Etninė kultūra mokykloje:
laisvė rinktis
2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu
buvo patvirtintos PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ETNINĖS KULTŪROS
BENDROSIOS PROGRAMOS. Tai grupės mokslininkų ir mokytojų sukurta vientisa
etninės kultūros ugdymo sistema bendrojo lavinimo mokykloms ir neformaliojo
švietimo įstaigoms. Programas patvirtinus, teisiškai įtvirtinamas supratimas, jog
etninės kultūros ugdymas yra, gali būti arba turi būti integrali bendrojo ugdymo
dalis. Ši nuostata jau anksčiau nevienareikšmiškai buvo įvardyta įvairiuose teisiniuose
dokumentuose: Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų
įstatyme sakoma, jog vienas iš pagrindinių etninės kultūros valstybinės globos
uždavinių – ugdyti brandžios tautinės savimonės asmenybę, integruojant etninę
kultūrą į švietimo sistemą. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme teigiama, kad
vienas iš švietimo tikslų – perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus,
laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei formuotis, garantuoti tautos,
krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą ir nuolatinį jos vertybių kūrimą.
Sukurtosios programos įgalina šias nuostatas paversti tikrove, mokykloms suteikiama
teisė įsivesti etninės kultūros pamokas visose ar nors vienoje mokymo pakopoje. Apie
Programų kūrimą, su jomis siejamus lūkesčius ir iškylančias problemas kalbamės su
darbo grupės vadovėmis doc. dr. Dalia URBANAVIČIENE ir dr. Gaila KIRDIENE.
Pradėkime kalbą nuo trumpo priminimo, kas
paskatino imtis šio darbo. Ryžotės visuomenei
pasiūlyti savo viziją, kaip nuosekliai, metai po
metų, moksleiviai turėtų būti supažindinami su
etninė kultūra. Parengėte išsamias ir detalias
programas bei kitus dokumentus. Tad nuo ko
viskas prasidėjo?
Dalia URBANAVIČIENĖ. 2009 m. buvo patvirtinta Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose
strategija (2009–2012 m.), kurios Priemonių plane buvo numatyta parengti du dokumentus: Rekomendacijas ikimokyklinių ir pradinių mokyklų
ugdymo pedagogams bei Pasirenkamąjį etninės
kultūros modulį 5–12 klasėms. Įgyvendinti šią stategiją LR švietimo ir mokslo ministerija patikėjo
Ugdymo plėtotės centrui (toliau – UPC, buvęs Pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras), kuris pra-

dėjo ieškoti tiesiogiai su etnokultūriniu ugdymu
susijusių specialistų. Buvo paskelbtas konkursas
ir viešieji pirkimai, Etninės globos tarybos paskatinta, juose dalyvavo Lietuvių etninės kultūros
draugija, kuriai ir atiteko teisė vienu ypu parengti ir minėtąsias rekomendacijas, ir pasirenkamąjį
etninės kultūros modulį, kuris vėliau virto Bendrosiomis etninės kultūros programomis.
Konkursas, viešieji pirkimai įvyko vidury vasaros, darbas prasidėjo rugpjūtį, o jam atlikti buvo
numatyta vos pora mėnesių. Tad tai buvo panašu
į pasakų užduotis – per naktį pasėti, nupjauti, nukulti ir duoną iškepti... Užtrukome kiek ilgiau, bet
parengėme įprastas apimtis netgi gerokai viršijančius dokumentus su išsamiais priedais.
Rekomendacijos skirtos ikimokyklinėms įstaigoms ir pradinėms mokykloms. Jas sudaro šios
pagrindinės dalys: 1) etninės kultūros ugdymo
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bendrosios nuostatos (etninės kultūros integracinis pobūdis, bendrųjų kompetencijų ugdymas
etninės kultūros pagrindu, rekomenduojami
etnokultūrinio ugdymo(si) organizavimo metodai ir formos, sąveika su tėvais (globėjais) ir vietos bendruomene etnokultūrinio ugdymo procese, regioninio savitumo išryškinimas, kitų tautų
kultūros pažinimas, etnokultūrinio ugdymo perimamumas ir tęstinumas įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas); 2) rekomenduojami etnokultūrinio ugdymo
siekiniai ir turinio gairės įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 3) etninės kultūros ugdymo gerosios patirties pavyzdžiai su scenarijais, veiklų ir pamokėlių
aprašais, nuotraukomis ir net įtrauktų kūrinėlių
natomis; 4) rekomenduojamų dokumentų, metodinių priemonių, literatūros, šaltinių ir naudingų
nuorodų sąrašas. Turinio gaires aprašėme labai išsamiai, pateikdami įvairius pavyzdžius, norėdami,
kad mokytojai, auklėtojai turėtų iš ko patys atsirinkti, kas jiems svarbu.
Tuo pat metu buvo rašomos ir 2 programos mokyklai – Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa. Beje, programas taip pat
buvome papildę, kaip ir rekomendacijas, išsamiu
rekomenduojamų dokumentų, metodinių priemonių, literatūros, šaltinių ir naudingų nuorodų sąrašu, tačiau jis, matyt, „netilpo į formatą“ ir nebuvo
paskelbtas, todėl visą medžiagą paskelbėme Etninės kultūros globos tarybos tinklapyje.1
Mokyklinės programos buvo rengiamos pagal ŠMM įtvirtintą tam tikrą bendrųjų programų
modelį, o rekomendacijų rengimas mažiau reglamentuotas, daugiau laisvės palikta jų kūrėjams.
Tačiau ir vienu, ir kitu atveju nepakako išmanyti
vien etninės kultūros dalykus, būtinai reikėjo atsižvelgti ir į edukologijos mokslo naujienas, išstudijuoti visus ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį,
pagrindinį ir vidurinį ugdymą reglamentuojančius
teisės aktus, metodines rekomendacijas, bendrąsias įvairių dalykų programas. Šiame darbe daug
mums padėjo Ugdymo plėtotės centro bendradarbiai, ypač pilietinio ugdymo specialistė Ginta
Orintienė.
Gaila KIRDIENĖ. Iš karto supratome, jog rekomendacijas ir programas kartu turi rengti ir
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praktikai, ir mokslininkai. Iš Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos dirbome dviese – aš ir Dalia,
dar pasikvietėme dvi etnologes iš Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto – Laimą Anglickienę ir Dalią
Senvaitytę, o pedagogus pavyko sukviesti iš visos
Lietuvos: iš Vilniaus, Kauno, Juknaičių, Raudėnų,
Kretingos mokyklų, kuriose jau mokoma etnokultūros, taip pat pasitelkėme ikimokyklinių įstaigų
pedagogus iš Vilniaus ir Alytaus.
Turėjome ir daug konsultantų – pedagogų,
praktikų, kurie teikė pasiūlymus... Tarkim, Dalia
Vaicenavičienė išsakė labai gerų pastabų dėl vaikų psichologijos, amžiaus tarpsnių, taikliai įvertino kai kurių kūrinių pritaikomumą vieno ar kito
amžiaus vaikams.
Turime padėkoti ir etnologijos, kultūros antropologijos, mitologijos, folkloristikos, etnomuzikologijos ir kitų sričių mokslininkams, netgi kai
kuriems Seimo nariams, kurie skyrė savo laiką ir
pateikė daug vertingų dalykinių pastabų.2
Šioje srityje jau būta tam tikro įdirbio. Kiek rėmėtės ankstesniais darbais, jau rengtomis etninės
kultūros programomis ar kitais dokumentais, ką
pasiūlėte nauja?
G. K. Pradėjome ne plikoje vietoje, išties jau
anksčiau buvo parengta įvairių etninės kultūros
programų. Peržiūrėjome viską, kas buvo padaryta,
pradėdami nuo N. Vėliaus, K. Stoškaus, I. Čepienės
programų. Tiesa, jos dažniausiai buvo apibendrinto pobūdžio, reta kuri buvo siejama su skirtingomis amžiaus grupėmis.
Nuo 1995 metų bendradarbiavau su tuometinio Pedagogų profesinės raidos centro etninės
kultūros metodininke Ona Verseckiene ir jos suburta darbo grupe. Ji daug dirbo, kad vyktų etninės kultūros seminarai, viena po kitos pasirodytų
etninės kultūros metodinės priemonės ir programos mokyklai: etninio ugdymo gairės vaikams ir
mokomoji priemonė „Po tėviškės dangum“ (1995,
1997), mokomosios priemonės „Lietuvių etninė
kultūra“, 3 dalys (2003–2006, internetinė versija
http://mkp.emokykla.lt/etnine/ (etnine2/; etnine3/), Etninės kultūros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklos V–X klasėms (2003) ir kt.
Taip pat – kad būtų sukurta ir patvirtinta Etninės
kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija. Ji

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“ Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventėje
„Amžių sutartinė“ (2009) Sereikiškių parke (vadovės Gražina Kepežinskienė, Alvija Freidgeim).

buvo sutelkusi etninę kultūrą dėstančius mokytojus ir etnokultūrinės krypties darželių auklėtojus.
Lietuvoje tuo metu tebuvo dvi etninės kultūros mokytojos ekspertės – Virginija Rudavičienė
iš Kretingos ir dabartinė Kauno etninės kultūros
centro direktorė Vilija Kepežinskienė, kiek vėliau
prisidėjo Rūta Piekūrienė iš Vilniaus, etnologė ir
mokytoja Rūta Grumadaitė iš Klaipėdos ir dar kelios. O. Verseckienės organizuotų seminarų aktyviausi dalyviai, išklausę ne vieną seminarą, tapdavo etninės kultūros konsultantais. Iš viso jų buvo
jau patvirtinta apie 200, bet etninės kultūros eksperto statusas galiojo tik iki 2010 m., po to etnokultūros mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas
apskritai buvo sustojęs.
Vis dėlto mokyklose pastaraisiais metais pasirinkti etnokultūros pamokas nebuvo jokių galimybių. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iš pradžių
mokyklų vadovai patys labai norėjo etninės kultūros pamokų, kviesdavosi mokytojus, tačiau vėlesniais metais tų pamokų valandas vis trumpindavo.
ŠMM tvirtinamuose bendruosiuose ugdymo planuose iš viso neliko etninės kultūros net tarp pasi-

renkamų dalykų, labai mažai etnokultūros dalykų
buvo ir kitų dalykų bendrosiose programose. Tik
patvirtinus minėtą Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją atsirado galimybė pasirinkti atskirus etninės kultūros modulius prie pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir istorijos pamokų.
D. U. Mes ryžomės imtis juodo darbo ir nuosekliai sudėlioti planą, kaip, vaikui augant, nuo darželinuko iki abituriento, turi plėstis jo etnokultūrinis
akiratis. Vienas iš pagrindinių mūsų principų buvo
galvoti būtent apie vaiką: ne vien apie žinias, kurias jis gaus, bet ir ką duos jų suvokimas, ką po to
jis gebės padaryti, siekėme per etninę kultūrą ugdyti vaikų kūrybiškumą...
G. K. Programa sudaryta iš dviejų pagrindinių
veiklų: pirmoji skirta Etninės kultūros reiškinių
pažinimui, žinijai – labai svarbu, kad mokiniai suvoktų, atpažintų senuosius simbolius, ženklus ir
archetipus. Antroji – etnokultūrinei raiškai, kūrybiškumo ugdymui (tautosakai, muzikavimui, žaidimui, ratavimui, šokiui, vaidybai, dailei, choreo
grafijai, renginiams ir kt.). Pagrindinio ugdymo
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programoje ugdymo turinys pateiktas koncentrais: 5–6, 7–8, 9–10 klasės; jį pratęsia vidurinio
ugdymo programa, skirta 11–12 klasėms. Siekėme
turinio plėtros atsižvelgiant į augančio vaiko suvokimo galimybes. Kaip pavyzdį galima pateikti
šias temas: 5–6 klasėse siūlome kalbėti apie šeimą, giminę, 7–8 klasėse – apie bendruomenę,
9–10 klasėse – apie tautą ir Lietuvą, o 11–12 klasėse – apie Lietuvą ir pasaulį. Kaip minėta, atsisakėme vien temų sąrašo (kaip N. Vėliaus, K. Stoškaus
programose) ir nusprendėme konkrečiai nurodyti, kokiose klasėse ir kaip įvairius dalykus galima
išdėstyti.
Galimybė bendrauti su edukologais ir su Švietimo ministerijos specialistais buvo labai naudinga.
Suvokėme, kad vaikams svarbiausia perteikti ne
vien tik žinias, reikia ugdyti jų nuostatas, gebėjimus. Suvokėme, kad dauguma (kad ir Švietimo
ir mokslo ministerijoje) mano, jog etninė kultūra
yra tik praeitis, atgyvena, todėl mes siekėme ją
pateikti ne kaip muziejines žinias, bet kaip vertybes. Juk, remiantis šiuolaikine samprata, tradicinė
kultūra suvokiama kaip gyvas ir nuolatos besikeičiantis reiškinys.
Minėjote, jog iš pradžių buvo numatyta sukurti
tik pasirenkamojo dalyko modulį, bet parengėte ir
buvo patvirtintos Bendrosios programos.
D. U. Iš pradžių buvo kalbama tik apie etninės
kultūros pasirenkamuosius modulius, kaip ir numatyta Strategijoje, po to per pirmąjį projekto
pristatymą ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė pasiūlė rengti
Bendrąsias programas, kurios pasiektų visas mokyklas ir kurios būtų lygiavertės kitų disciplinų
programoms. Vis dėlto, kad ir įgijusios bendrųjų
programų pavadinimą, mūsų parengtos etninės
kultūros programos neturi privalomojo dalyko
statuso, mokyklos gali rinktis, kokia forma jas
įgyvendinti. Tačiau vienoks ar kitoks pasirinkimas
turėtų būti privalomas – tai įpareigoja Bendrosios
programos pavadinimas, programas į mokyklas
atlydėjo ministro įsakymas (skirtingai negu visas
kitas ankstesnes etninės kultūros programas). Jei
yra specialistų, galinčių šį dalyką dėstyti, gali būti
įsivesta atskira etninės kultūros pamoka. Gali net
visa mokykla pasirinkti etnokultūrinę kryptį – kaip,
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pavyzdžiui, „Ąžuolo“ gimnazija Kaune, kur su
etnokultūra susipažįstama per visas pamokas, neformaliąją veiklą, užklasinius, mokyklos bendruomenės renginius...
Kurdamos etninės kultūros programas, numatydamos temų seką, stengėmės atsižvelgti į kitų
dalykų programas, kas kuriuo metu studijuojama.
Pavyzdžiui, jei 5-os klasės įvairių dalykų pamokose
(etikos, lietuvių kalbos) kalbama apie šeimos, giminės medį, tai šią temą galima aptarti ir per etnokultūros pamokas, tik mes pasiūlėme eiti giliau
– pateikiant daug jau pamirštų giminystės formų
pavyzdžių, kalbant apie šeimos narių tarpusavio
santykius, ypač daug dėmesios skiriant tradicinei
etikai, paprotiniam elgesiui.
Etnokultūra gali būti integruojama į kitas pamokas, tačiau toks integravimas turėtų būti nuoseklus, nepaviršutiniškas. Buvome pasikvietę
Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos direktorę, kuri,
tik pradėjusi dirbti, susikvietė visus pedagogus ir
pasiūlė visiems imtis rimto naujo projekto – etnokultūrinio ugdymo. Kiekvienas mokytojas galėjo
pasiūlyti, kaip integruoti etninę kultūrą į savo dalyką, ši veikla buvo visaip skatinama, tapo mokyklos
bendruomeninio gyvenimo ašimi.
Pagal naujus šiuolaikinius pamokų modelius,
galimos integruotos pamokos, kai tą pačią temą
vienoje pamokoje dėsto keli mokytojai: pavyzdžiui, apie žirgą kalba ir lietuvių k., ir istorijos, ir
biologijos mokytojai. O 11–12 klasėse atsiranda dar
viena galimybė – srautinės pamokos, kai tam tikras
temas kviečiami išdėstyti mokslininkai, specialistai. Vyresniuosius moksleivius norime supažindinti
ir su šią sritį tyrinėjančiais mokslais bei mokslininkais, todėl jų programoje įterpėme duomenis apie
pagrindinius etninę kultūrą tyrinėjančius mokslus
(etnologiją, etnomuzikologiją, antropologiją ir
kt.), svarbiausias šių mokslų institucijas Lietuvoje.
Pats paprasčiausias etninės kultūros ugdymo
modelis, priimtiniausias dar tik bepradedančioms
šioje srityje dirbti mokykloms, gali būti neformalusis ugdymas, t.y., liaudies dainų dainavimas,
muzikavimas tradiciniais instrumentais, tradiciniai šokiai, tautodailės, amatų, kraštotyros ir kt.
būreliai ar pamokos. Etninės kultūros srityje formaliojo ir neformaliojo ugdymo derinimas yra labai svarbus, nes vien teorinės žinios be praktikos
tampa nevisavertės. Didelis pasiekimas, jog pagal

šias programas siūloma dirbti
ne tik bendrojo lavinimo mokykloms, bet ir neformaliojo
švietimo įstaigoms.
G. K. Vis dėlto etninės kultūros kaip pasirenkamojo dalyko
ateitis miglota.
Pradinių klasių mokiniai
etninės kultūros mokosi itin
susidomėję. Tie, kurie turėjo
etnokultūros pamokas pradinėse klasėse, norėtų jas tęsti
ir aukštesnėse. Vis tiktai anksčiau nesimokiusiems vyresnių
klasių mokiniams iš esmės
stinga motyvacijos tokį dalyką
rinktis, nes krūviai didžiuliai,
o etninės kultūros egzaminų
nėra, ir stojant į aukštąją mokyklą tokio egzamino prireiks
tik pasirinkusiems etnologiją...
D. U. Kadangi Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose
strategija šiemet baigiasi, mes
siūlysime kitas strategijas, kurios leistų palaipsniui pereiti
prie etninės kultūros dėstymo
kaip privalomojo dalyko. Galima būtų pradėti nuo pradinių
klasių ir pamažu auginti tiek
moksleivius, tiek mokytojus.
Šiuo metu etninė kultūra kaip
pasirenkamasis dalykas yra
palikta 5–12 klasėms, o į pradinukų pamokas ji gali būti tik
integruojama. Nors, mūsų manymu, ikimokyklinis ir pradinis
ugdymas yra pati svarbiausia
grandis, tuo metu etninės kultūros ugdymas reikalingiausias, kadangi tokio amžiaus
vaikai jautriausi, imliausi šiems
dalykams.
Etninės kultūros globos taryba atliko tyrimą,
kurio rezultatai gerokai skyrėsi nuo ministerijos
numatytos etnokultūrinio ugdymo strategijos.
Pasiūlėme šį dalyką dėstantiems mokytojams pasirinkti, kokiose klasėse dirbti: pirmasis variantas

– mokyti etninės kultūros kaip pasirenkamojo dalyko 5–12 klasėse; antrasis – kaip atskiro dalyko
ribinėse – 5, 9 ir 11 klasėse, greta neformaliojo ugdymo, gyvosios tradicijos renginių; trečiasis – kaip
privalomojo etninės kultūros dalyko nuo 1 iki 12
klasės, taip pat papildant neformaliuoju ugdymu.
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pradinukai jau sužino apie visus senuosius lietuvių dievus,
kadangi, kaip pastebi pedagogai, tokio amžiaus vaikams
visas lietuvių dievų pasaulis,
pateikiamas žaidybine forma,
suvokiamas kaip pasaka ir priimamas labai natūraliai. Vaikai,
būdami jau paaugliai, galės palyginti savosios baltų kultūros
palikimą su senovės Egipto,
graikų, romėnų ir kitų civilizacijų mitologija bei religija.
G. K. Buvo priekaištų ir
abejonių, ar etninės kultūros
pamokose nebus supriešinta
senoji lietuvių religija ir krikščionybė, bet mes tikrai nematome šios priešpriešos: mūsų
etninė tradicija yra išties sinkretinė. Visoje Europoje į bažnyčių pamatus buvo įmūrijami
senųjų aukurų akmenys, ir visi
tuo didžiuojasi, o mes kažkodėl bijome tai pripažinti arba
savo kultūros sinkretiškumo
nesuvokiame.
Net aukštiesiems švietimo
sistemos, ugdymo atstovams
tai pasirodė pavojinga, nors
nieko negąsdina, kad per istorijos pamokas moksleiviai susipažįsta su Egipto dievais...
Kokių dar naujovių pasiūlėte?

Nė vienas mokytojas nesirinko pirmojo varianto,
apie 20 proc. mokytojų rinktųsi antrąjį ir 80 proc.
mokytojų – trečiąjį variantą. Argumentas paprastas – nesusipažinus su etnine kultūra pradinėse
klasėse, vėliau šį dalyką rinktis nebebus paskatų.
Tarkim, pagal mūsų parengtas rekomendacijas,
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D. U. Visos ankstesnės programos buvo skirtos tik lietuvių etninės kultūros ugdymui.
Pradėjome galvoti: kiekviena tauta turi tą patį – šeimą,
bendruomenę, kalendorių ir visa kita, kodėl gi šių
programų nepritaikyti ir ne lietuvių tradicinės kultūros dėstymui?
Etninės kultūros programose stengiamės pabrėžti, jog svarbu susipažinti ir su tautinių mažumų kultūromis, kitomis religijomis, kitokiomis

šventėmis (kurios neretai daug kuo panašios
į lietuviškas). Patvirtinus programas, pasipylė
kvietimų į įvairius seminarus: pavyzdžiui, surengtus Lietuvos totorių arba Karaliaučiaus lietuvių,
nes, pasirodo, šios programos įdomios ir kitataučiams, ir užsienio lietuviams...
G. K. Daug diskutavome ir
dėl etninės kultūros sampratos: ar tai tik kaimo, ar ir miestelių, miesto kultūra, ar ji tik
valstietiška, ar ir bajorų, aukštuomenės...

etnomuzikologiją stojantiems jaunuoliams reikia
muzikinio pasirengimo, todėl mums svarbios muzikos mokyklos (tokių yra Kaune, Varėnoje), kurios
turi tradicinio muzikavimo specialybes (nuo dainavimo iki grojimo įvairiais muzikos instrumentais),
ir galinčios rengti būsimus etnomuzikologus. Beje,

Patvirtinus Programas akivaizdu, jog mokykloms reikia
tikslingai parengtų metodinių priemonių, ne mažiau
svarbus ir mokytojų rengimo
klausimas...
G. K. Švietimo ir mokslo ministerijoje išsyk buvo klausiama, o kas mokys, ar nebus kaip
su etika ir tikyba? Specialistų
rengimo problema yra, tačiau,
kita vertus, per kelias dešimtis metų jau parengtiems šios
srities specialistams nėra kur
dirbti. Tai tarsi užburtas ratas.
Mokyklų durys turi atsiverti
etnokultūros specialistams.
Dabar visos grandys, ruošiančios šios rūšies specialistus, yra mažinamos, gniaužiamos. Vilniaus kolegijoje nutraukta jau įsibėgėjusi pradinių
klasių mokytojų rengimo suteikiant tradicinio muzikavimo
pagrindus programa (Muzikos
pedagogikos programos etnoansamblių vadovų specializacija), VDU jau antrus metus sustabdyti priėmimai į Etnologijos specialybę, orientuojamasi
į Rytų kultūros tyrimus... LMTA
kelis ankstesnius metus nebuvo priėmimų į etnomuzikologijos specialybę. Kita vertus, į
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iki šiol nė vienoje muzikos mokykloje nėra tradicinio smuikavimo ir tradicinio šokio mokymų.
D. U. Dar 2003–2004 m., kai rengėme Tautinės
kultūros kongresą, teikėme siūlymą, kad Vilniaus
pedagoginiame institute būtų rengiami dvigubų
specialybių mokytojai, tarkim – etnokultūros ir
istorijos, etnokultūros ir geografijos, etnokultūros ir lietuvių kalbos... Tai užtikrintų pedagogams
pakankamą krūvį, o kartu padėtų sėkmingai integruoti etninę kultūrą į kitus dalykus. Bet į šiuos pasiūlymus kol kas neatsižvelgta.
Programa patvirtinta, mokyklos gali pagal ją
dirbti, rinktis vieną ar kitą modulį, kviestis specialistus iš šalies ar kelti esamų mokytojų kvalifikaciją.
ŠMM teigimu, jau 300 mokyklų turi etninės kultūros pamokas. Kokios problemos kyla dabar?
D. U. Etninė kultūra yra labai integrali, per ją
galima mokytis daugybės kitų dalykų, bet dabar
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dažnai tas integravimas yra niekinis – viskas supaprastinama arba etnokultūros temos yra tiesiog
praleidžiamos. Formaliai, patvirtinus Programas,
moksleivis jau galėtų rinktis etninės kultūros pamokas, bet, jeigu mokykla nesuinteresuota, neturi
mokytojų ir neparodo tokios galimybės, pasirinkimo nėra. Kol tai nėra privalomasis dalykas, viskas
priklauso nuo mokyklos vadovybės: kiek bus skirta
valandų etninės kultūros ugdymui (formaliajam ir
neformaliajam)... Vis dėlto patvirtinus programas
ataidi kai kurie teigiamų poslinkių atgarsiai. Turime
puikių pavyzdžių: štai Kauno Juozo Grušo vidurinės meno mokyklos mokytojas Artūras Sinkevičius
dirbo daugiausia su pradinukais, o patvirtinus šią
programą, gavo direktoriaus pasiūlymą vesti šias
pamokas ir 11–12 klasėms.
Dar negavę siūlymo rengti etninės kultūros
programas, bandėme ieškoti įvairių landų – jei
nėra galimybės turėti privalomos etninės kultūros pamokos, tai gal įmanoma sustiprinti etni-

nės kultūros integravimą į kitus privalomuosius
dalykus. Šiuo metu mokyklose privaloma mokyti
tikybos arba etikos. Etikos pavadinimas kilęs iš
žodžio ethos, reiškiančio paprotį, tačiau teko gerokai nusivilti peržiūrėjus etikos programas: jose
visiškai nėra tradicinės etikos, atrodo, kad visiškai
nereikia iš kartos į kartą paveldėtos patirties ir dėl
to nuolat „išradinėjamas dviratis“ pagal temas
„Aš ir pasaulis“, „Aš ir aplinka“ – tarsi viskas turi
būti sukurta tuščioje vietoje... Etninės kultūros
globos taryba Seimui pateikė Švietimo įstatymo
pataisas siūlydama, kad etika, kaip vienas iš privalomųjų dorinio ugdymo kursų, vadintųsi „Etika
ir papročiai“. Bet Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas tokios pataisos nepatvirtino, o
jo narys konservatorius Mantas Adomėnas mus
net apkaltino, kad, teikdami tokį siūlymą, propaguojame pagonybę (pasirodo, štai kaip viskas gali
būti supaprastinama). Beje, kai kurie pedagogai,
suvokiantys ir pažįstantys etninę kultūrą, patys
bando ją įterpti į etikos pamokas, nors programos to nereikalauja...
ŠMM yra patvirtinusi dar vieną – Kultūrinio
sąmoningumo programą, kuri taip pat turi būti
integruojama į visus dalykus. Šioje programoje
labai dažnai remiamasi tradicijomis, paveldu, dėl
to, teikdami etninės kultūros bendrąsias programas, įrodėme, kad mūsų programa yra viena iš
Kultūrinio sąmoningumo programos įgyvendinimo formų...
Dar svarbu atkreipti dėmesį, jog labai gaila, kad
šiuo metu nei ŠMM, nei UPC nėra etninės kultūros
srities kuratorių, nė vieno žmogaus, kuris specializuotųsi šioje srityje, nors etninė kultūra, iš esmės,
apima visas kitas sritis...

Vadovėlių rengimą dabar inicijuoja leidyklos,
ne ministerija. Mane buvo susiradęs žurnalo
„Žvirblių takas“ vadovas, jie rengia leidinius ikimokyklinukams, pradėta kalbėtis ir su „Šviesos“
leidykla... UPC siūlė kuo daugiau metodinių priemonių paskelbti jų tinklapyje, kad jos būtų leng
vai pasiekiamos visoms Lietuvos mokykloms.
Labai svarbūs ir pedagogų mokymai. Manyčiau,
kad šiuo atveju verta pasinaudoti Lietuvių etninės
kultūros draugijos bei Etninės kultūros globos tarybos įdirbiu – turime regioninius padalinius, esame padarę apklausas, kurios mokyklos turi etninės
kultūros dėstymo patirtį, ja galėtų pasidalyti ir su
kolegomis. ŠMM vyr. specialistė Emilija Bugailiškienė yra užsiminusi, kad pedagogų mokymams
galima panaudoti ir Europos sąjungos skiriamus pinigus, ketinama bendradarbiauti su aukštosiomis
mokyklomis, tad lauksime rezultatų.
Etnokultūrinio ugdymo stovyklų „Kukutynė“, vykusių 2007
ir 2009 m. Plateliuose, Palūšėje ir Veisiejuose, akimirkos.
Lino Ambrasūno nuotraukos.

