės pirminė data
atsiduria tarp rugsėjo 29 d. ir lapkričio 11 d. Kaip tik
šis laikotarpis, J. Basanavičiaus žiniomis, buvo vadinamas vėlių laiku. Latviai šį laiką vadino dar ir Dievo dienomis (Dundulienė 1991: 241). Sprendžiant iš
etnografinės medžiagos, šis laikotarpis truko ne visur
vienodai, tačiau dažniausiai apėmė spalio mėnesį ir tęsėsi apie keturias savaites (rugsėjo 29 d.–spalio28 d.).
Todėl ir Latvijoje, ir Lietuvoje spalio mėnuo vadintas
Vėlių mėnesiu. Galima daryti prielaidą, kad ožys galėjo
būti aukojamas ne vieną kartą, o du: ne tik šio šventinio
laikotarpio pradžioje, bet ir pabaigoje. XIX a. viduryje
anuometiniame Lietuvos–Baltarusijos pariby ožio aukojimo apeigos buvo atliekamos naktį išvakarėse prieš
Vėlines, baltarusių vadinamas Дзяды, Diedai (БМ: 44).

Mitinis ritualo kontekstas
Tiek istorinių šaltinių, tiek etnografinės ir folklorinės
medžiagos patikimai paliudytam ožio aukojimo ritualui
reikalinga mitologinė-kosmologinė motyvacija. Tokia
motyvacija galėjo būti išsakyta žodinėje tradicijoje gyvavusiais ritualiniais tekstais. Deja, tokių tekstų, susijusių su „ožio ceremonija“ ar ožio aukojimu, neturime.
Pažymėtini tik keli per „ožio ceremoniją“ į beržą įlipusio piemens „pamokslai“. Juose beržo prašoma priimti
ožį (žr. anksčiau cituotą 7-ą užrašymą), o pats ožys raginamas prašyti Dievo, kad greičiau pasnigtų. Ožiui galėjo būti grasinama, kad jis bus primuštas, jei neprašysiąs
sniego ir jei nepasnigs (Buračas 1993: 115, 117).
Ieškant galimų „ožio ceremonijos“ sąsajų tautosakoje, dėmesį patraukia vaikų daina „Eik, oželi, vandenio“. Štai vienas iš dainos variantų:
Eik, oželi, vandenio,
Oželėli vandenio.
Bijau bijau vilkelio.
Nebijoki vilkelio:
Su kojelėm patrepsėk,
Su rageliais pabarškink,
Viena koja semk semk,
Kita atsigink gink.
Kai aš ėjau per dvarelį,
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Susitikau tijūnėlį.
Man tijūnas labą dieną,
Aš tijūnui nei žodelio.
Ir pamušė man kojelę7,
Subirėjo man kauleliai.
Susirinkau į terbelę,
Parsinešiau namolėlio,
Pasodinau darželėly.
Ten išdygo dvi liepelės,
Trečia – obelėlė,
Nusikirtau obelėlę,
Pasidirbau muzikėlę8
Ir, nuėjęs į jaunimą,
Jaunas mergas linksminau,
O marteles virkdinau (LLD I: 228-229, Nr. 417).
Folkloristų nuomone, ši ir panašios vaikų dainos
yra atėjusios iš suaugusiųjų repertuaro ir anksčiau galėjusios turėti ryšių su apeigine kalendorine poezija.9
Ir tikrai krinta į akis dainos siužeto ir „ožio ceremonijos“ turinio bendrybės: 1) ožys verčiamas eiti, jis pats
nenori ir atsikalbinėja, spyriojasi; 2) ožio prašoma eiti
vandens – „ožio ceremonijoje“ jis turi „atnešti“ sniegą;
3) abiem atvejais ožys mušamas; 4) abiem atvejais minimas medis (obelėlė – beržas).
Palyginus dainos „Eik, oželi, vandenio“ ir „ožio ceremonijos“ geografinį paplitimą pasirodė, kad jie visiškai sutampa (2 pav.).
Panašus vaikų dainos „Eik, oželi, vandenio“ ir „ožio
ceremonijos“ turinys ir geografinis paplitimas verčia
sugretinti šiuodu etnokultūros reiškinius ir daryti prielaidą: 1) kad per „ožio ceremoniją“ piemenų galėjo būti
dainuojama daina „Eik, oželi, vandenio“ ir 2) kad dainoje „Eik, oželi, vandenio“ galima tikėtis aptikti ožio
aukojimo ritualą motyvuojančio mito elementų.
Pagrindiniai dainos veikėjai yra oželis, tijūnas,
vilkas. Vilkas minimas tik kaip ožio baimės objektas
ir įvykiuose tiesiogiai nedalyvauja. Labai svarbus ir
reikšmingas yra vandens motyvas. Dainoje kreipiamasi į ožį prašant jį eiti atnešti vandens. Tad kas gi tas
„vandenį atnešantis“ ožys? Lietuvių mitologijoje ožys
7. Kai kuriuose variantuose sakoma, kad tijūnas oželiui trenkė kuoka
(LLD I: 423) arba koją pamušė ne tijūnas ožiui, bet ožys tijūnui.
8. Variantuose oželis pasidirba kanklius (LLD I: 423), barškučius
(LLD I: 424), smuiką, armoniką ar kt.
9. Žr. P. Jokimaitienės įvadinį straipsnį „Vaikų dainos“ (LLD I: 24),
taip pat: Czernik 1958: 48–50.

2 pav. Ožio ceremonijos (juodas trikampis) ir dainelės apie ožį (juodas
kvadratas) paplitimas pagal XIX–XX a. etnografinius duomenis.

išties yra susijęs su lietumi, žaibu, perkūnija ir pačiu
dievu Perkūnu. Antai mįslėse: Eina ožys rėkdamas,
dangų ragu rėždamas, koja pasiramsčiuodamas, barzda žemę šluodamas = Perkūnas (LTR 2198/105/)10.
Kai kuriuose dainos apie ožį variantuose aptinkame
beveik tuos pačius žodžius: 5. Ain oželis, / Ragu dangų rėždam(a)s, / Barzdu žemę šluodam(a)s... (LLD I:
230, Nr. 419). Pažymėtina ir tai, kad paukštį Capellagallinago lietuviai vadina perkūno oželiu, o pasak tikėjimų, jo skleidžiamas garsas, primenantis ožio mekenimą, prišaukiąs lietų. Pavyzdžiui: Perkūno ožys jeigu
bliaun – oras keisis, bus lietaus. Paukštiuks nedidelis
toks, kur pri vandens, pri durpynų. Tikrai įsitikinau:
jau perkūno ožiukas bliaun – reiškia, bus lietaus11. Lietuvių mitologijoje paliudyti vaizdiniai, kad Perkūnas
per dangų važiuojąs ožio arba 3 × 9 žilų ožių traukiamu
vežimu (LTR 763/4/, 2281/13/; Laurinkienė 1996: 103;
Иванов, Топоров 1974: 83). Panašiai dviejų ožių traukiamais ratais važiuoja skandinavų griaustinio dievas
Toras. Visa tai rodytų, kad turime reikalą su dangiškuoju, Perkūno žinioje esančiu ožiu. Dangiško ožio vaizdiniai žinomi ir kai kuriose pasakose.
Nors ožio ryšys su Perkūnu lietuvių tradicijoje neabejotinas (daugiau žr.: Laurinkienė 1996: 103), tačiau
ožys gali būti ir Perkūno priešininko velnio, ar Velino,
įsikūnijimas. Dažnai velnias, pasivertęs į ožį, erzina ir
mėgdžioja Perkūną, už tai Perkūnas jį trenkia (Laurin10. Daugiau panašių mįslių žr.: Laurinkienė 1996: 104.
11. Savickienė Julė, Liudviko, g. 1914 m., Kražiai. Užr. J. Vaiškūnas
1992.07.17.
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kienė 1996: 153). Abu iš pirmo žvilgsnio priešingi ožio
simbolikos dėmenys galų gale veda į vieną ir tą patį mitinį siužetą – vadinamąjį pagrindinį mitą apie Perkūno
ir jo priešininko kovą prie kosminio medžio. Perkūnas
(dažnai ginkluoto kario pavidalu) nukauna savo priešininką, o Perkūno pergalę „aplaisto“ prapliupęs žemę
vaisinantis lietus. Pagrindinį mitą rekonstravę V. Ivanovas ir V. Toporovas pažymėjo ir žaidybiniais veiksmais
virtusių „išsigimusių ritualų“ teikiamos informacijos
reikšmę. Tarp tokių autoriai, be kita ko, nurodė vaisingumui paskatinti skirtas slavų apeigas su ožiu: apeiginį
ožio vedžiojimą ir užmušimą (Иванов, Топоров 1974:
115). Gudijoje „ožio užmušimas“ dar neseniai būdavo
suvaidinamas per Kalėdų karnavalą. Pažymėtina, kad
ožį „užmušdavo“ senį šaulį vaizduojantis persirengėlis.
Nužudytas ožys paskui prisikeldavo (БМ: 212; Urbanavičienė 2000: 222–223). Vadinasi, tiek „ožio ceremonija“, tiek ožio aukojimo ritualas gali būti siejami su
pagrindinio mito kontekstu.
Ožio arba ožių atvaizdai šalia pasaulio medžio žinomi iš labai senų laikų. Pavyzdžiui, Senovės Indijos dailėje vienaragis ožys vaizduojamas vidurinėje pasaulio
medžio dalyje, dažnai jis stovi ant vienos kojos, atsirėmęs į medžio kamieną, galva siekdamas medžio vainiką. Bene seniausi ožių prie pasaulio medžio atvaizdai
aptikti Mažojoje Azijoje, neolitiniame VII–VIII tūkstantmečio pr. m. e. mieste dabartinio Čatal Hiujuko
(turk. Çatalhöyük) teritorijoje ant vadinamosios Leopardo šventyklos sienos, ant kurios pavaizduotas stilizuotas medis su abipus jo stovinčiais į ožius panašiais
gyvūnais. Medžio su pora ožių ar avių abipus motyvas labai būdingas ir to meto keramikos dirbiniams bei
raižiniams akmenyje. Greta dažnai pasitaiko stilizuoti
vandens srovės, lietaus, gyvačių atvaizdai. Panašios
mitologinės kompozicijos plačiai paplitusios net ir
mūsų laikų Centrinės Azijos dailėje (ER XIII: 233).
Gilesnės ožio mitinės sąsajos ir jų ištakos reikalautų
atskiro tyrimo, tad čia teks pasitenkinti iš aptartos medžiagos plaukiančia išvada, kad ožys lietuvių mitologijoje yra susijęs su pagrindiniu mitu apie Perkūno ir jo
priešininko velnio kovą. Matyt, šiame kontekste jis galėjo būti suprantamas kaip tarpininkas tarp dangaus ir
žemės (kartu – tarp dievų ir žmonių), galintis prišaukti
lietų, perkūniją ir taip paskatinti vaisingumą. Šiuo požiūriu tiek „ožio ceremonija“, tiek ožio aukojimas gali
būti interpretuojami kaip pagrindinio mito (atitinkamo
jo fragmento) aktualizavimas ritualo metu pakartojant
tuos mitinius įvykius, dėl kurių ožys yra užmušamas ir
(tikėtinai) atsiduria danguje.
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Galimas ritualo astronominis kodas
Aptartuose apeiginiuose ir folkloriniuose siužetuose sniego arba vandens „parnešti“ siunčiamas ožys
kosmologiniame kontekste galėjo būti siejamas su
mitologizuotu Ožiaragio (lo. Capricornus) žvaigždynu. Tokią prielaidą leidžią daryti įvairioms tautoms
būdinga tradicija jį kaip tik sieti su ožiu, audromis bei
vandeniu (Allen 1963: 135–139). Šią sąsają išreiškia,
pavyzdžiui, tokie žvaigždyno Capricornus kiti lotyniški pavadinimai kaip Aequaris Hircus „jūros ožys“
ir Imbrifer „lietaus nešėjas“. Antikos laikais žvaigždynas buvo siejamas su ožio išvaizdos dievu Panu. Buvo
sakoma, kad Dzeusas paskyrė Paną audrų pranašu bei
vandenų valdovu ir įkėlė jį į dangų. Iš ten jis ir siunčia
į žemę gausius lietus.
Mūsų rekonstruotas lietuviškas ožys „vandens nešėjas“, kaip ir graikų Panas, yra susijęs su piemenimis,
groja muzikos instrumentu (kaip pateiktajame dainos
„Eik, oželi, vandenio“ variante: ...Pasidirbau muzikėlę / Ir, nuėjęs į jaunimą, / Jaunas mergas linksminau, / O marteles virkdinau), atneša kritulius. Savo
ruožtu tris lietuviško siužeto apie ožį, ėjusį vandens ir
sutikusį ginkluotą vyrą, kuris jam pamušė koją, elementus – vandenį, ožį, ginkluotą vyrą – atitinka trys
gretimi Zodiako juostos žvaigždynai: Vandenis (Aquarius), Ožiaragis (Capricornus) ir Šaulys (Sagitarius).
Visa tai verčia kelti klausimą ir apie lietuviško mitinio
ožio „vandens nešėjo“ galimą projekciją į žvaigždėtąjį
skliautą.
Nors XIX–XX a. užrašytoje lietuvių etnoastronominėje medžiagoje sistemiškų žinių apie Zodiako
žvaigždynus neturime, istoriniuose baltų religijos ir
mitologijos šaltiniuose Zodiakas ir jo ryšys su konkrečių apeigų atlikimo laiku paliudytas. O ir tarp liaudiškų
žvaigždynų pavadinimų, kad ir retai, pasitaiko Ožiaragio žvaigždynas12, Perkūno ožys13, gudų Казá – „Ožka,
liaudiškas kažkokio žvaigždyno pavadinimas (Vitebsko sritis)“ (БМ: 212).
Kad šie vietiniai žvaigždyno pavadinimai su ožiu
gali būti paveldėti iš senovės, netiesiogiai patvirtina pajūrio žvejams žinomas pietryčių vėjo pavadinimas ožinis: juk būtent pietryčiuose pateka Ožiaragio
žvaigždynas! O tradicija sieti pasaulio šalių ir vėjų pavadinimus su atitinkamoje horizonto vietoje patekan12. Maskeliūnas, Liudas, g. 1907 m., Lapšiaus k., Seirijų apyl., Lazdijų r.
Užr. A. Vaicekauskas 1984.08.
13. Mintauskas, Bronius, g. 1911 m., Linkaučių k., Kražių sen., Kelmės r.
Užr. J. Vaiškūnas 1992.07.22.
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čių ar nusileidžiančių žvaigždžių grupėmis yra žinoma
įvairioms pasaulio tautoms.
Tačiau svarbiausias įrodymas, kad Ožio žvaigždynas
buvo žinomas ir sutapo su Capricornus žvaigždžių grupe, yra apeiginio medinio kaušo iš Gardino (3 pav.), datuojamo XVI a., kalendorinių ženklų sistema, specialiai
tyrinėta šio straipsnio autoriaus. Tarp dvylikos ant kaušo pavaizduotų ženklų greta kaip tik yra ožys ir vyras su
ietimi, arba ietininkas14 (4 pav.). Šiedu ženklai atitinka
būtent Ožiaragio (Capricornus) ir Šaulio (Sagitarius)
žvaigždynus (Vaiškūnas 2000; Vaiškūnas 2008).
Ant Gardino kaušo pavaizduoti zodiakiniai ožio ir
ietininko ženklai kaip tik atitinka aptartąjį siužetą apie
ginkluotą vyrą, pamušusį ožiui koją. Kitoje ožio pusėje, zodiakinio Vandenio ženklo vietoje, ant Gardino
kaušo pavaizduotas šuoliuojantis žirgas, kuris savo
ruožtu primena papildomą kai kuriuose dainos „Eik,
oželi, vandenio“ variantuose pasitaikantį motyvą apie
nepaprastą kumelaitę, kurią pavagia du vagys.
Turint omeny tai, 1) kad pavieniuose „ožio ceremonijos“ aprašymuose, kaip pradžioje užsiminta, vietoj
ožio minimas baltas arklys, 2) kad latvių tautosakoje
baltą ožką apie beržą kartais veda pats šv. Mykolas, jojantis baltu žirgu, ir 3) kad kai kuriuose dainos „Eik,
oželi, vandenio“ variantuose kartu su nepaprasta kumelaite dar minimi šv. Motiejus (rugsėjo 21 d.) arba Mykolas (rugsėjo 29 d.), atsiranda pagrindas mitinį siužetą
apie kosminį ožį papildyti kosminio žirgo vaizdiniu.
Tačiau grįžkime prie „ožio ceremonijos“ astronominių
aspektų.
Apeigose su ožiu pabrėžiamas ožio vedimas ratu
ir kėlimas į viršų: ožys pakeliamas virš žemės ar net
įkeliamas į medį.15 Pakėlimą, pakylėjimą galima suprasti ne tik kaip aukos simbolinį paskyrimą dievams,
bet ir kaip „kitados“ įvykusio mitinio įkėlimo į dangų
ritualinį pakartojimą (pagaliau ir aukos pakėlimas kaip
paskyrimas danguje esančiai dievybei savaime mena
aukojamojo objekto simbolinį įkėlimą į dangų). Įvairių
pasaulio tautų mituose dangun įkeltas herojus ar jo atributas dažnai siejamas su atitinkama žvaigždžių grupe
(lietuvių sakmėse, pavyzdžiui, Marijos sietelis šitaip
virsta Sietynu). Šitaip mitui savo ruožtu priskiriamas
14. Kaip tik šiedu ir trečias lengvai atpažįstamas kaušo ženklas – Dvyniai
(du vienas su kitu besikaunantys kariai) davė raktą kaušo ženklų
sistemai dešifruoti ir identifikuoti visus 12 jo ženklų.
15. Palyginimui galima paminėti Australijos aborigenų djerių apeigas,
atliekamas norint prišaukti lietų. Per jas, be viso kito, į aukščiausią
apylinkės medį įkeliami du plokšti akmenys, simbolizuojantys debesis, šitaip siekiant paskatinti danguje telktis debesis (Durkheim 1999:
394).