Prieš pusmetį, patvirtinęs programas, švietimo
ir mokslo ministras patikino, jog ir specialistai, ir
nauji metodiniai leidiniai bus rengiami...
D. U. Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m.
planuose buvo numatyta nemažai veiklų, tiesiogiai susijusių su šios programos plėtra: I–II ketvirtį parengti ir pristatyti regionuose etninės kultūros priemonių neformaliajam švietimui katalogą,
parengti etninės kultūros kvalifikacijos tobulinimo programas ir kt. Bet į mus pagalbos nebuvo
kreiptasi.
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Nuo ko siūlytumėte pradėti? Ką, Jūsų manymu,
ministerija turėtų inicijuoti dabar pat?
D. U. Galima būtų iškart, vienu ypu, skirti atskirą etninės kultūros pamoką pradinukams. Etninė
kultūra yra labai integralus dalykas, dėl to būtų
naudinga, vengiant didinti mokinių krūvį, ją sieti
su lietuvių (gimtosios) kalbos, šokio, muzikos,
dailės pamokomis... Pradinių klasių pedagogai labai kruopščiai lanko seminarus, stengiasi ugdyti
savo kompetenciją šioje srityje.
G. K. Labai svarbu išlaikyti rekomendacijose
ir programose nurodytas bendras kryptis, pagal kurias kiekvienas mokytojas gali susidaryti
sau parankių etninės kultūros pamokų planą:
lituanistas, tautosakininkas galėtų labiau remtis tautosaka, istorikas, etnologas – papročiais,
muzikas – muzika, dailininkas – tautodaile, gamtininkas – kraštotyra ir pan. Tokių mokytojų tikrai
yra, norintieji galėtų pasitobulinti seminaruose,
kursuose. Svarbiausia, kad mokymas(is) nenutrūktų, tęstųsi net iki 12 klasės, nes aukštosiose
mokyklose daugelis jaunuolių žinių apie etninės
kultūros dalykus (pvz., apie gyvenime išties aktualius krikštynų, vestuvių, laidotuvių papročius
ir folklorą) jau nebegaus.
Visi tyrimai parodė, kad domėjimasis etnokultūra yra formuojamas dalykas: jei vaikas „užsikabina“, daugeliu atveju jis pradeda domėtis labai
rimtai. Kita vertus, etninės kultūros pažinimas
moko ir atskirti tikrus dalykus nuo kičo.
D. U. Lietuvoje daugybė jaunimo susirenka į
festivalį „Mėnuo Juodaragis“, kaip bitės į medų
visi puola į šokių stovyklas, nors sąlygos ten
kuklios, gyvenama palapinėse, bet jiems labai
įdomu...
Šiandien aktualiai skamba daugelis, atrodo,
seniai užmirštų dalykų – daug kas vėl nori grįžti
prie savo šaknų, prie ekologinio gyvenimo būdo,
o tie, kas savo šaknis pažįsta, susidomi ir kitų tautų kultūra. Šiais metais Palūknyje (Trakų r.) rengėme IX tarptautinę tradicinių šokių stovyklą,
kurioje dalyvavo daug lietuviškai nekalbančių vaikų, bet jie mielai šoko, mokėsi amatų, ir nebuvo
jokios įtampos.
G. K. Net galvodami apie žmonijos išlikimą, turime pripažinti, kad etnokultūra gali labai daug ko
išmokyti.
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Dėkojame už pokalbį, linkėtume, jog kiekvienoje mokykloje atsirastų po etnokultūros specialistą
ir kad kiekvienoje mokykloje būtų skaitoma „Liaudies kultūra“...
***
2012 m. spaliui įpusėjus, apie Pagrindinio
ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas, jų įgyvendinimą, specialistų
ir metodinių priemonių rengimą teiravomės
ir ŠMM specialistų. Į klausimus trumpai atsakė Rolandas ZUOZA, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir
švietimo pagalbos skyriaus vedėjas, Etninės
kultūros globos tarybos narys.
Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio
19 d. įsakymu Nr. ISAK-2365 patvirtintoje Etninės
kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijoje
buvo numatyta parengti teisės aktus, kurių įgyvendinimas užtikrintų etninės kultūros plėtrą. Ministras įpareigojo Ugdymo plėtotės centrą parengti Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros
bendrąsias programas. Etninės kultūros specialistų kompetencija ir nuoširdus darbas, rengiant
projektą, buvo didelio darbo įžanga, pirmajame
jo etape daug nuveikė Ugdymo plėtotės centro
darbuotojos Ginta Orintienė, Alė Vilutienė, Marija Bareikienė, Rasa Šavareikaitė. Organizuotos
viešos diskusijos, aptarimai, susitikimai su šios
srities mokslininkais, mokytojais, mokinių bendruomenėmis. Etninės kultūros specialistų veikla
taip pat buvo nuosekli, jie nuolat aktyviai talkino.
Antrame etape UPC pateikta Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų medžiaga analizuota įvairiuose ministerijos skyriuose. Teisininkės Jurgitos Šerpatauskienės ir kitų ministerijos darbuotojų dėka
pateikta medžiaga tapo teisės aktu, kuriam
pritarė Bendrojo ugdymo taryba, o 2012 m. balandžio mėnesį švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius Programas patvirtino.
Švietimo ir mokslo ministerija, planuodama 2012
metų darbus, numatė žingsnius, kuriuos žengus
bus padėtas pagrindas sėkmingai programos plėtrai. Numatytos konkrečios programos įgyven-

dinimo veiklos: planuojama dėl etninės kultūros
ugdymo diskutuoti su universitetų mokslininkais
bei pedagogais. Taip pat turėtų įvykti keli kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose etninės
kultūros ugdymo kompetencijas tobulintų apie
500 pedagogų, iki gruodžio 1 d. šalies regionų pedagogams turėtų būti parengtas bei vaizdo konferencijos metu pristatytas medžiagos etninės
kultūros ugdymui katalogas. 2012 m. lapkričio
23–25 d. parodoje ,,Mokykla“, edukacijai skirtoje erdvėje, veiks interaktyvi etninės kultūros klasė, kurioje įvairių dalykų mokytojai susipažins su
naujausiomis etninės kultūros mokymo bei mokymosi metodikomis, patys galės jas išbandyti. Susipažinti su etninės kultūros ugdymu šiuolaikinėje
mokykloje bus pakviesta ir visuomenė.
Šiame darbų etape ministerijos tikslas – kartu
su UPC ir Lietuvos mokinių neformalaus švietimo
centro specialistais ieškoti būdų, kaip su Pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų
programų nuostatomis supažindinti visos šalies
mokytojus. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokyklos,
vykdančios Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas pagal 2011–2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro
2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1016 (Žin., 2011,
Nr. 74-3561), 99.1.1, 105.1.1, 131.6, 144 punktais,
jau gali įgyvendinti Pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas, jei tam
yra pasirengusios. Norisi baigti žodžiais „tas saldus žodis „Laisvė“. Programos įteisintos, tad, tinkamai pasirengus, galima žengti į klasę su prasminga misija: ateities žmogui priminti aktualumo
nepraradusias etninės kultūros vertybes.
NUORODOS:
1. Rekomendacijos paskelbtos UPC tinklapyje: ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo žr. http://www.upc.smm.lt/
ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php, pradinio ugdymo –
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/.
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa
paskelbta ŠMM tinklapyje http://www.smm.lt/ugdymas/
bendrasis/docs/EK%20programa%20Pagrindinis%20ug%20
zin120412.pdf , Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji
programa – http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/
EK%20%20programa%20Vidurinis%20ug%20pask. Visą šią
medžiagą galima rasti ir Etninės kultūros globos tarybos
tinklapyje: rekomendacijas – http://www3.lrs.lt/pls/inter/

w5_show?p_r=8754&p_k=1, programas – http://www3.lrs.
lt/pls/inter/w5_show?p_r=8741&p_k=1.
2. Pasiūlymus rekomendacijoms ir programoms teikė Nijolė
Balčiūnienė, Emilija Bugailiškienė, Onutė Drobelienė, dr. Vita
Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Jonas Jakaitis, Laima Jankauskienė, Virginijus Jocys, dr. Gaila Kirdienė, habil. dr. Nijolė
Laurinkienė, Marytė Liugienė, dr. Austė Nakienė, Egidija
Nausėdienė, Irma Neseckienė, Almonė Rakauskienė, Gintaras
Songaila, dr. Krescencijus Stoškus, Algirdas Svidinskas, dr.
Rasa Šaknienė, dr. Žilvytis Šaknys, Gražina Šeibokienė, Jūratė
Šemetaitė, dr. Dalia Vaicenavičienė, Alė Vilutienė, dr. Daiva
Vyčinienė, Varsa Zakarienė, dr. Aušra Žičkienė.

Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ
ir Dalia VAICENAVIČIENĖ

Ethnic Culture at Schools:
The Freedom to Choose
In 2012, April 12, by order of the Lithuanian Ministry
of Education, the PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION ETHNIC CULTURAL GENERAL PROGRAMME was
approved. Created by a group of scientists and teachers, this is a unified system of ethnic culture education
at mainstream schools and non-formal educational institutions. The program’s approval legally consolidates the
understanding that ethnic culture education is, can be,
or should be an integral part of general education. This
provision has previously been ambiguously identified
in various legal documents: the Republic of Lithuania’s
ethnic culture state protection act states that one of
the main objectives of ethnic culture state custody is to
develop a mature personality of national consciousness,
integrating ethnic culture into the educational system.
The Republic of Lithuania’s law on education states that
one of the goals of education is to convey to a person a
national and ethnic basis, to ensure conditions for the
formation of a mature national consciousness, to guarantee the nation’s, the culture’s continuity, its identity’s
preservation and continuous creation of its values. The
created programs enable the turning of these provisions
into a reality; schools are empowered to adopt ethnic
culture classes into all or any levels of education. The
development of the program and the accompanying
expectations and problems faced are discussed by the
project leaders, Doc. dr. Dalia URBANAVIČIENĖ and Dr.
Gaila KIRDIENĖ. The current situation and performance
measures are commented by Rolandas ZUOZA, head of
the Ministry of Education’s General Education and Vocational Training Department’s Non-formal Education and
Educational Assistance Division, and member of the Ethnic Culture Protection Board.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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Tradicinė lietuvių mokymosi griežti
liaudies muzikos instrumentais metodika:
pradžiamokslis
Toma GRAŠYTĖ
Straipsnio objektas – vaikų mokymo(si) griežti
tradiciniais liaudies muzikos ar garso instrumentais
metodika. Siekiama atskleisti pagrindinius mokymosi
etapus, akcentuojamas mokymasis iš klausos. Tyrimo
metodai – lyginamasis tipologinis, iš dalies remiamasi kokybiniais interviu. Daroma išvada, kad pradedant
mokytis labai svarbūs žaidimo elementai, vėliau itin
svarbiais tampa prigimtiniai muzikiniai vaiko gabumai
ir užsispyrimas. Mokantis ypač didelę įtaką turi šeima
– tėvai, artimieji bei pripažinti muzikantai.
Prasminiai žodžiai: smuikas, mokymasis griežti,
piemenavimas, tradicinė mokymosi metodika.
Įvadas
XX a. antrojoje pusėje etnomuzikologai atkreipė
dėmesį, jog tiriant tradicinę muzikinę kultūrą, muzikinį mąstymą, svarbūs ir mokymosi muzikuoti tyrimai.
Anot etnomuzikologės Marcijos Herndon, „muzikinės
tradicijos perdavimo būdas iš esmės yra susijęs su visa
šios kultūros tikėjimų ir vertybių sistema. Kultūroje
pasitelkiamas mokymosi metodas suteikia mums svarbios informacijos ne tiek apie mokymosi procesą, kiek
apie tos kultūros muzikinį mąstymą.“1
Iki šiol nebuvo išsamiau tyrinėta, kaip tradiciškai
vaikai buvo mokomi griežti smuiku, bet informacijos rūpima tema galima atrasti įvairiuose šaltiniuose.
Pirmasis tokių žinių pateikė Stasys Paliulis2. Apie tai
užsimenama ir kitų etnoinstrumentologų bei etnografų darbuose.3 Etnomuzikologė Gaila Kirdienė monografijoje „Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje
kultūroje“ aprašė pradedančiųjų muzikantų instrumentus, atkreipė dėmesį į smuikų derinimą, laikymą,
daug dėmesio skyrė šeimos smuikavimo tradicijoms.4
Svarbūs ir etnomuzikologo Evaldo Vyčino pastebėjimai apie vaikų muzikinius žaislus bei jų reikšmę ugdymo procese.5 Smuiko muziką tyrinėję G. Kirdienė
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ir E. Vyčinas pastebėjo, kad vaikiški smuikai panašūs
į senuosius chordofonus, smuiko pirmtakus.6 Mindaugas Karčemarskas pateikė duomenų apie mokymąsi
skambinti cimbolais.7 Albertas Vytautas Baika mini
armonikų meistrų rengtus muzikavimo mokymo kursus, aptaria griežimą iš klausos ir tradiciniam muzikavimui būdingą multiinstrumentalizmą.8
Nuo XX a. pabaigos lietuvių etnomuzikologų ir
tautosakos tyrinėtojų darbuose vis dažniau remiamasi
tradicinės kultūros pateikėjo (dainininko, muzikanto,
šokėjo ir kt.) mintimis, pasisakymais apie rūpimą reiškinį. Tai padeda objektyviai atskleisti socialinį ir kultūrinį nagrinėjamo reiškinio kontekstą, tiriamos muzikinės kultūros atstovui svarbius dalykus. Šiame tyrime
remiamasi ne tik XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios archyviniais bei jau publikuotais šaltiniais, bet ir išsamia
trisdešimt penkių reprezentatyvių liaudies muzikantų
pateiktos medžiagos analize. Daugiau kaip pusę šių pateikėjų apklausė autorė.9
Remiantis šokio tyrimų metodologija, darbe iš dalies panaudotas mokymo situacijos sukūrimo ir jos
analizavimo metodas10: liaudies muzikantas buvo
prašomas pamokyti griežti, mokymosi procesas filmuojamas, vėliau analizuojami videoįrašai. Dauguma
pateikėjų – senyvo amžiaus liaudies muzikantai (vyrai
ir moterys), gyvenantys įvairiose Lietuvos vietovėse
(daugiausia Aukštaitijoje ir Dzūkijoje), perėmę savo
krašto instrumentinės muzikos tradiciją ir griežti išmokę iš klausos. Tirta mokymosi griežti tradicija, dėmesį
telkiant į pagrindinius mokymosi etapus – nuo kūdikystės iki paauglystės.
Vaikų garsiniai ir muzikiniai žaislai
Vaikų muzikiniam ugdymui itin svarbūs muzikiniai ar garsiniai žaislai. Lietuvių žodis žaisti be visiems žinomos reikšmės linksmai leisti laiką ką veikiant; turėti pramogą, turi ir kitą: šokti, dainuoti bei
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Šeimos kapela. Šiaulių aps., Papilės vls. (dabar Akmenės r.). Apie 1937 m.
Etnomuzikos instituto nuotr. (EIA 112).

instrumentu griežti melodiją (LKŽe). Šia reikšme žodis žaisti vartojamas senuosiuose raštuose nuo XVI a.
pabaigos. Jonas Bretkūnas 1590 m. „Postilėje“ rašė:
Visada turėjo svečių didžių apstą, skamrokų, žaidėjų
ir kitų linksminančių daiktų nemaž (BPII195; LKŽe).
Konstantinas Sirvydas 1642 m. žodyne smuikininką
įvardija kaip žaidėją striūnomis.11 Viena iš žodžio žaidėjas reikšmių: tas, kuris griežia, muzikantas (LKŽe:
Pilypas Ruigys, 1747 m.; Frydrychas Kuršaitis, 1883
m.).12 Jono Basanavičiaus 1902 m. sudarytame dainyne „Ožkabalių dainos“ minima: Nė muzikantėlių, nė
žaidėjėlių, nė to didžio pulkelio, su kuriom parviliojo
(BsO85; LKŽe).
Pasak kultūros istoriko Johano Huizingos, visas
socialinis visuomenės narių gyvenimas formuojamas žaidžiant, visų kultūrų kilmė glūdi žaidime.13
Psichologai jau seniai yra atkreipę dėmesį į vaikų
žaidimus kaip rimtą, vaikų vystymuisi labai reikalingą ugdomąją veiklą. Paskutiniaisiais dešimtmečiais
etnomuzikologai atkreipė dėmesį ir į vaikų muzikinius žaislus, jų svarbą kultūros tyrimams. Pritardama
E. Tailoro minčiai, Rūta Žarskienė teigė, kad „vaikų
žaislų papročiai leidžia atkurti bene seniausius kultūros istorijos etapus – žmonijos istorijos vaikystės

periodą“.14 Apie Lietuvoje naudotus muzikinius žaislus turime duomenų net iš XIII a. Iš archeologinių
duomenų žinoma apie metalines dombreles, kaulines
ūžynes, medinę fleitą ir molinius švilpukus.15 Nijolė
Pliuraitė-Andrejevienė, aptardama lietuvių žaislus, į
atskirą grupę išskiria garsinius žaislus, kuriuos pagal
garso išgavimo būdą skirsto į saviskambius (barškučiai ir tarškynės), pučiamuosius (moliniai ir mediniai
švilpukai) ir styginius (pūsliniai lankai ir smuikai).
Pasak autorės, tokie daiktai „gali būti įvardinti ne tik
kaip vaiko žaislas, bet ir darbo įrankis, signalinė priemonė, muzikos instrumentas ir netgi dailės kūrinys.16
Vaikų garso ar muzikos žaislus visai pagrįstai galime
vadinti instrumentais, atitinkančiais mažo vaiko suvokimo lygį.
Pirmaisiais muzikavimo bandymais galime laikyti
kūdikių žaidimą su barškučiais ar įvairiais aplink esančiais daiktais, kuriais išgaunamas garsas, vyresni, 5–7
metų vaikai, pasak Z. Kontautienės, tampa reiklesni
daiktams, su kuriais žaidžia, kyla poreikis patiems juos
pasigaminti – „žaidimuose mėgdžiodami suaugusiųjų
darbą, jų elgesį, pergyvenimus, vaikai tartum tampa
visuomeninio gyvenimo dalyviais, įeina į tikrųjų socialinių santykių pasaulį“.17
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Piemenų instrumentinio muzikavimo pamokos
Instrumentinio muzikavimo pradžia buvo susijusi
su piemenavimu. Daugelis muzikantų iš visos Lietuvos prisimena, jog bene pirmieji praktinio muzikavimo
įgūdžiai buvo įgyti būtent piemenaujant: kerdžiaus ar
vyresniųjų piemenų pamokyti, iš gamtoje randamų medžiagų mažieji pasidarydavo įvairių rūšių muzikos instrumentų (saviskambių, aeorofonų, chordofonų) ir jais
muzikuodavo, žaisdavo. Vaikų muzikos instrumentų
meistravimas nėra betikslis, teigia E. Vyčinas, jis susijęs su tradicine pedagogika: norint išmokti groti, būtina
pačiam pasidaryti instrumentą.18
Vienas pirmųjų apie vaikų darytus muzikos instrumentus bei grojimo jais metodiką rašė Adomas Vitauskas. 1940 m. straipsnyje „Piemenų muzikos instrumentai“ jis dar greta vartoja žodžius griežti ir žaisti:
„Nusibodus griežti, imdavo kitaip žaisti“. Apie piemenų instrumentus jam pasakojęs Skurvių k., Padubysio
vls., gyventojas P. Bagarauskas mini piemenų orkestrus
– komplecus, į kuriuos susirinkę piemenys grieždavo
įvairiais muzikos instrumentais, kartais pritardavo mušdami į seną špižinį puodą, lentą ir pan.19 Toks triukšmingas piemenų orkestrų muzikavimas labiau primena
kolektyvinį žaidimą, kurio metu žaidžiama „muzika“,
nei muzikavimą estetine prasme. Muzikinius piemenų
žaislus mini ir Balys Buračas, Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė, Stasys Paliulis, Juozas Žilevičius.20
Piemenų mokytoju dažniausiai tapdavo kerdžius.
Mikalojus Katkus etnografinėje apybraižoje „Balanos
gadynė“ mini kerdžių Tadeušą Iešmantą, piemenims
buvusį didžiuliu autoritetu. Vienas svarbiausių jo ganymo įrankių – trimitas – buvo laikomas „įtakingu“, todėl
piemenukai neatsisakydavo progos jį papūsti ir tuo itin
didžiuodavosi.21
Taigi piemenys išmokdavo pasigaminti nesudėtingų
instrumentų. Žinomas Skriaudžių k. kanklininkas K.
Banionis, iš tėvo gavęs „piemenų svajonę“ – lenktinį
peilį, ganydamas pasidarydavo barškalų, kuriuos kabindavo karvėms po kaklu.22 B. Buračas mini iš builio
stiebo darytus skudučius, ožragius, trimitus, birbynes
ir pabrėžia, kad išmokti pasigaminti tokį instrumentą
būdavo privalu: „Seniau kiekvienas piemenėlis mokėdavo birbynę pats pasidaryti ir ja pagroti. Birbyne
groti išmokdavo bandą ganydami, pasižiūrėdami vienas į kitą. Anuomet piemenėliui būdavo didelė gėda
nemokėti dūdelės pasidaryti ir ja pagroti.“23 Ne vienas
muzikantas prisimena vaikystėje grojęs paties pasidarytais švilpukais, triubelytėmis, švilpomis.24 Šiais ins-
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trumentais daugiausia ir muzikuodavo piemenaudami,
klaidžiodami po miškus, išdykaudami.25
Anot B. Buračo, apie 1936 m. Ukmergės apskr.,
Vidiškių mstl., piemenys į ganyklas dažnai nešdavosi
nors kokią palaikę smuikę. Ganydami ir per piemenų
šventes smuikais grieždavo įvairias daineles, šokius,
žaidimus, pamėgdžiodavo gamtos garsus. Muzikavimo
mokymosi situaciją puikiai iliustruoja kanklininko Prano Stepulio (g. 1913 m. Seinų aps.) prisiminimai apie
„tėviškės konservatorijas“: „Žaisdavome muzikavimą,
ypač smuiku. Imituodavome jo grojimą. Ant lentelės
pritvirtini siūlų, įtempi po jais pakišta balanėle („kumelaite“), iš arklio uodegos ašutų pasidarai smičių, išsmaluoji ir čirpini – cy, cy, cy... Ir dainuoji [...]. Kai surandi
smuikely kokią galimybę išvesti melodiją – tai toks
grožis, nors sutirpk. Tetos sakydavo – prabilo smuiko
smegenys. Taip, matyt, liaudies kūryba gimsta ir plinta. Be jokių muzikos mokslų, užtenka nusiklausyti ir
ką nors nuo savęs pridėti. Taip laikui bėgant pasidarai
muzikantu.“26
Turime ir daugiau duomenų apie piemenaujant pasidarytus pirmuosius „smuikelius“. Septynių – keturiolikos metų vaikai iš paprastos neįliemenuotos lentelės
pasidarydavo balanos smuikų, vietoj stygų – siūlai,
vielos, o kartais ir pirktinės stygos.27 Pasak žymaus
smuikininko Juozo Žilvičio (Telšių apskr.) sesers, – „jo
pirmas žaislas buva tą smuiką čyrenti.“28
B. Buračas mini ir vaikų skripkas, gamintas iš kiaulės pūslės. Jų išvaizda priminė liaudies smuiką: išdrožiama medinė smuiko formos lentelė, pritaisoma pūslė, ant kurios užtempiamos bent 3 žarninės stygos; dar
pritaisomi trys mediniai stygų varžikliai: „Grodami čyruoja stygas tam tikru brūkštu ir mygia stygas pirštais,
panašiai kaip ir tikru smuiku.“29 Panašų instrumentą
yra minėję liaudies muzikos instrumentų tyrinėtojas
Juozas Žilevičius, Seinų ir Punsko krašto smuikininkai
Juozas Jančas ir Jonas Nevulis.30 E. Vyčinas tokį instrumentą sieja su muzikiniu lanku.31
Albinas Batavičius (Tauragės apskr., Batakių vlsč.)
pasakojo, kad XX a. viduryje piemenys rezonatoriui
panaudodavo litro talpos konservų dėžutę. Tokį smuiką piemenaudamas vaikystėje darėsi ir puikus liaudies
muzikantas Feliksas Baltrušaitis, tik jis rezonatorių prisitaisydavo ties stygomis lentelės nugaros pusėje.32
Instrumentų darymas vaikystėje, kaip ir muzikavimas jais, buvo įprastas užsiėmimas. Kita vertus, muzikantai prisimena, kad piemenaudami jie ne muzikuodavo, bet „žaisdavo muzikavimą“, taigi jiems buvo svarbi
ne išgaunamo garso, instrumento kokybė, o grojimo
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procesas, žaidimas. Taigi vaikų muzikiniai žaislai nėra menkaverčiai,
net jei jie „tiek prasti, kad griežti
beveik netinka“.33 Pradėję muzikuoti savo pasidirbtais žaislais, vėliau juos pakeisdavo „tikraisiais“
muzikos instrumentais.
Taigi pirmąjį muzikos instrumentą vaikas dažnai pasidarydavo
pats, o įvertinę jo pastangas, vėliau
tėvai nupirkdavo rimtesnį instrumentą. Meistravimas ugdė vaiko
kūrybingumą, lavino vaizduotę,
siekdamas užsibrėžto tikslo, vaikas
turėjo parodyti kantrybę ir ryžtą.
Šios savybės, tvirta vaiko motyvacija itin svarbios muzikantui.
Vidinė motyvacija ir gebėjimai
Violeta Černelytė (g. 1988 m.) su savo pirmuoju smuiko mokytoju seneliu
Kaimo muzikantai, paklausti,
Jonu Jakubausku (g. 1930 m.) griežia savo namuose. Seinų vls., Žagarų k. 2009 m.
kokias pagrindines savybes privalo
Dainiaus Juciaus nuotrauka.
turėti žmogus, norintis tapti geru
muzikantu, beveik vieningai teigė, kad svarbu: 1) noras paremta visa lietuvių tradicinė vaiko ugdymo, taip pat
muzikuoti; 2) gera muzikinė klausa; 3) nuolat tobulina- ir muzikinio, sistema.
Daugelis muzikantų, tiek savarankiškai išmokę
mi įgūdžiai.
Muzikavimo pradžią jie sieja su didžiuliu užsidegi- griežti, tiek pamokyti artimųjų ar kitų muzikantų, pamu ir noru: „Jei nėr patraukimo, tai jau ne muzikantas, brėžė, kad mokytis pradėjo savo noru. Griežėjai prisiir ne šokėjas, ir ne dainininkas“ (Sigitas Šliaužys).34 mena, kad tėvai neskatindavo mokytis ir nemokydavo
Pasak Jono Širvio, „muzikai raikia ukvatas ir jaunu- vaikų, jei jie patys nerodydavo noro – prievarta vaiko
ma..“.35 Žemaičių smuikininkas Stanislovas Berenis neišmokysi.38 Labai svarbi ir muzikinė klausa. Kaip
prisimena tiesiog prigimtinį potraukį muzikai ir ypač pastebi G. Kirdienė, griežti smuiku skatindavo tik tokį
didelį norą išmokti griežti smuiku: „Poterius kalbė- vaiką, kuris turėjo labai gerą muzikinę klausą..39 Modamas mintyse tik apie smuiką galvodavau – „kaip kinio klausą mokytojas dažnai tikrindavo duodamas
jį įsigyti, kaip reikėtų groti“... Ir visuomet tos pačios išderintą instrumentą ir liepdamas jį sustyguoti. Be to,
mintys. Dar būdamas piemenuku, pasidariau smuikelį mokiniui liepdavo pakartoti mokytojo pagriežtą meir ėmiau griežti. Tėvas kritiškai vertino mano čirškini- lodiją ir vertindavo itin reikliai: „Iškart pasimato, ar
išmoks, ar ne. Jeigu jau negali pagrajyti, tai iš tokio
mą, todėl mokiausi pasislėpęs.“36
Vidinė muzikanto motyvacija svarbi ir tobulinant muzikantas niekuomet nebus.“40
Pradedantis muzikuoti vaikas paprastai jau turėjo
įgūdžius. Pasak Ischtos Lehmann, „vidinė motyvacija
(vidinis stimulas) – vertingiausia motyvacijos forma. savo muzikanto idealą. Juo dažnai tapdavo namuose
Ji atsiranda, kai vaikai deda visas pastangas iš smal- griežiantis šeimos narys ar giminaitis. Jeigu artimiausumo, malonumo ar susidomėjimo tema ar veikla, ir sioje aplinkoje muzikanto nebūdavo, tuomet vaikas daituomet joks išorinis postūmis [...] jiems nereikalingas. rydavosi jo kaimynystėje. Muzikanto autoritetas buvo
Vidinis impulsas [...] didina ištvermę, stiprina kon- didelis. Vaikas nusižiūrėdavo, kaip jis laiko instrumentą,
centraciją.“37 Suaugusio žmogaus paskatinimas labai griežia, klausydavo melodijų, jas įsidėmėdavo ir grįžęs
svarbus, bet ne mažiau svarbi ir vaiko asmeninė lais- bandydavo pakartoti. Smuikininkas Stasys Jakubauskas
vė, padedanti formuotis kūrybingai, savarankiškai as- (g. 1930 m. Seinų krašte) prisimena, kaip girdėdavo kaimenybei. Šiomis ir šiandien aktualiomis nuostatomis mynystėje griežiantį vyresnį muzikantą Jasių Jasinską,
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nueidavo pas jį, paprašydavo palaikyti jo smuiką. Keletą
smuikelių pasidarė ir pats: pirmą iš pušies, o antrą – iš
liepos medienos. Jo anūkė Violeta Černelytė, kurią jis
mokė smuikuoti, pirmiausia taip pat norėjo rankose palaikyti jo smuiką – „taip po truputį ir „apsirgo“.41 Skriaudžių kanklininkas K. Banionis prisimena, kad jį labai sužavėjo P. Puskunigio muzikavimas. Vėliau kanklininkas
leido „apuostyti“ savo kankles, ir tai paskatino K. Banionį pradėti muzikuoti. P. Puskunigis jam buvo didžiulis
autoritetas: ir geras kanklininkas, ir puikus mokytojas,
taip pat didelis lietuvybės puoselėtojas – „pratino mus
žaisti, gražiai elgtis, grynai lietuviškai kalbėti.“42
Šią mokymosi metodiką tęsia ir iš liaudies muzikantų šeimų, giminių kilę profesionalūs mokytojai. Algirdas Jančas pradėjo smuikuoti iš klausos, nusižiūrėdamas į griežiantį tėvą. Remdamasis savo patirtimi bei
Algio Griciaus smuikavimo mokyklos pagrindinėmis
idėjomis43, ir muzikos mokykloje jis taiko „lietuvišką
metodiką“: iš pradžių moko griežti lietuvių liaudies
melodijas iš klausos, mokydamas naujų kūrinių, visada
pirmiausia pagriežia juos pats. Jis stengiasi, kad mokiniai matytų ir girdėtų, kaip smuikuoja jų mokytojas
– „vaikui svarbus geras įspūdis, tikras instrumentas,
geras tikras atlikėjas“44.
Vaikų muzikinis ugdymas šeimoje
Vaikai polinkį į muziką dažnai paveldėdavo iš savo
šeimos ar giminės. Pastebėję muzikinius gabumus, mokytis griežti dažnai paskatindavo artimieji, giminaičiai
arba kaimynai. Mokyti dažniau imdavosi vyrai: senelis, tėvas, brolis, dėdė, rečiau – moterys. Tačiau senelės, motinos, tetos dainuodamos, žaidindamos vaiką,
dažnai pirmos pastebėdavo vaiko muzikalumą.
Paprastai muzikuoti skatindavo vyriausiąjį vaiką,
ypač sūnų. Muzikalioje šeimoje groti išmokdavo visi,
tačiau muzikantais dažniau tapdavo berniukai. Pradedančiųjų muzikuoti amžius – nuo trejų iki dvidešimties
metų. Ankstyviausiame amžiuje griežti pradėdavo muzikantų vaikai. Valentas Trainys prisimena savo muzikavimo pradžią: „Matyt, prigimtis davė. Vis rūpėjo armoniką
nuo spintos nusitraukt. Tėvas mokėjo grot.“45 Šis trumpas apibūdinimas puikiai atspindi tradicinę mokymosi
griežti metodiką. Nuolatos matydamas, girdėdamas muzikuojančius šeimos narius bei giminaičius, vaikas nesąmoningai perimdavo muzikinę tradiciją.
Kaip minėta, muzikavimo tradicijas dažniausiai perimdavo vyriausias šeimos vaikas, o jaunesnysis, net ir labai norėdamas muzikuoti, turėdavo mokytis slapčiomis.
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Muzikuojantis tėvas ar vyresnis brolis paprastai drausdavo ne tik mokytis griežti muzikos instrumentu, bet net
ir paimti jį į rankas. Ypač senesnės kartos muzikantai
tausodavo smuiką, veikiausiai dėl netvirtos, palyginti su
kitais instrumentais, jo konstrukcijos, bijodami, kad vaikas gali sulaužyti ar kitaip sugadinti. Tačiau draudimas
ne vieną vaiką tik dar labiau paskatindavo: „Kai draudė,
dar didesnė akvata būdavo.“46 Vaikas dažnai pasiimdavo
tėvo instrumentą, kai jo nebūdavo namuose, ir mėgindavo groti. Motina neretai žinodavo apie vaiko slaptą muzikinę praktiką. Punioje (Alytaus apskr.) gyvenantis A.
Vitunskas prisiminė, kad „brolis armonika nedavė groti.
Kartą jis pasigėrė ir nebegalėjo šokiuose groti. Brolienė,
žinodama, kad aš kartais slapčia pačiupdavau armoniką,
atnešė instrumentą ir prašė gelbėti. Nuo to laiko brolis
nedraudė“47.
Taip nutikdavo ir kitose šalyse. Magnusas Gustafssonas rašė apie pietinės Švedijos septintos kartos
smuikininką Axelį Jonassoną. Kaip jauniausias vaikas
šeimoje, Axelis tėvo nebuvo mokomas, muzikuoti jį
skatino mama. Kai muzikantui tebuvo šešeri, ji nupirko ir pirmąjį instrumentą – lūpinę armonikėlę. Vėliau
vyriausias brolis Johanas padovanojo seną akordeoną.
Būdamas 8 metų, Axelis gavo pirmąjį muzikanto atlygį
ir buvo pripažintas geru apylinkės muzikantu. Tačiau
labiausiai jis norėjo išmokti griežti smuiku: „Tėvas uždraudė man griežti jo smuiku. Jis buvo naujas (pagamintas 1907 m.), todėl saugojo, kad kas nesulaužytų.
Geresnio už šį smuiką tėvas nebūtų galėjęs įgyti. [...]
Tėvui išėjus, nusiimdavau smuiką nuo sienos, kur jis
kabėdavo, ir pamėgindavau užgauti stygas. Kartais
pagrieždavau vieną ar dvi frazes. Mama išgirdo, kad
turiu gerą klausą, ir skatino mokytis griežti paslapčiomis. Po kurio laiko išmokau kelias senas tėvo melodijas.“48 Po trijų mėnesių Axelis ryžosi išduoti savo paslaptį tėvui – paprašė jo smuiko, pirmiausia jį suderino
ir pagrojo. Tėvas buvo nustebintas sūnaus gabumų ir
pradėjo jį mokyti.
Mergaites groti mokydavo retai, nebent šeimoje
nebuvo sūnų. Nuo seno vestuvėse dažniausiai grodavo
vyrai, moterų pasitaikydavo rečiau. Muzikančių pagausėjo XX a. pradžioje, kai pradėjo keistis muzikavimo
papročiai, ėmė kurtis šeimyniniai ansambliai, išpopuliarėjo įvairių rūšių styginiai ansambliai. Merginos ir
moterys dažniausiai grieždavo pritariamaisiais instrumentais, pavyzdžiui, basetle, cimbolais, mandolina.
Pavyzdžiui, Transilvanijos muzikinėje tradicijoje
dažnai smuiko ir gardono49 ansamblyje muzikuodavo
vyras ir žmona. Moteris atlikdavo pritariamąją partiją,
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tačiau jos vaidmuo buvo labai svarbus – ji palaikė ritminę melodijos struktūrą. Įdomu, kad Transilvanijoje dauguma gardono muzikančių išmoko griežti dar būdamos
mažos. Kadangi instrumentas gana sunkus, J. Zerkula
mokėsi groti instrumentą laikydama ant kelių. Mama
jai padėjo mokytis muzikuoti dainuodama, parodė reikiamas pozicijas.50 Apie slaptą nuo šeimos mokymąsi
groti pasakojo ir vengrė I. Molnár. Būdama maža ji labai norėjo skambinti citra, bet neturėjo nei instrumento,
nei sąlygų muzikuoti, tad ant degtukų dėžučių pritaisiusi
siūlų, pasidarė citros pavidalo instrumentą ir muzikuodavo paslapčia.
Moterys ugdydavo vaiko muzikinius gabumus nuo
pat mažens, o paaugusius paskatindavo pradėti mokytis, net ir slapčia paėmus tėvo muzikos instrumentą.
Norvegė Margareta Opheim prisimena, jog būsimieji
geri smuikininkai iš savo motinų ar kitų jų aplinkoje
gyvenančių moterų išmokdavo ir šokių melodijų.51
Vengrijoje atlikti tyrimai taip pat skelbia, kad ir vokalinės, ir instrumentinės muzikos daugelis pateikėjų
pirmiausia išmokdavo iš savo motinų ar močiučių. Jos
dažnai net ir žodžiu skatindavo savo vaikus ar anūkus
mokytis, kad ši muzika neišnyktų ir jie galėtų ją perduoti savo vaikams52. Lenkų etnomuzikologė Anna
Czekanowska teigia, jog Lenkijos Tatrų kalnų aukštumų muzikos tradicijos ir šiandien daugiausia saugomos
moterų. Vyrai labiau linkę įsisavinti muzikos naujoves,
eksperimentuoti. Todėl, moterų nuomone, juos reikia
kontroliuoti – mat grodami jie nesilaiko tradicijų. Jos
suvokia, kad muzika yra svarbi Tatrų regiono etnokultūrinio identiteto palaikymo grandis, todėl su ja reikia
elgtis pagarbiai.53
Apibendrinant tradicinio mokymosi griežti eigą,
paranku pasiremti minėtojo M. Gustafssono pasiūlytu
modeliu. Remdamasis Jonassonų šeimos iš pietų Švedijos pavyzdžiu, jis aprašė 10 tradicinio mokymosi etapų. 54 Su tam tikromis išlygomis tai būdinga ir lietuvių
tradicijai.
Pagrindiniai mokymosi etapai yra šie: 1) tėvas draudžia vaikui liesti jo instrumentą; 2) vaikas pasidaro
instrumentą (arba nuperkamas paprastas instrumentas
mokymuisi); 3) vaikas (ypač jaunėlis) slapčia mokosi
griežti tėvo muzikos instrumentu; 4) pirmasis kūrinys
– dažnai girdimo kūrinio (dainos, giesmės, žaidimo ar
šokio) melodija; 5) melodija pirmiausia pasidainuojama (paniūniuojama), tik po to griežiama; 6) tėvas
įvertina vaiko muzikinius gabumus ir nuperka vaikui
geresnį instrumentą; 7) pirmasis viešas pasirodymas
šeimyniniame ansamblyje drauge su tėvu; 8) vaikas