3 pav. J. Vaiškūnas su apeiginiu kaušu iš Gardino. Nuotrauka iš
asmeninio archyvo. 2006 m.

astronominis-kalendorinis kodas, leidžiantis pasirinktos
žvaigždžių grupės pozicijomis ženklinti atitinkamų apeigų laiką ar kt. Kai kurie tautosakos pateikėjai pažymi,
kad ožys buvo vedamas aplink medį būtinai saulės judėjimo kryptimi. Čia galima įžvelgti ir užuominą į Zodiako ratą, kuriuo „eina“ zodiakinis Ožio žvaigždynas.
Be to, ėjimas ratu ir tuo pačiu metu pakilimas į viršų
būdingas kaip tik dangaus šviesulių judėjimui. Tokiu
atveju „ožio ceremoniją“ galima suprasti ne tik kaip
aukojamo gyvulio pasiuntimą pas Dievą išprašyti kritulių, bet ir kaip kartojamą Ožio žvaigždyno judėjimą,
šitaip rituališkai linkint jam kuo greičiau kulminuoti, o
galimas daiktas, ir paskui nusileisti į plytinčius palei horizontą įsivaizduojamus kosminius vandenis. Taigi ožio
aukojimo apeigos galėjo būti siejamos ne tik su Ožio
žvaigždyno vakarine kulminacija, bet ir su jo heliakine
laida.16 Pagrindą tokiai prielaidai duoda ir istoriniai šaltiniai, tam tikras apeigas susiejantys su Zodiaku, – antai
vadinamoji Rivijaus kronika, kurioje minimas papro16. Dėl regimojo metinio Saulės judėjimo žvaigždžių atžvilgiu, Saulei vos nusileidus, paskui ją kaskart leidžiasi vis kitos ekliptikos
juostos žvaigždės. Žvaigždyno vakarinis nusileidimas paskui
Saulę vadinamas jo vakarine, arba heliakine, laida (t. y. „sauline“
laida, mat graikiškai heliakòs reiškia „saulinis“). Po heliakinės
laidos žvaigždynas maždaug dviem mėnesiams pradingsta Saulės
spinduliuose – jį tuo metu užstoja Saulė. Vėliau žvaigždynas vėl
pasirodo, bet dabar jau iš kitos Saulės pusės, todėl gali būti matomas
rytuose virš horizonto prieš pat patekant Saulei. Pirmąjį žvaigždyno
pasirodymą po jo „išnykimo Saulėje“ priimta vadinti rytine, arba
heliakine, teka.
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4 pav. Apeiginis kaušas iš Gardino su Zodiako ženklų atvaizdais. Apie XVI a. Jono Vaiškūno nuotrauka. 2006 m.

tys, Saulei įžengus į eilinį Zodiako žvaigždyną, aukoti (deginti) atitinkamą Zodiako ženklo vaškinį atvaizdą (BRMŠ II: 465). Gal ožio aukojimo apeigų, kurios
būdavo atliekamos prieš žiemos saulėgrįžą, atspindžių
galima būtų įžvelgti ir kalėdiniame karnavale – pavyzdžiui, vaidybiniame „ožio numarinime“ ir jo „prisikėlime“? Tačiau tai jau reikalautų atskiro tyrimo, o dabar
grįžkime prie rudeninės „ožio ceremonijos“.
Laikotarpyje nuo rugsėjo pabaigos iki lapkričio pradžios, kai būdavo atliekamos rudeninės ožio aukojimo
apeigos, vakarais virš horizonto išties kyla Vandenio,
Ožio ir Šaulio žvaigždynai. Rudeninis ožio aukojimas
tad galėjo būti siejamas su Ožiaragio (Ožio) žvaigždyno vakarine kulminacija. Tai kaip tik palankus laikas
stebėti šį ryškumu nepasižymintį žvaigždyną.
Maždaug apie VI a. vidurį vakarinė Ožiaragio kulminacija sutapo su rudens lygiadieniu (rugsėjo 21 d.),
heliakinis nusileidimas – su žiemos solsticija (gruodžio
19 d.), o heliakinio patekėjimo data priartėjo prie pavasario lygiadienio (kovo 19 d.). Tuo metu Ožiaragis
galėjo būti puikus šių šventinių kalendorinių datų astronominis žymuo. Vėlesniais šimtmečiais žvaigždyno
vakarinės kulminacijos laikas tolydžio slinko per spalio
mėnesio dienas. XVI–XVII a. Ožio vakarinė kulmina-
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cija jau buvo matoma spalio pabaigoje–lapkričio 1 d.17
Kaip tik šis rudeninio ožio aukojimo laikas ir nurodomas 1582 m. M. Strijkovskio kronikoje (BRMŠ II: 548).
Kita vertus, religijotyrininkų nuomone, kaip tik XVII a.
antrojoje pusėje dėl krikščionybės įsigalėjimo senosios
bendruomeninės šventės nunyko, virsdamos daugiau
šeimos ar giminės etnografiniais papročiais (Beresnevičius 2004: 35–36). Taigi senasis rudeninis ožio aukojimo ritualas kaip tik tuomet galėjo palengva virsti spalio
pabaigoje piemenų atliekama žaidybine „ožio ceremonija“ ir tokiu pavidalu pasiekti XX a. vidurį.
Aptartoji medžiaga ne tik leidžia „ožio ceremonijoje“ įžvelgti degraduotą ožio aukojimo ritualą, bet ir suteikia svarų pagrindą hipotezei apie galimą šio ritualo
ir su juo susijusių mitologinių motyvų sąsajas su zodiakiniais Ožiaragio (Capricornus) ir gretimų Šaulio (Sagitarius) bei Vandenio (Aquarius) žvaigždynais. Deja,
vien lietuviškos etnografinės medžiagos šiai hipotezei
galutinai įrodyti nepakanka, tad pageidautini būtų platesni lyginamieji šios srities tyrimai.
17. Gana neapibrėžtas Ožiaragio vakarinės kulminacijos laikas galėjo
būti fiksuojamas pagal Sietyno (Plejadžių) žvaigždes, apie rudens
lygiadienį išryškėjančias virš horizonto šiaurės rytų–rytų pusėje. T. y.
Ožiaragio padėties fiksavimo laikas galėjo būti siejamas su pasibaigusiomis sutemomis, kai Sietyno žvaigždės pasidaro įžiūrimos.
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Išvados:
1. Lietuvoje iki XX a. vidurio piemenų praktikuota
„ožio ceremonija“ šaknimis gali siekti lietuvių senosios religijos ožio aukojimo ritualą.
2. „Ožio ceremonijoje“ aktualizuojami vaizdiniai
(kalnas, vanduo, medis, akmuo, ugnis) atitinka archajiškos šventvietės ir pasaulio modelio struktūrą.
3. „Ožio ceremonijos“ ir ožio aukojimo ritualo
analizė leidžia iškelti prielaidą, kad šias apeigas motyvuojantis mitas apie ožį galėjo būti siejamas su Ožiaragio (Capricornus) žvaigždynu, tuo laiku vakarais
kaip tik kylančiu virš horizonto. Ožio aukojimo ritualo laikas galėjo būti tiesiog derinamas prie geriausio
šio žvaigždyno vakarinio matomumo – jo vakarinės
kulminacijos.
4. Rekonstruojamo mito apie ožį veikėjai – ožys ir
ginkluotas vyras – astronominėje plotmėje galėjo būti
siejami su gretimais Ožiaragio ir Šaulio (Sagitarius)
žvaigždynais. Kai kurie duomenys leidžia manyti, kad
prie šio siužeto galėjo būti prišliejamas ir mitinio žirgo
vaizdinys, atitinkantis Vandenio (Aquarius) žvaigždyną.
5. Tiek „ožio ceremonija“, tiek ožio aukojimo ritualu galėjo būti siekiama pakartoti pagrindinio mito (jo
fragmento) siužetą – tuos mitinius įvykius, dėl kurių
ožys kaip tik atsidūrė danguje ir buvo susietas su Ožiaragio žvaigždynu.
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Cosmological Meaning of the
“Goat Ceremony”
Jonas VAIŠKŪNAS
The article discusses the tradition, practised by Lithuanian shepherds in the early 20th c., of, at the end of the
herding season, to perform the “goat ceremony” which was
meant to make it snow sooner and end the herding of the
livestock. During the ritual one shepherd would climb a
tree and say a speech while the other would walk a goat
around that tree three times and lift it up. Sometimes the
goat would be lifted up by tying it to the top of a bent birch
tree. In the early 20th c. this tradition had turned into a sort
of entertainment for the shepherds, but the testimony of historical sources on the Baltic tradition of sacrificing a goat at
the end of the summer work allows us to look for remnants
of this old ritual in the “goat ceremony”. The cartographic
method for ethnographic and folkloric data helps us prove
the link between the “goat ceremony” and the shepherd
song “Eik, oželi, vandenio”. The range of their distribution
overlaps, thus we can assume that this is a song that was
sung during the ritual with the goat. In the song the goat
goes to drink some water and encounters an armed man
who shoots its leg. The hoisting of the goat into the tree
could be related to the western culmination of the constellation of Capricorn in November. Perhaps, during this ritual,
the shepherds wanted to hasten the time of the culmination
of Capricorn and come closer to winter.
Molėtų krašto muziejus
Inturkės g. 4, Molėtai, LT-33141
el. paštas: jonas.vaiskunas@gmail.com
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Baimės ir išgąsčio psichofizinė raiška
lietuvių tradicijoje
Vita DŽEKČIORIŪTĖ

Tyrimo objektas – baimės ir išgąsčio psichofizinė
raiška lietuvių tradicijoje. Tikslas – atskleisti, kaip
lietuvių tradicinėje kultūroje įprasminama baimės ir
išgąsčio psichofizinė raiška. Metodai – struktūrinis,
analitinis, interpretacinis. Pagrindinė išvada: baimė
ir išgąstis, kaip ardantys žmogaus psichofizinę visumą,
yra analogiški mirčiai ir įgyja įvairias raiškos formas
lietuvių kalboje ir tikėjimuose.
Reikšminiai žodžiai: baimė, išgąstis, psichofizinė
raiška, etnomedicina, struktūra.

Įžanga
Emocijų tyrinėjimas patenka į etnopsichologijos,
arba kultūrinės psichologijos (šiuo atveju lietuvių),
tyrimų lauką, tačiau iki šiol Lietuvoje pasirodę etnopsichologijos srities darbai labiau orientuoti į tautinį
mentalitetą, lietuvišką charakterį ir tapatybę1, jų tyrimo metodologines prieigas2, o ne į išgyvenamų emocijų kultūrinę raišką. Šio straipsnio tyrimų objektas
yra viena konkreti emocija – baimė ir su ja susijęs
išgąstis. Pastarąjį nagrinėja ir etnomedicina3, todėl
etnopsochologija gali ja remtis. Vis dėlto tokių emocijų lietuvių kultūroje tyrimų laukas toli gražu nėra
išsemtas.4
1. Kregždė, Sigitas. Tautinis lietuvio charakteris. Vilnius: Lietuvos
etninės kultūros draugija „Ethos“, 1994.
2. Bliumas, Remigijus. Etninės psichologijos įvadas. Vilnius, 1998.
3. Petkevičius, Rolandas. Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių
apylinkių XX–XXI a. medicinoje. Iš: Lietuvos valsčiai: Užpaliai,
II. Vilnius: Versmė, 2013, p. 1449.
4. Šioje vietoje paminėtinas Algirdo Juliaus Greimo, tyrusio lietuvių
pasakų grupę, kurios pagrindinis herojus ieško baimės, darbas:
Greimas, Algirdas. J. Baimės ieškojimas. Vilnius: Baltos lankos,
1999; taip pat lietuvių mokslininkų atliktiems siaubo tyrimams
kultūroje skirtas Šiaulių universiteto leidinys: Inter-studia humanitatis: Siaubo antropologija, Nr. 8. Sud. Asta Jurevičiūtė. Šiauliai:
Šiaulių universiteto leidykla, 2009.
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Šiame straipsnyje nagrinėjama psichofizinė baimės
raiška lietuvių kultūroje. Lietuviška baimės samprata pristatoma pasitelkiant lietuvių kalbos pavyzdžius,
dažniausiai frazeologinius junginius iš Lietuvių kalbos
žodyno (LKŽe), Frazeologijos žodyno (FŽ) ir leidinio
„Vaizdingi lietuvių kalbos posakiai“ (VLKP). Kaip teigia lietuvių frazeologiją tyrinėjanti etnolingvistė Birutė
Jasiūnaitė: „Bet kokį frazeologizmą galima traktuoti
kaip savotišką nedidelį tekstą (mikrotekstą), perteikiantį kultūrinę informaciją.“5 Kaip šaltinis, atskleidžiantis su baimės patirtimi susijusį pasaulėvaizdį, pasitelkiama ir kalba.
Pirminis tyrimas buvo orientuotas į kūniškąją baimės raišką, tačiau pradėjus gilintis į turimą medžiagą
pasirodė, kad lietuvių kalboje kūniškoji baimės raiška yra neatsiejama nuo įvairių dvasinių, mentalinių ar
psichikos sluoksnių, tad šios skirtingos baimės raiškos
bendrai apibūdinamos terminu psichofizinis. Straipsnyje vartojami sinonimai baimė, išsigandimas, išgąstis,
kurių reikšmė šiek tiek skiriasi. Baimė – tai emocinė
būsena, kuri gali būti įvairaus stiprumo ir trukmės. Išsigandimas – staigi ir intensyvi, trumpai trunkanti baimės forma. O išgąstis – tai išsigandimo sukeltas itin
destruktyvus psichinis išgyvenimas, kuris gali tęstis
ilgai ir sukelti įvairius psichofizinius sutrikimus.
Psichofizinis baimės poveikis nagrinėjamas remiantis antropologo Viktoro V. Ternerio (Victor W. Turner)
struktūros ir antistruktūros koncepcija. Nors V. V. Terneris „struktūriniais elementais“ laiko tik socialinius
vienetus6, čia struktūros ir antistruktūros priešprieša
nuspręsta remtis kalbant apie žmogaus emocinį pasau5. Jasiūnaitė, Birutė. Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies
kultūroje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 59.
6. Turner, Victor W. The Ritual Process: Structure and Anti-structure.
New Brunswick–London: Aldine Transaction, 2008. Lietuvių kalba
esminės ištraukos: Turner, Victor. Struktūra ir antistruktūra. Iš:
Liaudies kultūra, 2001, Nr. 6, p. 62–67.
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lį, tiksliau, apie konkrečios emocijos – baimės ir išgąsčio raišką bei kitimą struktūros ir antistruktūros požiūriu. Todėl ir į patį struktūros–antistruktūros modelį
žvelgiama kaip į universalią pamatinę schemą, griežtai
nesilaikant jos socialinio apibrėžimo.
Pirmiausia straipsnyje aptariama baimės fizinė lokalizacija, paskui – jos dinaminis psichofizinis poveikis,
santykis su išgąsčiu ir pastarojo psichofizinė raiška.

Kūniškoji baimės raiška
Kūniškąją baimės raišką galima suskirstyti į dvi dideles grupes. Pirmąją grupę sudarytų tie baimės išgyvenimai, kurie apibūdinami kaip apimantys ir veikiantys visą žmogaus kūną ar esybę. Tai apibūdinama ištaromis, kuriose baimė ima, apima, paima: Taip mane
baugis ima Slnt; Beeinant per mišką, mane apėmė
baisa Ds; Staiga visai nepergalima baimė paėmė visutėlę mano būtybę Š; žmogus tampa „pilnas“ baimės:
Pilnas baimės ir baugštumo Kel1862,827; arba bijant
reaguoja visas kūnas – jis „(nu)eina pagaugais“: Pro
kapines einant kūnas pagaugais eina Mrk; Ot išsigandau – net kūnas pagaugais nuėjo Dg; per kūną pereina
šaltis: Pradėjo baladot į duris, man tik perėjo šaltis
per kūną Jnš8.
Antrąją grupę sudaro atskiros kūno dalys ar tam
tikros jo vietos. Lietuvių kalbos duomenimis, baimė
dažniausiai lokalizuojama širdyje, taip pat labai dažnai plaukuose (ar „kailyje“), kuo įvairiausiai pavadinamuose sėdmenyse ir įvairiose kojų dalyse – kinkose,
pakinkliuose, paduose.
Širdis įvairiose kultūrose suvokiama kaip sielos
„vieta“ ar tiesiog sinonimas9 ir ypač yra susijusi su
emocijomis, todėl nenuostabu, kad lietuvių kalboje
itin gausu pavyzdžių, nusakančių širdies ir baimės ryšį.
Bijant, išsigandus širdis „virpa“: Negaliu žodžio pasakyti, visa virpa širdis Trk; „krūpsta“: Krūpsta širdis
mano, kad kas nestotųs tenai J; „tirpsta“: Išsigandai,
kad net širdis nutirpo Yl; „mainosi“: Širdis mainos,
nežinau ką bedaryti Šts; „negandojasi“: Ji niekada nenori sau prisipažinti ir neprisipažins, kas ją kankina,
7. LKŽe: baugis, baisa, būtybė, baugštumas. Šaltinių santrumpos pagal
LKŽ, žr. <http://www.lkz.lt/dzl.php?11>.
8. FŽ: 485, pagaugai; 660, šaltis.
9. Razauskas, Dainius. Sielos lygmenys. Iš: Žmogaus samprata
tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos
liaudies kultūros centras, 2005, p. 54–69.

kodėl negandojasi jos širdis Simon; „kaista“: Nukaista
širdis, kai toks baisus mirimas žadėtas Šts; „skrūpso“: Širdis skrūpso einant per ledą, kad neišvirstumei
J; baimė širdį „smelkia“: O! Tai baimė! Smelkia širdį
A; širdis „stingsta“: Iš didelės baimės mano širdis sustingo Vkš; „šiaušiasi“: Kai tik artyn prie tos duobės
prieini – širdis šiaušiasi Pbr; „šiūsčioja“ (t. y. krūpčioja, šiaušiasi): Dabar yra skrupuliniai metai: dieną naktį šiūsčioja širdis visiems Ggr; „užšąla“: Tam
tam tam duris verandos – man tik širdis užšalo! Šmn;
„apmiršta“: Sprogus netoli sviediniui, iš baimės širdis apmirė Jnš; „stovi stulpe“: Širdis stovi stulpe, kai
pamatau žmogų su šautuvu Šts ir kt. Dėmesį patraukia
su širdimi susijusi posakių grupė, kuriuose imant baimei, išsigandus širdis keičia savo vietą – atsiduria kakle (Aš neužmingu: širdis lekia pro kaklą iš tai baimei
Dr) arba kulnuose, užpenčiuose (Išsigandau – širdis
net kulnyse atsidūrė Sk; Teip išsigandau, kad širdis
užpenčiuose atsidūrė Sug), o baimei praėjus grįžta į
savo vietą: Dar aš turiu palaukt, dar mano širdis turia
ateit į vietą Skr. Širdis išsigandus gali ir visai „iškristi“, „išpulti“ iš kūno: Baisiausiai nusigandau, širdis
iškrito Šn; Iš baimės ko širdis neišpuola Plv; arba, kas
šiaip jau būdinga visam kūnui, prarasti savo gyvybines
funkcijas – pasidaryti „negyva“: Negyva širdžia parbėgau namo Drsk10. Pastaroji posakių grupė, kurioje
širdis arba keičia savo vietą, tarytum bandydama išsiveržti iš kūno, arba iš jo išsiveržia, atspindi minėtą
širdies kaip sielos sampratą. Išgyvendamas intensyvią
baimę žmogus tarsi praranda svarbiausią savo psichikos dalį – sielą. Tokiu atveju baimė ir pasireiškia kaip
tik ten, kur būdingai lokalizuojama siela – širdyje, o
visai „prarasdamas širdį-sielą“ žmogus patiria ir psichinę, ir fizinę destrukciją.
Kita kūno vieta, kurioje dažnai pasireiškia baimė,
yra plaukai (plaukų kuodas) ir bene gyvaplaukius menantis „kailis“. Bijant plaukai „sustoja“ statūs: Persigandau, plaukai ant galvos stati sustojo Rnd; „pasistoja“: Man ir plaukai pasistojo ant galvos – jau vis tiek
čia baido kažin kas Als11; „pasišiaušia“: Iš bailės plaukai pasišiaušė Ėr12; „pastėrsta“: Sako: kaip buvo strošna, tai plaukai pastėro ant galvos Grv; „pašiurpsta“,
„pašiušta“13 ir pan., o kailis – „dreba“: Man tik kailis tir
10.
11.
12.
13.

FŽ: 677–705, širdis.
FŽ: 537, plaukai.
LKŽe: bailė.
FŽ: 537, plaukai.
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tir ėmė drebėti, kai į duris pabeldė Jnš; „nerimsta“: Ale
mat kailis nerimsta – tokie laikai dabar baisūs Sur; irgi
„pašiurpsta“: Nuo tavo žodžių pašiurpsta kailis Gruš;
„sukaista“: Jam tik kailis sukaito, kai pamatė mane ant
kelio Krs; „šiaušiasi“: Kai anie pradeda pasakoti, kailis šiaušias Vgr; „užšąla“: Jau man visas kailis užšalo,
kai jis pasakė Skdv14; per jį „pereina šiurpas“: Man tik
perėjo šiurpas per kailį, kai pamačiau mušantis Sk15.
Plaukai, kaip ypatinga kūno atauga, bijant ir išsigandus
keičia savo padėtį, o kailiui, kuris dengia didžiąją kūno
dalį, būdingos paties kūno, odos reakcijos. Tai, kad bijant pas žmogų „atsiranda“ kailis, rodo šios emocijos
artumą gyvūnų pasauliui lietuvių pasaulėvaizdyje.
Dar viena dažnai į baimę reaguojanti žmogaus
kūno dalis yra užpakalis, įvardijamas labai įvairiai –
subinė, rūra, šikinė, uodega ir kt. Ši žmogaus kūno
dalis bijant „raukosi“: Kad šuo suloja, man subinė
raukos Šts16; Rūras rauko ir Amerika, bijo tos bombos Lk; „ruksi“: Net rūra ruksėjo, kaip persigandau
Šmn17; susitraukia: Jam jau ir sėmenio šikinėn neįbrauktum – kai sugraudžia, baisiai bijo Trgn18; „ryja
marškinius“: Iš tos baimės subinė marškinius ryja
Šts19. Kai minima uodega, tuomet baimės poveikis
siejamas su stiprų skonį turinčiais maisto pagardais –
druska (druskos paberti ant uodegos „sukelti nerimą,
išgąsdinti“20) ir pipirais (pipirų užberti ant uodegos
„pagąsdinti“21).
Kojos ir kojų dalys – kinkos, pakinkliai, padai – irgi
labai dažnai reaguoja į baimę. Išgąsdinus žmogų, jam
gali pakirsti kojas22, drebėti, purtytis, virpėti kinkos23,
virbėti pakinkliai24, arba jie „šokinėja“: Iš baimės pakinkliai šokinėja Grz arba miltus sijoja25; bijant padai,
papadės „svyla“ arba „užšąla“: Ėgi ant kelio ne tai
žmogus, ne tai gyvulys kėpso sau ir nekruta, Rapolui ir
papadės užšalo Dkk26.
Kūniškoji baimės raiška paliečia ir daugiau žmogaus kūno dalių. Iki šiol aptartos tos kūno vietos, kurių
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

FŽ: 246–252, kailis.
FŽ: 715, šiurpas.
FŽ: 647, subinė.
FŽ: 594–595, rūra.
FŽ: 605, sėmuo.
FŽ: 647, subinė.
FŽ: 161, druska.
FŽ: 526, pipiras.
FŽ: 328–329, kojos.
FŽ: 309, kinkos.
FŽ: 489, pakinkliai.
VLKP: 296, pakinklis.
FŽ: 481, padai; 494, papadės.
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sąsajų su baime lietuvių kalboje galima aptikti daugiausia. Be tokių į baimę būdingai reaguojančių kūno
dalių kaip galva, pakaušis, veidas, žandai, palūpis,
burna, pilvas, viduriai, nugara, strėnos, rankos, sauja,
atskirai aptartini jutimų organai – akys ir ausys – ir
vidinės kūno dalys – kraujas ir kaulai. Bijant arba išsigandus akys „iššoksta“, tampa „plačios“, „išvirsta“,
„pabąla“, „pastatomos“, „atsistoja stulpu“27. Daugelį tokių reakcijų sukelia ne tik baimė, bet ir sąmonės
paradimas, mirtis. Ausys bijant „linksta“, „pabąla“,
yra „suglaudžiamos“, „suskliaudžiamos“.28 Kraujas bijant nustoja tekėjęs, stingsta, „užšąla“, tampa
„sušiurpintas“.29 Visos šios reakcijos gali reikšti ir
mirtį. Kaulai taip pat „šąla“30, per juos gali „pereiti
šiurpulys“31. Tokios kraujo ir kaulų reakcijos būdingos
ne tiek paprastai baimei, o veikiau labai stipriam išgąsčiui, siaubui. Kraujas ir kaulai, kaip ir širdis, yra susiję
su žmogaus siela, dvasia. Tai gerai atspindi frazeologinis junginys, kuriame iš baimės į kaulus įspraudžiama
dūšelė32. Kaulai yra tarsi giliausia ir saugiausia vieta,
kurioje pasislėpusi žmogaus siela dar gali išsaugoti
savo gyvastį.
Kalbant apie kūniškąją baimės raišką galima išskirti kūno išorę ir kūno vidų. Išorinių kūno dalių – kojų,
rankų, galvos, burnos, akių, ausų, nugaros, užpakalio,
plaukų – reakcijos bijant yra labiau fiziologinės. O vidinės kūno dalys ir organai – širdis, kraujas, kaulai –
atskleidžia ne tik fiziologines, bet ir žmogaus sielos,
dvasios reakcijas.

Baimės raiška prie kūno
esančiuose objektuose
Kartais kūnas tarsi praranda savo įprastas ribas ir
„išsiplečia“ į aplinką. Į baimę ima reaguoti arti kūno
esantys objektai – apdaro dalys ir gyviai (ektoparazitai).
Apdaras yra reikšmingas ir įprasmintas mitologijoje, tai yra atskleidusi Daiva Vaitkevičienė-As-

27.
28.
29.
30.
31.
32.

FŽ: 8–35, akis.
FŽ: 77–83, ausis.
FŽ: 348, kraujas.
FŽ: 286, kaulai.
FŽ: 715, šiurpulys.
FŽ: 170, dūšia.
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tramskaitė33. Apdaro dalys įprasminamos per atitinkamas kūno reakcijas. Nagrinėjant turimą medžiagą,
aptiktos trys į baimę „reaguojančios“ apdaro dalys.
Pirmoji – marškiniai. Kad marškiniai lietuvių kultūroje yra ypatingas drabužis, žinoma iš frazeologijos ir
kai kurių papročių. Baimės atveju svarbu, kad marškiniai yra arčiausiai kūno esantis drabužis. Dėl to jis suvokiamas tarsi savotiškas kūno apvalk(al)as, lukštas,
luobas.34 Kaip smarkiai išsigandus gali atšalti kūnas,
taip atšąla ir marškiniai: Nusigandau, – net marškiniai
atšalo Vlkv35.
Antroji su baime susijusi apdaro dalis yra kelnės.
Didžioji dalis frazeologinių posakių, kuriuose baimės
išgyvenimas pasireiškia kelnėse, sietini su fiziologinės veiklos sutrikimais, todėl kelnės tampa „pilnos“:
Tu negąsdink manęs, Albinai. Man jau ir taip kelnės
pilnos Trein; „skystos“: Jam skystos kelnės, bijo, kad
tie broliai nesuremtų Slč; kelnės „prileidžiamos“: Kai
pamatysi vilką, tai kelnes prileisi Jnš ir pan.
Trečioji su baime susijusi apdaro dalis yra kepurė. Frazeologijoje atsiskleidžia dvejopa baimės
raiška per kepurę. Pirma, kepurė „dega“: Ir to vyro
kepurė dega – rugius anas pradėjo vogti Grv; antra, ji priklauso nuo plaukų. Jau minėta, kad bijant
plaukai stojasi, todėl „pasikelia“ ir kepurė: Na, tai
jam tik ant galvos kepurė, rodos, pasikėlė, ir atbėgo
gryčion Dbg. Taip pasikėlusių, pasišiaušusių plaukų
tarsi padaugėja, tarsi jų „priaugtų“ pilna kepurė: Man
ir plaukų priaugo pilna kepurė – grįžt nėra kur, kas
bus, tas bus Grv36.
Baimė turį įtakos ir kūno paviršiaus parazitams –
blusoms ir utėlėms. Kaip ir plaukai, utėlės gali „pašiurti“: Visi nupleškino delnais, susijuokė, o man net
utėlės pašiuro... čia bambizą, nekataliką už stalo
pasisodino! Žem; taip pat „užšalti“37. Blusos bijant ar
išsigandus „apmiršta“: Kai išgirdau apie langus brazdinant, visos blusos apmirė Jnš; visai „numiršta“: Iš to
išgąsčio mano ir blusos numirė Gs; „užmiršta“: Kad
persigandau, net blusos ažumirė Ds; „užšąla“ir pan.;
33. Astramskaitė, Daiva. Vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje:
linai ir lėmimai. Iš: Baltos lankos. Vilnius: Baltos lankos, 1993,
Nr. 3, p. 122–151; Vaitkevičienė, Daiva. „Laimė kaip kepurė“: galvos
danga iš mitologinės perspektyvos. Iš: Tautosakos darbai. Vilnius:
lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, Nr. 38, p. 46–62.
34. LKŽe: marškinėliai.
35. LTs V: 128, Nr. 896.
36. FŽ: 300–301, kepurė.
37. FŽ: 773, utėlė.

o atsigavus iš baimės, blusos „atkunta“38. Įdomu, kad
labai bijant sakoma, jog blusos „po skūra dega“39. Čia
matyti, kad blusos suvokiamos ne tik kaip esančios
arti kūno, o tiesiog kūno viduje, kaip paties kūno dalis. Intensyvus baimės išgyvenimas tarsi „įtraukia“
blusas po oda.
Apibendrinant šį nedidelį baimės raišką kultūriškai
įprasminantį duomenų pluoštelį galima teigti, kad jį sudaro du elementai: fiziologiniai paties kūno pokyčiai ir
poveikis prie kūno esantiems objektas – drabužiams ir
ektoparazitams. Šie objektai savotiškai pratęsia kūną ir
atliepia baimės sukeltai kūno fiziologinių reakcijų įtakai arba net tampa „įtraukiami“ į kūną.

Psichofizinė baimės raiška
kaip išstruktūruojanti patirtis
Baimės patirtis išstruktūruoja žmogaus psichofizinę
visumą. Pateiktus baimės kūniškosios raiškos pavyzdžius galima suskirstyti į dvi grupes: dinamišką ir statišką. Šiose grupėse skiriasi išstruktūruojančio baimės
poveikio lygis. Dinamiška baimės raiška yra mažiau
destruktyvi. Ji atspindi pastangas išsaugoti gyvybingumą per kūno reakcijas – drebėjimą: Baimė ir drebestis
atėjo ant manęs BaPs55, 640; Man gyslos dreba, kai
prisimenu tą avariją Sk41; Kai pabeldžia į duris naktį,
ma[n] visi viduriai dreba Šl42; virpėjimą: Ans virpa iš
išgąsčio Kv43; tirtėjimą: Kad išsigandau – strėnos tirta iš baimės Krs44; kretėjimą: Jį drugys iš baimės krečia KI6445; šokinėjimą: Iš baimės pakinkliai šokinėja
Grz46; taip pat per kūno temperatūros pokyčius ir reakcijas į juos – kaitimą: Nukaito veidas iš baimės Stak47;
prakaitavimą: Kad nusigandau, tai nusigandau, net
devyni prakaitai išmušė Užp; Mane išpylė prakaitas.
Bailus aš nebuvau, vaiduokliais netikėjau, bet vis dėlto... Balt48; taip pat per karščio pojūtį: Matau, kad tave
dabar baimė spirgina, nors ir dediesi geriausiu dviko38. FŽ: 107, blusa.
39. VLKP: 106, kailis.
40.	 LKŽe: drebestis.
41. VLKP: 66, gysla.
42. VLKP: 686, viduriai.
43. LKŽe: virpėti.
44. VLKP: 482, strėnos.
45. LKŽe: drugys.
46. VLKP: pakinklis, p. 296.
47. LKŽe: nukaisti.
48. FŽ: 545, prakaitas.
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1 pav. Struktūros ir antistruktūros kaita I.

vininku rš49; Kaip tai? – lyg karštu vandeniu perpiltas
atsako žydas Lauc50.
Statiška baimės raiška yra destruktyvesnė už dinamišką. Tai išsistruktūravimo kulminacija, kurios
patirtis, kaip struktūros priešpriešą, galima pavadinti
antistruktūra (terminas iš antropologo Viktoro V. Ternerio darbų). Antistruktūra – tai chaotiškas būvis, kai
buvusi struktūra suyra, jos dalys susimaišo. Jeigu tokioje antistruktūros būsenoje įstringama, tai lietuvių
etnomedicinoje vadinama išgąsčiu su visomis jo pasekmėmis – priemiečiu, nuomariu, rože ir pan. Anti
struktūroje neužstrigus, iš jos išeinama, ir susiformuoja
nauja struktūra. Kaip matyti pirmoje schemoje, judėjimą nuo struktūros prie antistruktūros galima vadinti
išstruktūravimu, judėjimą nuo antistruktūros prie (naujos) struktūros – sustruktūravimu, ar struktūravimusi (1
pav.: Struktūros ir antistruktūros kaita I).
Patekimas į antistruktūrą priartina prie mirties patirties, todėl kūnas, priešingai nei esant dinamiškai baimės raiškai, ne juda, o stingsta: Kasant piningus, man
užėjo baugesys – žandai stingst iš baimės Ggr51; sukrumpa: Išsigąsta žmogus ir sukrumpa Prng52; praranda jutimus (nutirpimo atveju: Išsigandai, kad net širdis
nutirpo Yl53) ir galimybę judėti, pajudinti kurią nors
kūno dalį: Jis iš bailystos ir liežuvio neapverčia Prng54;
Bėgti negalėjau, nes ant juodviejų krūtinių tabalavo
automatai, o pats buvau pavirtęs į druskos stulpą rš55;
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

LKŽe: dvikovininkas.
FŽ: 788, vanduo.
LKŽe: baugesys.
LKŽe: sukrupti.
FŽ: 689, širdis.
LKŽe: bailysta.
FŽ: 161, druska.
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taip pat kalbėti: Sukrupo ir neištaria nė žodžio Prng56.
Priešingai dinamiškai raiškai, kūnas ne kaista ir rausta,
o bąla: Persigandęs vyras pabalo kaip drobė Jnšk57 ir
šąla: Pradėjo baladot į duris, man tik perėjo šaltis per
kūną Jnš58. O tai gyvybės praradimo požymiai. Su šalčio patyrimu susijęs ir šiurpas: Man tik perėjo šiurpas
per kailį, kai pamačiau mušantis Sk59; Fi, kad išsigandau – šiurpulys per kaulus nuėjo Trk60.
Kad baimės patirtis išstruktūruoja žmogaus psichofizinę visumą, rodo ir tie lietuvių kalbos pavyzdžiai,
kuriuose išsigandęs žmogus praranda kokią nors savo
dalį ar funkciją – „dūšią“: Kai ji suserga, tai mano
ir dūšia išpuola Lp61; „kvapą“: Kai kas dunkterėjo
iš viršūnės žemėn. Visiems atėmė kvapą, daina kaip
nukirpta nutrūko Šein62; širdį: Kad persigandau, net
širdis išlėkė! Ds63; rankas: Mum tik rankos nukrito –
nieko nebegalim Ign64; arba žmogus visas pats išeina
iš savęs – „iššoksta iš skūros“65. Šiuose ir kituose prieš
tai minėtuose pavyzdžiuose atsiskleidžia visuminis
požiūris į kūną kaip vientisą psichofizinę struktūrą.
Sielos, dvasios, širdies struktūrinė vieta yra kūno
viduje, o iš baimės labai dažnai visai iškrinta iš kūno
arba atsiduria jo paribiuose, išorinių kūno dalių galuose: iš baimės Sielą pirštan neša Švendubrė66; Išsigan56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

LKŽe: sukrupti.
FŽ: 161, drobė.
FŽ: 660, šaltis.
FŽ: 715, šiurpas.
FŽ: 715, šiurpulys.
FŽ: 170, dūšia.
FŽ: 368, kvapas.
FŽ: 685, širdis.
VLKP: 385, ranka.
FŽ: 620, skūra.
LTs V: 127, Nr. 883.
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2 pav. Struktūros ir antistruktūros kaita II.

dau – širdis net kulnyse atsidūrė Sk67. Anksčiau tikėta,
esą mirusio žmogaus siela išeina pro kojos kulną.68 Taigi iš baimės siela, širdis atsiduria ten pat, kur mirštant,
vadinasi, išsigandęs žmogus tarsi priartėja prie mirties.
Lietuvių tradicinėje kultūroje baimės išgyvenimas
suartėja su mirtimi. Tai rodo ir daugiau pavyzdžių.
Apie labai išsigandusį pasakoma nei gyvas, nei miręs
arba pusiau gyvas, pusiau miręs.69 Apie išsigandusį ir
dėl to prastai atrodantį žmogų pasakoma iš grabo išimtas70. Kad baimės išgyvenimas artimas mirčiai, atskleidžia ir posakis: Kuo nenumiriau iš baimės Vkš71;
ir bailumo palyginimas su drąsa: Drąsus miršta kartą,
o bailys kasdien72. Taigi baimė – tai antistruktūros, kurios kraštutinė apraiška yra mirtis, išgyvenimas.

Baimė ir išgąstis
Kaip susiję baimė ir išgąstis? Kaip matyti iš pirmiau
pateiktų baimės kūniškosios raiškos pavyzdžių, struktūros–antistruktūros kaitos požiūriu baimė yra būsena,
kai žmogaus psichofizinis visetas iki tam tikro lygio
išsistruktūruoja, tačiau pasiekus mirčiai analogišką,
67.
68.
69.
70.
71.
72.

FŽ: 861, širdis.
BlR V: 142, Nr. 338.
FŽ: 220, gyvas.
FŽ: 223, grabas.
LKŽe: kas, ko, kam, ką, kuo.
LPPe: 86, kartas.

tik „silpnesnio“ laipsnio antistruktūrą, iš jos išeinama,
ir susistruktūruoja nauja psichofizinė visuma. Galima
teigti, kad naujoji visuma nebėra ta pati, kuri buvo iki
tol, nes atmintyje lieka ją lėmusi išgyventa antistruktūros patirtis. Todėl tokią struktūros–antistruktūros kaitą
galima būtų pavaizduoti ne žiedo, o spiralės pavidalo
schema (2 pav.: Struktūros ir antistruktūros kaita II).
Vadinamojo išgąsčio, kaip jis suprantamas ir vadinamas lietuvių etnomedicinoje, atveju antistruktūroje
įstringama. Pats išsigandimas, kaip įvykis, ir išgąstis,
kaip būsena, tad yra du skirtingi dalykai, nes pirmuoju
atveju antistruktūroje neužsibūnama, ir struktūros–antistruktūros kaita nesutrikdoma. Grįžimas į struktūruotą būseną ar įstrigimas antistruktūroje priklauso nuo
daugelio veiksnių: žmogaus jautrumo, patirties (įgūdžių), išstruktūravimo lygmens, psichinio pajėgumo,
įgalinančio atsispirti antistruktūrai ir palaikyti struktūrą, ir pan. Todėl patekus į antistruktūrą, iškyla pavojus
joje užsibūti, „įstrigti“, patirti ilgalaikį jos poveikį, kurį
galima vadinti trauma. Trauma – tai tas antistruktūros
lygmuo, iš kurio pats žmogus negali išeiti, ir jam reikalinga kitų pagalba. Išgąsčio atveju toks įstrigimas antistruktūroje pasireiškia įvairiais psichofiziniais simptomais, ar sutrikimais. Turbūt svarbiausi veiksniai,
lemiantys skirtingus padarinius – baimę ar išgąstį, yra
sukrėtimo staigumas ir jo sukeltos baimės stiprumas.
Jie yra tarpusavy susiję, nes kuo staigiau išsigąstama,
tuo kartu stipresnis yra poveikis. Kaip teigia nervinius
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sutrikimus ir jų gydymą etnomedicinoje tyręs Rolandas
Petkevičius, išgąsčiu vadinamas stiprus (išskirta V. D.)
emocinis sukrėtimas ir baimės išgyvenimas.73 Ištikus
itin staigiam išgąsčiui, jis gali likti net neįsisąmonintas,
ir išsigandęs asmuo pats net neatsimins, kas jam sukėlė baimę.74 Todėl kartais etnomedicinoje specialiai
aiškinamasi, ar konkrečiais požymiais pasireiškusi liga
apskritai yra sukelta išgąsčio (pats išgąstis gali sukelti
ir kitokius nervinius sutrikimus, kurie etnomedicinoje
vadinami priemėčiu, priepuoliu, nuomariu, pasimaišymu, rože ir kt.)75, ir jei taip, tai kas tą išgąstį sukėlė
(pavyzdžiui, ties ligonio galva laikomas dubuo su šaltu
vandeniu, į kurį liejamas lydytas švinas arba vaškas ir
stebima, kokia išeina figūra; pagal ją nustatomas išgąsčio sukėlėjas76).
Išgąsčiui, kitaip nei baimei, būdingas ne tik fizinis, bet ir psichinis išstruktūravimas. Jį aiškiai atspindi žmonių vartojami apibūdinimai. Pavyzdžiui, apie
išprotėjimą sakoma pasimaišė. Kad kažkas maišytųsi, turi būti tam tikra struktūra ir jos dalys, kurios išstruktūruotoje asmenybėje tarsi praranda savo vietas.
Apie išprotėjimą pasakoma ir „pasipylė smegenyse“:
baisiai persigando šuns, ir pasipylė jam smegenyse
viskas77. Čia asmenybės išsistruktūravimas tiesiog
suvokiamas kaip pasipylimas, pasiliejimas, takumas,
t. y. suskystėjimas. Skystis yra chaotiškas medžiagos
būvis, neturint savo formos; skystis įgauna formą
indo, į kurį yra supilamas. Taigi suskystėjimo įvaizdis
išreiškia išstruktūruotą asmenybės būseną. Dar vienas
išgąsčio sukelto išstruktūravimo požymis yra atminties praradimas.
Nors išgąstį patiria ir suaugusieji, dėl ypač stipraus
imlumo aplinkai nuo jo itin dažnai kenčia vaikai. Etnomedicinoje išgąstis gydomas užkalbėjimu, dažnai
pasitelkiant kitas pagalbines priemones – girdant augalų nuovirais, prausiant jais, smilkant augalinėmis ar
kitokios kilmės medžiagomis.78