griežia vienas arba naujai suburtame kaimo muzikantų
ansamblyje; 9) vaikas išmoko tėvą naujų, kaime populiarių šokių melodijų; 10) sūnus ir tėvas viešose kaimo
erdvėse griežia atskirai, kaip lygiaverčiai muzikantai.
Tradicinių instrumentinio muzikavimo
mokymosi būdų taikymas šiandien
Tradiciškai muzikuoti buvo mokomasi iš klausos.
Taip griežti ir šiandien neretai išmoksta lietuvių folk
loro kolektyvų muzikantai. Šis mokymosi būdas skatinamas ir aktyviai taikomas kasmetiniuose tradicinio
muzikavimo kursuose, vykstančiuose Kelmėje, Birštone, Visagine arba įvairių folkloro festivalių (Baltica,
Griežynė, Skamba skamba kankliai, O kieno žali sodai
ir kt.) kūrybinių dirbtuvių metu.
Mokymosi griežti smuiku tradicijos gyvybingumą atskleidžia vieno atvejo analizė. Greta Cydzikaitė (g. 1992
m., gyv. Mažeikiuose) tradicinio smuikavimo iš klausos
savarankiškai pradėjo mokytis prieš trejetą metų, būdama šešiolikmetė, kai atėjo į vaikų folkloro ansamblį
„Alksniokā“.55 Griežti ją pradėjo mokyti kiek vyresnė
Monika Šakytė, bet ji nemokė, nei kaip laikyti smuiką,
nei kaip dėlioti pirštus, tiesiog pagriežė šokio Lelinderis melodiją. Greta ją išmoko per vakarą, vėliau ir keletą
kitų, o po dviejų savaičių jau smuikavo koncerte – taip
pat greitai daugelis liaudies muzikantų pradėdavo griežti jaunimo šokių vakarėliuose. Mergina griežti smuiku
norėjo nuo vaikystės. Nors muzikos mokykloje mokėsi
skambinti pianinu, nepraleisdavo progos pagriežti draugės smuiku. Vaikystėje net buvo pasidariusi kartoninį
smuikelį (maždaug A4 formato lapo dydžio – tam, kad
būtų patogu ant peties pasidėti) ir įsivaizduodavo, kad
juo griežia: „Visą laiką labai norėjau išmokti groti smuiku. Aš pati žinau, kad nemoku, bet įsivaizduoju, kad rankas dėlioju kaip turi būt, kaip profesionalė, ir tai man
padeda stengtis. Reikia labai gerai įsiklausyti, nesvarbu,
kokia muzika, ir įsivaizduoti, kad gerai groji, arba įsivaizduoti ką nors kitą gerai grojantį, tai padeda išmokti.“
Tad pagrindiniai tradicinio mokymosi griežti principai
išliko panašūs. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau.
Mokymuisi iš klausos daugiausia dėmesio skiriama ir kitose šalys. Novegijoje dauguma Hardangerio
smuiku griežiančių muzikantų kūrinių mokosi iš klausos ir skeptiškai žiūri į mokymąsi iš natų. Tyrinėtoja R.
Knudsen pastebėjo, kad liaudies muzikos mokymasis
iš klausos padeda išmokti, įsidėmėti ir išlaikyti aktyviame repertuare žymiai daugiau kūrinių, negu mokantis iš natų.56
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Išvados
1. Lietuvių kalbos žodžio žaisti reikšmės (tarp jų –
šokti, dainuoti, instrumentu griežti melodiją) leidžia siūlyti prielaidą, kad muzikavimas sietas su
žaidimu.
2. Lietuvių tradicijoje vaikų pasidaryti muzikiniai ar
garsiniai žaislai vertintini kaip svarbūs jų pradinio
muzikinio ugdymo įrankiai.
3. Pirmųjų muzikavimo įgūdžių būsimieji muzikantai
neretai įgydavo ganydami, pamokyti kerdžiaus arba
vyresnių piemenų.
4. Geru muzikantu galėjo tapti vaikas, turintis muzikinę klausą ir stiprią vidinę motyvaciją mokytis
bei nuolatos tobulinti savo įgūdžius. Didelę įtaką
turėjo žavėjimasis kitu geru muzikantu (mokytoju), jo autoritetas, galimybė susipažinti su muzikos
instrumentu.
5. Paprastai griežti vaiką mokydavo vyrai, tačiau moterys dažnai pirmosios pastebėdavo ir ugdydavo jo
muzikalumą, skatino pradėti muzikuoti.
6. Galima išskirti dešimt muzikinės patirties perdavimo
etapų: nuo draudimo liesti tėvo muzikos instrumentą, savo pirmojo instrumento pasidarymo iki muzikavimo kartu su tėvu ir savarankiškai.
7. Griežti daugiausia mokydavosi iš klausos. Nuolat
tobulinant įgūdžius, taip buvo sukaupiamas gana
didelis aktyvus repertuaras.
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Traditional Methods of Learning to Play
Lithuanian Folk Music Instruments – Primer
Toma GRAŠYTĖ
The article discusses methods of teaching (learning)
children to play traditional folk music instruments. The key
learning stages are revealed. Based on field research such
as interviews with folk musicians, we can make the conclusion that in starting to learn, game elements are very important, as well as musical or phonic toys – sometimes the
children themselves make musical instruments. A child becomes a musician if he/she has a natural ability – an ear for
music, determination, a strong intrinsic motivation to learn.
In learning, a particularly strong influence comes from the
family – parents, relatives and other musicians who become
both authorities and teachers. Typically children would be
taught to play by men, but women often were the first to notice and develop musicianship, encouraging a child to start
playing music. Learning was mostly by ear. By continuous
development of skills, quite a large active repertoire could
be accumulated.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 39, Vilnius,
el. p. toma.grasyte@gmail.com
Gauta 2011-08-23, įteikta spaudai 2012-10-30
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Nacionalinis tapatumas ir nacionalinių
muziejų situacija.
Muziejų politikos problemos
Nastazija KERŠYTĖ
Straipsnio objektas – XX–XXI a. Lietuvoje brėžta
lietuvių tautinio/tautos → Lietuvos nacionalinio muziejaus sampratų, organizavimo trajektorija. Tikslas
– įvertinti, remiantis analitinės ir palyginamosios analizės metodais, jos savitumus ir panašumus į bendrąsias nacionalinių muziejų raidos pasaulyje tendencijas:
nuo savasties apoteozės iki pozityvistinio nacionalinio
identiteto reprezentavimo. Sureikšminamos šiuolaikinės Lietuvos muziejų politikos problemos: nacionalinių
muziejų pobūdis, kiekis.
Prasminiai žodžiai: nacionalinis tapatumas, nacionalinis muziejus, muziejų politika.

Įvadas
Mokslo publikacijų apie Lietuvos nacionalinių muziejų sampratas, organizavimo raidą negausu. Nagrinėtos
kai kurių nacionalinių muziejų koncepcijos, organizavimo istorijos. Vytauto Didžiojo muziejaus (toliau tekste
(kaip ir analogiškais kitais atvejais) pateikiama santrumpa – VDM) pobūdį gvildeno Paulius Galaunė1, Nastazija Keršytė2, Giedrė Jankevičiūtė3. Populiariai apibūdinta Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
dailės muziejaus (NČDM) raida.4 Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų
(NLDKMVR) organizavimą išsamiau už kitus analizavo Vydas Dolinskas.5 Lietuvos nacionalinio muziejaus
(LNM) raidą nagrinėjo N. Keršytė.6 Skaidra Trilupaitytė
kritiškai vertino nacionalinio Lietuvos meno reprezentavimo po 1990 m. valdymą.7 Pirmuosius platesnius Lietuvos nacionalinių muziejų raidos vertinimus tarptautinėse konferencijose 2011 m. bandė pateikti N. Keršytė8
ir Eglė Rindzevičiūtė.9
Šioje publikacijoje, remiantis analitinės ir palyginamosios analizės metodais, siekiama vertinti šimto
metų nacionalinio muziejaus sampratų Lietuvoje tendencijas bei šiuolaikinę nacionalinių muziejų Lietuvoje
situaciją kaip muziejų politikos aspektą. Tikimasi papildyti nacionalinių muziejų raidos istoriografiją naujais
argumentuotais vertinimais ir talkinti efektyvesniam
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nacionalinio tapatumo reprezentavimui muziejuose. Šis
straipsnis parengtas vykdant tyrimų projektą Lietuvos
muziejininkystės raida 1752–2012 metais, kurį remia
Lietuvos mokslo taryba.

Nacionalinių muziejų misijos
Nacija → valstybė → nacionalinis muziejus. Nacionaliniai muziejai yra tik laisvos tautos, nepriklausomos
valstybės nacionalinio tapatumo reprezentavimo institucijos. Ši aksioma būdinga bendrosioms nacionalinių
muziejų raidos pasaulyje ir Lietuvoje tendencijoms. Lietuvių nacija XIX a. → Lietuvos valstybė 1918–1940 m.,
nuo 1990 m. → nacionaliniai muziejai → 1936, 1997,
2002, 2009 m. Nacionalinių muziejų raida Lietuvoje
turi savitų ir bendrosioms nacionalinių muziejų pasaulyje organizavimo tendencijoms būdingų bruožų. Juos
atskleidžia nacionalinių muziejų ištakų, istorinių misijų
bei poreikio (pobūdžio, kiekio) situacijos. Nacionalinių
muziejų Lietuvoje ištakų specifinį pobūdį lėmė istorinės šalies aplinkybės. Nacionalinis muziejus Lietuvoje
įkurtas šimtu metų vėliau negu kitose Europos šalyse,
kuriose XIX a. vyko tautos/nacionalinių muziejų kaip
nacijos, valstybės pasididžiavimo simbolių steigimo bumas10. Nors XIX a. viduryje bei XX a. pradžioje Lietuvoje panašiai kaip svetur visuomeniniai mokslo sambūriai – Vilniaus laikinoji archeologijos komisija (1855–
1865) bei Lietuvių mokslo draugija (LMD, 1907–1940)
– organizavo muziejus, kurie atspindėjo krašto ir tautos
savitumus, bet Vilniaus senienų muziejus (VSM) bei
LMD muziejus neišaugo į nacionalinius. Jų tęstinumą
varžė ir nutraukė krašto okupantų vykdyta nutautinimo
politika. 1866 m. Rusijos imperijos valdžia likvidavo
VSM, o didžiumą jo vertybių, apie 10 000 istorijos,
meno, numizmatikos vienetų, 1868 m. išvežė į Rumiancevo muziejų Maskvoje. LMD muziejui, formuotam
kaip lietuvių tautinis/tautos muziejus, siekusiam reprezentuoti svarbiausius lietuvių tautos savasties bruožus, atspindinčius esminius lietuvių etnokultūros bei
Lietuvos istorijos momentus – tautos kilmę, kovas dėl
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laisvės ir valstybingumo – šių reprezentacijų nepavyko
išskleisti numatytose vietose, pastatuose. Carinė valdžia
nebuvo palanki LMD steigėjų sumanymui įkurti muziejų Vilniuje, Gedimino kalne, Aukštutinės pilies bokšte.
LMD nepastatė Vilniuje Tautos namų su Tautos muziejumi, vertintų kaip simbolinio politikos (valstybingumo,
pilietiškumo) ir tautos savasties reiškinio, turėjusio tapti
lietuvybės židiniu.11 Vėliau Lenkijos okupacija gniaužė
LMD ir jos muziejaus, kuriam Antanas Smetona skyrė
tautos vienytojo vaidmenį, veiklą.
Tik nuo 1918 m. nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje atsirado sąlygos ir poreikis formuoti nacionalinį
muziejų. 1919 ir 1921 m. Lietuvos Respublikos laikinojoje sostinėje Kaune buvo įkurti du nauji muziejai
– Karo bei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio galerija
(MKČG), kurie siekė tapti Tautos muziejais. 1930 m.
platus Vytauto Didžiojo (1350–1430) 500–ųjų mirties
metinių minėjimas Lietuvoje paskatino Tautos muziejaus steigimą, specialaus tam skirto pastato pastatymą.
1936 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė VDM
įstatymą, kuris konstatavo VDM, sudaryto iš dviejų

savarankiškų muziejų – Vytauto Didžiojo Karo ir Vytauto Didžiojo Kultūros (VDKM, kurį sudarė MKČG ir
Kauno miesto muziejaus (1896–1934 m.) bei Valstybės
muziejaus (1922–1923 m.) rinkiniai), – įsteigimą. Vieni
tyrėjai pabrėžė, kad VDM buvo kuriamas dviejų koncepcijų sandūroje: „Tautinio atgimimo epochos prisiminimais gyvenę politikai šalies didybės garantijas matė
praeityje, kunigaikščių Lietuvoje, o į ateitį žvelgę veikėjai svajojo apie „gyvą meno bei kultūros įstaigą [...]“,
kurioje kaupiami ne tik autentiški praeities, bet ir „nūdienos gyvenimo liudijimai“. 12 Kiti teigė, kad patriotinė
misija bei Vytauto Didžiojo vardas šiuos muziejus sujungė po vienu stogu specialiai pastatytame VDM pastate,
kad tautinė ideologija įtakojo VDM koncepciją, panašią
į LMD lietuvių tautinio/tautos muziejaus. VDM reprezentavo Lietuvos istorijos šlovę ir lietuvių genijaus M.
K. Čiurlionio bei kitų Lietuvos dailininkų, lietuvių tautodailės kūrinius kaip tautinės savasties pavyzdžius.13
VDM, Vytautianumo muziejaus (Tautos muziejaus projektas iki VDM), LMD lietuvių tautinio/tautos muziejaus sampratos turėjo bruožų, būdingų XIX a. Tautos
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muziejui – tautos istorinio kelio šlovės panteonui. Rašytojas, lietuvybės puoselėtojas Juozas Tumas-Vaižgantas
šį muziejų vadino Tautos forumu. VDM, formuotas kaip
monolitinis lietuvių tautinis muziejus, vis dėlto susidūrė su Lietuvos ir kitų kraštų nacionalinių muziejų raidai
būdingomis tendencijomis – į jų fondus patekdavo ir
kitus tapatumus simbolizuojančios vertybės, paveldėtos
iš kitų muziejų bei dovanotos kolekcionierių, mecenatų.
Palyginę VDM tapatumo muzealizacijos bei VSM lietuviškųjų senienų rinkimo programos nuostatas, pastebime, kad šių muziejų santykiai su Lietuvos, lietuvių bei
kitais tapatumais turėjo panašumų ir skirtumų. VDM jau
neplėtojo XIX a. muziejaus teatrum artis et naturae modulio, būdingo VSM, tradicijos. Tačiau VSM ir VDM istorinės misijos buvo panašios: Lietuvos istorijos šlovės,
proistorės, valstybingumo reprezentavimas.
1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių, tautos muziejaus
sudarymo valstybės sostinėje koncepcijos kūrėjai tautos
muziejaus semantinių laukų trajektoriją jau praplėtė nuo
lietuvių iki Lietuvos savitumų. Šiuos pokyčius nulėmė
gyvenimo realybė, nes siekta apsaugoti buvusių lenkų,
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gudų ir kitų muziejų Vilniuje rinkinius, juos sutelkti
tautos muziejuje. Tuomet tokio pobūdžio tautos muziejaus sudaryti nepavyko.
Tarybų Lietuvoje negalėjo būti nacionalinio lietuvių
ar Lietuvos nacionalinio muziejaus. 1944 m. buvo panaikintas VDM vardas ir statusas, liko du valstybiniai
muziejai: Karo bei M. K. Čiurlionio dailės. 1970 m.
LTSR IEM leidinėlyje (vadove po šį muziejų) paminėti
šį muziejų kaip „nacionalinį lietuvių muziejų“ paskatino jo ekspozicija, sudaryta 1968 m. viename Vilniaus
Žemutinės pilies statinių ir rodanti Lietuvos proistorės,
istorijos iki 1917 m. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos bei lietuvių etnografijos aspektus.14 Tarybinė
liaudies kultūros politika buvo palanki TSRS tautų savitumų, siejamų su etnografija, sklaidai. LTSR IEM kuravusios LTSR mokslų akademija bei Kultūros ministerija
siekė, kad „buvęs Vilniaus kremlius taptų didžiausiu Tarybų Lietuvos istoriniu paminklu“.15
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsirado
nacionalinių muziejų, valstybės nacionalinio tapatumo reprezentuotojų, poreikis ir galimybės juos įsteigti.
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1995 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtas Muziejų įstatymas (LR MĮ) suformavo nacionalinių muziejų
steigimo nuostatas.16 Nuo 1997 m. sausio 1 d. nacionalinių muziejų statusus gavo du Vilniuje ir vienas Kaune
veikę respublikiniai muziejai: Lietuvos dailės muziejus
(LDM.) ir Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos muziejus (1993-06-02 pavadintas LNM) bei M. K. Čiurlionio dailės muziejus (ČDM).17 Vėliau įkurti dar du nauji
nacionaliniai muziejai Vilniuje: 2002 m. Nacionalinė
Lietuvos dailės galerija (NLDG), kuri yra LDM padalinys,18 bei 2009 m. NMLDKVR.19
Šiuolaikinių Lietuvos nacionalinių muziejų organizavimui yra būdingos savitos ir bendrosios nacionalinių
muziejų pasaulyje formavimosi tendencijos bei problemos. Pagrindinė iš jų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra
pasirinkimas, kaip reprezentuoti nacionalinį tapatumą.
LR MĮ pateikė reliatyvią valstybinės svarbos nacionalinio tapatumo nacionaliniu lygiu muziejinimo sampratą. Aiškios svarbiausių valstybės vertybių rinkinių
apibrėžties nenurodo ir dabartinių nacionalinių muziejų
statutai, kurie atskleidžia, kad šie muziejai domisi pa-