73. Petkevičius, Rolandas. Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių
apylinkių XX–XXI a. medicinoje. Iš: Lietuvos valsčiai: Užpaliai,
II. Vilnius: Versmė, 2013, p. 1449.
74. LTRF cd 610-02.
75. Petkevičius, Rolandas. Nerviniai sutrikimai…, p. 1449–1457.
76. LTA 1741 (103); LTA 2325 (676).
77. Petkevičius, Rolandas. Nerviniai sutrikimai…, p. 1452–1453.
78. Ten pat, p. 27–36.
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Išgąstis ir žmogaus kūno pakitimai
Kūną išgąstis veikia kur kas stipriau negu baimė.
Visoje Lietuvoje buvo paplitęs tikėjimas, kad moters
elgesys per nėštumą daro įtaką būsimam vaikui. Motinai išsigandus, vaikas gali perimti kokį nors išgąsčio
objekto bruožą. Pavyzdžiui: Jei moterė, būdama nėščia, pelės išsigąs, tai pagimdys kūdykį, kursai kur nors
ant odos turės plaukuotą didelį įtarpą, kaip tik pelės
kailis.79 Jeigu nėščia moteris išsigąsta pamačiusi gaisrą ir išsigandusi paliečia kurią nors savo kūno vietą,
gimęs kūdikis toje pačioje kūno vietoje, kurią sau išsigandusi palietė motina, turės raudoną arba juodą dėmę,
arba apgamą.80 Tokiu atveju ši dėmė ar apgamai yra
motinos išgąsčio apraiška ant vaiko kūno.
Kalbant apie išstruktūruojantį baimės poveikį, buvo
pateikta pavyzdžių, kuriuose „siela“, „dvasia“ ar „širdis“ tarsi ketina ištrūkti iš kūno ar atsiduria jo paribiuose. Per kūno angas, dažniausiai per burną, dvasia
nesunkiai išeina. O kai baimės genama ji atsiduria galūnėse, tai, tarsi negalėdama prasiveržti, jas savotiškai
ištampo, iškraipo, kitaip deformuoja (išgąsčio sukeltas
priemetis susuka rankas ir kojas, jos ištįsta).81 Tokias
deformacijas bandoma ištaisyti kūno priraižymu ir matavimu (miestavimu) – pagalbinėmis etnomedicinos
priemonėmis, be užkalbėjimo, išgąsčiui gydyti.
Priraižymas – tai žmogaus kūno, prisiglaudus prie
sienos ar atsigulus ant žemės, apvedžiojimas peiliu.82
Miestavimas siūlu atliekamas taip: „Motina pastato
vaiką prie sienos, kad pėdos stovėtų išilgai lentų, išrėžia ant grindų kryželį, peržegnoja vaiką, pati persižegnoja ir veda siūlą nuo rankos iki peties, per krūtinę
žemyn iki priešingos kojos nykščio, paspaudžia ties
sąnariais. Tada siūlą nutraukia ir pradeda nuo kitos
rankos. Taip sumiestuoja tris kartus: iš priekio, iš užpakalio ir vėl iš priekio; pradedama nuo nesveikosios
pusės. Po to viršum galvos tris kartus pertraukia siūlus, susuka į gniužulėlį, duoda vaikui tris kartus spjaut
ant jų ir atgalia ranka meta į ugnį. Arba tuos siūlus
drauge su išimta žeme ar grindų dalimi (iš užbrėžto
prie kojų kryželio galų) sudeda į dubenėlį, pakaitina
79. ŽS 1911: 179, Nr. 8
80. LTA 1741 (12); LTA 436 (153); LTA 2280 (1).
81. ŽS 1911: 184, Nr. 19; žr. Vaitkevičienė, Daiva. Lietuvių užkalbėjimai:
gydymo formulės. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2008, p. 578–579, Nr. 1419.
82. LTRF cd 610-02; Vaitkevičienė, Daiva. Lietuvių užkalbėjimai:
gydymo formulės, p. 386, Nr. 866.
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ir jų dūmuose parūko vaiką. Matuojant triskart sukalbama ‘Sveika Marija’. Dar sako: Jei, Marija, tu padėsi, tai ir aš padėsiu! Miestuoja mažiausiai tris kartus,
kol kojos išsitiesia, kol siūlas išsilygina (nesveikosios
pusės siūlo ilgio pakanka sveikajai). Kartais miestuojama iki dvylikos kartų.“83 Šiame išgąsčio gydymo
aprašyme išsigandus ir likus antistruktūroje, sutrinka
ne tik dvasinė, bet ir kūniškoji, fizinė asmens darna.
Miestavimas, kartu su užkalbėjimo tekstu ir kitais simbolinę prasmę turinčiais veiksmais (apspjautų siūlų
sudeginimas, vaiko smilkymas siūlu su miestuojamos
vietos medžiaga), sugrąžina žmogų į struktūrą tiek
dvasiškai, tiek fiziškai – matuojant kūnui „grąžinami“
tikrieji matmenys. Kūno ribos atstoja visos žmogaus
psichofizinės visumos ribas. Būtent per jas išgąsčio
sukeltas sutrikimas gali būti pašalintas. Matuojant yra
svarbios žmogaus galūnės ir galva, kurios aiškiausiai
nustato kūno ribas.
Kalbant apie kūno ribas, ypač dėmesio vertos kūno
angos. Per kūno angas apskritai į kūną gali patekti ligos, per jas mirus iš kūno išeina siela.84 XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių tikėjimuose dažnai per
kūno angas atsikratoma išgąsčio. Jono Balio surinktoje
tikėjimų kartotekoje pateikta daug pavyzdžių, kuriuose
teigiama, kad išsigandus reikia vieną, du ar tris kartus
nusispjauti.85 Kartais reikia nusišlapinti86 arba padaryti
ir viena, ir kita87. Jeigu išsigąsta mažas vaikas, kuris
pats dar nusispjauti nesugebėtų, tą padaro šalia esantis žmogus, prieš tai įtraukęs orą nuo vaiko veido arba
čiuptelėjęs jam už žando.88 Tokiu būdu iš vaiko tarsi
per jo kvėpavimą perimamas išgąstis ir tada išspjaunamas. Esama tikėjimų, kad, išsigandusiajam sukėlus
vėmimą, be jokių padarinių pasišalins ir išgąstis: Jei
vaikas didesnis nusgundo (2–3 mėn.), tai vaikui duoda
tabakos uostomos, tai vaikas įsivemia ir gerai.89 Beje,
išsigandus nusispjauti būdinga ir mūsų dienomis. Šie
papročiai grindžiami tikėjimu, kad išgąstį galima pašalinti per kūno angas su kūno skysčiais. Kad išgąstis
83. Vaitkevičienė, Daiva. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės,
p. 578–579, Nr. 1419.
84. Balys, Jonas. Raštai, V. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2004, p. 143, Nr. 363.
85. LTA 600 (1789); LTA 1333 (93); LTA 1779 (12191); LTA 2420 (8);
LTA 1723 (78), LTA 1780 (229) ir kt.
86. LTA 291 (331); LTA 1671 (54), LTA 1486 (40) ir kt.
87. LTA 1755 (105), LTA 1603 (72).
88. LTA 723 (113125); LTA 1486 (75).
89. LTA 2442 (363); vėmimas gali būti sukeliamas ir kitaip, pavydžiui,
augalų nuoviru (LMD I 204 (127)).

kūne keliauja su skysčiais, atskleidžia ir tikėjimas, jog
kūdikis tampa priemėtingu (t. y. suserga priemėčiu) išsigandus jį žindančiai motinai.90 Čia išgąstis kūdikiui
persiduoda su motinos pienu.
Prisiminus struktūros ir antistruktūros kaitos schemą, galima teigti, kad išgąstis suprantamas kaip svetimkūnis, kuris, patekęs į žmogaus psichofizinę struktūrą,
ją suardo, iškreipia. Nusispjovimas, nusišlapinimas ar
išsivėmimas pašalina „svetimkūnį“ ir taip leidžia žmogui išeiti iš antistruktūros būvio, sugrįžti į struktūrišką
psichofizinę būseną.

Psichofizinių sutrikimų gydymas gąsdinant
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvoje buvo
tikima, jog kai kuriuos sutrikimus, tokius kaip lunatizmą, drugį91, galima išgydyti žmogų išgąsdinus. Šiuos
tikėjimus irgi galima paaiškinti pirmiau minėta struktūros–antistruktūros kaita. Kadangi baimė ir išsigandimas žmogaus psichofizinę visumą išstruktūruoja, tam
tikrų ligų sudaryta parazitinė struktūra, žmogų išgąsdinus, irgi gali būti suardyta. Žmogus patenka į antistruktūros, chaoso būvį, iš kurio galima sugrįžti į sveiką
struktūrą, nebepažeistą ligos. Taip atkuriama natūrali
žmogaus psichofizinė padėtis. Šį mechanizmą gerai
atskleidžia netgi tokio iš pirmo žvilgsnio nekalto „sutrikimo“ kaip žagsėjimas stabdymas gąsdinant.92 Buvo
tikima, kad žagsulys kyla, kai žmogų kas nors mini,
apkalba ar keikia.93 Įspėjus, kas jį apkalba ar keikia,
žagsulys praeina.94 Kita vertus, manyta, kad žagsulys
gali rodyti besiartinančią ligą ar net mirtį.95 Taigi ir
apkalbos, keikimas gali būti suprantami kaip žmogaus
psichofizinės visumos pažeidimas per atstumą. Įspėjus
apkalbantįjį ar keikiantįjį, šis jo poveikis neutralizuojamas, o jei ne, gresianti liga. Galima manyti, kad į
apkalbamą ar keikiamą žmogų irgi patenka savotiškas
„svetimkūnis“ – „kitas“. Tasai „svetimkūnis“ išstruktūruoja psichofizinę visumą, o liga – tai tik tolesnis to
išstruktūravimo padarinys. Užtat žagsintį išgąsdinus
ir taip staiga „įstūmus“ į antistruktūrą, „svetimkūnis“
90.
91.
92.
93.

LTA 2431 (99).
LTA 1451 (74); LTA 1284 (215); LTA 1307 (206).
LTA 1575 (35); LTA 1284 (340) ir kt.
LTA 1333 (30); LTA 605 (251); LTA 1406 (698); LTA 1403 (105);
LTA 1658 (490); LTA 64 (1140); LTA 1486 (338) ir kt.
94. LTA 1629 (23); LTA 64 (1140); LTA 1486 (338) ir kt.
95. LTA 2270 (66); LTA 2385 (712).
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pašalinamas, žmogaus psichofizinė visuma gali grįžti
į įprastą būklę.
Tai patvirtina ir tikėjimas, kad: Sveikas išsigandęs
gali susirgti priepuoliu. Drugiu sergantį išgandinus,
gali kartais jį pagydyti Rs96. Čia tuo pačiu būdu – išgąsdinus – sveikam galima pakenkti, o sergančiam –
padėti. Tas pats poveikis priklausomai nuo žmogaus
psichofizinės būklės lemia skirtingus padarinius.

Išvados
Baimė lietuvių tradicijoje gali pasireikšti visame
kūne, o labiausiai jos paveikiamos kūno dalys yra širdis, plaukai, užpakalis ir kojos.
Kūno paviršiuje esantys objektai – apdaras ir jo detalės, vabzdžiai parazitai – žmogui bijant tarsi perima jo
kūno reakcijas, taigi kūnas tarsi „įtraukia“ artimiausios
aplinkos objektą į save arba per jį išplečia savo ribas.
Kūniškąją baimės raišką galima suskirstyti į dinamišką ir statišką. Pirmuoju atveju gyvybinės funkcijos
suaktyvėja – kūnas intensyviau juda (dreba, tirta, virpa)
ir kaista (tampa karštas, paraudonuoja); antruoju – netenka jutimų (nutirpsta), judrumo (sustingsta, nebejuda
atskiros kūno dalys) ir atšąla (atvėsta, išbąla, pašiurpsta).
Baimė išstruktūruoja žmogaus psichofizinę visumą
ir šia prasme yra analogiška mirčiai.
Baimė ir išgąstis skiriasi patyrimo staigumu ir intensyvumu. Išgąstis suvokiamas kaip psichofizinė trauma, kuriai įveikti būtinas gydymas.
Išgąstis destruktyviai paveikia ir žmogaus psichiką,
ir kūną. Kūne išgąstis pasireiškia raudonomis dėmėmis (nėščiai moteriai išsigandus ir palietus savo kūną,
būsimam kūdikiui toje pačioje kūno vietoje atsiranda
dėmė) ar kūno ribų (galūnių) deformacijomis.
Baimės ir išgąsčio sukeltas psichofizinės struktūros
sutrikimas gali būti suprantamas dvejopai: kaip svarbios struktūrinės dalies („sielos“, širdies, kitų kūno dalių) praradimas arba kaip perteklinio svetimkūnio įsiveržimas, kuris gali būti pašalinamas su kūno skysčiais.
Gąsdinimas, kaip žmogaus psichofizinės struktūros
sutrikdymas, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvoje buvo taikomas ir gydant – suardant ligos paveiktą
psichofizinę struktūrą ir taip sudarant galimybę atsistatyti natūraliai būklei.
96. LTA 1307 (206).
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Santrumpos
BlR V = Balys, Jonas. Raštai, V. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2004.
FŽ = Frazeologijos žodynas. Red. Jonas Paulauskas. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2001.
LKŽe = Lietuvių kalbos žodynas, elektroninis leidimas (2005), prieiga
per internetą: <http://www.lkz.lt>.
LMD = Lietuvių mokslo draugijos rankraščiai, pagal Jono Balio sudarytą
tikėjimų kartoteką, saugomą Lietuvos istorijos institute.
LPPe = Lietuvių patarlės ir priežodžiai: elektroninis sąvadas, prieiga per
internetą: <http://www.aruodai.lt/patarles/>.
LTA = Lietuvių tautosakos archyvas, pagal Jono Balio sudarytą tikėjimų
kartoteką, saugomą Lietuvos istorijos institute.
LTRF = Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos
rankraštyno fonoteka.
LTs V = Lietuvių tautosaka: smulkioji tautosaka, V. Sudarė Kazys Grigas.
Vilnius, 1968.
VLKP = Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai. Parengė Jonina Lipskienė.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.
ŽS 1911 = Живая старина, 1911, nr. 3–4.
Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą septintajame
Prigimtinės kultūros seminare „Žinios, žinojimas ir žinija“,
kuris vyko 2014 m. birželio 27-30 d. Rumšiškėse.

Psycho-Physical Expression of Fear and
Fright in Lithuanian Traditions
Vita DŽEKČIORIŪTĖ
The article, based on data of the Lithuanian language,
reveals the psychophysical expression of fear in Lithuanian
culture. It presents localisation of corporeal fear and its destructuring effect on the psychophysical whole. The parts
of the body that “fear” most often as the heart, hair, buttocks and various spots on the feet, The effect of fear can
be divided into two groups – dynamic and static. In the first
case, when one is afraid their body parts become more active, their skins reddens and heats up. In the second case –
the body stiffens, a person can’t move their body parts, and
they go pale and cold. The effect of static fear on a person
is nearer to the features of death, therefore fear is symbolically understood as death. The de-structuring effect of fear
on the psychophysical whole in Lithuanian ethno-medicine
is related to a traumatic experience, called “fright” (Lith.
išgąstis). Based on living traditions in Lithuania from the
end of the 19th c.–20th c. on fright and methods of healing,
the fear-induced psychophysical expression is presented –
state of mental disorder and body deformation, dimensional
variation. The article reveals how in the end of the 19th c.–
early 20th c. in Lithuania the de-structuring effect of fear
and fright on the psychophysical whole of a person was invoked in treating other psychophysical disorders.
Vilniaus universiteto Baltistikos katedra
Universiteto g. 5, Vilnius, LT- 01513
el. paštas: vita.dzekcioriute@gmail.com
Gauta 2014-09-30, įteikta spaudai 2010-11-07
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Šiuolaikinė miestiečio ir
kaimiečio samprata
Gintarė DUSEVIČIŪTĖ

Straipsnio objektas – šiuolaikinio miestiečio ir kaimiečio samprata Lietuvoje. Remiamasi 2011–2013 m.
autorės atlikto tyrimo – apklausų duomenimis, iš kurių
paaiškėjo pagrindiniai teigiami ir neigiami miesto ir
kaimo žmogaus vertinimo kriterijai.
Prasminiai žodžiai: miestietis, kaimietis, stereotipai.

Miestiečio ir kaimiečio suvokimas kito keičiantis žmonių gyvenimo būdui. XIX–XX a. pr. dauguma
lietuvių gyveno kaimo vietovėse, dirbo žemę, palaikė
glaudžius bendruomeninius santykius, jų darbas buvo
gerbiamas, o miesto gyventojai, dažniausiai besiverčiantys prekyba ir amatais, buvo vertinami prasčiau.
XX a. miesto ir kaimo gyventojų santykis pasikeitė. Miestuose įsikūrė didžioji dalis šalies gyventojų.
2011 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, miesto gyventojai sudarė 66,9 %, o kaimo –
33,1 %.1
Straipsnio tikslas – nustatyti miestiečio ir kaimiečio
vertinimo kriterijus, apibendrinti dažniausiai minimus
jų elgesio savybes ir fizinius bruožus, aptarti egzistuojančius stereotipinius vaizdinius.
Miestiečio ir kaimiečio tapatumas jau yra tyrinėtas.
Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Etnosociologijos skyriaus mokslininkai yra parengę kolektyvinę
monografiją „Miestiečiai. Vilniečių ir kauniečių tapatumo, savivokos bei požiūrių sociologinė analizė“ (serija
„Sociologiniai portretai“)2, kurioje apibendrinti 1995–
1996 m. tyrimo duomenys. Ypač reikšmingas Eugenijos Krukauskienės straipsnis, kuriame aptariamas
miestiečių kultūrinis tapatumas.3 Miesto ir miestiečių
stereotipus 2007 m. tyrinėjo Dalia Senvaitytė. Ji apibendrino Kauno studentų stereotipinius vaizdinius apie
penkis didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną,
Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį – ir jų gyventojus.4 Mažiau dėmesio skirta kaimo gyventojų tapatumo ir savivokos tyrimams. Leidinyje „Ekonomika ir vadyba:

aktualijos ir perspektyvos“ paskelbti keli Anelės Vosyliūtės straipsniai. Pirmajame (2008) bendrai aptariama
kaimo žmonių gyvensenos problematika5, antrajame
(2010) nagrinėjama kaimo erdvė6. Irenos Luobikienės
ir Eglės Butkevičienės straipsnyje analizuojamas kaimo gyventojų sociokultūrinis portretas.7 Šiame darbe
apibendrinama miesto ir kaimo gyventojų nuomonė
apie tai, koks yra kaimiečio ir miestiečio santykis su
aplinka, kokios jų būdo savybės, nesiekiant išsiaiškinti,
kaip šis požiūris susiformavo.