našiomis nacionalinio tapatumo sritimis (LNM – Lietuvos istorijos, archeologijos ir etninės kultūros vertybėmis20, LDM – nacionalinės svarbos meno vertybėmis21,
NČDM – nacionalinės svarbos muziejinėmis meno ir
kultūros istorijos vertybėmis, M. K. Čiurlionio kūrybiniu ir memorialiniu palikimu22, LMLDKVR – meno,
istorijos ir archeologijos vertybėmis23).
Nacionalinio tapatumo reprezentavimas, jo požymių
atranka bei muziejų pripažinimas nacionaliniais Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, yra tradicijos ir susitarimų
dalykai, nulemti nacionalumo savivokos, ideologijos,
politikos. Dabartiniai Vakarų muzeologai, kiti mokslininkai mato šias pagrindines dabartinių laikų nacionalinių muziejų pobūdžio tendencijas:
• tradicinio XIX a. tautos muziejaus sampratos tąsą;
• modernaus nacionalinio muziejaus modulio formavimąsi;
• tradicinio bei modernaus nacionalinio muziejų samplaiką.
Paieškos vardikliai, nusakantys nacionalinio muziejaus esmę bei misiją, buvo nagrinėti daugelyje tarptautinių
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ICOM bei įvairių kraštų universitetų konferencijų, tyrimų
projektų (pavyzdžiui, 2011 m. Linköpingo ir Bolonijos
universitetai skelbė projekto EuNaMus, skirto nacionalinių muziejų Europoje raidai, rezultatus). 2004 m. Toronto
universiteto konferencijos (Per)Vizualizuojant nacionalinę istoriją: muzeologija ir nacionaliniai identitetai Europoje naujajame tūkstantmetyje medžiagoje pabrėžiamas
Vidurio ir Rytų Europos muziejų susidūrimas su naujais
iššūkiais, kuriuos formavo politiniai valstybių pokyčiai:
jų skilimas ar susijungimas, santvarkų pasikeitimas, Europos Sąjungos plėtra. Manoma, kad šiuolaikiniai muziejai turi perkonstruoti nacionalinį diskursą, skleisti
naujas nacionalines vertybes ir istorijas bei vaizdinius,
nes svarbu siekti atspindėti pakitusią tikrovę bei tolti nuo
destruktyvaus XIX–XX a. nacionalizmo ir išreikšti įsipareigojimus demokratijai, daugiakultūriškumui, žmogaus
teisėms, taikos palaikymui, laisvajai ekonomikai. 24 Sociologė Sharon J. Macdonald svarstė ir abejojo, ar ateityje muziejai, kurie fundamentine esme neatskiriamai susipynę su senosiomis tapatybės formomis, gebės išreikšti
šiuolaikinės globalizuotos visuomenės identiteto formas.
Jos manymu, tai įveikti gal galės tik meno muziejai.25
2007 m. tarptautinėje muziejininkų konferencijoje Vilniuje, LNM, Hansas Martinas Hinzas (dabar ICOM prezidentas) teigė, kad nacionaliniams istorijos ir kultūros
muziejams pasaulyje iškilo būtinybė demitizuoti istoriją
bei reaguoti į opias tautos, valstybės praeities ir dabarties
problemas. Pasak jo, XX a. 9 dešimtmetyje Nacionalinis
Amerikos istorijos muziejus Vašingtone turėjo papildyti
nuolatinę ekspoziciją socialinėmis ir istorinėmis–politinėmis temomis, kurias inspiravo ilgalaikio piliečių teisių konflikto JAV vertinimai, taip pat plėsti nacionalinio
identiteto sąsajas su svarbiais globaliais uždaviniais.
Tačiau pranešėjas pastebėjo, kad pasaulyje yra dar gaji
XIX a. nacionalinio muziejaus–istorinio tautos kelio
šlovės panteono tradicija (pavyzdžiui, 1983 m. Tokijuje,
Sakuros pilies teritorijoje įkurtas naujas Nacionalinis Japonijos istorijos muziejus nereagavo į nepatogius šalies
raidos XX a. momentus).26
Trečiąją nacionalinių muziejų modulio tendenciją galima iliustruoti pasitelkus šiuolaikinį Nacionalinį
Jungtinių Arabų Emiratų muziejų (The Zayed National
Museum, dedikuotas šeicho Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918–2004), traktuojamo kaip nacijos tėvas, atminimui), turintį panteonui būdingus bruožus ir šiuolaikinę
modernią architektūrą ir įrangą.27
Peteris Aronssonas bei Gabriella Elgenius, apibendrindami 2011 m. projekto EuNaMus rezultatus, apibrėžė bendrąją nacionalinių muziejų misiją: ryškinti, reprezentuoti nacionalinį tapatumą, vertingumą bei istorinės
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trajektorijos diskursą: romantinis nacionalizmas–postmodernus kosmopolitizmas, nors įžvelgė ir kai kuriems
kraštams būdingas keturias skirtingas nacionalinių muziejų modeliavimosi tendencijas. 28
Nacionalinių muziejų misija – reprezentuoti nacijos,
valstybės pasiekimus bei ne/atspindėti ir nuopuolius, nesėkmes (būdingas nacijos, nacionalinės valstybės įvaizdžio siekinys) – pritaikoma palaikyti, konstruoti oficialią
atminties bei „bendrųjų“ mitų sklaidą bendruomenei ir
pasauliui. Sureikšminami nacionalinio tapatumo ženklai,
kurie vertinami ir kaip pasauliniai. Dabartinius Lietuvoje
muziejinius diskursus savastis pasauliui bei nacionalinė–
pasaulinė svarba, skatinamus globalumo, integracijos,
informacinės visuomenės faktorių, mažiau ar daugiau
plėtoja visi nacionaliniai bei kiti muziejai. „Čiurlionis –
mūsų tiltas su pasauliu“, – pabrėžė NČDM direktorius
Osvaldas Daugelis. Po 1990 m. M. K. Čiurlionio kūriniai
buvo eksponuoti Prancūzijoje, JAV, Italijoje, Japonijoje,
„valstybių, dailės galerijų sąrašą dar būtų galima tęsti, ir
jis neišsitektų viename lape“, kai sovietiniais metais jie
buvo eksponuoti tik Rusijoje (1954 m. LTSR dekadoje
Maskvoje, 1975 m. Tretjakovo galerijoje Maskvoje) ir
Vokietijoje (1979 m. Šarlotenburgo pilyje Vakarų Berlyne).29 Replikuojant į retorišką Talino dailės istorijos instituto profesorės Kristos Kodres klausimą, ar „mažos“,
„periferinės“ Europos šalies dailės istorija gali būti „nenacionalinė“, „netransnacionalinė“, „nevakarietiška“,30
galima nurodyti, kad visų trijų Lietuvos nacionalinių
dailės muziejų tikslas yra plėtoti tarpintegracinį konceptą
(pavyzdžiui, NDG pagrindinis uždavinys – „pristatyti XX
ir XXI a. Lietuvos dailę kaip pasaulio moderniosios meninės kultūros dalį“31). Istoriniams nacionaliniams muziejams taip pat būdingas nacionalinių kontekstų sąsajų
su pasauliu aktualinimas, bet svarbi ir tautos muziejaus
apoteozinių bruožų tradicija. NMLDKVR idėjos gynėjai
istorikas Mečislovas Jučas, kultūrologas Vytautas Rubavičius, kino scenarijų autorius, eseistas Pranas Morkus,
architektūros tyrinėtojas Napalys Kitkauskas mano, kad
Valdovų rūmų Vilniuje atkūrimas ir jų pavertimas muziejumi pateikia šiuolaikišką požiūrį į LDK istorinio tapatumo atspindėjimą bei yra epochos reiškinys, kuris žmonėms įteigs istorinio pasididžiavimo suvokimą, tradicijų
poreikį globalumo bei „tautinio ir teritorinio tapatumo
krizės sąlygomis“. P. Morkus NMLDKVR paskirtį vertino panašiai kaip A. Smetona Tautos muziejaus misiją
XX a. pradžioje: „Žemutinė pilis – tautos ištvermingumo ir atkaklumo simbolis“.32 Valdovų rūmų, Medininkų pilies atstatymo idėjos, inicijuotos 1988 m. Lietuvos
kultūros fondo (įkurto 1987 m.), plito kartu su patriotinės šviesuomenės Sąjūdžio Lietuvos nepriklausomybės
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siekiais. Istorikas Alfredas Bumblauskas bei jo bendraminčiai, remdamiesi paveldo autentiškumo samprata, kritikavo LDK Valdovų rūmų atkūrimo idėją.33
LNM rodomos ekspozicijos – Lietuvos proistorės
(sudaryta 2000 m.), lietuvių etnokultūros (tęsiant LTSR
IEM koncepciją eksponuoti lietuvių etnografinių būstų
vidaus rekonstrukcijas) bei skirtos svarbiems valstybingumo simboliams – Signatarų namų (1918 bei 1990 m.
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas) bei Gedimino
Pilies bokšto (LDK laikotarpis) muziejuose – liudija
apie pasirinkimą tęsti būdingų lietuvių tautinio/tautos
muziejui bruožų tradiciją. LNM iš kitų nacionalinių muziejų išsiskiria pabrėžtomis lituanistinėmis orientacijomis. Tačiau kartu jis, kaip ir kiti nacionaliniai ir panašaus
pobūdžio Lietuvos muziejai, yra tolerantiškas kitokioms
tapatybėms, tačiau jų nesureikšmina. LNM ekspozicijų
pobūdį lyginant su Nacionaliniu vokiečių istorijos muziejumi Berlyne, 2006 m. atvėrusiu pastovią ekspoziciją
„Vokiečių istorija paveiksluose ir liudijimuose“, skirtą
vokiečių 2000 metų istorijai, taip pat su dabar kuriamo
Lenkijos istorijos muziejaus (Muzeum Historii Polski)

koncepcija, numatančia moderniai reprezentuoti ašinius Lenkijos istorijos momentus bei reiškinius, tarp jų
ir LDK istoriją (pastarosios interpretacija ypač domina
Alvydą Nikžentaitį ir kitus žymius Lietuvos istorikus,
2011 m. surengusius šio muziejaus koncepcijos pristatymą Vilniaus universitete), įžvelgiama būtinybė reformuoti LNM remiantis Vakarų muzeologų modernaus
nacionalinio muziejaus sampratomis.

Nacionaliniai muziejai Vilniaus piliavietėje
Vilniaus piliavietėje (plotas 18,70 ha, Gedimino pilies kalnas, Aukštutinė, Žemutinė pilys), kuri yra Vilniaus pilių valstybinio rezervato teritorijos dalis (plotas
57, 5 ha, įsteigto 1997 m. ir valdomo 2004 m. įkurtos
direkcijos 34), veikia trys nacionaliniai muziejai: LNM,
NMLDKVR ir nacionalinio LDM padalinys Taikomosios dailės muziejus (TDM). LNM priklauso Naujasis
arsenalas, Aukštutinės pilies liekanos Gedimino kalne,
vakarinis bokštas bei 1997 m. atkurti pilies Senojo arsenalo šiaurinis ir vakarinis korpusai. 1987 m. atkurtame
Senojo arsenalo rytiniame korpuse, pritaikytame dailės
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muziejaus reikmėms, įsikūrė nacionalinio LDM padalinys TDM. Nuo 2000 m. atstatomuose Žemutinės pilies
rūmuose kuriasi NMLDKVR.
Pastebimos šios esminės nacionalinių muziejų Vilniaus piliavietėje situacijos problemos:
• piliavietės teritorijos valdymo;
• LNM plėtros strategijos.
Racionaliai spręsti, ką ir kaip šioje istorinėje vietoje
reprezentuoti, rasti konvencinius sprendimus – paveldo, muziejų politikos formavimo ir valdymo institucijų
bei žingeidžios visuomenės, turinčios istorinę savimonę, rūpestis. Norint reprezentuoti nacionalinį tapatumą
valstybinės svarbos muziejuose galima sudaryti nacio
nalinių muziejų konsorciumą, panašų į nacionalinių muziejų organizaciją Jungtinėje Karalystėje, kuri rūpinasi
nacionalinių kolekcijų bei svarbių regioninių muziejų
valdymo strategija, konsultacijomis, šių muziejų lankymo plėtra.35 Svarstant LNM perspektyvas ekspozicijų plėtrai praverstų TDM patalpos. Integralus LNM
ir NMLDKVR valdymas galėtų efektyviai koordinuoti
jų misijų, naratyvų koreliacijas bei Vilniaus piliavietėje
užimamų teritorijų problemas. Būtinas bendras vardiklis, susiejantis LNM puoselėjamus XIX a. romantikų,
tarpukario Lietuvos istoriografijos lietuviškos tapatybės
idealus, Adolfo Šapokos sudarytos ir 1936 m. išleistos „Lietuvos istorijos“ vaizdinius LDK XIII–XV a –
„aukso amžiaus“, „nuo jūros iki jūros“ (Gedimino pilies bokšto ekspozicija) ir NMLDKVR akcentuojamą
LDK XVI–XVII a. – LDK bajoriškosios demokratijos
laikotarpį, Lietuvos ir Lenkijos unijos laikus, europietiškos LDK istorijos trajektoriją. Siekiant plėtoti istorinio Lietuvos valstybingumo reprezentavimą, bendrąjį
etninės kultūros muziejinės sklaidos konceptą pravartu
projektuoti LNM, NMLDKVR ir Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato (VKKR), Trakų istorijos muziejaus
(TIM) bei LNM ir Lietuvos liaudies buities muziejaus
(LLBM), kitų muziejų sąsajų koordinavimą.
Buvo kilusios mintys, kad prie LNM gali būti prijungta minėto rezervato direkcija, kadangi LNM priklauso didžioji dalis Vilniaus piliavietėje esančių pastatų.36 Neišspręsta aktuali LNM pastatų Trijų kryžių bei
Gedimino kalnų papėdėse ištisinės jungties, kompleksiškumo bei galimos sąveikos su istorine vieta, dabar
vadinama Kalnų parku, problema.
Nacionalinių muziejų Vilniaus piliavietėje situacija atspindi būdingą muziejinio Lietuvos nacionalinio
tapatumo reprezentavimo keblumą – racionalaus ir
efektyvaus decentralizuoto nacionalinio tapatumo reprezentavimo koordinavimo stoką. Reikia viltis, kad
šiuos nesklandumus pavyks išspręsti įgyvendinant
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2010 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarime Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės numatytus tikslus,
reformuojant dabartinį Lietuvos paveldo ir muziejų
institucijų valdymą.

Šiuolaikinis nacionalinių muziejų poreikis
Lietuvos Respublikos Seimui 2012 m. paskelbus
Muziejų metais buvo sudaryta valstybinė programa, kurios devizas – „1812–2012-ieji: dviejų šimtmečių muziejų kelias. Nuo Dionizo Poškos Baublių iki šiuolaikinio
Lietuvos jūrų muziejaus“.37 Tai atspindi nacionalinio tapatumo muziejinio reprezentavimo Lietuvoje sampratą,
apimančią diskursą nuo etnokultūrinio fundamentalizmo tradicijos iki globalių pasaulio paveldo koncepcijų.
Tikėtina, kad, vadovaujantis Kultūros ministerijos misija ir strategija 38, Lietuvos muziejų politikos formuotojai
– minėtos ministerijos Informacinės visuomenės plėtros
skyrius (2001 m.), Muziejų taryba (MT, 2003 m.) bei
visuomeninės profesinės organizacijos – ICOM Lietuvos nacionalinis komitetas (1994 m.), Lietuvos muziejų asociacija (1995 m.), Lietuvos savivaldybių muziejų bendrija (1998 m.), – efektyviau spręs nacionalinio
tapatumo muziejinimo, nacionalinių muziejų poreikio
iššūkius. Nors MT, atliekanti „eksperto ir konsultanto
funkcijas, sprendžiant muziejų politikos formavimo ir
įgyvendinimo klausimus“39 jų dar nėra sureikšminusi.
O dabartinis nacionalinių muziejų steigimas, skirtingai
negu platus VDM koncepcijos, struktūros, formos aptarimas, yra siauro rato muziejininkų bei jų rėmėjų iniciatyvos reikalas. Galima kontraversiškai vertinti 2011 m.
Kultūros ministerijos neteikimą Vyriausybei LLBM
kaip pretendento nacionalinio muziejaus statusui gauti.
Matyt, trukdė neaukšti šio muziejaus veiklos įvertinimai
(pagal 2008 m. Muziejų veiklos vertinimo nuostatus,
skirti tik 124 balai iš galimų 24640) bei minėtos institucijos audito rasti vadybos nesklandumai. Tačiau LLBM
priklauso lankomiausių Lietuvos muziejų dešimtukui.
Kai kurie asmenys, dominuojanti viešoji nuomonė šį
muziejų vertina kaip ypač svarbų lietuvių savasties, nacionalinio tapatumo reprezentuotoją. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis 2010 m. teigė, kad LLBM yra vertas nacionalinio
Tėviškės muziejaus pavadinimo ir statuso.41 Tokio pavadinimo pasiūlymą galbūt paskatino prisiminimai apie
prieš pirmąją sovietų okupaciją bandytą įkurti Tėviškės
muziejų bei plėtota tėviškės kulto tradicija, formuota tautinės ideologijos bei tarpukarių Lietuvos filosofų
Stasio Šalkauskio, Antano Maceinos svarstymų apie
lemiamą gimtosios aplinkos reikšmę žmogaus, tautos
prigimčiai. LLBM misija – „išryškinti lietuvių tautinio
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identiteto ypatumus ir išskirtinumus, ugdyti visuomenę
tautinės kultūros tradicijų tęstinumui“.42 Čia visa Lietuva – skelbiama internete, apibūdinant LLBM, vieną
didžiausių skansenų Europoje.43 LLBM atvejis, atspindintis šiuolaikinę Lietuvos nacionalinių muziejų pavadinimo ir statuso ne/suteikimo situaciją, verčia svarstyti,
kad būtina organizuoti nacionalinių muziejų poreikių
mokslinius vertinimus bei sociologinius viešosios nuomonės tyrimus, gal pasirėmus UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašo nuostatomis sudaryti pretendentų
tapti nacionaliniais muziejais sąrašus. Šiuo metu du muziejai nori gauti nacionalinio muziejaus statusą: LLBM
ir Lietuvos jūrų muziejus (JM). Matyt, panašius norus
gali reikšti dar penki: TIM, VKKR, Vytauto Didžiojo
karo muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus,
Tado Ivanausko zoologijos muziejus (TIZM). Tai muziejai, kurie įrašyti į Pasaulio paveldo objektų sąrašą (ar
pretenduoja būti į jį įrašyti) bei besidomintys savitais ir
globaliais gamtos reiškiniais, taip pat susiję su itin svarbiais tautos mentalumo, istorijos atvejais, kurie gali būti
vertinami kaip valstybinės svarbos objektai ir verti nacionalinių muziejų statuso. VKKR, 2004 m. patekęs į
Pasaulio paveldo objektų sąrašą, yra „išskirtinis archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas, reprezentuojantis Lietuvos proistorę ir ankstyvąjį Lietuvos valstybės
formavimosi periodą“.44 TIM, esantis Trakų istorinio
nacionalinio parko (1991 m. įkurtas 8,2 tūkst. ha plote)
teritorijoje, pretenduoja su šiuo parku patekti į Pasaulio
paveldo objektų sąrašą. TIM, VKKR kartu su LNM bei
NMLDKVR yra pagrindiniai muziejiniai Lietuvos valstybingumo reprezentuotojai. Jie yra istorinėse vietose ir
plačiau ar siauriau pristato su šiomis vietomis susijusią
Lietuvos istoriją. Vytauto Didžiojo karo ir Maironio lietuvių literatūros muziejai, reprezentuojantys svarbius
nacionalinio tapatumo reiškinius (kovas dėl nepriklausomybės, lietuvių raštiją, literatūrą), gali tapti galimo
istorinių nacionalinių muziejų tandemo dalimi.
Nacionalinio gamtos muziejaus Lietuvoje atsiradimą
skatina supratimas, kad krašto gamta yra nacionalinis ir
pasaulinis gamtos ir kultūros paveldo turtas. Pretendentai du: JM Klaipėdoje ir TIZM Kaune. JM – Lietuvos
jūrų laivybos istorijos ir Baltijos jūros bei kitų vandenynų gyvūnijos muziejus su akvariumu – atstovauja populiarėjančiam pasaulyje ekomuziejaus moduliui. Jo veikla įvertinta 212 balų iš galimų 246. Jis yra lankomiausias Lietuvos muziejus. TIZM tęsia pirmtako – Kauno
Zoologijos (Gamtos) muziejaus Vytauto Didžiojo universitete, įsteigto žymaus mokslininko Tado Ivanausko
– tradicijas, jo veikla būdinga nacionaliniam muziejui
kaip mokslo įstaigai.

Optimizuoti nacionalinių muziejų Lietuvoje kiekį ar tenkintis esamu, ar jį mažinti, turėti tik istorijos,
meno, ar ir nacionalinius etninės kultūros, gamtos muziejus – visuomenės ir valdžios valios reikalas. Galima atsižvelgti į kitų šalių patirtį, kurią lėmė jų paveldo
ištekliai bei požiūris į galimą panaudą. Lenkijoje, be
dviejų panašaus pobūdžio nacionalinių meno, kultūros
istorijos muziejų Varšuvoje, Krokuvoje, yra dar septyni įvairaus pobūdžio nacionaliniai muziejai kituose
miestuose45. Apsisprendimui, kiek ir kokių norima ir
pajėgiama turėti nacionalinių muziejų Lietuvoje, turi
įtakos ir efektyvus muziejų lankymas, kuris yra tradicinis parametras nustatyti muziejų poreikį visuomenei,
bei išlaikymo kaina. 2010 m. keturių esamų ir septynių galimų nacionalinių muziejų lankymas (jų ir kitų
92 muziejų rodiklių palyginimas: 1472149/ 2727437)
ir išlaikymas (iš biudžeto ir iš kitur gautų, užsidirbtų
lėšų santykis: 56618666/78209912 bei jo palyginimas
su kitų 92 muziejų lėšomis: 56618666/ 40505844 ir
78209912/ 56735625)46 liudija, kad valstybei šie muziejai nėra našta, pastebimas didesnis jų poreikis.

Išvados
XX–XXI a. lietuvių tautinio/tautos → Lietuvos nacionalinio muziejaus sampratų Lietuvoje trajektoriją
lėmė politiniai, socialiniai visuomenių pokyčiai, pasaulio integracijos, globalumo poveikis.
Lietuvoje, kaip kitose šalyse, nacionalinio tapatumo
požymių atranka ir reprezentavimas, muziejų pripažinimas nacionaliniais yra tradicijos ir susitarimo dalykas. Lietuvoje ir pasaulyje yra panašios nacionalinio
muziejaus esmės bei misijos suvokimo tendencijos:
nuo istorinio kelio, savasties, pasiekimų apoteozės iki
pozityvistinio nacionalinio identiteto reprezentavimo,
toleruojant ir kitų tapatumų, pasaulinės reikšmės vertybes. Šiuolaikinis pagrindinis Lietuvos nacionalinių
muziejų siekis yra nacionalinio tapatumo reprezentavimo diskursai: savastis pasauliui, nacionalinė bei pasaulinė svarba ir plėtra.
Šiuolaikinės Lietuvos nacionalinių muziejų situacijos problemos: valstybinės svarbos nacionalinio tapatumo muziejinimo reliatyvumas, nacionalinių muziejų
poreikio svarstymų, misijų koreliacijų koordinavimo
stoka, apsiribojimas dviem istorijos bei dviem dailės nacionaliniais muziejais valstybės sostinėje (iš jų trys Vilniuje bei vienas buvusioje laikinojoje sostinėje 1918–
1939 m. Kaune) nurodo, kad Lietuvos muziejų politikos
strategiją reprezentuoti valstybinės svarbos nacionalinį
Lietuvos tapatumą vertėtų efektyvinti.
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National Identity and the Situation
of National Museums.
The Challenges of Museum Policy
Nastazija KERŠYTĖ
Keywords: national identity, national museum, museum policy
The development of National museums in Lithuania
proves the rule that national museums are institutions which
represent a free nation and an independent state’s national
identity. The Lithuanian nation in the 19th c. → the State of
Lithuania in 1918–1940 and from 1990 → the national museums → 1936, 1997, 2002, 2009. Vytautas the Great Museum
(1936) in Kaunas was the first and only national museum until the soviet occupation of Lithuania (1940). After Lithuania
regained its independence, three state museums in 1997 obtained the status of National museum: M. K. Čiurlionis National Art Museum in Kaunas and in Vilnius – the National
Museum of Lithuania and the Lithuanian Museum of Art. The
National Art Gallery as a department of The Lithuanian Museum of Art was established in Vilnius in 2002. In 2009 National
Museum of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania was
established. Only history and art museums are national museums in Lithuania: in Vilnius – the capital city, and Kaunas
– the former capital (1918–1938) of the Republic of Lithuania.
The political, ideological, social changes in Lithuania
and influence of global integration, globalization determined
discourse of these concepts in the 20th–21st c.: Lithuanian
national / National → National museum of Lithuania. The
tendencies of conception of the national museum essence
and mission in Lithuania are similar to what is common in
the world: from the historical road, self-identity, the apotheosis of achievements to the positivistic representation of the
national identity and tolerance of other identities and treasures of global significance. A monolithic Lithuanian national
/ Nation’s museum was formed in the Republic of Lithuania
in 1918–1940. The conception of national museum balancing between Lithuanian identities and tolerating other identities and global values significant to Lithuania, appear after Lithuania regained independence in 1990. The reach of
contemporary national museums in Lithuania is to develop
the discourses of the national identities’ representation: selfidentity to the world, national and global importance.
The situation of contemporary national museums in
Lithuania has some basic challenges requiring solutions: a lack
of need of national museums in the public interest; the conceptions of national identity, national importance and the status of
national museum is relative; there is a correlation between the
conception of national museum and national identity.
This challenge indicates that the strategy of Lithuania
museums’ policy (to represent Lithuania’s national identity of
state importance) is not administered efficiently enough. We
expect that the formation of the strategy of Lithuania’s heritage, provided in the Guidelines of Changes of Lithuanian
Culture Policy (2010), will assist in actualizing and rationally
solving the needs and problems of national museums.
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Ar buvo Lietuvoje mirusiųjų žibintai?
Žemaitijos mediniai paminklai su
žvakėmis ir žvakidėmis
Jolanta ZABULYTĖ
Straipsnio objektas: Žemaitijos XIX a. mediniai
stogastulpiai ir koplytstulpiai su medinėmis žvakėmis
ir žvakidėmis. Tikslas: aptarti šių motyvų galimą ryšį
su mirusiųjų žibintais. Metodai: lyginamasis, istorinis, analizės. Išvados: antkapiniuose paminkluose
esančios mirusiesiems skirtos žvakės, kaip ir paminklų struktūros bruožai (stulpai su nišomis, žibinto tipo
paminklai), rodo, kad Žemaitijos mediniai paminklai
galėjo būti kitose šalyse (Prancūzijoje, Vokietijoje,
Austrijoje, Lenkijoje, Japonijoje) žinomų mirusiųjų
žibintų saviti vietiniai atitikmenys.
Prasminiai žodžiai: mirusiųjų žibintai, stogastulpiai, koplytstulpiai, žvakės, žvakidės, Žemaitija
Tyrinėjant XIX a.–XX a pr. Lietuvos medinius religinius paminklus, tenka susidurti su daug nenagrinėtų klausimų. Vienas jų – medinių žvakių ir žvakidžių
motyvai XIX a. Žemaitijos stogastulpiuose ir koplytstulpiuose su atviromis koplytėlėmis. Tiesa, tokių
paminklų užfiksuota vos keletas: daugiausia jų būta
Šiaulių, pavieniai Raseinių ir Kretingos apskrityse. Iš
jų stogastulpiai: vienas sodybos kieme Kretingos apskrityje (1 a pav.), du Šiaulių apskrities kapinėse (1 b–d
pav.), taip pat koplytstulpiai su atviromis koplytėlėmis
Šiaulių apskrityje prie kelio ir kapinėse (2 a, b pav.),
prie upelio Raseinių apskrityje (2 c. pav.). Sąlygiškai
stilizuotas žvakes galima įžvelgti Raseinių kapinių ir
Dubysos pakrantėje (1836 m.) buvusiuose to paties
tipo koplytstulpiuose – jų papėdžių apačiose pavaizduotos nedidelės atšakos gali būti ir savita augalo
pumpurų imitacija.
Dvi nedidelės medinės žvakės arba žvakes laikantys du angeliukai gana dažnai sutinkami Aukštaitijos
– Utenos, Rokiškio, Panevėžio, Zarasų kraštų medinių
kryžių koplytėlėse-altorėliuose (3 pav.).1 Juose aiškiai
matoma tiesioginė bažnyčių altorių atributikos įtaka,
skirtinga ir jų vieta paminklo sandaroje – Aukštaitijos
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kryžių žvakės yra tik smulkiojo dekoro dalis, o
Žemaitijos paminkluose motyvai skiriasi forma, dydžiu
ir skaičiumi (4, rečiau 6), yra saviti paminklo sandaros
papildiniai. Kita vertus, paminklų žvakidės rodo, kad
jose galėjo būti dedamos ir tikros žvakės, tačiau, turint
tik ikonografinę medžiagą, šio fakto patikrinti neįmanoma. Dauguma tokių paminklų stovėjo kapinėse, todėl galima spėti, kad esminė medinių žvakių paskirtis
susijusi su mirusiųjų paminėjimu.
Straipsnyje keliami pirminiai klausimai: ar galima
šiuos paminklus sieti su Europoje žinomais mirusiųjų
žibintais? Jei taip, tai ar jie – tik išorinių įtakų rezultatas (pavyzdžiui, tik dekoratyvinis bažnyčių altorių žvakes atkartojantis elementas), ar gal ankstesnės vietinės
tradicijos tąsa?