Tyrimo metodologija
Šiam darbui atlikti buvo pasitelktas analizės, interpretacinis ir internetinės apklausos metodai. Trejus
metus (2011–2013) buvo renkami duomenys pagal du
klausimynus: pirmasis skirtas miesto gyventojams,
antrasis – kaimo gyventojams. Apklausos imtis – visa
Lietuvos teritorija. Dauguma apklaustųjų miestiečių
buvo iš Vilniaus ir Kauno. Kaimo vietovių gyventojų atsakymai rinkti daugelyje Lietuvos savivaldybių.8
Dauguma pateikėjų atsakymų gauta elektroniniu būdu.
Sukauptos 329 apklaustųjų anketos, 211 miesto ir 118
kaimo gyventojų, 228 moterų ir 101 vyro. Pateikėjų
amžius – nuo 13 iki 76 metų. Pateikėjų išsilavinimas
įvairus, nuo pradinio iki aukštojo universitetinio: pradinis – 2 % (5 pateikėjai), pagrindinis – 4 % (12 pateikėjų), vidurinis ir vidurinis su profesine kvalifikacija –
30 % (99 pateikėjai), aukštasis neuniversitetinis – 17 %
(56 pateikėjai), aukštasis universitetinis – 39 % (132
pateikėjai), 6 % (25 pateikėjai) išsilavinimo nenurodė.
Reikėtų paminėti, kad 46 % (97 pateikėjai) apklaustų miestiečių yra gimę ir augę gimtajame mieste, 39 %
(83 pateikėjai) atsikėlę iš kitų vietovių, 15 % (31 pateikėjas) gimtosios vietos nenurodė. Tarp visų 39 %
(83 pateikėjų), atsikėlusių gyventi į miestą, daugumą –
33 % (69 pateikėjai) – sudaro žmonės, atvykę iš mažes-
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nių miestų, miestelių ar kaimų, 5 % (10 pateikėjų) – iš
kitų didmiesčių ir tik 1 % (3 pateikėjai) iš šalia esančių didmiesčių rajonų. Kalbant apie kaimo gyventojus,
75 % (89 pateikėjai) jų yra gimę ir augę kaime, 25 %
(29 pateikėjai) atsikėlę į kaimą. Kiek daugiau nei pusė
39 % (45 pateikėjai) kaime gimusių ir augusių pateikėjų visą gyvenimą praleido gimtajame kaime, 37 %
(44 pateikėjai) keitė gyvenamąja vietą iš vieno kaimo
į kitą, o 20 % (24) į kaimą persikėlė iš miesto, 4 % (5
pateikėjai) gimtosios vietos nenurodė.
Tyrime buvo sudėtinga nustatyti, ar apibūdindamas
miestietį ir kaimietį pateikėjas išdėstė savo nuomonę
apie konkrečius kaime arba mieste gyvenančius žmones, ar rėmėsi išankstine nuomone, esamais stereotipais. Dalis atsakymų buvo humoristiniai, ironiški, tad
neatspindėjo tikrojo požiūrio. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad ir miestietis, ir kaimietis gali būti vertinami ir
teigiamai, ir neigiamai.

Santykis su gyvenamąja aplinka
Miestiečio ir kaimiečio vertinimui turi įtakos bendresnis miesto ir kaimo vertinimas. Skirtingo urbanizacijos lygio vietovės nevienodai patrauklios. Vietovės
identitetas pasireiškia kaip žemės, ūkinių, religinių, kul-
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tūrinių saitų visuma.9 Tai yra vieta, kurioje formuojasi
joje gyvenančių žmonių pasaulėjauta, daugiau ar mažiau
sprendžiamas veiklos krypčių pasirinkimo klausimas.
Lietuvoje miesto statusas gyvenvietei suteikiamas teisės
aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į kiekybinius ir kokybinius požymius. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos
vienetų įstatymą (1994) pagrindiniai miesto požymiai
yra gyventojų skaičius (> 3000), kompaktiškas užstatymas (2/3 dirbančių žmonių dirba pramonėje, verslo, gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse).10
Kaimu laikoma istoriškai susiklosčiusi gyvenvietė,
kurios (nuo kelių iki keliasdešimt ir daugiau sodybų)
dauguma gyventojų verčiasi žemės ūkiu.11
Pateikėjų nuomonė apie tai, kas yra kaimietis ar
miestietis, sutampa su miestiečio ir kaimiečio sąvokų
apibrėžimais mokslinėje literatūroje. Miestiečio samprata kito. Feodalizmo laikotarpiu miestiečiais vadinti
laisvieji miestų gyventojai. LDK laikotarpiu miestiečiu
buvo vadinami nuolatiniai savavaldžių, t. y. Magdeburgo arba Kulmo teisę turinčių, miestų gyventojai.12
Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne (DLKŽ) ši sąvoka nurodo teritorinę gyventojų priklausomybę – miesto gyventojas.13 Žodyne analogiškai apibūdinamas ir
kaimietis – kaimo gyventojas, žmogus, kilęs iš kaimo,
valstietis.14
Apklausos dalyviai, kalbėdami apie esamus ar tariamus miestiečių ir kaimiečių skirtumus, akcentavo
gyvenamosios vietovės dydį, gyventojų skaičių, infrastruktūrą, kultūrą, gamtą, kiekvieną jų plėtojo ir detalizavo. Pagrindiniai miesto ir kaimo gyvenviečių skirtumai apibūdinti binarinėmis opozicijomis: daug gyventojų – mažai gyventojų, „betonas“ – gamta, triukšmas –
ramybė, kultūra – menkas išprusimas ir t. t.
Miestiečius ir kaimiečius pateikėjai skirstė pagal
gyvenamąją vietą:
a) kaimiečio ar miestiečio statusą suteikia gyvenamoji vieta, pavyzdžiui: „Tiesiog žmogus, kuris gyvena
mieste (nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena – daugiabutyje ar nuosavam name, turi žemės ir laiko nedaug gyvulių). Jis gyvena miesto teritorijoje, todėl –
miestietis“ (VDU ER 2275/64).
b) gyvenamajai vietai pasikeitus, keičiasi ir žmogaus statusas.
Vieni mano, kad kiekvienas mieste gyvenantis žmogus yra miestietis arba juo tampama pragyvenus mieste
didžiąją gyvenimo dalį (ne mažiau kaip 20 metų). Kitiems miestietis – tik tas, kuris gimė mieste; gimė ir
augo didmiestyje (šį statusą turi tik Vilnius ir Kaunas):
„miestiečiais laikomi tik didžiųjų dviejų miestų ten
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gimę ir augę jo gyventojai“ (VDU ER 2392/35). Tokios pozicijos linkę laikytis vilniečiai ir kauniečiai, jų
požiūriu, mažesnių Lietuvos miestų gyventojai miestiečio statuso neverti. Beje, ankstesniuose miestiečių
gyvensenos tyrimuose taip pat dėmesys buvo telkiamas
į miestietiškas tradicijas turinčius miestus – Vilnių ir
Kauną.15 Dar viena nuomonė – miestiečio statusą lemia
jo kilmės vieta. Tikras miestietis yra tas, kurio seneliai
ir tėvai buvo miestiečiai, t. y. tik trečios mieste gyvenančios kartos atstovas gali būti laikomas tikru miestiečiu (VDU ER 2392/9).
Kaimiečio statusui įgyti nėra keliami tokie griežti
reikalavimai. Žvelgiant plačiau, kaimietis turėtų būti:
gimęs kaime, gimęs ir augęs arba gimęs, augęs ir nuolat gyvenantis kaime žmogus. Tik vieną kartą buvo
kvestionuotas kilmės klausimas: laikyti save kaimiečiu
turi teisę tik tas asmuo, kurio artimiausių trijų kartų giminaičių gyventa kaime.
Daliai apklaustųjų atrodo, kad šis statusas gali būti
lengvai kaitaliojamas. Kai aš būnu mieste, tai [jaučiuosi] miestietė, o kai kaime raviu daržus – kaimietė
(VDU ER 2275/93). Tai gali patvirtinti gajų stereotipą,
kad miestietiška lietuvių kultūra dar nėra įsišaknijusi.
Kitų pateikėjų manymu, gyventojų skirstymas teritoriniu pagrindu yra formalus. Dėl šiuolaikinių inovatyvių ryšio ir susisiekimo technologijų nyksta ribos tarp
aukštesnio ir žemesnio urbanizacijos lygio vietovių.
Galbūt dėl minėtų technologijų ir /ar vyraujančio neigiamo atspalvio sąvoką kaimietis siūlyta keisti į kaimo
gyventojas (VDU ER 2275/59).
Miestiečio ir kaimiečio sąvokos buvo vartojamos
ir be sąsajų su gyvenamąja vieta. Šiuo atveju jos tampa žmogaus mentalitetą vertinančiomis kategorijomis,
pabrėžiančiomis žmogaus būdo bruožus, elgseną. Tokio pobūdžio vertinimai neretai atspindi visuomenėje
nusistovėjusius stereotipus. Asmuo, gyvenantis kaimo
teritorijoje, nebūtinai yra kaimietis, jis gali save laikyti
ir miestelėnu. Pateikėjo manymu, „kaimietis yra ne tas,
kuris gyvena kaime, bet tas, kurio mąstymas ir akiratis
yra labai siauras“ (VDU ER 2401/27). „Miestietis, tai
tam tikras supratimas, gyvenimo būdas ar mentalitetas, o ne geografinis supratimas apie gyvenamą vietą“
(VDU ER 2275/7). „Gyventi kaime, tai nėra tas pats,
kaip būti kaimiečiu. Kaip ir gyvenimas mieste kaimiečio nepaverčia miestiečiu“ (VDU ER 2401/18). Pateikiamas svarus argumentas: kaime „gyvenimo sąlygos
nesiskiria nuo miesto, tik yra laisviau ir privačiau“
(VDU ER 2401/33). „Jei Laumėnų kaimas yra tamsuolių glūduma, o ten gyvenantis žmogus yra koks nors

mokslų daktaras ir turi kokį beprotiškai novatorišką ir
prabangų namą, tai kažkaip būdvardis „kaimietis“ jam
nelabai tinka...“ (VDU ER 2275/99).
Esama ir nusistovėjusių stereotipų veikiamų vertinimų. Pagal juos kaimietis apibūdinamas kaip kvailokas,
primityvus, naivus, neatitinkantis „miestietiškų standartų“ žmogus (VDU ER 2275/20). Tačiau kaimiečiu
gali būti pavadintas ir miestietis, kuris „dirba aštuonias
valandas per dieną, o likusį laiką praleidžia prie alaus
ir TV“ (VDU ER 2275/71). Tyrimų duomenys rodo, jog
kai kuriais atvejais miestietis pats linkęs save vadinti
kaimiečiu, bet tik tuomet, kai kaimiečiui priskiriamos
teigiamos savybės: „Kaimietis – paprastas briedis, paprastas žmogelis, nesureikšmina materialinių dalykų,
nesijaudina dėl gyvenimo smulkmenų. Aš pats esu kaimietis“ (VDU ER 2275/ 90).
Taigi miestietis gali būti pavadinamas kaimiečiu
tiek išaukštinant, tiek pažeminant, o kaimietis miestiečiu įvardijamas kur kas rečiau. Gyvenamoji vieta turi
vis mažiau įtakos miestiečio ir kaimiečio vertinimui.

Miestiečio samprata
Jau buvo minėta, kad miestietis – daugiareikšmė sąvoka. E. Krukauskienė yra atkreipusi dėmesį į Lietuvos
spaudoje įsišaknijusį požiūrį, kad „lietuviai – kaimiečių tauta“, „nėra miesto kultūros – visi nuo žagrės“16.
Jos nuomone, istorinio pagrindo tokiai nuostatai išties
esama. Nors kai kurie miestiečiai jau užaugino mieste
savo vaikus, vis dėlto jie gali būti kaimiško mentaliteto, besiblaškantys tarp miesto ir kaimo.17 Šiame tyrime
išryškėjo du priešingi miestiečio vertinimai – teigiamas
ir neigiamas, bet aiškios skirties tarp jų nėra. Pagrindinė tokių vertinimų priežastis galėtų būti skirtingos
žmonių vertybės. Gyvenantieji mieste taip įvardija teigiamus ir neigiamus miestiečių bruožus:
„Tai žmogus, kuris negali gyventi be miesto, kuris
jame jaučiasi lyg žuvis vandenyje ir, manyčiau, toks
žmogus, kuris didžiąją dalį gyvenimo (arba dar geriau – visą gyvenimą) pragyvena mieste (kadangi jam
ten geriau)“ (VDU ER 2275/67). Gerai miestiečio savijautai užtikrinti miesto erdvė tiesiog gyvybiškai būtina. Tik gyvendamas urbanistinėje terpėje miestietis
gali jaustis visavertis, galintis save realizuoti. Visiškai kitoks miestiečio santykis su kaimu ir jo aplinka,
gamta (pateikėjų atsakymuose kaimas ir gamta neretai
sutapatinami). Pabrėžiama, kad miestietis nutolęs nuo
gamtinės aplinkos, nemoka, nesugeba arba sąmoningai

75

MOKSLO DARBAI

vengia bet kokių, net paprasčiausių kaimiškų žemės
ūkio darbų. Miestietis – modernus, puikiai naujausias
technologijas įvaldęs žmogus, o gamta padeda atkurti
fizinių ir dvasinių jėgų pusiausvyrą, naudojama rekreacijai: „Jam nėra reikalinga gamta, nebent pramogai, o
labiau reikalingos mašinos ir įvairios kitos technologijos“ (VDU ER 2275/90). Prie gyvenimą lengvinančių
patogumų ir naujųjų technologijų pripratęs miestietis
nebegali be jų gyventi.
Teigiamai vertinama miestiečio išorė: tai visuomet tvarkingai apsirengęs, pasitempęs, miesto ritmu
gyvenantis žmogus. Svarbiausias miestiečio būdo
bruožas – aktyvumas. Miestietis – tai veiklus, vietoje nenustygstantis, nuolat skubantis, ieškantis, atviras
pasauliui – kosmopolitiškas žmogus. Be to, miestietis
neatsiejamas nuo kultūros. Jis laikomas ne tik kultūros vartotoju – teatro ar kino žiūrovu, bet ir aktyviu jos
kūrėju. Kultūrai atviras žmogus yra plačių pažiūrų, kupinas naujų idėjų, meniškas. Atvirumas pasauliui jam
padeda pažinti kitas kultūras, kurios veikia miestietišką
pasaulėžiūrą. Tai „žmogus kosmopolitas, pasiduodantis
besikeičiančio pasaulio poreikiams, besiintegruojantis
į europinę bendruomenę ir besistengiantis joje pritapti, įgydamas šiam tikslui būtinus įgūdžius“ (VDU ER
2275/6). Miestietis aktyviai reiškiasi ir sociokultūrinėje, ir politinėje plotmėje. Miestiečiui būdinga taisyklinga bendrinė lietuvių kalbos leksika ir tartis, o tarmiškas
kalbėjimas – kaimiečio požymis.
Ne mažiau svarbus teigiamas miestiečio bruožas –
išsilavinimas, o toks žmogus turėtų būti kultūringas,
mandagus, gerų manierų. Išsilavinimas suteikia galimybę dirbti protinį, dažniau vadintą „baltu“, darbą
valstybinėje įstaigoje arba privačioje įmonėje. Tokio
pobūdžio darbai, palyginti su darbu žemės ūkio sektoriuje, yra prestižiniai. Pagal D. Senvaitytės tyrimo
rezultatus, teigiamos savybės priskirtinos visų pirma
vilniečiams ir klaipėdiečiams.18
Pateikėjų piešiamas toks tipiško miestiečio vaizdas:
„žmogus, kuris jaučiasi visavertis urbanistinėje aplinkoje, gyvena bute viename iš miesto miegamųjų rajonų (arba name miesto priemiestyje), dirba kontoroje,
universitete, vairuoja troleibusą arba kasdien važiuoja
į kitą miesto galą, kad pasiektų darbovietę. Miestietis
perka maistą parduotuvėje arba ūkininkų turgelyje, bet
pats bulvių ir burokėlių neaugina“ (VDU ER 2275/32).
Be visų teigiamų bruožų, miestietis turi šias neigiamas savybes: „miestietis sureikšmina faktą, kad gyvena mieste ir todėl užriečia nosį“ (VDU ER 2256/46).
Gamta šiam žmogui nereikalinga, o apie žemės ūkio
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darbus miestietis neturi jokio supratimo. Miestietis
laikomas dabita, mėgstančiu pasipuikuoti prieš kitus.
Įvaizdžiui jis negaili nei laiko, nei pinigų, nes „daugiausia dėmesio skiria laisvalaikiui, madai, karjerai“
(VDU ER 2256/15). Pabrėžiamas miestiečio noras būti
išskirtiniam, originaliam, madingam. Šias savybes pateikėjai linkę interpretuoti kaip pernelyg aukštą savęs
vertinimą, o tai laikytina ydingu bruožu. D. Senvaitytės tyrimas parodė, kad minėtos savybės priskirtinos ne
visiems miestiečiams, bet kauniečiams, šiauliečiams ir
panevėžiečiams, todėl tikėtina, kad šių miestų gyventojai ir formuoja madingo, kiek išlepinto miestiečio
įvaizdį.19 Neigiamai vertinamas miestietis apibūdinamas kaip amžinai kuo nors nepatenkintas, išpuikęs,
susiraukęs, nuolat skubantis žmogus. Dėl šio nuolatinio skubėjimo jis patiria didelį stresą, būna irzlus ir
pavargęs. Miestiečiui prikišamas ir pasyvumas, „laiko
stūmimas“, nes jo darbo krūvis esą mažesnis nei kaimo gyventojų. Miestietis apibūdinamas kaip „asfalto
vaikas“, „turintis balkoną“, kartais galintis būti „sausokas“ ar išvis nekelti jokių asociacijų. Be to, jis laikomas tipišku vartotojiškos kultūros atstovu. Miestietis
nelinkęs užsiimti gamyba ar meistravimu, jis renkasi
patį paprasčiausią daiktų įsigijimo būdą – pirkimą.
Tai „sugadintas žmogus, nieko nemokantis pasidaryti
pats, viską daro už jį – mokėk pinigus ir viską imk [...]“
(VDU ER 2392/30). Neigiamas miestiečio vertinimas
atspindi Paauglių žodyne pateiktą miesčionio sampratą, pagal kurią jis – tik savimi tesirūpinantis žmogus20
(PŽ, 1997: 14).