Mirusiųjų žibintai Europoje
Ankstyviausi mirusiesiems skirti žibintai Europoje
– vadinamieji Prancūzijos laterne des morts. Tai aukšti
keturkampiai arba apvalūs akmens bokštai su viena ar
keliomis ertmėmis viršuje, durimis ir altoriumi apačioje bei šachta lempai pakelti (4 pav.). Mirusiųjų žibintai
buvo statomi kapinėse, kaimuose, abatijų ribose ir prie
svarbių maldininkams kelių.2 Daugiausia jų išliko bažnyčių šventorių kapinėse ir XIII a. bažnyčių fasaduose.
Mirusiųjų žibintai pradėti tyrinėti XIX a. viduryje,
tačiau apie juos iki šiol žinoma labai mažai. Remiantis
romaninės architektūros bruožais ir vieninteliu 1150 m.
rašytiniu šaltiniu – Kliuni benediktinų vienuolyno abato Pjero Garbingojo (Pierre le Vénérable) paminėjimu,
manoma, kad tokie statiniai bažnyčių šventorių kapinėse
atsirado XII a. Jų kilmės ir paplitimo priežastys nėra aiškios, todėl egzistuoja kelios versijos. Viena jų mirusiųjų
žibintų kilmę sieja būtent su Kliuni vienuolynu ir abato
Odilono (994–1049) architektūrinės simbolikos teorija
bei eschatologijos plėtote.3 Tačiau Burgundijoje (Rytų
Prancūzija) – Kliuni vienuolyno krašte šie paminklai
nėra paplitę, daugiausia mirusiųjų žibintų esama centri-
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1 a. Stogastulpis kieme. Kretingos
apskritis (LLMMA I, il. 48).

1 b, c. Stogastulpis Šiaulių kapinėse (fragmentas), kito paminklo detalė,
A. Jaroševičiaus 1921 m. piešinys (NČDM, Lta 975).

nėje ir vakarinėje Prancūzijoje, teritorijoje, atitinkančioje X a. Akvitanijos hercogystės ribas. Čia Bažnyčia jau
nuo X a. kontroliavo laidojimą kapinėse, įvedė kapinių
šventinimo ritualus (visuotinai ši tradicija Prancūzijoje
įsigalėjo XII a.–XIII a. pr.). Kita vertus, mirusiųjų žibintų kilmę sieti su konkrečių bažnyčių ar vienuolynų
įtaka vargu ar galima, nes šie paminklai paplitę kaip tik
nuolatinių sukilimų prieš bažnyčią vietose, todėl linkstama manyti, kad Prancūzijos bokštų statyba – tai romaninio laikotarpio mada, susijusi su tuometiniais kapinių
papročiais ir šviesos simbolikos samprata.4 XI a. pabaigos–XII a. pradžios Prancūzijos literatūra liudija, kad
šventorių kapinės buvo suvokiamos kaip ypatinga vieta
– tai liūdesį ir mirusiųjų pasaulio grėsmes gaubianti erdvė, riba tarp žemiškojo ir mirusiųjų pasaulių, kasdienio
gyvenimo ir liturginio laiko sankirta, skaistyklos durys.
Tai gyviesiems pavojinga erdvė. Plito pasakojimai apie
naktį – velnio ir demonų karaliavimo metu – čia pasirodančius ne visada taikius mirusiųjų pulkus ar pavienius
vaiduoklius. Vienintelis gėrio šaltinis kapinėse – Dievo
buvimą reiškianti šviesa, nubaidanti demonus ir sauganti nuo tykančių pavojų. Kiekvieną naktį uždegami
kapinių bokštų žibintai galėjo būti prilyginami Velykų
žvakei, kuri eschatologijoje simbolizuoja budrumą, viltį
ir gyvųjų bei mirusių tikinčiųjų sielų apsaugą. Manoma,
kad analogišką prasmę galėjo turėti ir prie maldininkams
svarbių kelių pastatyti žibintai.5

1 d. Stogastulpis Šaukėnų kapinėse. Šiaulių
apskritis (BRENSZTEJN, M. Krzyźe i
kapliczki źmudzkie: Materiały do sztuki
ludowej na Litwie. Kraków, 1906,
lent. XXIX, Nr. 49).

Esama ir nuomonės, kad Prancūzijos mirusiųjų žibintai yra
Galijos ir Airijos keltų tradicijos
tąsa. Kai kurių tyrinėtojų nuomone, mirusiųjų žibintų paplitimas
Akvitanijoje gali būti susijęs su
šioje teritorijoje populiariais keltų
menhyrais, turinčiais viršuje skyles
(vadinamieji ogaminiai akmenys), kurie, manoma, buvo
skirti Saulės kultui (ertmėse degama ugnis?) ir savo apeiginę reikšmę Prancūzijoje buvo išlaikę dar krikščioniškais laikais. Tiesa, kartu nurodoma, kad teritorinis sutapimas gali būti atsitiktinis, nes mirusiųjų žibintai buvo
statomi ir Italijoje, Anglijoje, Ispanijoje, tik šiose šalyse
dauguma jų neišliko. Kita hipotezė mirusiųjų žibintų paplitimą Akvitanijoje sieja su ikikrikščioniškos Galijos
keltų kapinių erdvės šventumu, o aukštuosius bokštus –
su Airijos apvaliųjų bokštų tradicija.6
Tačiau Airijos bokštai tyrinėtojams – dar didesnė
mįslė: Prancūzijos paminklų paskirtį atskleidžia bent
jau pats jų pavadinimas ir juos mininti romaninė literatūra, o štai Airijos bokštų nežinoma nei kilmė, nei
paskirtis. Šie 35 m aukščio akmeniniai bokštai stovi
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2 a. Koplytstulpis prie kelio. Vaiguvos apylinkės,
Šiaulių apskritis (LLMMA I, il. 458).

2 b. Koplytstulpis Šaukėnų
kapinėse, Šiaulių apskritis
(BRENSZTEJN, M. Min.
veik., lent. XXIX, Nr. 48).

kapinėse prie ankstyvųjų Airijos bažnyčių (5 pav.), tačiau jokiuose
rašytiniuose šaltiniuose neminimi. Remiantis tuo, kad iš daugelio
bažnyčių liko tik griuvėsiai, o bokštai tebestovi, manoma, kad jie
yra ankstesni ir buvo svarbesni už pačias bažnyčias (esą bažnyčios
statytos prie jau buvusių bokštų, pastarieji buvo nuolat prižiūrimi,
restauruojami, o šalia pastatytos bažnyčios apleistos). Jų statybos
technika analogiška romėniškajai, nors Airija niekuomet nebuvo
Romos imperijos sudėtyje, statymo laikas, manoma, siekia IV a.,
o gal ir ankstesnius laikus – žinoma tik, kad V a. viduryje jie jau
buvo paplitę, nes 448 m. žemės drebėjimo metu sugriuvo 75 bokštai.7 Daugeliui tyrinėtojų tai yra lemiami argumentai Airijos bokštus sieti su Bažnyčios prisitaikytu ikikrikščioniškos keltų kultūros
palikimu ir taip kartu paaiškinti paminėjimų nebuvimą to meto bei
vėlesniuose rašytiniuose šaltiniuose.
Bokštų paskirties klausimas irgi pagimdė ne vieną hipotezę: spėjama, kad tai atsiskyrėlių vienuolių prieglobstis ir meditacijų vietos;
relikvijų ar kitų religinių vertybių bei maisto atsargų saugyklos; varpinės; priešgaisriniai bokštai; astronominės stebyklos; gynybiniai
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2 c. Koplytstulpis prie upelio Zakeliškių kaime.
Šiluvos vlsč., Raseinių apskr.. (NČDM,
neg. 8613, V. Miškinio nuotrauka, 1939 m.)
3. Medinis kryžius. Antalieptė, Zarasų apskritis
(KL, p. 523).
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Dr. Petrie nuomone, Airijos bokštai yra krikščioniškos ir bažnytinės kilmės, turintys tris paskirtis: tai ir
varpinės, ir relikvijų bei religinių vertybių (pavyzdžiui,
rankraščių) saugyklos, ir dvasininkų apsauga nuo užpuolikų (pavyzdžiui, vikingų).9 Sieti su žibintais ar
švyturiais Airijos bokštus keblu, nes nėra žinoma, ar
senųjų bokštų viršuje buvo langai (dabar orientuoti į
4 pasaulio šalis), nors viduje esantys mediniai laiptai
rodo, kad bokštai tikrai turėjo kažkokią šiandien nebežinomą paskirtį.
Grįžtant į Prancūziją, tenka pažymėti, kad šioje šalyje
būta ir nedidelių mirusiųjų žibintų, kurių ištakos, manoma, siekia IX a.10 Deja, daugiau duomenų apie juos nepavyko aptikti. Tačiau, žinant, kad didžiuosius bokštus
statė vienuolynų bei tikinčiųjų bendruomenės ir didikai,
galima spėti, kad kamerinių formų žibintai galėjo būti
statomi pavienių asmenų ar dvasininkų lėšomis.
XIII a. mirusiųjų žibintų statymo tradicija Pran
cūzijoje išblėso, nors kai kur jie dar buvo statomi ir
XIV a. Manoma, kad benediktinų ir jų atšakos – cistersų vienuolių dėka XIV a. jie paplito kitose Vakarų
Europos šalyse. Daugiausia tokių paminklų aptinkama Austrijos federacijos žemėse, mažiau Vokietijoje.
Mirusiųjų žibintų paplitimas Europoje XIV a. siejamas
su mirusiųjų kulto populiarumu, kurį „prikėlė“ laik
metis – tai kryžiaus karų, gausių religinių procesijų ir
5. Bokštas, Airija: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:
Turlough_round_tower.jpg>;

4. Mirusiųjų žibintas, XIII a. Prancūzija: <http://fr.wikipedia.org/
wiki/Fichier:Ch%C3%A2teau-Larcher_%28lanterne_
des_morts%29.jpg>;

bokštai; vaisingumą simbolizuojantys milžiniški falai;
ugnies kulto, analogiško senovės finikiečių bei skitų,
įrengimai; netgi kosmoso energiją sugeriančios antenos
ir pan. Istoriko H. O‘Breino nuomone, jie susiję su keltų
dievais ir skirti Saulės bei Mėnulio kultams, nes legendinis mūšis tarp Filborgų ir dievų (vadinamosios Danos
tautos, Tuatha de Danann) vyko būtent „bokštų lauke“.
Ikikriščioniškosios kilmės argumentacijai pasitelkiami ir
geležies amžiaus bokštai Škotijoje broch, siekiantys iki
13 m aukščio, kurių paskirtis irgi miglota.8
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„namelio“ su 1, 2 ir 3 nišomis
forma, kurių struktūra primena
koplytstulpius (ant neaukšto pagrindo stulpas ir koplytėlė su 1
arba 2–4 angomis, 6 b, c pav.).15
Šiuo laiku atsirado ir kitas mirusiųjų žibintų variantas – nedideli sieniniai žibintai bažnyčių
fasaduose, kapinių tvorų sienose ir „kaulinyčiose“.16
Nors iki XIX a. kai kuriose Austrijos vietovėse (pvz.,
Tirolyje) išliko ir tradicinė senųjų šviesos stulpų forma bei
funkcija (vienas paminklas kapinėse), XVII a. atsirado naujas
variantas – vietoj lempų nišose
dedami šventi paveikslai, reljefai ir religinė skulptūra, kitais
atvejais buvusias angas pakeitė tapytos ir reljefinės plokštumos. Pasak F. Hulos, šių
paminklų kilmę iš mirusiųjų
6 c: XV a. mirusiųjų žibintas bažnyčios
šventoriaus kapinėse. Aukštutinė
Austrija: <http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Niederwaldkirchen_-_
Totenleuchte.jpg>.

6 a. Mirusiųjų žibintas, XIII a pab.–XIV a..
Korintija, Austrija: <http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Totenleuchte_Keutschach_02.jpg>.

6 b. Šviesos kolona prie bažnyčios, XVI a.
Aukštutinė Austrija: <http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Haslach_-_Kirche_Totenleuchte.jpg>.

piligrimystės epocha, kai buvo ieškoma ne tik glaudaus ryšio su Dievu, bet ir
su mirusiųjų sielomis.11 Nors keletas paminklų Austrijoje ir Vokietijoje išliko iš
XIII a. pab.–XIV a. pr.,12 dauguma senųjų mirusiųjų žibintų (arba šviesos stulpų, Lichtsäulen) priklauso XV–XVI amžiams. XVII a., blėstant mirusiųjų kulto
svarbai, jų funkcijos išsiplėtė: apsaugai nuo blogio jėgų ir epidemijų13 jie statyti ne tik kapinėse, bet ir pakelėse, ypač kryžkelėse, kurios tikėtos esant ypač
blogio jėgų mėgstama vieta, taip pat nelaimingų mirčių, žmogžudysčių, viešų
bausmių vietose, tiesiog kaimo prieigose. Spėjama, kad palaipsniui tokie žibintai
virto ir individualių kapų paminklais. Ši pakelių ir kapų žibintų statymo tradicija
Austrijoje bei Vokietijoje išliko iki XIX a. pabaigos. Viduramžių Prancūzijoje
kapinių žibintai buvo uždegami kasnakt, o štai šiose šalyse juos įžiebdavo tik
mirusiųjų minėjimo bei kitomis šventinėmis dienomis.14
Formų raidos atžvilgiu Austrijos ir Vokietijos paminklams būdinga tai, kad
XIV a. statytieji yra panašūs į Prancūzijos bokštus, tik mažesni (2,5–3 m aukščio, bokšto viršuje 1 arba 4 angos: 6 a pav.), o XV–XVI a. plito stulpo ir šviesos
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tėlėmis buvo žibinama šviesa.19 Krokuvoje mirusiųjų
žibintai dažnai buvo statomi prie epideminių ligoninių,
buvusių šalia bažnyčių, – antai vienas seniausių, gotikos epochos (XIV a.) mirusiųjų žibintas anksčiau stovėjo Krokuvoje prie raupsuotiesiems skirtos šv. Valentino
ligoninės,20 o XVI–XVIII a. priskiriamas21 ir iki šiol
žibinto paskirtį atliekantis paminklas Krokuvoje, šiandien vadinamas Šv. Gertrūdos koplytėle, anksčiau buvo
prie šv. Sebastijono bažnyčios ir venerinių ligų ligoninės
(7 pav.).22 Kiti mirusiųjų žibintai Krokuvos apylinkėse
stovėjo prie svarbių kelių į benediktinų ir cistersų vienuolynus23 bei kapinėse: pavyzdžiui, XVII a. datuojamas vadinamasis Denbnickio stulpas (Słup Dębnicki)
ilgą laiką buvo laikytas kryžkelės koplytėle ir tik 2008
m. archeologinių kasinėjimų metu buvo nustatyta, kad
šalia jo būta palaidojimų, spėjama, maro kapų (8 pav.);24
arba štai Kielco šv. Vojceko bažnyčios šventoriaus kapinėse prie buvusios medinės varpinės 1732 m. pastatytas mirusiųjų žibintas, kuriame šiandien patalpintas
Rūpintojėlis.25 Įdomu tai, kad XX a. mirusiųjų žibintai
8. „Denbnickio stulpas“, XVIII a. Krokuva: <http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Kapliczka_w_Ludwinowie.jpg?uselang=de>.

7. Šv. Gertrūdos koplytėlė, XVI–XVIII a. Krokuva: <http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:St_Gertrude_wayside_shrine,_Planty_
Garden,_sw._Gertrudy_street,_Old_Town,_Krakow,_Poland.jpg>.

žibintų liudija išlikęs viršutinės paminklo dalies vadinimas „žibintu“ ir paprotys tam tikromis dienomis juose
uždegti žvakę.17 Pažymėtina, kad šviesos bokštų kaita į
akmeninius ir medinius koplytstulpius su religiniais atvaizdais XVII a. gali būti susijusi su kontrreformacija,
t.y. su jėzuitų propaguojamu šventųjų kultu.
Mirusiųjų žibintų būta ir pietvakarių Lenkijoje –
mūrinių paminklų daugiausia išliko Krokuvoje, pora
Sandomieže (Sandomierz, Mažosios Lenkijos vaivadija), keli žinomi Silezijoje (iki 1919 m. ši teritorija priklausė Vokietijai), vienas paminklas išliko ir Centrinėje
Lenkijoje – Kelcuose (Kielce, Švento Kryžiaus vaivadija), jų esama ir stačiatikių kapinėse Palenkės vaivadijoje.
Kaip pažymi V. Luščkevičius (Łuszczkiewich), Lenkijoje
mirusiųjų žibintai plito XVI–XVII a.18 Iš dalies tai patvirtina ir T. Severynas (Seweryn): remdamasis 1647 m.
rašytiniu šaltiniu jis nurodo, kad religinių švenčių metu
kai kuriuose Lenkijos akmeniniuose stulpuose su koply-
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Formos požiūriu Lenkijos mirusiųjų žibintams priskiriamus mūrinius paminklus galima skirstyti į šiuos tipus: vientiso tūrio stačiakampius, daugiakampius ir laiptuotus bokštinius paminklus su 2–4 nišomis (pavyzdžiui, Krokuvos XIV
a. parko koplytėlės, Sandomiežo paminklai, „Denbnickio
stulpas“ bei kt.), stačiakampes kolonas su viršuje mažesne
iš keturių pusių atvira koplytėle (Krokuvos šv. Sebastijono,
ar šv. Gertrūdos, Ploskių kapinių paminklai ir kt.), koplytstulpius su viena niša fasade (Silezija, Liubnovo kapinės) bei
koplytstulpius su iš keturių pusių atvira koplytėle (Kelcų
paminklas).
Kai kurių Vokietijos ir Lenkijos tyrinėtojų nuomone, be
mūrinių paminklų, nuo XVII a. vidurio buvo statomi ir mediniai stulpai su 1 arba 3 nišomis, kuriose talpinti religiniai atvaizdai, statytos medinės skulptūros – seniausias, 1650 m. šio
tipo koplytstulpis Lenkijoje užfiksuotas pakelėje Grabonoge
(Poznanės vaivadija).28 Tokios monolitinės koplytėlės, statytos kapinėse bei pakelėse, atliko tą patį mirusiųjų bei gyvųjų apsaugos vaidmenį. Šiame kontekste verta prisiminti
A. Mažiulio ir J. Griniaus mintis, kad Lietuvos koplytstulpių
kilmė gali sietis su Vokietijos ir Lenkijos paminklais. Turint
omeny XVII–XVIII a. buvusią lenkų dvasininkijos įtaką ir
jėzuitų populiarinamą šventųjų kultą, realu, kad stulpai su
„nameliais“ bei skulptūromis juose (kaip ir koplytėlės ant žemės) Lietuvoje galėjo paplisti būtent šiuo laikotarpiu.
9 a. Vilkijos kapinių koplytėlė, Kauno r. (JANKEVIČIENĖ, A.,
KUODIENĖ, M. Lietuvos mūrinės koplytėlės: architektūra
ir skulptūra. Vilnius, 2004, 42 pav.).
9 b. Vilkijos kapinių koplytėlė (JANKEVIČIENĖ, A.,
KUODIENĖ, M. Min, veik., 48 pav.);

buvo statomi Lenkijos stačiatikių kapinėse Palenkės
vaivadijoje: paminklas su mūriniu stačiakampiu
postamentu ir metaline atvira koplytėle bei lietu kryžiumi virš jos 1942 m. pastatytas Plioskių (Ploski)
kaimo kapinėse.26
Spėjama, kad mirusiųjų žibintai Lenkijoje, tiksliau,
anksčiau Vokietijai priklausiusioje Silezijoje, buvo
statomi ir ant atskirų žmonių kapų: B. Čechovičiaus
(Czechowicz) nuomone, Liubnovo (Lubnowo) kapinėse esančios dvi neaukštos akmeninės 1540–1550
m. koplytėlės, skirtos broliams Debitšams, galėjusios
būti antkapiniai mirusiųjų žibintai.27
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Žemaitijos paminklai su žvakėmis
Europos mirusiųjų žibintų tradicijos platintojai benediktinų vienuoliai Lietuvoje Vytauto Didžiojo buvo įkurdinti Senuosiuose Trakuose apie 1405 m. ir čia gyveno
iki 1845 m.29 Benediktinai į Trakus atvyko iš Tyneco
(prie Krokuvos) abatijos,30 o, V. Luškevičiaus teigimu,
prie kelio į šią abatiją Krokuvoje stovėjo mirusiųjų žibintas.31 Tikėtina, kad vienuoliai galėjo šią tradiciją atsinešti ir į Lietuvą, tačiau jų statyti mūriniai mažosios architektūros statiniai archyviniuose šaltiniuose neminimi.
Trakų šv. Jono Nepomuko koplytstulpis (1622 m.) taip
pat nesusijęs su benediktinų veikla, o veikiausiai statytas
dominikonų, Trakuose įsikūrusių 1590 m.32 1648–1844
m. Pivašiūnuose veikė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į
dangų bažnyčia ir Senųjų Trakų benediktinų rezidencija,
tačiau ir šiuo atveju apie mirusiųjų žibintus archyviniuose dokumentuose neužsimenama.33 1642–1891 m. veikė
moterų benediktinių vienuolynas Žemaitijoje, Kražiuose,
bet ir archyviniai dokumentai prarasti, ir į mirusiųjų žibintus panašių statinių nėra išlikę.34 Kita vertus, XVII a.
Žemaitijoje veikusių benediktinių įtaka išvis abejotina,
nes jos veikė tuo laikotarpiu, kai Europoje mirusiųjų žibintai jau virto koplytstulpiais, nors, kaip minėta, būta ir
išimčių (Austrijos, Lenkijos XVIII–XIX a. paminklai).
Cistersai LDK didikų buvo kviečiami kontrreformacijos
metu, jų vienuolynų būta už šiuolaikinės Lietuvos ribų,
dabartinės Baltarusijos teritorijoje, ir jų veikla išsamiau
Lietuvoje netyrinėta.35
Vis dėlto, turint omeny tai, kad Lenkijoje mirusiųjų
žibintų būta, verta atidžiau pažvelgti į Lietuvos mūrines koplytėles ir medinius koplytstulpius. Mūrinių
koplytėlių architektūrą nagrinėjusios A. Jankevičienės
nuomone, jų statybos pradžia nėra žinoma, – seniausios išlikusios bokštinės koplytėlės išmūrytos XVIII a.,
nors jų galėjo būti ir XVII a. Lietuvą šio tipo paminklai
galėjo pasiekti jau susiformavę, nes daugumos mūrinių bokštinių koplytėlių formos panašios į Lenkijos,
o mūriniams koplytstulpiams artimi paminklai sutinkami Vokietijoje ir Austrijoje.36 Galima pridurti, kad
kai kurios Lietuvos bokštinės ir laiptuoto tūrio mūrinės
koplytėlės turi tam tikrų formos analogijų su aptartais
Lenkijos mirusiųjų žibintais: antai bokštinės Mitkaičių
(Telšių r.) koplytėlės struktūra primena gotikinį XIV a.
Krokuvos mirusiųjų žibintą, o Svėdasų (Anykščių r.)
XVIII a. apsaugai nuo maro pastatyta laiptuota kapinių koplytėlė – Krokuvos „Denbnickio stulpą“. Atskiro
dėmesio vertos Vilkijos (Kauno r.) kapinių koplytėlės
– tai du vientiso tūrio žemi mūriniai statiniai su nedi-