Kaimiečio samprata
Tradicinėje XVIII a. pab.–XIX a. pab. Lietuvos
bendruomenėje kaimas ir jo žmonių darbas buvo gerbiamas. Liaudies dainose mergelės svajoja ištekėti už
artojėlio, žemdirbio, o amatininkai, prekybininkai ir
kitų profesijų atstovai buvo kur kas mažiau geidžiami
jaunikiai. Žemė tuometiniam žmogui buvo viso gyvenimo pagrindas ir svarbiausias pragyvenimo šaltinis,
maitinęs ir rengęs visą šeimą. Per pastarąjį šimtmetį nemaža dalis kaimo žmonių buvo priversti pakeisti
įprastą gyvenimo būdą, persikelti į miestus.
Kaimietis apklausoje taip pat buvo vertinamas dviprasmiškai. Idealizuojamos jo teigiamos savybės ir išskirtinis santykis su gamta. Dauguma pateikėjų (tiek
miesto, tiek kaimo gyventojų) kaimietį vertino daugiau
pozityviai. Vis dėlto išryškinamos pagrindinės kai-
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miečių ydos – apsileidimas, tinginystė, girtuoklystė ir
t. t. Neigiamas savybes labiau linkę pastebėti miesto
gyventojai, gimę ir augę mieste, ypač jaunesniosios
kartos atstovai. Tyrimas atskleidžia tiek teigiamai, tiek
neigiamai vertinamo kaimiečio įvaizdį.
Pirmiausia aptariami idealizuojamo, palankiai vertinamo kaimiečio būdo ir elgesio bruožai. Jo būdas
nusakomas tokiais stereotipiniais epitetais: sveikesnis,
linksmesnis, atviresnis, ramesnis, darbštesnis, geresnis, draugiškesnis, naivesnis ir t. t. Daug pateikėjų,
ypač apklaustų kaimo gyventojų, akcentavo kaimiečių
nuoširdumą, svetingumą. Jis apibūdintas kaip „nepaprastai paprastas žmogus [...] (VDU ER 2490/30). Pabrėžiamas ypatingas kaimiečio santykis su aplinka, jis
tiesiog suaugęs su gamta. Miestietiškas gyvenimo būdas jam svetimas ir nepriimtinas, mieste kaimietis jaučiasi prastai, jam tai svetima ir nemiela erdvė – „betono džiunglės“. Toks žmogus „[...] dieną pradeda nuo
paukščių čiulbėjimo, keliasi ne žadintuvui nuskambėjus, o pirmiesiems gamtos ženklams pabudinus“ (VDU
ER 2392/25). Jis „gyvenantis nedidelėje gyvenvietėje,
besiverčiantis rankų darbu, labiau priklausomas nuo
gamtos, valgantis savo užsiaugintą ar surinktą gamtoje maistą“ (VDU ER 2275/87). Geri ir draugiški
santykiai palaikomi ne tik su gamta, bet ir su socialine
aplinka. Kaimietis puoselėja glaudesnius nei miestietis
santykius su vietos bendruomene, gerai sutaria su kaimynais, „sveikinasi su kiekvienu sutiktu kaime“ (VDU
ER 2275/79). Bet jo gyvenimo ir darbo sąlygos daug
sunkesnės nei miestiečio. Itin aukštinamas kaimiškų
darbų mokėjimas ir nesibaigiantis triūsas. Jis dirba žemės ūkyje ir pats apsirūpina būtiniausiais maisto produktais. Tai patrauklu išaugus visuomenės dėmesiui
sveikam ir ekologiškam gyvenimo būdui. Žemės dirbimas siejamas su tikrąja lietuviška kultūra (VDU ER
2275/57). Kaimietis laikomas senosios tradicijos saugotoju, jos puoselėtoju ir skleidėju. Mažiau urbanizuotų vietovių gyventojams būdinga tarmiška kalbėsena.
Vienas iš idealizuoto kaimiečio apibūdinimų: „tai žmogus, kuris gyvena kaime, sename tėvų name, augina keletą triušių, paršelį, šalia namų turi sodą, kelias kates,
kurios gaudo peles, ir šunį sodybos apsaugai“ (VDU
ER 2275/32).
Esama ir priešingų vertinimų. Lietuvos žargono
žodynėlyje (LŽŽ) nurodoma, kad „kaimu“ vadinamas
neišmanėlis, mulkis, plepys, gandonešis.21 Menkinamasis požiūris į kaimietį atsiskleidžia įvardijus neigiamas jo savybes: provincialas, degradas, mužikas, įžūlus, šiurkštus, nemandagus, priklausomas nuo kvaišalų.

Kaimiečio išvaizda dažniausiai apibūdinama kaip
nešvari, netvarkinga. Jis gali būti įsivaizduojamas kaip
apsileidęs ir blogą kvapą skleidžiantis žmogus, suvokiamas kaip senas, suvargęs ir varganai atrodantis
žmogus. Toks įvaizdis sutampa su jam priskiriamais
būdo bruožais ir elgesio normomis. Kaimietis nemoka bendrauti ir palaikyti pokalbio, kalboje vartoja daug
necenzūrinių žodžių ir yra nemandagus. Pagrindinė tokio elgesio priežastis – išsilavinimo ir kultūros stoka.
Kaimietis – „nepasižymintis mokslo srityje žmogus,
linkstantis į alkoholizmą, neturintis ateities vizijų ir užsibrėžtų tikslų“ (VDU ER 2275/68). Miestiečiui įprastomis technologijomis (kompiuteriu, internetu) kaimietis naudotis nemoka arba jų neturi.
Neigiamai vertinamo kaimiečio problemos gali būti
susijusios su istoriškai ir politiškai susiklosčiusiomis
aplinkybėmis, prastesne kaimo infrastruktūra, nedarbo problemomis. Štai keletas pavyzdžių, iliustruojančių šią poziciją: „Kaimietis Lietuvoje – tai tinginys ir
prasigėręs žmogus, gyvenantis iš valstybės pašalpos
už vaikus“ (VDU ER 2275/29). „Dauguma kaimiečių
šiandien – tai degradavusi buvusios bendruomenės dalis. Anksčiau kaimas buvo bendruomenė, o kai pradėjo tą bendruomenę skaldyti, žmonės pasimetė [...]. Ir
sovietmečiu kišamas alkoholio vartojimas labai paveikė kiekvieno palikto bendruomenės nario gyvenimą“
(VDU ER 2275/33). Stereotipinis neigiamas kaimiečio
vertinimas – „vaikšto po molius ir sriūbčioja samanę“
(VDU ER 2275/82).

Išvados
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad sąvokomis kaimietis
ir miestietis apibūdinama ne tik žmogaus gyvenamoji
vieta, bet ir mentalitetas, nebūtinai nulemtas gyvenamosios vietos. Miesto jaunimo požiūriu, miestietis yra
aukštesnio, o kaimietis – žemesnio intelekto žmogus,
nesusitvarkantis su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais. Apibūdinus tipiškas teigiamas ar neigiamas miestiečio ir
kaimiečio būdo, elgesio, fizinės išvaizdos, charakterio
savybes, dažniausiai remiamasi stereotipinėmis nuostatomis. Lietuviška miestietiška kultūra iki šiol vertinama skeptiškai, bet vyrauja nuostata, kad tik miestietis
gali būti tikrasis inteligentijos atstovas – kultūringas,
su aukštuoju išsilavinimu, besinaudojantis aukštosiomis technologijomis. Neigiami – miesčioniški – miestiečio bruožai siejami su nesugebėjimu pasipriešinti
vartotojiškam gyvenimo būdui.
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Kaimiečio samprata ambivalentiška. Tebėra gyvas
romantinis gamtos ritmu gyvenančio ir senąsias kalbos
ir kultūros tradicijas saugančio kaimiečio vaizdinys.
Idealistiniam kaimiečio vertinimui priešpriešinama socialinė kaimo gyventojų tikrovė: nedarbas, nepritekliai,
girtuoklystė ir su tuo susijusios problemos.
Tai leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos gyventojų
sąmonėje vyrauja pozityvus miestiečio kaip kultūros,
inteligentijos atstovo ir kaimiečio kaip žemę dirbančio
žmogaus įvaizdis.
Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo tarybos remiamas mokslinių tyrimų
projektas „Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai“ (sutarties Nr. LIT-4-22).

Santrumpos:
DLKŽ – Dabartinis lietuvių kalbos žodynas.
LŽŽ – Lietuvos žargono žodynėlis: kalbos paribiai ir užribiai.
PŽ – Paauglių žodynas.
VDU ER – Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos
katedros rankraštynas.
VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija.
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Modern Understanding of Residents
of Towns and the Countryside
Gintarė DUSEVIČIŪTĖ
The article invokes research which was carried out by
the author in 2011–2013. Taking into consideration the location of permanent residence, several questionnaires, prepared by the author, were used. They were intended for people from cities and the countryside. In total, 329 questionnaires were completed — 211 by people from towns and
118 by people from the countryside; 228 of the respondents
were women, 101 — men. The interviewees ranged from
13 to 76 years old.
While analysing the collected data, two main types of
town and countryside residents were established, divided
in two groups: town/countryside residents by territory and
town/countryside residents by mentality. Images of both
townspeople and those from the countryside are revealed
through positive and negative features of their physical appearance, character, temper, behaviour. Although there is actual historical evidence of Lithuanian town culture, it is still
often questioned. However, it is thought that only townspeople can be genuine representatives of intelligentsia, concerned with culture, modern technologies, higher education,
etc. The negative features of townspeople are emphasised by
calling them "philistines", usually criticising their inability
to resist the lifestyle of the consumer society.
The conception of "countryman" is just as ambivalent.
The image of the romanticised countryside dweller, following the rhythm of nature and protecting ancient cultural and
linguistic traditions, is still rather vital. The idealistic conception of people from the countryside collapses when it
is confronted with social reality: unemployment, poverty,
alcoholism and other related problems.
Mainly it is this type of stereotypical attitude that plays
an important role in forming the image of typical people
from towns and the countryside.
Vytauto Didžiojo universitetas,
Kultūrų studijų ir etnologijos katedros
K. Donelaičio g. 58, Kaunas, LT- 44248
el. paštas: gintareeed@gmail.com
Gauta 2013-11-04, įteikta spaudai 2014-1-07
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Tarp laiko ir atminties:
Jono Ambraškos fotografijos
Zita PIKELYTĖ

Žmonės dažnai skundžiasi laiko stoka, vis mažiau jo
skiria prisiminimams, juos keliančios senos fotografijos
dūla albumuose ar stalčiuose. Tačiau per nuolatinį skubėjimą prarandama daug svarbių ir reikšmingų dalykų.
Todėl kviečiu nors trumpai pakeliauti atminties ir prisiminimų takais bei vieškeliais – žvelgiant į senuosius
vaizdus išgyventi praeities ir dabarties susilietimą,
patirti buvusio laiko dvelksmą, prisiminti tuos vaizdus
užfiksavusį žmogų.
Fotografas Jonas Ambraška, vadintas Panevėžio
fotometraštininku, amžinybės keliu iškeliavo prieš
12 metų, 2002-ųjų vasarą, – netikėta mirtis jį užklupo
berengiant jubiliejinę, 75-mečiui skirtą parodą, kuri eksponuota jau „In memoriam“. Iki pat mirties buvo aktyvus, kupinas kūrybinių planų ir sumanymų, paskutiniais
gyvenimo metais, nuo 1998-ųjų, J. Ambraška surengė
daug personalinių parodų Panevėžyje, Krekenavoje,
Naujamiestyje, Tauragėje, Lenkijoje. O minint fotografo 85-ąsias gimimo metines Panevėžio kraštotyros
muziejus, bendradarbiaudamas su fotografo dukra
Vida Ambraškaite, surengė dar vieną J. Ambraškos
fotografijų parodą „Vox populi, vox Dei: mūsų laisvės
šūkiai“. Joje eksponuotose fotografijose – 1991-ųjų
sausio–kovo mėnesių akimirkos prie svarbiausių strateginių objektų Panevėžyje ir prie Aukščiausiosios Tarybos Vilniuje, nuotraukos, liudijančios mūsų tautos siekius, apsisprendimus, šūkiuose ir plakatuose išreikštą
valią, nepalaužiamą kovojančių žmonių dvasią. Žiūrint
iš laiko perspektyvos – tai unikalūs ir itin vertingi
mūsų tautos istorinius įvykius ir nuotaikas fiksuojantys
fotodokumentai. Tokių reportažų ar fotografijų ciklų
J. Ambraškos fotoarchyve rastume ir daugiau: „Baltijos
kelias“, „Sibiras–Lietuva“, „Sugrįžimas“, „Senamiesčio
kapinės“, „Siaurukui – 100“, „Ruduo Vygriuose“ ir kt.
J. Ambraška nemėgo monotonijos, todėl ilgai
neužsibūdavo vienoje darbovietėje – dirbo vairuotoju,
šaltkalviu, tekintoju, vairavimo instruktoriumi, gręžė
šulinius, o laisvalaikiu nesiskyrė su fotoaparatu. Nuo
1980 m. jis buvo pakviestas dirbti dienraščio „Panevėžio
tiesa“ fotokorespondentu, o nuo 1993-iųjų iki pat mirties dirbo Panevėžio kraštotyros muziejaus fotografu.

Jonas Ambraška. Vidos Ambraškaitės nuotrauka.

Buvo drovus, nekalbus, uždaroko būdo, mėgo stebėti
supantį pasaulį, tad ir dauguma jo fotografijų – santūrios, be didelio dramatizmo, jose užfiksuoti stebinčio
žvilgsnio pagauti kasdienybės vaizdai ir nuotaikos. Jam
rūpėjo aprėpti daugelį temų, išbandyti įvairius žanrus –
portretą, peizažą, reportažinę fotografiją, aktą.
Iš netoli Ėriškių bažnytkaimio esančio Liepariškių
kaimo (Panevėžio r.) kilęs fotografas fotografavo ir
gimtinę – kaimo peizažus su medine pirkia ir koplytstulpiu šalia jos, gandralizdyje kleketuojančiais gandrais,
pievoje besiganančiais gyvuliais, be didelės skubos kasdienių darbų ir rūpesčių rate besisukančiais kaimiečiais.
Jau kelia nostalgiją senojo kaimo gyvenimas be aukštomis tvoromis aptvertų naujųjų dvarelių, su žmonėms,
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Girių šeimininkas. Apie 1970 m.

kuriems rūpėjo arti žemę, sėti javus, auginti gyvulius, o
ne laukti išmokos už dirvonuojančias žemes. Fotografo
pasirinkti rakursai, apšvietimas šioms fotografijoms
suteikia savotiško švytėjimo, iš jų sklinda meilė žemei,
žmogui, gamtai. Ypač emociškai paveiki fotografija,
kurioje užfiksuotas ant atgauto žemės lopinėlio maldai
(o gal raudai?) suklupęs žilagalvis senolis – veikiausiai
jau nebesitikėjęs tapti savosios žemės šeimininku.
Ilgainiui J. Ambraška įleido šaknis Panevėžyje, su
meile fotografavo miesto panoramas, architektūrą,
parkus ir aikštes. Vienose fotografijose miestas paskendęs ūkanose, kitose – žėrintis storu šerkšno sluoksniu,
trečiose – nutviekstas saulės gaisų ar naktinio miesto
šviesų. Fotografuota ir iš lėktuvo. Naujų minčių kūrybai teikė paveldosaugininkų, istorikų, muziejininkų
užsakymai. Nufotografuoti Panevėžio rajono istorijos,
kultūros, architektūros paveldo objektai, senosios
miesto kapinės. Nuo 1999-ųjų, muziejaus darbuotojų
paskatintas, ėmė fotografuoti miestą iš to paties taško,
kaip ir senosiose fotografijose. Taip radosi nuotraukų
ciklas ir paroda „Tuo pačiu rakursu“. Tokia mintis, regis,
fotografą buvo aplankiusi ir anksčiau – kone iš to paties
taško matome įamžintą kelio posūkį į Krekenavą ties
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Varnakalniu, tik vienoje fotografijoje keliuku darda
arklio traukiamame vežime įsitaisę kaimiečiai, kitoje –
toje pat vietoje rieda dulkių debesį keliantis keleivinis
autobusas. Vieta ta pati, skiriasi tik laiko ženklai.
Dar viena itin mėgta tema – gamta, ypač saulėlydžiai. Jaunystėje buvo pamėgęs medžioklę, vėliau
šautuvą iškeitė į fotoaparatą ir klajodamas po miškus
„medžiojo“ įspūdingesnius kraštovaizdžius. Taip buvo
sukurtas portretas „Girių šeimininkas“, 1970 m. apdovanotas „Žemaitijos“ fotosalono diplomu. Nuo pat
Panevėžio fotoklubo įkūrimo J. Ambraška aktyviai įsitraukė į jo veiklą, dalyvavo klubo rengiamose parodose,
įvairiuose konkursuose. 1967 m. pirmą kartą Panevėžio spaudoje buvo pristatytas kaip fotomenininkas.
Nemažai jo fotografijų sulaukė palankaus įvertinimo.
1984–1988 m. konkursuose „Panevėžys ir panevėžiečiai“ laimėtos pirmosios ir antrosios vietos, 1990 m.
tarptautiniame Baltijos šalių ir Norvegijos fotografijų
konkurse „XIX.info.scanbaltic“ ciklas „Sibiras–Lietuva“
apdovanotas garbės raštu ir specialiuoju prizu „Sidabrinis grifas“, 1997 m. Lenkijoje organizuotame konkurse
„Juodoji Ančia – žmogus, gamta, kraštovaizdis“ fotografijai „Rytmečio tyla“ skirta pirmoji vieta ir t. t.
Daug ir intensyviai dirbdamas J. Ambraška sukaupė
gausų ir vertingą fotoarchyvą. Belieka tikėtis, kad fotografo žvilgsnio pagauti vaizdai ir prisiminimai apie jį
nenuguls užmarštin.
2014 m. Panevėžys tapo Lietuvos kultūros sostine.
Pasirinkta tema – kultūrų sankirtos. Visus metus vykstantys renginiai supažindino su įvairiomis pasaulio
kultūromis, bet, mano manymu, dažniau turėtume
atsigręžti ir į savąjį miestą, jo apylinkes, saugoti istorinę
atmintį ir miesto kultūrinį paveldą, pagerbti čia gyvenusius ir kūrusius žmones, prisiminti jų indėlį ne tik į
miesto, bet ir į visos Lietuvos kultūrą.

The Photography of Jonas Ambraška:
Between Time and Memory
Zita Pikelytė
The author of the article, Dr. Zita Pikelytė, guardian of the photography collection at Panevežys Local
Lore Museum and expert on the history of photography in the region, presents photographer Jonas
Ambraška (1928–2002). He was born in the village of
Liepariškiai, not far from the church-village of Ėriškiai
(Panevėžys d.). He lived in Panevėžys and worked at
the local press and museum. J. Ambraška diligently
recorded ethnographic scenery, the landscape of his
birthplace with its wooden cottages and crucifixes,
the daily life of the village people.
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Kelio posūkis į Krekenavą ties Varnakalniu. I. XX a. 6–7 dešimtm.