10. Medinis koplytstulpis, Kapitanščyznos k., Palenkės vaivadija:
<http://www.siemianowka.pl/?kapitanszczyzna,33>.

delėmis 4 nišomis viršuje (9 a pav.). Vieno jų ypač įdomi arkų forma: plačios pusapvalės nišos, vertikaliais
stulpais padalytos į dvi nedideles dalis, kuriose jei ir
būtų patalpinta skulptūra, ji būtų sunkiai matoma (nebent stulpai nišose išmūryti vėliau) (9 b pav.). Kadangi
tai kapinių paminklai, kyla klausimas: ar negalėjo šios
ertmės būti skirtos žvakėms ar kitam panašiam šviesos
šaltiniui? Šiuo atžvilgiu įdomi Viekšnių (Mažeikių r.)
kapinių koplytėlė: ar jos žemas, kiek platesnis pagrindo
cokolis negalėjo būti laiptu link nedidelės, bet gilios nišos?37 Panašių pavyzdžių esama ir daugiau, tačiau kol
neatlikti išsamūs šių paminklų tyrimai, sunku nustatyti
tikrąją nišų paskirtį. Kad visai neseniai prie pakelių ir
kapų koplytėlių bei koplyčių dar buvo dedami žibintai,
liudija I. Končiaus rinkinio nuotraukos.38 Ar šis paprotys – ne mirusiųjų žibintų tradicijos liekana?
Kalbant apie Žemaitijos medinių paminklų galimas
sąsajas su mirusiųjų žibintais, svarbu tai, kad žvakių
ir žvakidžių motyvai sutinkami būtent žibinto formos
„nameliuose“,39 o lenkų tyrinėtojas K. Bučkovskis
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(Buzckowski) spėja, kad Lenkijos atviros koplytėlės ant
stulpo yra viduramžių mirusiųjų žibintų vietinis variantas.40 Gal žibintus primenanti Lietuvos medinių paminklų forma irgi gali būti susijusi su tikrais žibintais?
Atvirų koplytėlių ant stulpo kilmė dvejopa: viena
vertus, ji susijusi su nuo ankstyvosios krikščionybės
laikų statytomis šventųjų skulptūromis ant kolonų (tradicija perimta iš antikos)41 – medinėms skulptūroms
pristačius stogelį su atramomis, paminklo viršus įgavo atviro „namelio“ formą; antra vertus, ji siejasi su
minėtais viduramžių mirusiųjų žibintais, o „namelių“
struktūra atitinka apšvietimui naudotų žibintų formą.
Lietuvos apšvietimo priemonių istorija mažai tyrinėta,
tačiau žinoma, kad ankstyviausi Vilniaus žibintai, buvę
krantinėje prie Žemutinės pilies sienų, minimi 1602
m. dokumentuose.42 Įtakos galėję turėti bažnyčių procesiniai žibintai anksčiausiai paminėti 1586 m. jėzuitų
Dievo kūno šventės Vilniuje aprašymuose,43 tačiau jų
paplitimo laikas Lietuvos periferijos bažnyčiose nėra
žinomas: XVIII a. bažnyčių dokumentuose jie neminimi (galbūt naudotos žvakės, deglai), atsirasti jie galėję
tik XIX a. vidury, paplisti – XIX a. antrojoje pusėje.
Daugiausia XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios
procesinių žibintų išliko Žemaitijoje, tačiau jų būta ir
kitų vietovių bažnyčiose.44 Kadangi žibinto formos
medinių stogastulpių būta ir XIX a. pirmojoje pusėje,45
procesinių žibintų įtaka irgi abejotina – veikiau tai tik
formos sutapimas.
Žemaitijos medinių paminklų žvakes sieti su bažnyčių altorių žvakėmis ir procesinių altorėlių medinėmis žvakėmis vėlgi keblu, nes, kaip pažymi F. Hula,
jų reikšmė yra kita: altorių žvakės simbolizuoja Dievo
šviesą ir tikėjimą, o mirusiųjų žibintų šviesa, be šios
reikšmės, turi ir kitą – mirusiųjų ramybės, pavojingose
vietose – ir gyvųjų apsaugos prasmes.46 Tad, formos
požiūriu, Žemaitijos antkapinių paminklų „žvakės“
vaizduoja tikras žvakes, tačiau simbolinė jų prasmė
nėra ta pati kaip altoriaus žvakių. Pakelėse ir prie upių
buvusiuose paminkluose žvakių motyvai irgi gali būti
siejami su mirusiaisiais (skenduoliais, kelyje mirusiaisiais ar žuvusiaisiais, savižudžiais), ką patvirtina
paminkluose talpinamos šventųjų skulptūros ir vietos
žmonių pasakojimai.
Praktiniu požiūriu mediniai stulpai su nišomis,
skirtingai nei akmeniniai, nėra tinkami ugniai talpinti,
nebent į erdvią nišą būtų statomos saugesnės aliejinės
(sėmenų, kanapių aliejaus) arba lajinės lempos. Ieškant
atsakymo į šį klausimą, tenka nukreipti žvilgsnį į apšvietimo priemonių istoriją.
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Žinoma, kad iki XIX a. antrosios pusės Europoje ir
Lietuvoje miestų apšvietimui buvo naudojamas kanapių aliejus (maždaug nuo 1870 m. jį pakeitė žibalas),
o ankstyviausi Vilniaus žibintai, buvę krantinėje prie
Žemutinės pilies sienų, minimi 1602 m. dokumentuose.47 Bažnyčios naudojami procesiniai žibintai anksčiausiai paminėti 1586 m. jėzuitų Dievo kūno šventės
Vilniuje aprašymuose, tačiau kada jie paplito periferijos bažnyčiose, nėra žinoma.48 Valstiečių buityje naudotų apšvietimo priemonių tyrimai taip pat negausūs
– vienoje išsamiausių studijų apie Žiobiškio (Rokiškio
r.) apylinkėse naudotus šviestuvus nurodoma, kad nors
žibalinės lempos Lietuvoje atsirado 1870 m., kaimo
buityje net iki XX a. pirmosios pusės buvo deginamos
balanos, žibalinės lempos be stiklo (vadintos spingsulėmis), įvairūs žibintai, lajinės žvakės, iš daržovių –
burokų, griežčių, ropių, runkelių padaryti šviestuvai.
Seniausi žibintai buvo moliniai, kurių viduje degdavo
balana, taip pat mediniai su dviem arba trimis sienelėmis, anksčiau iš džiovintos kiaulės pūslės, o nuo XIX a.
– stiklo. Į tokius žibintus statydavo lajines žvakes arba
indelius su sėmenų aliejumi, gyvulių taukais, kartais
daržovinius šviestuvus.49 Šie duomenys leidžia spėti,
kad tam tikri žibintai – daržoviniai, moliniai ar mediniai (su kiaulės pūslės „langais“), galėjo būti dedami ir
į kapinių bei pakelių medinius paminklus, nes manoma,
kad iki XIX a. vidurio vaškinės žvakės buvo brangios
ir naudotos tik ypatingomis progomis: Grabnyčiose
pašventinta žvakė buvo deginama žmogui mirštant, rečiau gimstant, per vestuves ir maginiais tikslais (pavyzdžiui, apsaugai nuo perkūno).50 Vaškinės žvakės buvo
branginamos ne dėl vaško trūkumo – daugelis laikė
bites ir vaško nestokojo, net jį parduodavo, bet vaško
naudojimą tik šventoms apeigoms lėmė jo sakralumas
(susijęs su atitinkama tradicine bičių samprata).
Kad šie mediniai paminklai gali būti siejami su mirusiųjų žibintais, iš dalies liudija Palenkės vaivadijos
(Lenkija) kai kurių vietovių mirusiųjų žibintais vadinami (ir, spėjama, tokiais buvę) monolitiniai koplytstulpiai su 1 ir 4 atviromis nišomis. Ši Lenkijos teritorija
etniškai mišri, didesnę dalį gyventojų sudaro baltarusiai, o šio tipo mediniai paminklai priskiriami stačiatikių paveldui. Tai jau minėto Plioskių kaimo (Baltstogės
aps.) prie cerkvės šventoriaus kapinių vartų stovintis
1863 m. medinis paminklas, vadinamas mirusiųjų žibintu,51 Kleinikų (Klejniki) kaime (Hainuvkos aps.)
parke prie cerkvės esantis virš 3 m aukščio medinis
paminklas su įstiklintomis nišomis,52 Kapitanščyznos
kaime (Kapitańszczyzna, Hainuvkos aps.) kryžkelės
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koplytstulpis (10 pav.). Deja, šių paminklų tyrinėjimų nepavyko aptikti, tik Kapitanščyznos koplytstulpis
kiek plačiau aprašytas: J. Šymaniukas (Szymaniuk) nurodo, kad nėra žinoma, kas ir kokia intencija šį paminklą pastatė, išlikę užrašai neįskaitomi, sunku nustatyti
net, kokia kalba jie įrašyti. Pasak vietinių žmonių, seniau jame buvusi skulptūra, ji dingusi karo ar pokario
metu, dingusi ir dar neseniai buvusi stačiatikių ikona. Autorius nurodo, kad paminklo forma ir geležinė
viršūnė nebūdinga stačiatikiams (galima pridurti, kad
ir Baltarusijai), o identiškus katalikiškus su šv. Jono
Nepomuko skulptūromis jis yra matęs Augustavo apskrityje esančiame Barglave (Bargłów Kościelny)53 ir
Lietuvoje. Koplytstulpis stovi prie anksčiau buvusių
svarbių kelių sankryžos ir, Anos Horodenskos nuomone, galėjo būti tokiose vietose įprastas mirusiųjų
žibintas.54 Kitų dviejų paminklų vietos prie cerkvių,
ypač šventoriaus kapinėse, atitinka mirusiųjų žibintų
tradiciją, kapinėse jie statyti ir XX a. (minėtas mūrinis
1942 m. Plioskių k. kapinių paminklas), tačiau neaišku, kodėl, skirtingai nei Lenkijoje, tokio tipo paminklų
pavadinimas „koplytėlės ant stulpo“ šiose vietose keičiamas „mirusiųjų žibintais“. Gal tai susiję su vietine
tradicija? Jei paminklai ir nebeatlieka mirusiųjų žibintų
paskirties, toks pavadinimas gali būti susijęs su ilgalaike žmonių atmintimi. Antai Krokuvos „Denbnickio
stulpas“ ilgą laiką literatūroje buvo įvardijamas koplytėle, nors seni vietiniai žmonės atkakliai jį vadino mirusiųjų žibintu, ir tai vėliau pasitvirtino. Pasak B. Fuchso,
iš kartos į kartą perduodama informacija neretai būna
arčiau tiesos negu oficialioji nuomonė.55
Kadangi Lietuvoje neaptikta su mirusiųjų žibintais susijusios bažnytinės veiklos pėdsakų, gal savitų
Žemaitijos paminklų su žvakėmis ir žvakidėmis kilmė
sietina ne tik su Vokietijos ir Lenkijos mirusiųjų žibintais, bet ir su senąja vietine tradicija – su savitais mirusiesiems skirtais paminklais? Jie būdingi daugeliui
šalių: pavyzdžiui, Kinijoje, Japonijoje iki šių dienų kapinėse ir prie šventyklų statomi koplytstulpius primenantys tradiciniai akmeniniai žibintai, vadinamieji išidoro (Ishidoro), skirti mirusiųjų ir šventųjų atminimui
ir kaip aukos jiems,56 ir pan.
Mintį apie ankstesnius nei krikščioniškieji stulpinius paminklus baltų kraštuose kėlė J. Basanavičius,
J. Balys, P. Galaunė, P. Dundulienė, M. Gimbutienė,
A. Širmulis. Jų nuomone, stulpai su stogeliu, niša arba
„nameliu“ galėjo būti susiję su protėvių kultu, t.y. suvokiami kaip mirusiųjų nameliai, juose galėję būti talpinti ir protėvių skulptūriniai atvaizdai. Šiai hipotezei

patvirtinti faktinių duomenų nėra, tačiau ji sutampa su
kai kurių Lenkijos tyrinėtojų nuomone, kad jėzuitų populiarinamas šventųjų kultas XVII amžiuje atgaivino
stulpų su niša – archajiškiausių Lenkijos koplytstulpių
– koplytėlių ant stulpo ir religinės skulptūros tradicijas.57 Šiai senųjų paminklų pritaikymo argumentacijai
pasitelkiami Sventovito stulpo ir kiti Lenkijos teritorijoje rasti IX–XI a. figūriniai atvaizdai bei XI a. metraštininko Nestoro žinia, kad viatičių, krivičių ir kitų
pagonių papročiu kaimų prieigose prie kelių buvo statomi stulpai su protėvių pelenais, be mirusiųjų atminimo, turėję ir kaimo bendruomenės, derliaus, keliautojų apsaugos paskirtį.58 Nestoro minimu laikotarpiu
krivičių gyvenama teritorija ribojosi su baltų žemėmis,
o kai kurių tyrinėtojų nuomone, krivičiai ir patys priklausė baltams.59 Tad gal tikrai čia turime reikalą su
baltų senaisiais sakraliniais paminklais? Jei visi šie
duomenys pasitvirtintų, galima būtų pagrįsti ir atitinkamą Lietuvos stulpinių paminklų kilmę bei formų raidą.
Vis dėlto ir tokiu atveju liktų neaišku, ar galima šiuos
paminklus sieti būtent su mirusiųjų žibintais, nes apie
juos Nestoras jokių žinių nepateikia.
Verti dėmesio K. Šimonio 1923 metų užrašai, kuriuose nurodoma, jog seni žmonės Aukštaitijoje pasakoję,
esą „seniausieji kryžiai yra tokie […] – keturkampis stulpas-kolona, jo viršus nusklemptas vienodai iš visų keturių pusių smailyn, kas sudaro stogelio pavidalą. Žemiau
nusklembimo iš trijų šonų po langelį, arba iš vieno šono
vienas langelis. Po langučiais žemyn nutašyti kampų aštrumai, arba visa kolona daroma plonai, kas atrodo lyg
ant kolonos koplytėlė arba bokštelis, kuriame išstatytas
rūpintojėlis arba kitoks šventasai. [...] To stulpo-kryžiaus visas aukštumas 1,5 ligi 2,5 metro“.60 1894–1897
m. tokį nuvirtusį „Rūpintojėlio kryžių“ dailininkas pagal
žmonių pasakojimus nupiešė.61 Iki XX a. pradžios panašių paminklų Aukštaitijoje jau beveik neišliko, tačiau
nemažai jų žinoma Žemaitijoje, daugiausia Tauragės,
Raseinių ir Telšių apskrityse,62 o sprendžiant pagal įkastąją stulpo dalį ir palyginant su datuotu panašiu paminklu Lenkijoje, K. Šimonio nupieštasis Raseinių apskrities paminklas gali priklausyti XVIII amžiaus viduriui.63
Tokie paminklai ir Vokietijoje priskiriami seniausiems,
nes, pasak F. Hulos, jiems padaryti nereikėjo didelių
techninių įgūdžių nei priemonių.64 Galima prielaida, kad
monolitiniai paminklai su 3 nišomis palaipsniui išsirutuliojo į „žibinto“ tipo „namelius“, tačiau tam turėjo būti
priežastis. Viena galima – religinė skulptūra. Kita gali
būti susijusi su mirusiesiems skirta šviesa. Šiuo aspektu
verta įdėmiau pažvelgti į rašytinius šaltinius.
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Kaip ir daugelyje kitų šalių, ugnies, žvakių naudojimas religinėse apeigose Lietuvoje žinomas nuo seniausių laikų: prisiminkime mirusiųjų ir jiems skirtų aukų
deginimą, Žemaitijoje išlikusį iki XV a. pradžios, XVI–
XVII a. istoriniuose šaltiniuose dažnai minimą žvakių
bei vaško dirbinių aukojimą bažnyčiose, apibūdinamą
kaip pagonišką paprotį, taip pat trijų, keturių ir daugiau
žvakių naudojimą sužadėtuvių, vestuvių, laidotuvių bei
atminų apeigose ir t.t. (BRMŠ II, 558, 609; III, 359,
681). Jonas Dlugošas „Lenkijos istorijoje“ (XV a. antroji pusė), aprašydamas 1382 m. Kęstučio suėmimą ir
nužudymą, mini dievybę (?) Žibintą (Zibinthae), kurios
garbei „buvo liepta užkurti židinį ir uždegti žibintus“
(BRMŠ I, 571). Motiejaus Stryjkovskio „Lenkijos,
Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikoje“ (1582 m.)
rašoma, kad Gedimino laikais visiems dievams skirtoje
šventykloje Antakalnyje „ketvirtadienio vakarais kunigai žvakę vaškinę visada statydavo ir žibindavo“, o
įvedant krikštą, Jogaila liepė „iškirsti šventuosius miškus, kuriuose žibindavo žvakes“ (BRMŠ II, 558, 563).
Stanislovas Rostovskis „Lietuvos jėzuitų provincijos
istorijoje“ (1768 m.), aprašydamas mirusiųjų paminėjimo apeigas kapinėse, nurodė, kad „ant stalo keturkampiu sudedami šaukštai; tada prie aplink sustatytų žvakių, net ir dieną degančių, tos dienos būrėjas tam tikrais
žodžiais kreipiasi į mirusiuosius“ (BRMŠ IV, 140).65
Panašiai mirusiųjų vėlių maitinimą per metines 1583
m. aprašo ir Jokūbas Lavinskis: „…į kiekvieną valgį
įsmeigdavo šaukštą, uždegdavo žvakę, ir žynys kreipdavosi į vėlę“ (BRMŠ II, 609). Nemažai žinių iš XVII
a. Prūsijos ir Žemaitijos pateikia Motiejus Pretorijus.
Antai, šventinant sodybą ir prašant apsaugos žmonėms,
pastatams ir gyvuliams, Žemėpačiui (Zemepattei) statydavo tris arba keturias degančias žvakes (BRMŠ III,
301); mirus žmogui, iš šiam atvejui papjauto jaučio lajaus buvo pridaroma daug žvakių ir jos buvo deginamos net po palaidojimo, kol visiškai sudegdavo, taip
siekiant padėti mirusiojo sielai (BRMŠ III, 332); nadruvių ir skalvių vestuvių aprašyme randame ir apeiginių lajinių žvakių gamybos subtilybes: „…kai kurie
nusiliedina po tris, keturias, net po daugiau žvakių ir
jas žibina. Dagties vietoj ima varnalėšų stiebų šerdis,
kai kurie tas šerdis apvynioja ir aplieja lajumi – tokios
žvakės daromos būtent šioms apeigoms ir per šias apeigas naudojamos [...], kad jaunavedžiai taip stipriai
laikytųsi kits kito kaip varnalėšos“ (BRMŠ III, 315);
sužadėtuvių apeigų aprašyme minimas vežėjas vežime, laikantis rankoje degantį žiburį (BRMŠ III, 314).
Žvakės buvo naudojamos ir magijos tikslais, ką liudija
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Pretorijaus minimi burtininkai Žvakonys (Szwakones),
kurių ir pats pavadinimas kilęs nuo žodžio žvakė (szwake) (BRMŠ III, 271).
Šie, nors ir negausūs, duomenys liudija, kad vaškinės ir lajinės žvakės bei žibintai sakralinėse ir šeimos
švenčių apeigose buvo naudojami dar iki krikščionybės (apskritai žvakių naudojimas Bažnyčios apeigose
bei jų bažnytinė simbolika atsirado tik X a.). Todėl
galima hipotezė, kad senovės Lietuvoje, Žemaitijoje
ir Prūsijoje, kaip ir kitose Europos šalyse, galėjo būti
ir sakralinei šviesai skirtų specialių įrengimų (Dlugošo
minimi žibintai) ar stovų – stulpų su nišomis (pavyzdžiui, Stryjkovskio minėtoms miškuose degintoms
žvakėms įstatyti), kurie XII–XIII a. galėjo virsti koplytstulpiais – šventųjų skulptūrinių atvaizdų „nameliais“. Pretorijaus pateiktas vestuvėms skirtų lajinių
žvakių gamybos ir simbolikos aprašymas kelia mintį,
kad ir laidotuvėms bei mirusiųjų paminėjimams galėjo
būti gaminamos specialios (ilgai degančios, vėjo gūsiams atsparesnės) žvakės.
Taigi dalis atsakymo į klausimą, kodėl Žemaitijoje
buvo statomi paminklai su žvakėmis bei žvakidėmis,
gali būti susijusi su senąja tradicija, nes nereikia pamiršti, kad Žemaitija ir krikštą priėmė vėliausiai, o katalikų
ir reformatų kovų įkarštyje XVI a. pabaigoje–XVII a.
pradžioje daugelyje vietų atvirai praktikavo senąsias
apeigas, todėl būtent šiame regione galėjo ilgiausiai išlikti ir senosios ugnies sakralumo tradicijos.66 Šiuo aspektu verta dėmesio ir kita paralelė: Jiezno apylinkėse
dar iki XX a. vidurio per Vėlines žvakės buvo deginamos ir melstasi už visus mirusiuosius ne prie individualių kapų, o prie bendro kapinių paminklo – kryžiaus.67
Gal miškų apsuptoje Dzūkijoje tai – visoms kapinėms
bendros mirusiesiems skirtos ugnies (žibinto) tradicijos liekana? Juk būtent Dzūkijoje iki šių dienų išliko
ir paprotys per Vėlines kapinėse kūrenti laužus. Juose,
tiesa, dabar sudeginami ir seni supuvę mediniai kryžiai,
tačiau pati ši laužų kūrenimo kapinėse apeiga gali turėti
ir senas mirusiesiems kūrentos ugnies ištakas. Tai primena ir G. Kadžytės mintys, kad „senovėje Dzūkijoje
žmonės kūrendavo vėlinių laužus. Prie vėlinių laužų
susirinkdavo kelios šeimos kartos, pasimelsdavo, o
paskui tiesiog pabūdavo kartu“.68
Kita vertus, jei tik XIX a. viduryje žvakės kapinėse pakeitė mirusiesiems skirtas maisto aukas, kaip kad
mano J. Kudirka,69 gal Žemaitijos paminklų žvakės ir
žvakidės atspindi tik XIX a. vidurio ir pabaigos laikotarpio „madą“? Tačiau tai paneigia 1836 m. koplytstulpis, stovėjęs Dubysos pakrantėje (Raseinių apskr.),
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kuriame atvaizduotos nedidelės keturios žvakės atramų
apačioje – jų, kaip ir į pakrančių paminklus dedamo Šv.
Jono Nepomuko skulptūros, simbolika yra susijusi su
skenduolių vėlių ramybe ir gyvųjų apsauga. Paminklų
su žvakėmis ir žvakidėmis formos požiūriu galima manyti, kad, pradėjus į paminklus dėti skulptūras, šviesos
šaltiniai „persikėlė“ į išorę, t.y. žvakėms skirtos žvakidės ir šviesą simbolizuojančios medinės žvakės pradėtos komponuoti „namelio“ kampuose. Iš dalies tai patvirtina kai kurių tyrinėtojų su mirusiųjų žibintų tradicija siejamas Vakarų Europoje (Vokietijoje, Austrijoje,
Prancūzijoje) išlikęs paprotys per religines šventes ir
mirusiųjų paminėjimo dienas degti žvakes koplytstulpių nišose prie šventųjų skulptūrų.70 Kita vertus, ir
šiandien pasaulyje kapinėse mirusiųjų minėjimo ir religinių švenčių dienomis degamos žvakės ir žibintai,
o Lietuvoje ne tik degamos tikros žvakės, bet ir prie
šiuolaikinių akmeninių antkapinių stelų tvirtinami bei
dedami žibintai, stelų plokštėse iškalamos žvakės savitai liudija senosios tradicijos gyvybingumą.
Kalbant apie žvakių simboliką, tenka prisiminti,
kad įvairiose kultūrose ugnis, šviesa yra susijusi su dieviškumo, šventumo, tikėjimo, o mirusiųjų kulte – ir su
sielos simbolika, todėl plačiai naudotos religinėse apeigose (antai romėnai degė lempeles ant kapų, religinėse
apeigose naudojo žvakes). Be to, šviesa krikščionybėje
siejama ir su kulminaciniais Jėzaus Kristaus žodžiais:
„Aš esu pasaulio šviesa“; pagal šventą užtarimą, ji turi
šviesti ir mirusiesiems, o dvi žvakės prie altoriaus simbolizuoja Senąjį ir Naująjį Testamentus.71 Kalbėti apie
iki XX a. Lietuvoje išlikusį ugnies ryšį su mirusiaisiais
galima labai plačiai – nuo žvakių naudojimo šarvojimo, laidotuvių, atminų ir Vėlinių apeigose, plukdymo
vandeniu ieškant skenduolio, ugnies apvalomosios ir
apsauginės galios iki dangaus „žiburių“ – žvaigždžių,
simbolizuojančių ir mirusiųjų sielas, ir žvakes, gyvenimo trukmės sąsajas su degančia ugnimi, vėlės pasirodymu klystžvakių pavidalu ir t.t. Kai kurie iš šių elementų
prigijo ir krikščioniškoje tradicijoje, tačiau jų visuma
neabejotinai yra ikikrikščioniškos kilmės. Pabaigai,
kaip pavyzdį, galima prisiminti žinomas maldeles į jauną mėnulį, kuriose prašoma pomirtinės „Perkūno karalystės“,72 o kartu atkreipti dėmesį į Šaukėnų koplytėlės
apačioje išraižytus žaibus (2. b pav.).
Žemaitijos antkapinių medinių paminklų žvakių
simbolika susijusi ir su dieviškąja šviesa, ir su mirusiųjų apsauga bei globa. Tai atitinka XIX a. Aukštaitijos
stogastulpių papėdėse sutinkamų stilizuotų paukštelių
ir angelų simboliką: paukščiai, kaip ir angelai, yra ir

tarpininkai tarp dangaus ir žemės, tarp Dievo ir žmogaus, ir mirusiųjų sielų vedliai bei globėjai.73

Išvados
Aptarus XIX a. medinius Žemaitijos paminklus su
žvakėmis ir žvakidėmis, iškilo daugiau klausimų nei
atsakymų, tačiau aišku, kad žvakes vaizduojantys mediniai drožiniai yra ne tik dekoratyvinės, bet ir simbolinės paskirties (žvakių pakaitalai), o medinės žvakidės
gali reikšti, kad čia buvo deginamos ir tikros žvakės.
Antkapiniuose paminkluose esančios mirusiesiems
skirtos žvakės, kaip ir pati jų struktūra (stulpai su nišomis) rodo, kad šie mediniai paminklai galėjo būti kitose
šalyse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje,
Japonijoje) žinomų mirusiųjų žibintų saviti vietiniai
atitikmenys. Esminis XIX a. medinių lietuvių paminklų skirtumas – žvakių ir žvakidžių motyvų priklausymas paminklo sandarai.
Šių motyvų kilmės klausimas išlieka neaiškus, todėl
galima tik iškelti pirminę hipotezę, kad jie atsirasti galėjo ne tik dėl bažnytinės tradicijos, bet ir dėl ankstesnės
mirusiesiems skirtos sakralinės ugnies tradicijos įtakos.
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Did Lithuania Have Lanterns of the Dead?
Samogitian wooden monuments with
candles and candlesticks
Jolanta ZABULYTĖ
This paper discusses 19th c. Samogitian wooden monuments – roofed columns and shrines with wooden candles
and candlesticks, the issue of their origin and significance in
an international context: the forms and functions of French
medieval lanterns of the dead (laternes des morts) are overviewed, as well as the Irish version of the columns; German,
Austrian and Polish monuments with light sources, the evolution of their forms. Briefly discussed are the possible influences of Benedictine monastery and church processions,
where lanterns are used; ancient written sources mention the
use of candles in Prussian and Samogitian religious and family celebration rituals. It was discovered that the Samogitian
monuments with wooden carvings depicting candles are
not only decorative, but also symbolic candle substitutes,
while wooden candlesticks can testify that the monuments
used real candles as well. The latter features’ and the monument’s structural similarity (columns with niches) shows that
the functions of the wooden monuments could be a distinctive local equivalent of those in France, Germany, Austria,
Poland, Japan, while the major difference between them –
the candles and candlestick motives’ alignment with the architectonics of the monument.
The issue of the origin of this motif remains problematic,
so there is only a primary hypothesis that there may have
been influences not from the ecclesiastical tradition, but
from earlier sacred flames for the dead in the traditions of
Samogitia, alluded to in historical sources; partly too from
other countries’ analogues. It is quite clear that at the end of
the 19th century, Samogitian cemetery monument wooden
candles and real candles in wooden candlesticks expressed
the light of faith and the symbolism of a light for the dead.
Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetas,
Kaunas, Muitinės 4, el. p. jolantoz@gmail.com
Gauta 2012-07-04, įteikta spaudai 2012-10-30
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Lietuvos totorių laidotuvių ir mirusiųjų
minėjimo papročiai (XX a. vidurys – XXI a. pradžia)1
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ, Aušra LUKAUSKAITĖ
Straipsnio objektas – Lietuvos totorių laidotuvių
ir mirusiųjų minėjimo papročiai XX a. vid. – XXI a.
pr. Darbo tikslas – ištirti minėto laikotarpio Lietuvos
totorių laidotuvių papročius ir nustatyti veiksnius,
turėjusius įtakos jų pokyčiams. Metodai: istorinis
lyginamasis, etnografinių duomenų analizė, aprašomasis. Straipsnyje gvildenama lietuvių kultūros įtaka Lietuvos totorių laidotuvių papročiams. Lietuvos
totorių laidotuvių papročiai neatsiejami nuo musulmoniškų tradicijų, tačiau juose galima pastebėti lietuvių laidotuvėms būdingų papročių elementų. Nors
dabartiniais laikais miesto ir kaimo totorių laidotuvės nesiskiria – miestiečiai laidojami musulmoniškose
kaimo kapinėse, tačiau pastebimi kai kurių Lietuvos
etnografinių regionų laidotuvių papročių skirtumai.
Lietuvos totorių laidotuvių apeigos – sudėtingas kultūrinių komponentų derinys, kurio tam tikri aspektai
prieštarauja islamo mokymui. XXI a. pr. totoriai neskuba mirusįjį palaidoti tą pačią dieną, nors to reikalauja islamas. Dažniausiai mirusysis laidojamas antrą arba trečią dieną po mirties. Įtaką šiai tradicijai
atsirasti padarė lietuvių kultūra. Lietuvos totorių kapinės gerokai skiriasi nuo kitų kraštų musulmoniškų
kapinių. Kapinėse gausu paminklų su užrašais, piešiniais bei nuotraukomis, kai kurie kapai aptverti tvorelėmis. Tai vietinės lietuvių kultūros įtaka. Taigi šešis amžius kartu su lietuviais gyvendami tose pačiose
žemėse, Lietuvos totoriai asimiliavosi, akultūravosi,
prarado kai kuriuos musulmoniškos tapatybės bruožus, kita vertus, įgijo unikalių, tik Lietuvos totoriams
būdingų bruožų.

Įvadas
Lietuvos totorių etninė grupė daugelį šimtmečių
buvo veikiama įvairių išorinių bei vidinių procesų –
socialinės ir kultūrinės transformacijos, integracijos,
asimiliacijos, akultūracijos2, kurie formavo, keitė laidotuvių papročių apeigas bei nulėmė jų unikalumą.
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XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvos totorių laidotuvių ir mirusiųjų minėjimo papročiai iki šiol
nebuvo tyrinėti, šiame straipsnyje jie aptariami pirmą
kartą. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti Lietuvos totorių
laidotuvių struktūrą ir apeigas, jų kaitą XX a. viduryje
– XXI a. pradžioje, taip pat bandoma nustatyti vietinės
kultūros įtaką totorių laidotuvių papročiams.
Straipsnis paremtas lauko tyrimais, atliktais 2011
m. Vilniuje ir Kaune pagal etnografinį klausimyną
„Totorių laidotuvių papročiai“. Etnografinė medžiaga
rinkta struktūruoto interviu būdu. Apklausiant gerai
informuotus pateikėjus naudotas išsamusis interviu
metodas. Daugumą pateikėjų sudarė Vilniaus miesto
ir rajono (13), Kauno miesto (5) gyventojai, po vieną
pateikėją gyveno Visagine ir Raižių kaime (Alytaus
r.). Už pagalbą atliekant tyrimą nuoširdžiai dėkojame
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkui
Adui Jakubauskui, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadovui muftijui Romui Jakubauskui,
konsultavusiems ir padėjusiems surasti kelias dešimtis
Lietuvos totorių, taip pat visiems pateikėjams, sutikusiems pasidalyti žiniomis ir laidotuvių fotografijomis.
Tyrime dalyvavo 20 respondentų, gimusių nuo 1928
m. iki 1973 m., pagal lytį – 12 vyrų ir 8 moterys. Pagal
socialinę padėtį daugiau nei pusė apklaustųjų (11) turėjo aukštąjį išsilavinimą, 6 buvo baigę spec. vidurinę,
2 – vidurinę, 1 – pradinę mokyklą. Iš tyrimo paaiškėjo,
kad pusės pateikėjų (10) gimtoji kalba – lietuvių, 5 –
rusų, 4 – lenkų ir 1 – totorių. Pagal religiją absoliučią
daugumą pateikėjų sudarė musulmonai.

Ankstesnių tyrimų apžvalga
Nors iki šiol nebuvo analizuotos XX a. vidurio –
XXI a. pradžios Lietuvos totorių ir lietuvių laidotuvių
papročių sąsajos, tačiau bandymų aptarti ankstesnio
laikotarpio Lietuvos totorių laidotuvių papročius būta.
Žymus Lietuvos totorių istorijos ir papročių tyrinėtojas Stanislovas Kričinskis monografijoje „Lietuvos

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ, Aušra LUKAUSKAITĖ. Lietuvos totorių laidotuvių ir mirusiųjų minėjimo papročiai

totoriai“3 viename iš skyrių detaliai aptarė Lietuvos
totorių XVIII a. – XX a.
pr. laidojimo apeigas bei
mirusiųjų kulto papročius.
Galinos Miškinienės parengtas leidinys „Ivano
Luckevičiaus kitabas –
Lietuvos totorių kultūros
paminklas“4 – šaltinis, kuriame yra duomenų apie senąsias LDK musulmonų apeigas ir tradicijas; aprašomi
ir to meto laidojimo papročiai. Ivano Luckevičiaus kitabas5 yra vienas seniausių
Lietuvos totorių rankraščių, datuojamas XVIII a.
pirmąja puse; jis laikomas
LDK musulmonų enciklopedija. Istorikės Tamaros
Bairašauskaitės darbai6 taip
pat teikia informacijos šia
tema. Viename iš monografijos „Lietuvos totoriai XIX
amžiuje“7 skyrių tyrinėtoja aptarė Lietuvos totorių
konfesiją. Minėta knyga padeda geriau pažinti istorinį
šiuolaikinės Lietuvos totorių religinės bendruomenės
kontekstą. Egdūno Račiaus
straipsnis apie Lietuvos
musulmonų religinę bendruomenę, paskelbtas leidinyje „Religinės bendruomenės“8, taip pat supažindino su musulmonų religijos
istorija, tikėjimo ir kultūros fenomenais, Lietuvos
totorių tikėjimo ypatybėmis. Natalijos Kasatkinos
ir Tado Leončiko tyrimai, susiję su šiuolaikinės
Lietuvos totorių etninės
grupės adaptacija9, pateikė platesnį Lietuvos totorių
sociologinį kontekstą. Kaip mokslo populiarinimo
darbą apie Lietuvos totorių laidotuves reikėtų vertinti Domo Dedino ir Pavelo Rogovičiaus straipsnį

Laidotuvių eisena. Raižių k. (Alytaus r.) totorių bendruomenė.
Malda prie karsto. Raižių k. (Alytaus r.). 2005.

„Totorių ir turkų papročiai“10, kuriame pakartojami S.
Kričinskio monografijoje aprašyti XVIII a. – XX a. pr.
Lietuvos totorių laidotuvių papročiai. Etnologų darbai
apie tradicinius lietuvių laidotuvių papročius, dariusius
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ir dabar tebedarančius įtaką Lietuvos totorių laidotuvių
ritualams, taip pat neprarado svarbos. Lietuvių laidotuvių papročiai etnologų tyrinėti įvairiais aspektais.11
Iš mūsų tyrinėjamo laikotarpio darbų reikėtų išskirti
keletą: Regina Irena Merkienė gilinosi į mirties etikos
problemas12, laidojimo apeigų moralinę dimensiją nagrinėjo Saulius Kasmauskas13, lietuvių katalikų laidotuvių papročių pokyčius XX–XXI a. sandūroje aptarė
Rimutė Garnevičiūtė.14

Laidojimas
Islamas aiškiai nurodo tam tikras taisykles ir elgesio normas, pagal kurias turi būti laidojami mirusieji.
„Namuko“ darymas. Raižių k. (Alytaus r.). 1995.
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Šiomis taisyklėmis Lietuvos totoriai stengiasi vadovautis ir dabar, nors tam tikrų nurodymų nesilaikoma.
Pagal islamą, mirusieji niekuomet nedeginami, bet
visuomet laidojami. Islamas nurodo mirusįjį palaidoti
kuo greičiau – geriausia tą pačią dieną. Tačiau dėl praktinių sumetimų Lietuvos totoriai dažniausiai laidojami
kitą dieną, kartais ir dar vėliau. Taigi vis dažniau atsisakoma islamo tradicijos laidoti tą pačią dieną.
Dabartiniais laikais Lietuvos totorių kaimo ir
miesto laidotuvės beveik nesiskiria. Paprastai miestiečiai totoriai laidojami musulmoniškose kaimo
vietovės kapinėse, kuriose ilsisi jų tėvai ir seneliai,
nors pasitaiko atvejų, kad amžinojo poilsio atgulama
ir bendrose miesto kapinėse. Labiausiai Lietuvos totorių mėgstamos Raižių kaime (Alytaus r.) esančios
kapinės, kur yra įkurti totorių bendruomenės namai su
šarvojimo sale. Mieste gyvenę totoriai po mirties paprastai vežami laidoti į to kaimo kapines, iš kurio jie
yra kilę. Pavyzdžiui, Kauno totoriai dažniausiai laidojami Raižių kapinėse, nes dauguma kauniškių yra
kilę iš Alytaus apylinkių. Vilniškiai totoriai dažniausiai laidojami Keturiasdešimties Totorių, Nemėžio
kaimų arba Vilniaus totorių kapinėse. Alytaus miesto totoriai laidojami Bazorų arba Raižių kaimų totorių kapinėse. Panevėžyje gyvenanti nedidelė totorių
bendruomenė savo mirusiuosius dažniausiai laidoja
mišriose Panevėžio miesto kapinėse arba totorių kapinėse Vilniuje. Klaipėdos totoriai laidojami Raižių
kaimo kapinėse arba mišriose Klaipėdos miesto kapinėse. Švenčionyse yra atskiros totorių kapinės, todėl švenčioniškiai totoriai laidojami jose.15 Pastebėta,
kad miestiečiai totoriai, palyginti su kaimo gyventojais, senosioms laidotuvių tradicijoms teikia mažiau
reikšmės. Tam turi įtakos mišrios santuokos, mažas
gimstamumas, emigracija, abejingas jaunosios kartos
požiūris į senąsias tradicijas.
Atliktas tyrimas atskleidė, kad laidotuvių išlaidos
priklauso nuo gyvenamosios aplinkos bei ekonominių
šeimos sąlygų. Anksčiau laidotuvių išlaidos būdavo
minimalios, todėl žmonės iš anksto šiam tikslui neatsidėdavo didesnės pinigų sumos. Tiesiog žinojo, kad bet
kuriuo atveju juo pasirūpins artimieji ir giminės. Dar
XX a. pradžioje Lietuvoje gyvenančiam totoriui laidotuvėms užtekdavo turėti baltą drobės gabalą ir labai
nedidelę pinigų sumą.
Pasikeitus ekonominėms sąlygoms pasitaiko įvairių
atvejų. Kartais laidotuvėmis, anot pateikėjų, siekiama
„pasirodyti“, todėl žmonės taupo pinigus paskutinėms
gyvenimo išlaidoms padengti. Pamaldūs totoriai tokį
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reiškinį smerkia, tai, anot jų, nėra suderinama su islamo praktika.
Mirus žmogui atliekamos laidotuvių apeigos, kurioms vadovauja imamas (bendruomenės maldos vadovas). Jis kalba maldas bei šventina duobę. Lietuvoje
yra išlikusi unikali tradicija išnešus karstą iš šarvojimo
salės pastatyti jį lauke ant dviejų suoliukų. Pagal vietinę Lietuvos totorių tradiciją imamas prie karsto paklausia visų laidotuvių dalyvių:
– Ar buvo geras musulmonas? Ar buvo geras
žmogus?
Tada visi laidotuvių dalyviai atsako:
– Taip, geras, geras.16
Po šių apeigų laidotuvių procesija iš šarvojimo salės
su karstu priešakyje vyksta į mečetę, ant kurios laiptų pastatomas karstas ir sukalbama paskutinė malda.
Lietuvos totoriai šią maldą vadina dženeza – malda už
mirusįjį. Ji visada kalbama tiktai atsistojus, vyrams sustojus eilėmis. Ją kalbant, skirtingai nei per kitas musulmonų maldas, nėra nusilenkimų. Ši malda prasideda
Takbirais (Takbir – „Dievas yra Didžiausias“), kurie
yra sudedamoji maldos dalis.17 Malda Dievui už mirusį
musulmoną yra „kolektyvinis musulmonų bendruomenės kaip visumos įsipareigojimas (fard kifajah).18
Kalbant dženeza maldą „mirusiojo kūnas yra padedamas priešais imamą, lygiagrečiai susirinkimo sudaromoms eilėms, jo galva turi būti dešinėje nuo imamo
pusėje. Prieš maldą visi maldos dalyviai turi apsiplauti,
nors tai neprivaloma, jei jie atlikę ankstesnį apsiplovimą. Imamas stovi šalia kūno, veidu pasisukęs Mekos
kryptimi, o maldininkai – už jo. Imamas pakelia rankas aukštyn ir meldžia Dievą dėl konkretaus mirusiojo.
Besimeldžiantieji seka imamą ir lygiai kaip jis sudeda
dešines rankas ant kairiųjų, kaip ir kitose maldose. Po
ketvirtojo takbir seka baigiamasis taikos palinkėjimas į
dešinę ir į kairę, kaip ir kitose maldose. [...]
Baigus maldą kūnas laidojamas, veidą nukreipiant
Mekos kryptimi. Laidojant kūną sakomi žodžiai:
„Dievo vardu, pagal Dievo Pranašą, kuriam skirta
Dievo taika ir palaiminimas Sunna“.19
Nors pagal islamo religinę tradiciją mirusysis turi
būti laidojamas kuo kukliau – suvyniojus į baltos drobės gabalą, tačiau Lietuvos totoriai šiuo metu jau yra
stipriai paveikti lietuvių laidotuvių papročių. Tam tikrus lietuviškų papročių elementus perėmę totoriai
juos transformavo. Nors XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje retsykiais mirusių totorių kūnai vis dar buvo vyniojami į drobės gabalą, o kape po jais buvo dedamos
lentos. Dabar Lietuvoje totoriai suvyniojami į drobę,

Senas antkapinis Lietuvos totorių paminklas.
Nuotraukos iš Jono Ridzvinavičiaus asmeninio archyvo.

bet prieš tai dar aprengiami drabužiais. Toks kūnas dedamas į karstą, kurio dangtis nuimamas, o vietoje jo
kape iš lentų suformuojamas tarsi namelis (žr. nuotrauką). Pagal senąsias tradicijas, kurių laikosi tik senieji
totoriai, mirusiajam žemėje statomas ąžuolo lentų „namukas“, kuriame mirusysis, įvyniotas į savaną, ir laidojamas. „Šiais laikais tai daroma labai retai jau vien
dėl praktinių sumetimų.“20 Kitose šalyse gyvenantys
totoriai tokių laidojimo papročių nepraktikuoja.
Dabar karstas į duobę nuleidžiamas rankšluosčiais,
jeigu laidojama be karsto – tuomet rankomis.21 Anot
pateikėjų, mirusysis turi būti laidojamas tokiame gylyje, kad nuo jo nesklistų kvapas ir kad gyvūnai nesugebėtų jo iškasti. Šiuo metu Lietuvoje yra išlikusios dvi
Lietuvos totorių laidojimo tradicijos: 1) mirusių totorių
kūnai guldomi ant dešinio šono taip, kad veidai būtų atsukti į Mekos pusę; 2) mirusieji laidojami ant nugaros,
tik galvą pasukant į Mekos pusę.
Karstas duobėje užberiamas septyniomis saujelėmis žemių. Nors ši tradicija nėra islamiška, tačiau
septynetas islame turi išskirtinę sakralią reikšmę. Jis
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linkių totorių gyvenamuose kaimuose pietūs
valgomi prieš einant į
kapines, anot pateikėjų,
todėl, kad „neišsibėgiotų laidotuvių dalyviai“.
Kita tradicija egzistuoja
Vilniuje ir Vilniaus krašte, kur laidotuvių pietūs
vyksta po laidotuvių.24
Tradicija bendrus pietus
valgyti po laidotuvių gali
būti paveikta vietinės
lietuvių kultūros įtakos.
Taigi gedulingų pietų laikas priklauso nuo vietos
tradicijų ir individualaus
žmonių požiūrio.
Ankstesni tyrinėtojai taip pat yra pastebėję
Totorių malda. Raižių totorių bendruomenės namo atšventinimas. 1992.
tam tikrų skirtumų tarp
Lietuvos totorių etnisiejamas su septyniais dangumis, septyniais kūrimo nių bendruomenių nuostatų. Anot N. Kasatkinos ir T.
laikotarpiais, septyniomis daiktų grupėmis, dieviška Leončiko, „esama skirtumų tarp Visagino totorių ir
jėga.22 Pagal katalikų tradiciją, Lietuvoje įprasta kars- Alytaus (ir iš dalies Vilniaus) respondentų, – pastarieji
tą užberti trimis saujelėmis žemių, kurios turi žmogui daug labiau palaiko asimiliacijos <...> nuostatą“.25
priminti, kad jis esąs iš dulkės kilęs ir į dulkę pavirsiąs.
Per Lietuvos totorių laidotuves iki šiol gaminami
Prie mirusiojo kapo dažniausiai imamas skaito tradiciniai apeiginiai laidotuvių patiekalai, kuriuos
Korano surą Ja Sin.23 Kol duobkasiai užkasa karstą, verta aptarti plačiau. Anot pateikėjų, „anksčiau šių
imamas skaito suras, jam pritaria laidotuvių dalyviai. tradicijų buvo laikomasi labiau, todėl egzistavo keli
Dabar Lietuvoje laidotuvių apeigose dalyvauja visi lai- specifiniai patiekalai – džaimos (svieste kepami sausos
dotuvių dalyviai – vyrai ir moterys. Nors, pagal islamą, tešlos blynai, kurie lankstomi ir dalijami kiekvienam,
geriau, kad moterys nelydėtų mirusiojo į kapus, tačiau dalyvavusiam laidotuvėse), vadinamasis štukamensas
dabartiniais laikais minėto draudimo nebepaisoma.
– didelis troškintos jautienos ar avienos mėsos gabaLietuvos totorių laidotuvių papročių kaitai reikš- las, valgomas su specialiu saldžiu padažu iš pupelių,
mės turi ir Lietuvos Respublikos įstatymai, numatan- medaus ar cukraus ir svogūnų. Užsigeriama džiovintų
tys laidojimo taisykles (pavyzdžiui, laidoti mirusiųjų vaisių kompotu“.26 Pateikėjai minėjo ir sriubą su kukūnus karstuose), prie kurių jie privalo derinti savo kuliais, vadinamosiomis galkomis, balintą ryžių košę
unikalias laidotuvių tradicijas. Taigi šiuolaikiniai su sviestu ir razinomis, medaus gėrimą – sytą.27 Anot
Lietuvos totorių laidojimo papročiai, įgavę netradi- pateikėjų, dabar maistas tapo gerokai įvairesnis, tačiau
cinių islamui formų, yra veikiami vietinių tradicijų, niekuo neišsiskiria. Svarbūs totorių laidotuvių paprokrikščionybės ir gamtinių sąlygų. Šie trys veiksniai čių akcentai – per laidotuves negali būti vartojamas alyra vieni svarbiausių, transformuojantys Lietuvos to- koholis ir valgoma kiauliena.
torių laidotuvių papročius.
S. Kričinskis monografijoje minėjo XX a. pr. per
Laidotuvių pietūs. Nors miesto ir kaimo totorių Lietuvos totorių šermenis patiekiamus tradicinius aplaidotuvės dabar nesiskiria, tačiau pastebimi kai ku- eiginius patiekalus: 1) „lokšiną“ (baltarusių terminas),
rių Lietuvos etnografinių regionų laidotuvių papročių arba sultinį su makaronais ir kukuliais, pagamintais iš
skirtumai. Vienas iš jų – gedulingų pietų valgymo tra- kapotos mėsos su pipirais, svogūnais, druska ir taukais;
dicija. Pavyzdžiui, Raižiuose ir kituose Alytaus apy- 2) jautienos arba avienos kepsnį; 3) pienišką ryžių košę
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su razinomis; 4) kompotą. Kaip tradicinis Lietuvos totorių gėrimas buvo minimas syta, arba vanduo su medumi (be apynių ir alkoholio). Syta patiekiama per įvairias šventes bei šeimynines apeigas, pavyzdžiui, vaikui
suteikiant vardą, sutuoktuvių, laidotuvių metu.28
Mūsų tyrimas atskleidė, kad XX a. viduryje – XXI a.
pradžioje Lietuvos totorių laidotuvėse išliko pagrindiniai apeiginiai totorių patiekalai. Senoji Lietuvos totorių karta dar paruošdavo tradicinių apeiginių patiekalų
– džaimą, štukamensą, išvirdavo pieniškos ryžių košės,
džiovintų vaisių kompoto, tačiau jaunesnioji karta, vis
labiau toldama nuo tradicijų, dabar dažniausiai renkasi
pirktines vaišes.
XX a. vidurio – XXI a. pradžios Lietuvos totorių
laidotuvių papročių analizė atskleidė, kad įtaką jiems
darė ne tik etnokultūriškai giminingos tiurkų tautos,
bet ir kultūrine bei religine prasme skirtingos baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių tautos. Tai liudija laidotuvių
apeigų metu vartojami specialūs apeiginių patiekalų
terminai, kurie yra ne tik arabiškos, bet ir turkiškos,
slaviškos kilmės.
Išmaldos dalijimas. Totorių kultūroje labdara užima itin svarbią vietą. Sadogos (arabiškai sadaka – su-

šelpti, „išmalda“), arba išmaldos dalijimas, yra neatskiriama laidotuvių apeigų dalis. Ivano Luckevičiaus
kitabe gana plačiai aprašoma sadogos dalijimo svarba
ir prasmė: „Kaip pasakė Dievas: <...> Tie, kurie aukoja savo turtus kelyje pas Dievą, jie tolygūs grūdui, iš
kurio išaugs septynios varpos ir kiekvienoje varpoje
bus po šimtą grūdelių. Taip Dievas nori atlyginti aukojusiam, nes Dievas gailestingas. <...> Dievas pasakys:
Darykite gera pakeliui pas Dievą, atiduokite sadaką,
neatidėliokite vėlesniam laikui, savęs nenaikinkite ir
savo širdimi suteikite gėrį. Nes Dievas myli gerus ir
kuklius žmones“.29
Tekste aiškinama, jog svarbiausia ne sadogos materialinė vertė, bet aukotojo dvasinė intencija: „Pranašas
pasakė: Kas neturės ką duoti kaip sadaką, tada tegul
atlieka ką nors gero, linki gėrio, nes gėris yra lygus sadakai. <...> Dievas įsakė jums duoti sadaką. [Tada jis]
jus apsaugos nuo bėdų ir išlaisvins nuo nuodėmių, [tas]
bus Dievo malonėje. Ir jam bus Maloningojo Dievo paruošta vieta rojuje. <...> Dievas pasakė: <...> Iš tiesų
sadaka – tai pareiga duoti iš savo turto. O aš jums rojuje savo malonę parodysiu, nesuskaičiuojamą išganymą
suteiksiu...“30

Totoriai, susirinkę prie Lietuvos kariuomenės eilinio Aleksandro Milkmanavičiaus, žuvusio XX a. trečiajame dešimtmetyje,
kapo Kauno totorių kapinėse, kurios buvo šalia mečetės (tarybiniais metais sunaikintos, dabar ten – Ramybės parko dalis).
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Taigi šiais laikais kapinėse po laidotuvių arba valgant gedulingus pietus kiekvienam laidotuvių dalyviui
dalijama sadoga31 – bandelės (su aguonomis, razinomis, džiovintais obuoliais), halva, kiti kepiniai arba
obuoliai. Halva (arabų k. halva reiškia saldumyną) – iš
medaus, miltų ir sviesto sumaišyta tešla, kuri iškepta supjaustoma gabalais ir dalijama kaip saldumynas.
Halva dalijama kapinėse laidotuvių arba metinių pamaldų už mirusįjį dalyviams. Tik imamo pašventinta
sadoga yra išdalijama visai giminei. Dažniausiai dabar
dalijami saldainiai ir kiti pirktiniai skanėstai, nes namuose sadoga vis rečiau ruošiama. Vis dėlto XXI a.
pradžioje vyresnioji Lietuvos totorių karta dar stengėsi
išlaikyti senąsias tradicijas ir namuose gamino tradicinę sadogą.
Atsilyginimas už dvasinius patarnavimus.
Lietuvos totorių laidotuvėse įprasta atsilyginti už dvasinius patarnavimus. Šiomis dienomis karsto dirbėjui,
duobkasiams, maldininkams atsilyginama pinigais,
nors anksčiau būdavo atsilyginama ir natūra – bulvėmis ar kitomis gėrybėmis.32
Gedulas. Pagal islamą gedulas trunka tris dienas. Šiuo laikotarpiu mirusiojo namus lanko giminės, artimieji ir velionio šeimai pareiškia užuojautą.
Musulmonų tradicijoje nepriimta vaišinti visus laidotuvių dalyvius. Anot pateikėjų, gedulo laikotarpiu užtenka ateiti į velionio namus, užjausti artimuosius ir
paskaityti Koraną.
Pagal islamą, vyrų ir moterų gedima skirtingą laiko tarpą. Islamas nurodo, kad vyras žmonos turi gedėti
tris dienas, o žmona vyro – 4 mėnesius ir 10 dienų.33
Tai susiję ne tiek su lyčių skirtumais, kiek su racionaliu
mąstymu. Jei žmona yra pastojusi, mirus vyrui siekiama išsiaiškinti apie galimą jos nėštumą, tam ir yra skirtas šis laikotarpis.
Vis dėlto dabar kai kurių Lietuvos totorių gedulo
laikas sutampa su lietuvių gedulo tradicija. Anot pateikėjų, gedulas yra labai asmeniškas dalykas – gali
trukti keletą mėnesių, metus. Pagal islamą, gedulas
neturėtų būti ilgas, tačiau Lietuvoje tarp Lietuvos
totorių paisoma vietinių papročių, rengiamasi juodai, gedulo laikotarpis užtrunka nuo pusės metų iki
metų.34 Anot vienos pateikėjos, „musulmonams nebūtini išoriniai gedulo ženklai, bet vis tiek žmonės renkasi tamsių spalvų rūbus“.35 Minėti papročiai liudija
apie asimiliacijos procesą.
Kai kuriuose Lietuvos etnografiniuose regionuose
yra išlikusios vietinės totorių gedulo tradicijos – po
mirties keturiasdešimt dienų deginamos žvakės, prie
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kelio padedama duonos, druskos ir vandens.36 Anot pačių totorių, ši tradicija yra perimta iš vietinių gyventojų
– lietuvių ar slavų, nes islamo pasaulyje ji neegzistuoja.
Apibendrinus laidojimo papročius galima daryti išvadą, kad Lietuvos totorių laidotuvių apeigos yra tiesiogiai susijusios su islamu. Kita vertus, jose pastebima
akivaizdi vietinės kultūros įtaka, asimiliacijos bei akultūracijos tendencijos.

Minėjimai
Lietuvos totoriai puoselėja savitą mirusiųjų minėjimo tradiciją, kuri neaptinkama religiniame islamo
mokyme. Minėtuvės ruošiamos praėjus 40 dienų, taip
pat vieneriems, penkeriems ar dešimčiai metų po velionio mirties. Vietinių totorių „namuose keturiasdešimt dienų po laidotuvių deginama žvakė ir laikoma
duonos riekė su vandeniu“.37 Per minėtuves susirenka
giminės, mirusiajam artimi žmonės, draugai, pakviečiamas bendruomenės maldos vadovas – imamas,
skaitomas Koranas, Jasienius, vaišinamasi. Visa tai
vyksta namų aplinkoje, todėl mečetėje neatliekama
jokių apeigų. Minėtuvių datos islamas nėra reglamentavęs. Tai vietinė Lietuvos totorių tradicija, greičiausiai perimta iš krikščionių. Pagal islamą, pranašas
Mohamedas tikinčiuosius ragino lankyti kapines, kad
jos primintų apie mirtį, tačiau konkretaus kapinių lankymo laiko nenurodė.
Mirties metinės minimos atliekant tam tikrus ritualus – aplankomos kapinės, meldžiamasi, skaitomos
Korano maldos, valgomi pietūs. Minėtuvių pietūs nebūna kasdieniški: gaminami tradiciniai totoriški patiekalai – šimtalapis pyragas, štukamensas, džaimas,
koldūnai. Per paminėjimus, kaip ir per laidotuves, jokiu būdu nevartojami alkoholiniai gėrimai ir kiauliena.
Tiek per minėtuves, tiek per laidotuves apie mirusįjį
stengiamasi kalbėti tik gerai.
Iš pateiktos medžiagos matyti, kad dabartiniais laikais Lietuvos totorių laidotuvės ir mirusiųjų minėjimai
yra musulmoniškų ir krikščioniškų papročių sinkretizmo išraiška. Per minėtuvių pietus išlikę totoriški apeiginiai patiekalai liudija apie totorišką kulinarinį paveldą, išreiškiantį Lietuvos totorių kultūrinę tapatybę.