Kelio posūkis Į Krekenavą ties Varnakalniu. II. XX a. 6–7 dešimtm.
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Nuotraukos iš Ėriškių
(Panevėžio r.) apylinkės
kaimų. XX a. 7-dešimtm.
Deja, nepavyko
patikslinti, kokio tai
kaimo ir vienkiemio
vaizdai. Todėl kviečiame
į pagalbą ir žurnalo
skaitytojus. Gal Jūs
atpažinote šias vietas?
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Minint Europos etnologų ir folkloristų
asociacijos (SIEF) 50-metį
2014 m. rugsėjo 12 d. kaip klausytojas dalyvavau
Tarptautinės etnologijos ir folkloro asociacijos SIEF
(Societé internationale d’ethnologie et de folklore)
Auksinio jubiliejaus simpoziume ir Ypatingojoje generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Amsterdamo universiteto
Specialiųjų kolekcijų muziejuje.
Simpoziumas, pavadintas ,,Išsiveržti iš dėžės“ (Out
of the box), buvo skirtas etnologijos ir folkloristikos
mokslams, šios mokslinės asociacijos raidos apmąstymams ir ateities perspektyvoms aptarti.
Pranešėjas prof. Bjarnė Roganas (Bjarne Rogan,
Oslo universitetas, SIEF viceprezidentas 2001–2008 m.,
SIEF draugijos oficialusis istorikas) atskleidė, kad, SIEF
organizacija buvo įkurta 1964 m., perorganizuojant jos
pirmtakę tarptautinę mokslininkų draugiją CIAP (La
commission des arts et traditions populaires), įkurtą
1928 m. ir remtą Tautų Lygos. Kai po Antrojo pasaulinio karo CIAP veikla buvo atgaivinta, jos būstine tapo
Paryžiaus Liaudies meno ir tradicijų muziejus (Musée
des arts et traditions populaires), o jos veikla rūpinosi
UNESCO. 1964 m. Atėnų kongrese buvo diskutuojama,
ar Europos etnologija gali apimti ir folkloristiką, ar tai
skirtingos disciplinos? Ar bendroji etnologija ir antropologija gali būti suvokiamos kaip šių disciplinų ištakos?
Ar galima sieti literatūrologiniais ir antropologiniais
metodais tiriamą folkloristiką? Ar ši organizacija turėtų
domėtis visu pasauliu, ar tik Europa? Po diskusijų folkloristika buvo pripažinta atskira disciplina, o buvusi
CIAP virto SIEF. Nuspręsta pakeisti organizacijos pavadinimą, kad būtų aiškiai išskirtos dvi disciplinos – Europos etnologija ir folkloristika. Etnologijos sparno lyderis Sigurdas Eriksonas (Sigurd Erixon) netrukus įsteigė
žurnalą Etnologia Europea, kuris aktualus ir šiandien.
SIEF, svarbiausios Europos etnologijos ir folkloristikos mokslininkus vienijančios organizacijos, reikšmė
išaugo po 2001 m., kai jos vadove tapo Regina Bendiks
(Regina Bendix): pradėti rengti teminiai seminarai,
skirti kultūros paveldo politikos aktualijoms, kuriami
ir plėtojami bendradarbiavimo ir bendravimo tinklai,
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po organizacijos vėliava pradėtos telkti atskiros mokslinių tyrimų grupės. Pastaruoju metu SIEF veikla ypač
gyvybinga. Organizacija rengia ne tik kongresus-asamblėjas, bet ir įvairių darbo grupių: kultūros paveldo ir
nuosavybės, religijos etnologijos, maisto tyrimų, istorinių tyrimų ir kultūrinės analizės, vietovės išminties,
ritualinių metų, erdvės ir laiko žinijos, jaunųjų mokslininkų, – konferencijas. Organizacijos nariai gauna kasmetinio žurnalo Cultural Analysis elektroninės versijos
prenumeratą.
Peteris Janas Magris (Peter Jan Margry, SIEF viceprezidentas, Amsterdamo universitetas, Mertenso institutas, Olandija), nagrinėdamas organizacijos vardo ir
veiklos ypatybes, atkreipė dėmesį į tai, kad SIEF įkūrė
UNESCO organizacijos aktyvistai. Ilgainiui iš kuklios
draugijos SIEF išaugo į didelę profesionalių mokslininkų bendruomenę. Jis atskleidė, kad šios organizacijos vaidmuo auga, ji dalyvauja sprendžiant aktualias
pasaulio problemas, svarsto, kaip ekonomika sąveikauja su tradicijomis, kokios naujosios regionalizmo ir
nacionalizmo formos randasi vykstant globalizacijai.
Jis pabrėžė UNESCO vaidmenį didinant domėjimąsi
autentiška tradicija ir į paveldą įtraukiant įvairiausias
kultūrines veiklas.
Konradas Kėstlinas (Konrad Köstlin, Viena, Austrija,
SIEF eksprezidentas), antropologiškai nagrinėdamas
sukakčių semantinę prasmę, atskleidė, kad jubiliejų
šventimas kaip šiuolaikiškas ritualas tapo reikšmingu
veiksniu, padedančiu įtraukti į paveldą kultūrinę
atmintį.

Konferencijos
Regina Bendiks (Getingeno universitetas, SIEF eksprezidentė) kritiškai vertino folkloristikoje ir etnologijoje atsiradusią tendenciją ,,įtraukiant į paveldą“ žinias
apie kultūrą pasitenkinti vien sausa jų klasifikacija ir
registracija. Tai skatina įvairios ekonomiškai naudingos,
savo prigimtimi verslui artimos skaitmeninimo, katalogizavimo programos. Jų priešingybė – naujoviškas
interpretacinis mąstymas, būtinas fundamentaliems
tyrimams.
Kviestinis pranešėjas Orvaras Liofgrenas (Orvar
Löfgren, Lundo universitetas) pasidalijo metodologinėmis įžvalgomis apie menkai išplėtotų namų erdvės
tyrimų aktualumą. Jo požiūriu, namų esmę sudaro ne
pastatai. Namai – tai daugybės kasdienybės realijų
konglomeratas, tam tikros tvarkos, kurias būtina tyrinėti. Tai ir kintančių žmonių santykių kalvė, moralės
raiškos laboratorija, tirtinas emocinis žmogaus ryšys su
įvairiais artefaktais, – namų erdvė gali tapti ir jausmų
etnografijos tyrimų sritimi.
Jasna Čapo Žmegac (SIEF tarybos narė, Etnologijos
ir folkloro tyrimų institutas, Zagrebo universitetas,
Kroatija) atkreipė dėmesį į tai, kad Europos etnologijos ir folkloristikos teorinis ir metodologinis pagrindas,
tyrimų paradigmos iki šiol perdėm skirtingos, paskendusios ir užsisklendusios vietinėse ar kiek didesnėse
regioninėse problemose. Todėl SIEF turėtų padėti plėtoti Europoje intensyvesnį tarpkultūrinį, mokslinį šios
disciplinos tyrėjų dialogą, skatinti jų suartėjimą.
Valdimaras Hafsteinas (Valdimar Hafstein, SIEF
dabartinis prezidentas, Islandijos universitetas, Ethnologia Europaea leidybos tarybos narys, žurnalo Cultural Analysis leidybos tarybos narys, buvęs Islandijos
UNESCO komisijos pirmininkas) pabrėžė, kad vienas iš
aktualių SIEF uždavinių – atlikti etnologijos ir folkloristikos mokslo padėties stebėseną Europos mokslo institucijose. Šiuo tikslu buvo pristatytas SIEF rengiamas
etnologijos ir folkloristikos dėstymo Europos aukštosiose mokyklose ir universitetuose žemėlapis. Jame
fiksuojama, kad šios specialybės studentai Lietuvoje
rengiami Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tačiau tenka apgailestauti, kad SIEF tinklalapyje,
pateikiančiame nuorodas į etnologijos ir folkloristikos
tyrimo centrų internetinius puslapius (http://www.
siefhome.org/links.shtml#disc), Baltijos folkloro instituto (Baltic Institute of Folklore) nuorodoje atrasime
keturias Estijos ir keturias Latvijos folkloristikos institucijas, o Lietuvai atstovauja tik viena etnologijos ir
folkloro tyrimų institucija – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Be to, SIEF pateiktame tyrimo insti-

tucijų ir archyvų nuorodų sąraše iš Baltijos šalių tėra tik
Estijos literatūros muziejus. Švietimo institucijų sąraše
neminimas nė vienas Lietuvos universitetas. Vadinasi,
Lietuvos folkloristikos ir etnologijos institucijoms, ypač
toms, kurių darbuotojai yra SIEF nariai, reikėtų susirūpinti savo reprezentacija tarptautinėje mokslinėje
internetinėje erdvėje.
SIEF Jubiliejinės asamblėjos Amsterdame dalyviai,
iškilūs organizacijos mokslininkai etnologai ir folkloristai, susipažinę su Lietuvoje numatomomis etninės kultūros globos politikos reformomis ir jų turiniu, pasirašė
laišką-kreipimąsi į LR Seimą. Laiške reiškiamas nepritarimas projektui sujungti Etninės kultūros globos tarybą
ir Paveldosaugos komisiją į vieną instituciją, kadangi
Paveldosaugos komisijos veiklos pobūdis ir tvarka,
išplėtota paveldosaugos administracinė, mokslinė ir
švietimo sistema Lietuvoje labai skiriasi nuo kur kas
kuklesnių etninės kultūros globos būdų. Mokslininkai
išreiškė nuomonę, kad tokio skirtingo pobūdžio institucijas jungti būtų neracionalu, nes paveldosaugos
įgyvendinimo sistema yra nepalyginamai efektyvesnė
ir pranašesnė nei pirmuosius žingsnius žengianti,
kitokiais veiklos, tyrimo, skatinimo principais kuriama
nematerialaus paveldo (etninės kultūros) apsaugos
sistema.
SIEF veiklos perspektyva – aktyvesnė plėtra Rytų
Europos erdvėje. 2015 m. birželio mėnesį Zagrebe (Kroatijoje) vyks 12-asis SIEF kongresas „Utopijos, tikrovės,
paveldas. Etnografijos XXI amžiui“. Tą patį mėnesį
numatoma ir Ritualinių metų darbo grupės konferencija „Tradicijos ir transformacijos“ Kazanėje (Rusija).
Vytautas Tumėnas

Commemorating the 50th
Anniversary of the International
Society for Ethnology and Folklore
(SIEF)
Ethnologist Vytautas Tumėnas briefly reviews
the symposium of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF – Societé internationale
d’ethnologie et de folklore) which took place on 12
September 2014 in Amsterdam and the ideas expressed during the Special General Assembly.
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Šilinių dzūkų grybai
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ

Kad ne grybai ir ne uogos,
Šilų mergos būtų nuogos.
Prisgrybavį, prisuogavį
Ir in turgų nuvažavį,
Parsidavį mes grybaicus,
Ir nuspirkom čebataicus.
Kap nuspirkom čebataicus –
Prisviliojom ir bernaicus.
Prasta dainelė, bet teisingai nusakanti grybo ir Šilų
dzūkų esminį santykį. Ir dabartinių dzūkų! Grybas –
vienas iš svarbiausių Šilų krašto simbolių ir kaimiečių
uždarbių. Daugelis žmonių be miško būtų nepragyvenę.
Prisimenama, kad XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje
gausios šeimos grybingais metais pririnkdavo ir pridžiovindavo apie 100 kg baravykų, o XX a. pabaigoje, užėjus
madai į Šilų Dzūkijos kaimus važiuoti grybauti žmonėms
iš visos Lietuvos, sumažėjus šeimoms, prisidžiovindavo
geriausiu atveju 20 kilogramų. Ir tai nemažai, juk skaičiuojama, kad kilogramui sausų baravykų reikia 10 kg
žalių grybų. Labai grybingais 1977 metais Varėnos
rajono paruošų punktai supirko apie 700 tonų grybų.
Daugiausia voveraičių, makavykų, žaliuokių ir 45 tonas
džiovintų baravykų. Žinoma, kad daugiausia jų sunešė
šiliniai! Įdomu, ar kas apskaičiavo, kiek grybų dzūkai
galėjo parduoti paskutiniaisiais XX ir pirmaisiais XXI
amžiaus metais, kai grybus ėmė supirkinėti privatininkai
ir, kaip tuo metu atrodė, nemacytom neragėtom kainom
ir dar dolerais ir vokiškom markėm. Tai buvo grybautojų pamišimo metas, tada ir suvokta tikroji voveraičių
(lepeškų vertė): Kas gyvas, kas dar kiek pakruta, metė
visus darbus ir movė miškan lepeškauc. Už kilų lepeškų
pradzon mokėjo ir po 40 litų. Galėjai patrūkc, belakiodamas po miškų. Kaiman nerasi nei vieno žmogaus, visi kas
gyvas pakrikis po miškus – gali vogc, plėšč, imc kų nori...
Pradėjo po kaimus zuic kupčių mašinėlės. Po kelias...
Pradzon, tai prieg tų mašinėlių ailės dzidzausios, žmonių stovi su pilnom kašalėm, keliais kašikais apsistatį...
Suburzgia kita mašinėlė, visi pasduoda in tų – o gal ty dar
daugiau mokės? Žmonės dėl tų lepeškų buvo kap išprotėjį.
Paskiau jau tos mašinėlės nepasadalino lepeškautojais –
kožna prašo, kad jai grybus perlaistai, monina ne cik kad
daugiau mokės, bet dar ir vienas prideda saldainių, kitas
dar kokių čiučiukų... Atvažuoja kieman po langais, ir cik
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tu turėk tų grybų... Prasgyveno žmonės per tas lepeškas.
Ana iš Merkinės Jonelio Romekas su bernaicais palepeškavo per vasarų ir nuspirko gerų arklį. Varėnon kap grybai
po lietaus pradėjo dzygc nuosavų namų „Grybų“ kvartalas... Žmonės kalbėjo, kad Vokietijon iš lepeškų gamina
vaistus nuo vėžio. Sako, ar kitap gi gali už lepeškų mokėc
tokius pinigus? Po to vajaus miškuose liko cik grybautojų
išminci takai – kelis metus lepeškos raikėjo užsimušus
ieškoc. Galvojom, kad grybam jau šakės (Bingelis Darius,
g. 1967 m. Puvočių k. Varėnos r.).
Nors kainos už voveraites, baravykus gerokai nukritusios, bet ir dabar juokaujama, kad kaimuose likę
žmonės, žiemą, pavasarį besiskundžią senatve, įvairiomis negaliomis, tik miškuose pasirodžius voveraitėms,
užmiršta visas ligas bei negandas ir su krepšiais traukia
lepeškauca. Jaunesni kaimiečiai besiskundžiantiems
paironizuoja: Nieko, pakentėk, tuoj pasrodzis miškan
geltonas daktaras, tai visi pasveiksit...
Grybus šiuose kraštuose vadina Dievo rasa: Dzievulio rasa, nei sodzyc, nei augyc, cik aik ir susrink. Grybas,
grybautė šilų dzūkui – atskira kultūra. Čia yra grybinis
mėnulis: an jauno mėnesio grybai labai dzygsta. Yra ir
grybų saulė: saulukė pro apvalų debesį paskavojo, tai
nakcu padzigs grybai. Yra ir grybų lietus: grybinis lietus
ylgas ir šiltas, grybų sniegas – sniegas su juodais būžukais-blusom, tai rudenį bus grybų. Arba: Žiemų (daugiausia vasario mėnesį) kap susdaro an sniego pluta ir prieš
saulį blizga, tai grybinis sniegas. An jo matos žieminės
blusos. Jei jų daug matos – bus grybyngi metai (Leonas
Dvareckas, g. 1934 m. Puvočių k. Varėnos r.). Grybų
rasa: raikia žūrėc, kokia Joninių rasa būna. Jai rasa gaili,
tai jau grybinė, bus daug grybų. Tėvulis sakydavo, aikit
pabraidzokit Joninių nakcu po rasų, tai labai dzigs grybai (Stasė Bogušienė, g. 1935 m. Puvočių k. Varėnos r.).
Grybų šerkšnas: pirmas šerkšnas – an grikių, antras – an
rugių, o tracas – an grybų (Kabeliai). Grybų sezonas,
grybų metai, grybų mėnuo: Rugpjūtis stojos – grybų
čėsas. Grybų šventieji patronai: Šventas Rokus ataina
su grybais. Apė Rokų dzygsta grybai. Grybų sapnai: jei
sapnuoji grybus, tai svecai. O jei sapni matai juodagalvius, tai an bernų, o jei dar sapnuoji, kad grybus pjaustai,
tai ažnet svotai pribus (Marijona Bingelienė, g. 1931 m.
Puvočių k. Varėnos r.). Grybas yra vaistas: O kap seniau
vocys ponavojo! Būdavo, ar tu mažas, ar tu senas, be
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vocų neprabūsi. Susuka kap pyncis tas vocis, ir nežinai,
kur dėcis. Randzi senų, ažnet pažliugusį grybų ir nešies.
Šitų lepšį kiša karštan vandenin ir dar pakepina. Cik kiek
praaušta ir dar karštų deda an vocies, an sopulio... Vėl
musiomires – ne cik, kad jas pamirkį pasaldzytan pienan
muses gaudė, bet ir dzovino dėl vaistų. Užpili samagonu,
palaikai pora nedėlių, ir niekas tep sauso sopulio nenuima, kap musiomirės (Marijona Bingelienė, g. 1931 m.
Puvočių k, Varėnos r.). Grybas yra ir javo globėjas: girdėjau, Žūruose apardzinėjo senus grybus, kad rugiai gerau
derėt (Marytė Klimavičienė, g. 1943 m. Puvočių k, Varėnos r.). Grybų maldos: blūdzinau labai grybaudama, ale
dazgodojau tokių maldelį, kad sukalbu inžengus miškan,
ir neblūdzinu, ir tuščiom negrįžtu (Marė Jazukevičienė,
g. 1911 m. Kašėtų k. Varėnos r.). Arba: Laukiam grybų ir
nesulaukiam, tai pamacysim jaunų mėnulį, žagnojamės
ir kalbam maldelį: „Jaunas mėnulaici, Dangaus karalaici, prisėk mumi grybų“ (Jonė Dvareckienė, g. 1931 m.
Puvočių k. Varėnos r.) Savo grybavimo maldelę turi kiekvienas šilinis dzūkas, kaip ir savo grybavimo taisykles,
filosofiją ir net mokslą. Pavyzdžiui: Kožnų žiemų stebiu,
kap šalcis išvaro ir žamės gumbus. Būna, kad dzienų
šalcis kiek atlaidzia žamį, o nakcin pašųla – gumbai išokinėja, išokinėja... daugiausia an takų, po stogu... Šitus
gumbus vadzina žurbuolėm... Aš pagal dzienų, kadu ir
kiek atsiranda žurbuolių, nustatau, kadu dzigs grybai ir
kiek jų bus. Nustatau, kadu jų bus tankiau, kadu racau,
o kadu cik pasrodzis ir išnyks... Šiemet irgi iš žurbuolių
nuspėjau, kad po bulviakasio grybai bus raci ir trumpi.
Matai, gumbai raci pasrodė ir nunyko... Ca nelatva šitų
išsiaiškyc, aš niekam šito savo mokslo nesakau... Aš dzienom atspėju grybų dzygimų ir net žinau, kokion grybijon
bus daugiau, katron mažiau... Atskaičiuoju dzienas nuo
Naujų metų iki Švento Petro, ir kožnų dzienų pasižymiu,
kap kas kų... Niekan nesakau, o tai jei perprastų, tai
grybyngom dzienom sulėkt visas miestas ir išraut grybus
su visu grybienu... Aš ir tau ca nieko nepasakiau, tu ca
nieko neatrinksi... (Leonas Dvareckas, g. 1934 m. Puvočių k. Varėnos r.). Šis žmogus laikomas tikru grybų specialistu, juo pasitikima, ir visi puvočiškiai įsitikinę, kad jis
visadu pataiko... Grybų burtai: kap randzi pyrmų grybų,
tai raikia pabučiuoc, tris kartus paspjaudzys ir pasakyc:
„Privesk man grybų pylnų kašalaitį, privesk man grybų
pylnų kašalaitį, privesk man grybų pylnų kašalaitį.“ Tris
kartus. Jei užvogsi grybų iš to kašalės, katram sekas
grybauc, tai ir jo grybavimo dalių perimsi. Arba raikia to
dalingo grybautojo pėdom sekc, atseksi jo dalių ((Stasė
Bogušienė, g. 1935 m. Puvočių k. Varėnos r.). Taigi yra
ir grybų dalia! Viską sunku ir suminėti, ir tikriausiai
supratote, kad bent jau XX amžiuje visa tai buvo skirta
grybų karaliui baravykui, kuris vienintelis turėjo teisę
garbingu grybo vardu vadintis.
Iki šiol dzūkai tebegrybauja pragyvenimui ir daug
rečiau nei kitų regionų žmonės – valgymui. Palaiko
(kad ir nesąmoningai) ir senąją tėvų „grybų kultūrą“.

Marcinkonys, 2007 m.

Ir šiandien dar galima atskirti vietinį grybautoją nuo
užeivio. Pavyzdžiui, jei Marcinkonių seniūnijos miške
sutiksi grybautoją su plastikiniu kibiriuku ar krepšeliu –
nevietinis. Jei renka voveraites su peiliu rankoje – ne
šilų dzūkas (necikrinis dzūkas), jei radęs baravyką nepaslepia nupjaustytų kotų, šūkaloja grybijoje ir kai dygsta
voveraitės ar baravykai, lenkiasi prie ūmėdės, kelmučio, žibanakčio, „žyduko“, paliepės ir kitų budžių –
vėlgi ne cikrinis šilinis dzūkas. Jei užtiksi grybautoją
per petį persimetusį keturkampišką balaninį krepšį –
tai tikrai vietinis, užkietėjęs dzūkas. Seniau be pušies
balanų krepšio į mišką nežengdavo nė vienas tikras
grybautojas, ypač vyrai. Pasakojimas: Be kašalės miškan
pirma nei kojos nekėlė. Visi turėjo kašalas. Juostų persiveria, užsimeta an pecies ir miškan. Kašalės nenusima ir
grybų raudamas. Išroviai, per pecį mesterėjai kašalėn, ir
toliau aini... Labai gerai su kašali parsinešč grybus. Kap
aini namo, tai kašalė jau ne an pecies, o juostų (ar ty
dziržų) per galvų permetei, per krūcinį perdėjai, kašalė
an kupros, visas svoris lygiai ainas... Sau kašalaitį iš
skaldzytų pušalės balanų pasadarydavo ir pacys... Žinau,
kad kašalas pynė Janka (Bingelio Jonas), Vaclulis sau
pasdaro, Mackės tevas, dar kas... Geras kašalas pirkom
pas mestrus Marcinkonyse ar Merkinėn, kap buvo koki
turgai... Aš kašalių pirkc važavau net į Mančegirį, ty labai
geras, langvas darė kašalas. Musteikon geras kašalas
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Kapiniškės, 2007 m. Arūno Baltėno nuotraukos.

pynė. Gera kašalė – turtas. Mes buvom keli broliai, tai
jau mano kašalės grybauc nepaims, o jei ir aš būtau Vito
ar Juozos paėmis, tai būt vaina... Kap pripranci prieg tos
kašalės, tai aini, kol nadrebezgi suplyšta, misli su kitu jau
ir grybo nerasi... Nemokėtau grybauc be kašalės. Bobos,
ar ty lepeškom, tai ajo ir su kašikais. Aš ir lepeškavau su
kašali (Pranas Bingelis, g. 1922 m. Puvočių k. Varėnos r.).
Kašalė buvo kaip tam tikras talismanas – kašalaitė dingo
ir grybai dingo... Apie ypatingą kašalaitės „statusą“
kalba ir šis pasakojimas: Tu žinai kap aš pirmų kartų po
jos mirties susapnavau mamų? Atrodo, aš an kiemo kų
tai krapščinėjuos ir žūrau – nuo Lučiškių paraina mama.
Matau, kad grybavus – su baltu skepataiti, su kašikėliu,
ale nelabai patenkyta... Aš sakau, mamyte, tai kol gi tu
išejai grybauc be savo kašalaitės? Ji nigdi nejo miškan be
savo kašalaitės. Ji sakydavo, aš gal ir grybo nerastau, jei
su kašiku išeitau, o kap aš iš miško juos parsineštau? Ji
man atsakė: „Neradau savo kašalaitės...“ Cik praaušo,
aš nulėkiau svirnelin, išvertiau visus kampus – nėr niekur jos kašalaitės. Skambinu broliu, Sigitai, ar nematei
mamytės kašalaitės? Paėmiau, o kų? (Onutė Jazukevičiūtė, g. 1963 m. Kašėtų k. Varėnos r.).
Požiūris pakitęs ne tik dėl kašalių, bet, kaip jau minėjome, ir dėl grybo vertės. Seniau tikras grybas (ir pinigas) tik – baravykas, o šias laikais dėl uždarbio labiau
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vertinamos voveraitės (lepeškos). Pavyzdžiui: Smagiau
rinkt baravykus, bet lepeškos labiau apsimoka. Baravykus kap perka, tai dar rūšiuoja, gali apšukoc, o kol surūšiuoja... Atrodo, parnešei kašalį baravykų, tai atrinkai
geltonus, sukirmijusius, peraugusius ir gauni kelis litus...
Kap pradeda dygt baravykai, tai aš pirmas dienas ainu
baravykaut – baravykai labai smagu rinkt... Išrauni gražų
grybų, tai smagu... Pagrybaunu, pasdžiaugiu ir vėl grįžtu
prie savo lepeškų – jos kap prasdeda birželio mėnesį,
ti mėtos kol ir užšąla. Už lepeškas daugiau uždirbu...
(Darius Bingelis, g. 1967 m. Puvočių k. Varėnos r.).
Dar vienas prisiminimas apie grybavimą: Pirma, kap
rugiapjūtė, tai žmonės pjauna rugius ir pradzon neina
lepeškauc. O pirma pjautuvais pjovė, tai kokias dzvi
savaites. Tai biškį (kokias dzvi tris dzienas) papjauna,
ir tadu mūs tėvas sako: „Važuosim ryt lepeškauc.“ Tai
su vežimu važuojam. Perkloja divonais vežimų ir paima
visi kašikus ir pilam tan vežiman. Tai vežimų lepeškų
parvežam. Tai visų nakc raikia rinkc (kotukų juodgalius
nupjauscyc), jų nelaikysi, an ryt raikia parduoc. Išrenkam, tai an rydzienos ainam vėl rugių pjauc, o tėvas veža
lepeškas. Tai jau būna visas vežimas lepeškų. Sudeda in
tokias keturkampiškas karzynkas iš balanų, sudeda vežiman, tai dar aukščiau leiterio... Perriša raikštėm karzynkas ir paimam pinigų... Veža in Marcinkonis. Mes rankam
rankam, o pinigai aina vienam kišeniun – tėvam pinigai.
Tai paskui tėvas suprato, kad mumi nėra ūpo, tai sako,
aš mokėsiu, cik lepeškaukit. Susrinksit ir nuspirksit, kų
norėsit. Tai jau užmoka, jau kelias dzienas turim, o kap
pritrūksta pinigų, tai pasiskolina iš mūs. Ir dar atsimenu,
kalbu viena sau: „Rinkau, rinkau lepeškas kap aralys
kaulus, o dar paskolino ir neduos.“ Pirma žali baravykai
nebuvo brangūs, o niekas ir nepirko, tai juos dzovino.
Žalių baravykų reikia surinkc 9–10 kg, kad išdžiūvusių
būtų kilas. Juodagalvių mažau, jiej sunkesni. Grybus
dzovino pečiun. Už dzovytų grybų kilų mokėjo 5 zlotus.
7 mokėjo, tai jau labai gerai. Supirkdė ir tėvas, jam žydai
kiek tai primokėjo...
Dzovytas baravykas – geras uždarbis. Aš už juos Gardzinan palitų nuspirkau, o lepeškos buvo pigios, cik kad
jų buvo pilna žamė.
Grybauc aidavom dėl lito. Anksci ainam. Bet aš nei
vienos šventos dzienos nejau. Negalima. Šventa dziena,
sako, raikia švysc. Tikintys buvo tėvai. Buvo tokios šeimos: Birono, Juralio, Bakanausko, tai jiej šventos dzienos
grybus dzovydavo atskirai, jau kas susrenka... Garbus
ty gyveno an vieno kiemo su Bironu, tai sako, parduoda
tos šventos dzienos grybus, nusperka skepataitių, dar
kų... Pakaria an tvoros, kap išvelėja, tai vėjas nupūca, ir
suplėšo kiaulės. Ot, sako, tau ir šventos dzienos darbas!
Pirma kiaulės nebuvo kap dar uždarytos: jas ir ganė, ir
tep laisvai vaikščiojo po sodzų. Kiaulė sudraskė, tai,
sako, šventos dzienos darbų velnias nusnešė (Izabelė
Bingelienė, g. 1919 m. Margionių k. Varėnos r.). Su šventadienio grybais pasitaikydavo ir stebuklinių nuotykių.
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Dar vienas autentiškas pasakojimas: Šitų nutikimų
mano tėvuliu porino Irzoko Mackė, aš ir paci girdėjau,
kap jis porino... Mackės antra žmona buvo cikra tėvulio
sesuo Jazapkulė, tai mes, būdavo, tankiai nulakiam pas
Irzokų – tadu jų pirkelė kiton kelio pusėn stovėjo... Kap
dar atsimenu, kad jų kuknelės siena palei pačių visokiom
skarvadom buvo nukabinėta... Buvo nedėlia ar tep ty
kokia šventa dziena, jau in rudenį. Tokia graži dziena.
Sako, aš nusprausiau, persirangiau marškinius ir mislinu:
nuveisiu pasvaikščiodamas ir Po liepelas, ty mano būlbių
buvo pasodzyta, pažūrėsiu, kap ty tos mano būlbės, ar
dar ne čėsas bulbojus pjauc... Ty in Po liepelas buvo toki
nedzideli ruožaliais žmonių miškas, o toliau – dzidelis
valdiškas miškas... Nori nenori musini aic per miškų.
Ineinu miškan, kad ty kiek akį užmeci – grybai. Ale koki,
sako, vaikelia, grybai! Visi juodagalviai, storakocai, sveiki
kap kručkai. Akys man an kaktos išoko. Kų dar man
daryc? Šak neturėjo nei peilio, nei kašalės. Ale tokia macis
grybų, kad nesaka praaic. Tai dar aš nusvilkau marškinius, rankovėm surišau kaunierų ir dui rauc tuos grybus
ir dėc marškiniuosa. Pridedu marškinius grybų ir vis nešu
būlbėsa ir pilu krūvelėsa...Nu tep sau, nelabai aukštas,
kad nesmacyt iš po bulbojų. Ir dar tep aš vienų po kitos
devynias krūvelas supyliau. Parlėkiau namo – Jazapkula,
kūrk pečių. Nedėlia ne nedėlia, ale tokių macį grybų
užajau... Bus dzovinimo keli pečiai. Parsivediau, paskinkiau arklį, prisdėjau vežiman kašalių, kašikų ir važuoju
laukan tų savo grybų parvežč... Atvažuoju ir savo akim
nevierinu – ty, kur grybų krūvelas suvertis buvau, – devynios anglių krūvelės juoduoja. Pats savo rankom rinkau,
pyliau... Ragi, kų raiškia šventų dzienų grybauc!? Irzoko
Mackė – nešvarna. Kitas sakyt, tai necikėtai. Bažinos
dziedas, kad vieton grybų anglius rado (Adelė Garbienė,
g. 1924 m. Puvočių k. Varėnos r.). Pateikėja šį pokštą
taip pat linkusi priskirti velniui. Jei ne velnias nusneša
šventos dzienos procų, tai laumės. Pavyzdžiui: Dzovytus
grybus vežėm parduoc net Vylniun an turgaus. Vienųkart
važavau aš, Baryso Pranė ir senis Karolčikas. Vainikėlius
susveram an rankos ir stovim, laukiam kupčių... Atana
trys ruskės – mes tų grybų nepalaidzam iš rankų, jos
apčiūpojo, apžūrėjo mano, Pranės grybus ir nuvejo prie
Karolčiko. Sako, parodzyk, kap ca tavo ciej grybai... Jis
vienai tų pundelį vainikėlių, kitai, tracai padavė, o pac
ty ko nusisukė ar paslankė... Pakelia galvų, kad anei tų
ruskių, anei tų grybų. Ot, sako, kų reiškia šventos dzienos grybai – atajo trys laumės ir nusnešė mano procų
(Jonė Dvareckienė, g. 1931 m. Puvočių k. Varėnos r.). Ir
šiais laikais galima sutikti žmonių, kurie sekmadieniais
ir bažnytinių švenčių dienomis negrybauja.
Seniau grybus džiovino taip: Baravykus džiovino
duoninian pečiun. Jei baravykų metai, tai baravykų dzovinimu pečių kūrė du kartus an dzienos. Baravykų dzovonimu pečių kūrė ne cik žagarais, bet inmeta ir vienų kitų
pagalį geros malkos. Su šlapiu skujini šluoja pečių, kad
neliktų pelanų. Šlapiu skujini pečių išluoja du kartu. Deda

tam reikalu padarytas kartelas – pagalaicus. Baravykai
jau būna suverci an šypelių, padarytų iš balanų. Tadu
suvertus šypelius su suvertais baravykais deda an ližės
ir pašauna pečiun an tų suguldzytų pagalaicų. Dzūsta
per visų dzien. Vakari išima, dar pakūrina nedaug pečių,
ir vėl pašauna šypelius su baravykais. Dziūsta per visų
nakcį. Ryti gražiai ištrukia, nuima atsargiai nuo šypelių ir sudeda sietan. Paėmį lininio siūlo ir dzidelį adatų,
baravykus suvera in šniūralius. Šniūralius kabino an sienos pas pečių, kad būtų sausai. Kap kadu nuvertus nuo
šypelių baravykus dėjo kašikan ir kabino an sienos netoli
pečiaus. Gražiai išdžiovytus baravykus parduoda žydam,
o kur senesnis, apdegis, aplūžis – atmeta dėl savį (Jonas
Kleponis, g. 1912 m. Levūnų k. Varėnos r.). Labai panašiai
baravykai kaime džiovinami ir dabar, tik jie veriami ant
metalinių strypelių.
Dar miško kaimai turėjo specialius baravykų džiovinimo namelius. Jei kaimas nedidelis, tai jais naudojosi
visa bendruomenė. Tokį namelį buvus Levūnų kaime
prisiminė ir Jonas Kleponis.
Daugiau A. Baltėno fotografijų ir N. Marcinkevičienės užrašytų žmonių pasakojimų apie šilų dzūkų gyvenimą, darbus ir šventes ieškokite tinklapyje www.tradicinekultura.lt,
el. knygoje „Šilų dzūkai“, kurią galėsite vartyti internete
arba nemokamai atsisiųsti į savo skaityklę. Knyga parengta
vykdant ES finansuojamą projektą „Lietuva čia ir ten: kalba,
mokslas, kultūra, visuomenė“ (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005).

Mushrooms of the Šiliniai Dzūkai
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
The publication is dedicated to revealing the mushroom-picking traditions of the Šilų dzūkai, living in the
southernmost corner of Lithuania, in Dzūkija. The infertile land, sandy earth and forests on all sides determined the livelihood of the people in this region. They
had always known how to make use of the goods provided by nature – they were good at mushroom and
berry picking, fishing. The stories of people, recorded
by the ethnologist in the second half of the 20th c.,
tell about the beliefs, dreams and other traditional
knowledge on the old “mushroom culture” of the
Šilų dzūkai. The people of Dzūkija recognise when the
growth of mushrooms is predicted by the sun, dew,
rain, frost, local and visiting mushroom-pickers; they
have prayers for mushrooms, but never go gathering
on holy days... More on the work and holidays of the
people of this region can be found in the electronic
book Šilų dzūkai, which is available at the website HYPERLINK "http://www.tradicinekultura.lt/" \h www.
tradicinekultura.lt in Lithuanian and English. The ebook can be read online or downloaded for free.
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Marcinkonių miškas, 2014 m.
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Viršrodukis, 2007 m.

Pušies balanų krepšiai. Kapiniškės, 2007 m.
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Miško kaimuose būta ir specialių baravykų džiovyklų. Zervynos, 2007 m.

Viršrodukis, 2007 m.

92

Margionys, 2007 m.

Seniau ir dabar baravykus džiovina duoninian
pečiun. Margionys, 2007 m.
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Dzūkijos miškuose dar galima pamatyti kryžių su prijuostėle, tradiciškai ji rišama tikintis įvairių malonių, prašant sveikatos. 2007 m.
Arūno BALTĖNO nuotraukos.
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CD dainos apie oželį
Ketvirtoji šių metų dovana žurnalo „Liaudies kultūra“ prenumeratoriams

Šioje kompaktinėje plokštelėje skamba vaikų, jaunimo ir močiučių balsai, didžioji dalis garso įrašų surinkti
iš Lietuvos liaudies kultūros centro įrašytų ir publikuotų
CD, keletą dainų maloniai leido paskelbti kiti atlikėjai.
Turinys:

1. Kad aš buvau, ukum pukum (Kėdainių r., Bartkūniškio k.).
Padainavo Kotryna Pilinkuvienė. CD „Margi dvarai“. LLKC,
2005.
2. Jišvedžiu ožį, ožį unt ulyčios (Ukmergės apskr., Vingravos k.). Dainuoja sutartinių grupė „Trys keturiose“. CD
„Kokių giedosim, kokių sutarysim“. LMTA, 2009.
3. To to to, stovi oželis (Baltarusija, Rimdžiūnų k.). Dainuoja
Rapolas Diržinauskas iš Kauno tautinės kultūros centro
vaikų folkloro ansamblio „Dailingė“. CD „Lietuvos vaikų ir
moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2013“ laureatų įrašai“. LLKC, 2013.
4. Išėjo bobutė ožių ganyti (Klaipėdos r., Pozingių k.). Dainuoja Paulina Mankutė iš Klaipėdos savivaldybės etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Kuršiukai“. CD „Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso
„Tramtatulis 2013“ laureatų įrašai“. LLKC, 2013.
5. Darži oželis, leliumoj (Varėnos r., Strielčiškių k.). Dainuoja
Jonė Skott iš Vilniaus mokytojų namų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Reketukas“. LLKC CD „Lietuvos vaikų ir
moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2013“ laureatų įrašai“. LLKC, 2013.
6. Vai tu, ožy, didziaragi (Lazdijų r., Kapčiamiestis). Dainuoja
Veronika Povilionienė. CD „Tėvulio prievartėliuos“. 2004.
7. Vai ko oželis bliauna? (Varėnos r., Lynežerio k.). Dainuoja
Lynežerio k. dainininkės. CD „Ant tėvo dvarelio“. LMTA, 2006.
8. Kor to bova, vožieli mona? (Plungės r., Plateliai). Padainavo Stanislava Laivienė. CD „Oi platos platos Platelių valščelios“. LLKC, 2010.

Da
i
1. Kad aš buvau, ukum pukum 2:19
2. Jišvedžiu ožį, ožį int ūlyčias 1:35
3. To to to, stovi oželis 0:55
4. Išėjo bobutė ožių ganyti 1:18
5. Darži oželis, leliumoj 1:08
6. Vai tu, ožy, didziaragi 1:13
7. Vai ko oželis bliauna? 4:41
8. Kor to bova, vožieli mona? 2:43
9. Maitina bobotė žilą uoželį 3:08
10. Uožieli, mažieli, oi tu cinaragi 0:54
11. Vuo kame to bova, vuoželi mona? 0:44
12. Turieji buobuti žilą uoželį 2:56

ie ožel į
s ap
no

Rudens ir žiemos sandūroje ištikimiausiems žurnalo
skaitytojams skiriame dainų apie ožį rinkinėlį.
Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad rudenį, pabaigę
visus laukų darbus, senovės lietuviai aukodavo ožį kaip
padėkos auką. Šiame žurnalo numeryje aptariamas dar
XX a. pirmojoje pusėje Šiaurės rytų Lietuvoje gyvavęs
piemenų paprotys vesti ožį aplinkui beržą, kad greičiau
ateitų žiema. Netrukus ožys pasirodys tarpušvenčio kalėdotojų ar Užgavėnių persirengėlių eitynėse. Ožio svarbą
liudija ir daugybė jį apdainuojančių ar mininčių dainų,
anksčiau skambėjusių per kalendorines, šeimos šventes,
matyt, turėjusių apeiginę paskirtį, o ilgainiui tapusių vaikų
folkloro dalimi. Taip jos ir išliko iki mūsų dienų.

Dovana žurnalo „Liaudies kultūra“
skaitytojams. 2014 m. Nr. 4
Skirta tik asmeniniam naudojimui.
© Jūratė Šemetaitė, sudarytoja, 2014
© Lietuvos liaudies kultūros centras, 2014

9. Maitina bobotė žilą uoželį (Mažeikių r., Seda). Padainavo
Justina Malakauskienė. LLKC CD „Gėid volungėlė“. 2004.
10. Uožieli, mažieli, oi tu cinaragi (Šiaulių r.). Padainavo
Morta Katkienė. CD „Prasivėrus svirna duris“. LLKC, 2012.
11. Vuo kame to bova, vuoželi mona? (Kretingos r., Grūšlaukės k.). Padainavo Elena Lotienė. CD „Vaikų dainos“. LLTI,
2007.
12. Turieji buobuti žilą uoželį (Mažeikių r., Laižuva). Dainuoja VU folkloro ansamblis „Ratilio“. CD „Folkloro ansamblis „Ratilio“ / Lietuvių tradicinė muzika“. 2002.
Parengė Jūratė Šemetaitė.
Arūno Baltėno nuotrauka.
Santrumpos:
LLKC – Lietuvos liaudies kultūros centras
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
VU – Vilniaus universitetas

CD – Songs About Goats
The journal's subscribers are gifted with a collection of Lithuanian folk songs about goats. The old
songs, which were usually part of family, calendar
holidays, eventually only remained in the repertoire
of children. The songs in the CD are performed by village singers, folklore ensembles, children.
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