Kapinės
Kapines Lietuvos totoriai vadina miziar, mizar arba
zirec. Abiejų žodžių kilmė yra arabiška. Vietinių žmonių
labiau vartojamas terminas zirec, kurio „pradinė forma
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„zijaret“ reiškia „aplankymą“, vėliau „vietą“, kurioje
lankomasi, kapines“.38 Dabar Lietuvoje yra išlikusios
totorių kapinės, veikiančios Vilniuje, Keturiasdešimties
Totorių kaime (4 mizarai), Nemėžyje, Bazoruose,
Raižiuose (9 mizarai), Švenčionyse.39
Lietuvos totorių kapinės pasižymi unikalumu –
jose persipynę musulmoniškieji ir krikščioniškieji
elementai. Vis dėlto Lietuvos totorių kapinės skiriasi
nuo krikščioniškųjų lietuvių kapinių. Visų pirma dėl
to, kad musulmonų kapai turi būti ,,išdėstyti tvarkingomis eilėmis, nes, pagal islamo tradiciją, musulmonai turi būti laidojami dešiniu šonu į Meką. Be to,
ant kapo nevalia statyti jokio paminklo, juo labiau su
vaizdiniais. Tinkamas kapo vietos pažymėjimas yra
netašyto akmens uždėjimas galvūgalyje ir mažesnio
– kojūgalyje“.40
Tradiciniai Lietuvos totorių memorialiniai paminklai nuo seno buvo paprasti lauko akmenys. Ant jų paviršiaus arabiškais rašmenimis buvo iškalamos eilutės
iš Korano, o mirusiojo vardas, pavardė, gimimo bei
mirties datos, priklausomai nuo laikotarpio, – lietuviškai, rusiškai, baltarusiškai arba lenkiškai. Beveik ant
kiekvieno antkapio galima aptikti tokį arabišką užrašą
– „La ilaha illallahu Muhammadu rasulullah“ („Nėra
kito verto garbinimo, tik Dievas ir Mohamedas yra Jo
pasiuntinys“). Šis teiginys atspindi totorių tikėjimo
pagrindą. Šiuo metu jis vienintelis vis dar užrašomas

arabiškai, o visa kita ant paminklo esanti informacija
paprastai rašoma lietuvių kalba.
Antkapiai totorių kapinėse visada statomi galvos
pusėje. Anksčiau totorių kapinėse fasadinė paminklo
dalis buvo priešingoje pusėje nei pas krikščionis, tačiau dabar paminklų fasadinė dalis dažniausiai atsukama į kapo pusę. Šią tradiciją totoriai perėmė iš lietuvių ir praktikavo paskutinius 30–40 metų.41 Lietuvos
totorių antkapių apipavidalinimas neretai prieštarauja
tradicinei islamo praktikai. Ant totorių antkapių dabar
galima aptikti ne tik informacijos apie mirusįjį, bet
ir jo nuotraukų bei kitų vaizdinių. Ši tradicija neturi
atitikmenų musulmoniškame pasaulyje. Taigi minėti
reiškiniai liudija asimiliacijos bei adaptacijos procesą, vykstantį šiuolaikiniuose Lietuvos totorių laidotuvių papročiuose.
Pagal islamo tradiciją, kapai nėra dažnai lankomi,
tačiau, veikiami krikščioniškos kultūros, Lietuvos totoriai kapinėse ėmė lankytis įvairiomis progomis. Kai
kurie Lietuvos totorių kapai aptverti tvorelėmis, kurios
taip pat liudija vietinių lietuvių papročių įtaką. „Tai
rodo palaidoto asmens socialinį statusą – kuo turtingesnis mirusysis, tuo jo kapas mažiau islamiškas.“42 Taigi
lokalūs Lietuvos totorių kapinių ir paminklų savitumai
yra nulemti kelių veiksnių – tradicinės gyvensenos
ypatybių, vyraujančios Lietuvoje krikščionių religijos,
geografinių bei gamtos sąlygų.
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Išvados
Lietuvos totorių laidotuvių apeigos – sudėtingas
kultūrinių komponentų derinys, kurio tam tikri aspektai
prieštarauja islamo mokymui. XXI a. pradžioje totoriai
mirusiojo neskuba palaidoti tą pačią dieną, nors to reikalauja islamas. Gyvendami kartu su lietuviais, totoriai
asimiliavosi, akultūravosi, prarado kai kuriuos musulmoniškos tapatybės bruožus, kita vertus, įgijo naujų
krikščioniškos tapatybės bruožų, kurie, susijungę su
ankstesniaisiais, sukūrė naują musulmoniškos-krikščioniškos kultūros tapatybės derinį.
Nors dabar Lietuvos miestų ir kaimų totorių laidotuvės nesiskiria – miestiečiai laidojami kaimiškų vietovių musulmonų kapinėse, tačiau pastebimi kai kurių
etnografinių regionų (Vilniaus krašto ir Alytaus regiono) laidotuvių papročių skirtumai.
XXI a. pradžioje sadogos (išmaldos) dalijimas per
laidotuves išliko svarbia Lietuvos totorių kultūros dalimi. Lietuvos totoriai puoselėja savitą mirusiųjų minėjimo tradiciją, kuri neaptinkama religiniame islamo
mokyme. Minėtuvės ruošiamos praėjus 40-čiai dienų,
taip pat vieneriems, penkeriems ar dešimčiai metų po
mirties. Vietinių totorių namuose keturiasdešimt dienų
po laidotuvių deginama žvakė ir laikoma duonos riekė
su vandeniu.
Lietuvos totorių kapinės gerokai skiriasi nuo kitų
kraštų musulmonų laidojimo vietų. Kapinėse gausu
paminklų su užrašais, piešiniais bei nuotraukomis, kai
kurie kapai aptverti tvorelėmis. Tai vietinės lietuvių
kultūros įtaka, prieštaraujanti islamo mokymui.
Sovietmetis paliko gilų randą Lietuvos totorių dvasinėje kultūroje ir religijoje, minėtuoju laikotarpiu jos
ženkliai nunyko. Tik XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje prasidėjęs Lietuvos tautinis atgimimas ir Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimas negausiai totorių bendruomenei suteikė viltį atgaivinti senąsias laidotuvių
tradicijas. Vis dėlto XXI a. pr. asimiliacijos, adaptacijos, globalizacijos procesai keičia išlikusias totorių
tradicijas.
Totoriai miestiečiai, palyginti su kaimo gyventojais, laidotuvių tradicijoms teikia mažiau reikšmės.
Tam įtakos turi mišrios santuokos, mažas gimstamumas, abejingas jaunimo požiūris į tradicijas, emigracija. Apskritai šiandieninė XXI a. Lietuvos visuomenė
yra sekuliari, o tokia erdvė nėra palanki reikštis ne tik
vyraujančios daugumos, bet ir etninių mažumų religinėms ir dvasinėms vertybėms.
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XX a. vidurio – XXI a. pradžios Lietuvos totorių
laidotuvių papročių analizė atskleidė, kad įtaką jiems
darė ne tik etnokultūriškai giminingos tiurkų tautos, bet
ir kultūrine bei religine prasme skirtingos baltarusių,
rusų, lenkų, lietuvių tautos.
Lietuvos totorių laidotuvės ir mirusiųjų minėjimai
minėtu laikotarpiu yra musulmoniškų ir krikščioniškų
papročių sinkretizmo išraiška. Išlikę laidotuvių ir mirusiųjų minėtuvių apeiginiai patiekalai liudija apie totorišką kulinarinį paveldą, išreiškiantį Lietuvos totorių
kultūrinę tapatybę.
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Lithuanian Tartar Funeral and
Commemoration of the Dead Customs

(middle of the 20th c.-beginning of the 21st c.)
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ,
Aušra LUKAUSKAITĖ
The object of the study is the funeral customs of the Lithuanian Tartars and the changes that took place from the middle of
the 20th century till the beginning of the 21st century. The goal
of the study is to analyze the funeral customs of the Lithuanian
Tartars and determine the factors that influenced the formation
of the aforementioned customs and their changes. The employed
research methods include historical comparative research, analysis of ethnographical data, and the descriptive method. Also,
field research, in the form of interviews, conversations and questionnaire-based survey was used.
The paper analyzes the influence of Islamic religious convictions on Tartar burial customs. The final paper also offers a
review of the influence of Lithuanian culture on the development of the funeral customs of the Lithuanian Tartars as well as
an analysis of the Lithuanian Tartars’ funeral customs and their
structure. Also, a review of the assimilation and adaptation processes in the modern-day Tartars’ funeral customs is presented.
The main source of the study was empirical research carried
out by the author in 2011 across the entire territory of Lithuania.
20 participants of various ages ranging from 38 to 83 years old
were selected as the research subjects. The participants of the
survey included 12 men and 8 women. Muslims constituted the
overall majority of the participating people.
The funeral customs of the Lithuanian Tartars are closely intertwined with the Muslim traditions. However, the Tartars borrowed many elements from local Lithuanian culture which were
later mixed together with the Muslim customs and gained new
forms typical only to the Lithuanian Tartars. The Tartar funeral
rites are woven into a complicated pattern of cultural elements,
several aspects of which are a total contradiction to the practiced
Tartar religion and Islamic teachings.
At the beginning of the 21st century, the Tartars did not rush
to bury the deceased on the same day as is required by Islam.
Most often the deceased would be buried on the second or third
day after death. The emergence of this tradition was mostly
influenced by Lithuanian culture. Also, the Lithuanian Tartar
cemeteries were rather different from Muslim cemeteries in
other countries. The burial places were adorned with engraved
tombstones with pictures and photos, and some of the graves
were protected by fences. This was also the influence of the local
Lithuanian culture which contradicted the Islamic beliefs.
Thus, six centuries of living on the same lands with the
Lithuanians caused the Lithuanian Tartars to experience assimilation, acculturation and lose many features of their unique identity.
The funeral customs of the Lithuanian Tartars underwent certain
transformations during the last fifty years and gained unique
shapes that often contradicted the practiced religion of Islam.
Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas,
el. p. r.raciunaite-pauzuoliene@hmf.vdu.lt, ausra.ltu@gmail.com
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Bloga akis šiuolaikinėje Lietuvoje
Monika BALIKIENĖ
Straipsnio objektas – blogos akies kompleksas šiuolaikinėje Lietuvoje. Tikslas – blogos akies komplekso
šiuolaikinės raiškos sampratos apibrėžimas, blogos
akies tyrinėjimų būklės, tolesnių tyrimų aktualumo bei
perspektyvų analizė. Analitinis aprašomasis metodas.
Straipsnis grindžiamas 2000–2012 metų autorės ir jos
pagalbininkų atliktais lauko tyrimais.Išvados straipsnio pabaigoje.
Prasminiai žodžiai: blogis, bloga akis, blogos akies
kompleksas, nužiūrėjimas, Lietuva.
Įsitikinimas, kad individas (nebūtinai žmogus) geba
žvilgsniu pakenkti kitiems individams ir jų turtui, labai plačiai paplitęs ir stebėtinai patvarus. Mokslinėje
literatūroje blogos akies kompleksu arba tiesiog bloga
akimi vadinama nuosekli, kisti nelinkusi įsitikinimų,
papročių, elgsenų, saugos ir gydymo sistema (Maloney
1976; Dundes 1981). Nors, priešingai ilgai gyvavusiai
nuomonei, blogos akies idėja nėra būdinga visoms ar
net daugumai pasaulio tautų, tačiau vadinamasis blogos akies kompleksas – neatsiejama blogos akies reiškinį pažįstančių kultūrų dalis. Naudodamiesi blogos
akies vaizdiniu žmonės aiškina socialines problemas,
pavydą, sėkmės stoką, nepalankias gyvenimo aplinkybes, kurios ypač vargina žmoniją nežinios, netikrumo
ir sunkmečių laikais.
A. Dundesas blogą akį laiko homogenišku kultūriniu konstruktu, savitu indoeuropietiškojo ir semitiškojo
pasaulėvaizdžio elementu. Jis labai tvarus ir iš esmės
nekintamas. Dėl to blogos akies kompleksą galima laikyti pagrindine schema, kuria vadovaudamiesi žmonės
nepaliaujamai konstruoja vietinį blogos akies modelį.
Mokslininkai labai įvairiai traktavo blogą akį. Jų požiūriai gana skirtingi, interpretacijos neretai prieštaringos. Netgi dėl to, kaip pavadinti tai, ką imtasi tyrinėti, ne
visada sutariama. Dažnai literatūroje tyrinėjamasis reiškinys vadinamas evil eye belief (beliefs), evil eye (belief)
complex. Lietuviškai terminas belief virsta tai tikėjimu,
tai nuomone, tai įsitikinimu.1 Lietuvos folkloristai terminą tikėjimas taip pat aiškina ir vartoja nevienodai
(Ivanauskaitė 2008: 127).
Kai kurie blogą akį nuosekliai tyrinėjantys šiuolaikiniai autoriai linkę vengti ar net visai atsisakyti termino
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tikėjimas Pavyzdžiui, S. Migliore, blogos akies reiškinį pirmąjį tyrinėjimo dešimtmetį (1981–1991) vadinęs
tikėjimu, vėliau tai daryti liovėsi. Apsispręsti privertė
paprasta priežastis: tikėjimas turi netinkamų konotacijų
– klaida, klasta (Migliore 1997: 132). Panašiai apie terminą tikėjimas samprotauja ir daugiau kaip prieš keturis
dešimtmečius pasirodžiusios knygos apie raganavimą
tuometinėje Vakarų Prancūzijoje autorė etnologė J. Favret–Saada. Ji rašo stačiai: sakyti, kad tyrinėji tikėjimus,
tarkim, apie raganas, vadinasi, automatiškai pripažinti,
kad juose visai nėra tiesos: juk tai tik tikėjimai, netikri
dalykai (Favret–Saada 1980: 4).2
Viename iš paskutiniųjų savo darbų pati rašau, kad
blogos akies komplekso nelaikau tikėjimu ar prietaru,
kadangi šiems žodžiams būdingos netikrumo, nerealumo, klaidos konotacijos (Balikienė 2012: 5). Tačiau kai
kurių darbų pavadinimuose dar matyti žodis tikėjimas,
tikėjimai (Navickaitė 2002; Balikienė: 2004; 2012).
Siekdama išvengti nesusipratimo, norėčiau dabar aiškiai
pabrėžti: tyrinėju ne tikėjimą ar tikėjimus apie blogą akį
Lietuvoje, bet blogą akį ir jos raišką Lietuvoje, akcentuodama ne praeities, bet šių dienų Lietuvą.3 Duomenis
renku įvairiose Lietuvos vietose, naudodamasi įprastiniais etnografinių lauko tyrimų metodais. Iš viso interviu būdu apklausiau 319 pateikėjų (268 moteris ir 51
vyrą), o mano talkininkai – 208 pateikėjus (184 moteris ir 24 vyrus). Taigi, vadovaujantis tyrimo programa
iš viso interviu būdu apklausta 527 pateikėjai. Prie šio
skaičiaus dar reikėtų pridėti 493 (242 merginos ir 251
vaikinas) anoniminės apklausos dalyvius.4
Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad, nepaisant urbanizacijos, medicinos laimėjimų ir mokslo pažangos, bloga akis aktyviai dalyvauja šių dienų Lietuvos žmonių
gyvenime, ji nėra vien kaimiškosios tradicinės kultūros
reliktas, būdingas nelabai išsilavinusiems senyviems
žmonėms. Nei aukštasis išsilavinimas, nei prestižinė
profesija netrukdo žmonėms puoselėti blogos akies
idėją, bijoti ir saugotis nužiūrėjimo. Kita vertus, geras
išsilavinimas, prestižinė profesija ir aukštos pareigos
kliudo apie blogą akį viešai kalbėti. Ši pokalbio tema
gana pavojinga, kadangi kompromituoja. Vis dėlto,
daugelio mano pateikėjų įsitikinimu, bloga akis – ne
prietaras, o realus ir baugus reiškinys, kuriame slypi
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didelė, paslaptinga ir pavojinga galia. Jauniems žmonėms nužiūrėjimo įrodymus kaupti padeda šiuolaikinės technologijos, ypač internetiniai tinklapiai.
Nužiūrėjimo auka šių dienų Lietuvoje gali tapti daug
kas, vis dėlto individų atsparumas kenkiamajam akies
poveikiui nevienodas. Nužiūrėjimui mažiausiai atspariais laikomi gražūs, sveiki kūdikiai, maži vaikai, naminių gyvulių ir paukščių jaunikliai, gražiai augančios
gėlės, derlingi vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Nužiūrėjimui
atspariausiais žmonės įvardija dvasiniu požiūriu stiprius
asmenis ir pačius blogaakius bei jų turtą.
Šiuolaikinėje Lietuvoje blogaakiu kenkėju gali būti
palaikytas kiekvienas suaugęs žmogus, bet tipinis nužiūrėtojas – tai senyva, tamsiaakė moteris, kuri bloga
akimi tikintiems asmenims yra artima gyvenamosios
vietos, darbo, giminystės požiūriu. Blogaakis esą turi
savitų charakterio bruožų: smalsumas, landumas, plepumas, pavydumas. Nepriklausomai nuo to, ar blogaakis
nužiūri tyčia, ar netyčia, ar jo būdas geras, ar piktas, nuo
kitų žmonių blogaakis skiriasi didele dvasios jėga.
Blogos akies kompleksas šių dienų Lietuvoje pasireiškia kaip vienalytis, bet kartu ir įvairiaprasmis kultūrinis konstruktas, kurio autoriai – įvairaus amžiaus, profesijos ir išsilavinimo žmonės. Lyties požiūriu, blogos
akies komplekso raiška nevienoda. Blogos akies idėją
labiau išreiškia ir smarkiau pabrėžia moterys. Jos, palyginti su vyrais, ne tik anksčiau sužino apie kenkiamąją
akių galią, bet ir daugiau apie blogą akį išmano.
Šiuolaikinėje Lietuvoje veikia nužiūrėjimo gydymo
ir prevencijos sistema, tad esama ir veiksmingų priemonių nuo blogos akies. Jaunos, ypač iš kaimo kilusios merginos neblogai jose susivokia ir moka praktiškai naudoti.
Jaunimas, perimdamas iš senosios kartos blogos akies
teoriją ir praktiką, blogos akies idėją perpina populiariosios kultūros elementais. Apskritai, nužiūrėjimo grėsmės
neignoruojantys šių dienų Lietuvos žmonės į blogą akį
žvelgia kūrybiškai. Lanksčiai operuodami blogos akies
vaizdiniu, jie aktyviai išreiškia asmenines patirtis, sau ir
kitiems paaiškina tiek asmenines, tiek ir visuomenines
nesėkmes arba nepalankia linkme krypstančias gyvenimo aplinkybes (Balikienė 2006; 2007; 2010).
Taigi, kalbant apie blogą akį kaip apie kultūrinį konstruktą, savitų idėjų, elgesių, praktikų kompleksą, netinka šį reiškinį laikyti merdinčiu reliktu, senovės epochų
išlika. Šitoks apribojamasis / supaprastinamasis požiūris trukdo matyti plačią reiškinio apimtį ir jo sudėtingą
sandarą. Blogos akies raiškos intensyvumas, suprantama, nevienodas. Ne visur bloga akis pasireiškia taip
skvarbiai ir taip atkakliai, kad bet kuris pašalinis iš karto
konstatuotų – bloga akis šioje vietovėje yra labai svarbi kultūrinė tema. A. H. Galto teigimu, šitokios išvados

Kai blogos akys pažiūri, gyvulys nustoja ėsti ir nyksta.
Vaikas kai paboja akių, ima neramumas, juda, plėšos, nerami
pasidaro, irzlus tokis žmogus, sako akių pabijojo. Kaip kadaise
padalkom akis šluostė, reikia nuplauti stalo kampus,
klemkas ir prausti tuo vandeniu.
O. Klimašauskienė g. 1939 m., gyv. Trakų r. U. R. Balkutė 2010.
Ritos Balkutės nuotrauka ir tekstas.

pašalinis stebėtojas nepadarytų, pavyzdžiui, Pantelerijos
(Graikija) saloje. Tačiau ten, autoriaus liudijimu, bloga
akis nėra ,,merdintis“ (dying out) ,,tradicinis tikėjimas“
(a traditional belief); nors neatrodo ji ir nepaliaujamo
kasdienio rūpesčio dalykas, kadangi žmonės blogos
akies temą aptarinėja, stengdamiesi jos per daug nesureikšminti (Galt 1982: 671).
Be abejonės, bloga akis pasaulyje stebėta ir analizuota įvairiais požiūriais. Pavyzdžiui, mūsų supratimu,
itin gausioje ir turbūt pavyzdinėje etnografinėje literatūroje apie Graikiją šis kultūrinis reiškinys atspindėtas
labai skirtingai: ir lokalinių vertybių sistemos kontekste, ir socialinių santykių požiūriu, ir pabrėžiant blogos
akies ryšį su apkalbomis, magija bei raganyste, ir kaip
savita liaudies medicinos sritis, ir, žinoma, kaip senovinis reliktas, gėdingas prietaras, vis dar pasitaikančio
atsilikimo faktas. Deja, pastaroji prieiga, M. Herzfeldo
pastebėjimu, reiškinio tyrimui pasirodė esanti mažiausiai produktyvi. Pasirinkus šią perspektyvą, nedaug ką
pavyksta pamatyti ir suprasti (Herzfeld 1981: 561–562).
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pasyvus liudytojas, nešėjas ir sargas – nešiuolaikis, nieko apie dabartį nežinantis ir žinoti nenorintis. Mano lauko tyrimų duomenys
rodo, kad pateikėjas, nors ir labai senas, dažnai yra aktyvus esamojo laiko dalyvis. Pagaliau, tokia nesupaprastinta, į praeities liekaną
nesuvesta blogos akies samprata įgalina lengviau pamatyti, kokių tikslų siekdami žmonės naudojasi blogos akies vaizdiniu.
Bloga akis – kad ir kam ją žmonės naudotų
– atlieka dar ir struktūrinį vaidmenį, t.y. veikia
kaip tam tikros struktūros sudėtinė dalis. Pažvelgus į blogos akies reiškinį iš šitos perspektyvos, matyti, kad bloga akis – tai, pavyzdžiui,
religinės (simbolinės) sistemos elementas,
tiksliau sakant, vienas iš daugelio elementų,
kurių paskirtis – paaiškinti blogį, padėti žmonėms jį suprasti (Spooner 1976: 284).
Blogos akies tyrimai padeda suprasti kultūroje gyvuojančią blogio sampratą, įžvelgti
blogio raišką, nustatyti blogio įveikos būdus.
Kalbantis su pateikėjais, ne kartą teko girdėti,
Jei arklį nudyvina, būna, an dviej kojų šoka, ausim karpo, trepenasi – ir skaito
jau, kad arklį gałėj kas nudyvyt. Akių pabijojo jau kokio žmogaus. Tada reikia
kaip nuo konkrečių pasakojimų apie nužiūpaimc kelnės iš šėpos, kad jau būtų diedo, ir tada reikia ait in tą arklį, ir reikia
rėjimus, gyvulių ir vaikų apsaugą pateikėjai
su tom kelnėm atvaražint arklį: apšluostyt tris kartus arkliui akis su kelnių
pereina prie abstraktesnių samprotavimų apie
klynu. Nužiūrėjimas čia aršiau kap liga...
R. Balsevičiūtė, g. 1963 m., Prienų r., 2002.
žmoguje glūdintį gėrį/blogį bei jo emanacijas:
,,Čia tik pasakymas, kad akys. Bet iš tiesų
Ritos Balkutės nuotrauka ir tekstas.
iš žmogaus vidaus eina per akis tas kažkoks
A. Dundesas pataria nuolat turėti mintyje, kad bloga toksai spindulys labai blogas. Tiktai čia įvardinti to daakis – tai ne senamadis prietaringas tikėjimas (old–fas- lyko, protu paaiškinti to negali. Sako ,,akys”. Bet iš tiesų
hioned superstitious belief), įdomus vien senienų mė- tai ne akys, bet per akis išeina tas visas toksai blogis”6.
Nors blogos akies samprata skirtingose kultūrose
gėjams. Bloga akis tebėra galingas faktorius, veikiantis indoeuropiečių ir semitų kultūroms.priklausančius labai panaši, vis dėlto yra kultūrinių ir net regioninių
milijonų milijonus žmonių. Iš tikrųjų, Indijoje, arabų variantų (Ansell 2009: 104), glaudžiai su bloga akimi
pasaulyje, aplink Viduržemio jūrą gyvenančiose tautose susijusių vaizdinių (Flores–Meiser 1976; Ibrahim 2004:
– taip pat ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje, kur įsikūrė jų 808–812). Lietuviškojo blogos akies komplekso specipalikuonys, – gausu duomenų, rodančių, kokią stebėti- fikos klausimas, žinoma, yra atviras. Visų pirma dėl to,
nai skvarbią ir tvarią įtaką daro blogos akies kompleksas kad blogos akies konstruktas – tai nepaliaujamos kolektyvinės kūrybos rezultatas. Kita vertus, kol kas dar stin(Dundes 1981: viii–ix).5
Blogos akies, kaip kultūrinio komplekso, o ne kaip ga empirinių duomenų apie kitus su bloga akimi artimai
relikto ar tradicinio tikėjimo, samprata naudinga. Ji ple- susijusius blogio raiškos aspektus. Iliustruosiu tai tik
čia tyrėjo akiratį, padeda greičiau pastebėti, kad blogos vienu pavyzdžiu.
R. Trimakas daro prielaidą, jog bloga akis ir bloga
akies reiškinys – gyva ir niekur prapulti neketinanti šių
ranka
– tai semantiškai giminingi tikėjimai. Tačiau audienų tikrovės visavertė dalis. Ženklią mano empirinių
tyrimų dalį sudaro interviu su jaunais ir išsilavinusiais toriui archyvuose pavyko rasti tik vieną, jo manymu,
žmonėmis. Jų rezultatai visai neduoda pagrindo many- blogai akiai semantiškai giminingą užuominą apie blogą
ti, kad bloga akis netrukus Lietuvoje išnyks (Balikienė ranką. Todėl jis pastebi, jog ,,Neturint daugiau užfiksuo2011; 2012: 105–110). Be to, kompleksinė blogos akies tų išsamesnių paaiškinimų, sudėtinga lyginti su tekstais
reiškinio samprata koreguoja požiūrį į pateikėją. Pavyz- apie ,,blogas akis“, tačiau galime daryti prielaidą, jog
džiui, padeda pastebėti, kad pateikėjas ne vien būtojo tikėjimai yra giminingi“ (Trimakas 2008: 103). Mano
(jau nesamo, praeitin prasmegusio, neaktualaus) laiko manymu, autorius visai neklysta blogą akį siedamas su
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bloga ranka. Žinoma, reikėtų surinkti daugiau empiri- labai gerai dera ir veši daržovės, kurių gražiausi gėnių duomenų apie blogą ranką, atidžiau patyrinėti, kokią lynai. Sako, kad pas tą močiutę ,,žalia ranka“. Pas ją
vietą blogos akies komplekse užima vadinamoji bloga agurkų labai daug būna. Jinai kai sode dirba, tai pas
ar kitaip apibūdinama ranka. Juolab kad J. Vitortas savo ją viskas veši truputėlį kitaip negu pas visus. O jinai
nedideliame, bet labai reikšmingame straipsnyje į vieną truputėlį turi ir to pavydo. Jeigu nužiūri kitų augalus,
gretą sustatė blogas akis ir sunkią ranką.
tai irgi kažkaip va taip yra“.7
Kelis pasakojimus apie blogą (sunkią, sausą) ranką
J. Vitortas rašo, kad tikėjimas sunkia ranka taip pat
visuotinis. Net viduriniojo sluoksnio bajorija įsitikinusi, 2012 m. išgirdau Švenčionių rajono Kaltanėnų miestekad sunkios rankos savininkas atpažįstamas iš to, kad lyje. Įdomu tai, kad apie ranką pateikėjų visai nesiteijam viskas gyvenime sunkiai sekasi: derliai, palyginti ravau. Viena, paklausta apie tai, ar kenkia blogos akys
su kaimynų, visados blogesni; karvės mažiau pieningos; augalams, atsakė šitaip:
,,Augalams tai ne. Pakenkia vot jei žmogus turi blovištos ne tokios dėslios; avys ir kiaulės dažnai stimpa ir
t.t. Iš tokio ūkininko įsigyti naminiai gyvūnai taip pat gą ranką ir jam duosi tų augalų. Arba jei jis pavogs.
mažai naudingi – jie arba nestiprūs, arba nepieningi, Jei pavogs augalą pasisodinti, tai jei to žmogaus bloga
arba netrukus dvesia, o jeigu nenudvesia, tai skursta. Šią ranka, tai tas augalas išnyksta. Jei pavogs žmogus, kuri
negandą žmonės aiškina aukštesniųjų jėgų patvarkymu, turi blogą ranką? Taip“9.
Taigi į gėlyną ar daržą įsisukęs vagišius neša žalą
bet tik ne Dievo valia. Kai kurie sunkios rankos reiškinyje įžvelgia piktosios dvasios darbą. Iš sunkios rankos šeimininkui. Tačiau žala bus žymiai didesnė, jei ilgasavininko nieko neįsigyjama arba bent jau vengiama pirštis turės blogą ranką.
Kito pateikėjo paklausiau apie blogos akies atsiradiįsigyti. Sunkią ranką turinčiam žmogui nebus leista ką
nors kito labui padaryti ar suteikti paslaugą, nes pastan- mo priežastis. Išgirdau paaiškinimus, akivaizdžiai blogą
gos vis tiek nueis niekais; net jo dovanos dažniausiai ne- akį siejančius su bloga ranka:
,,Nu čia jau, sako, prigimtis. Mama sakydavo, kad
atneša naudos apdovanotajam.
Visai kitokiomis savybėmis pasižymi lengvą ran- būna žmogus su tokia sausa ranka, arba sunkia ranka.
ką turintis žmogus: viskas jam eina kaip iš
pypkės. Lengva ranka garantuoja pageidaujamus padarinius. Jeigu lengvarankis, pvz.,
pakirps kam nors plaukus, tai jie netrukus
vešliai ataugs. Iš lengvą ranką turinčio žmogaus mielai kiekvienas pirks, net permokėdamas, kadangi bet kuris iš jo gautas daiktas ar gyvulys esą atneš neregėtos naudos.
Lengvą ranką žmonės taip pat aiškina viršgamtinių jėgų įsikišimu, tik nėra aišku, kieno tai darbas: piktosios ar gerosios dvasios?
J.Vitortas stebisi, kodėl žmonės net nemėgina blogos akies, sunkios/lengvos rankos
aiškinti racionaliai, kodėl apskritai tokie tikėjimai ligi šiol nenyksta. Įdomiausia, kad
nematyti net mažiausių nykimo pėdsakų.
Šiais žodžiais baigiasi daugiau kaip prieš
šimtą metų parašytas J. Vitorto straipsnis.
(Witort 1898: 520–521).
Mano anketoje nėra klausimų apie sunkią / lengvą ranką, tačiau pasirodo, kad
pateikėjai apie ją prabyla net specialiai neKap mama maitina mažiuką vaiką ir pagalvoja, kad jau nemaitins, ir jei vėl
7
pradeda
maityc, tokio žmogaus akių boja. Nuog akių plauna šlapumu, viščiukų
Iš
vienos
pateikėjos
teko
išgirsti
net
klausti.
kiaušinių lukštais rūko, kerėciažolėm rūko. Kerėciažoles išdžiovina ir an kokios
apie žalią ranką:
blėkutės ar kastuvo uždeda, uždega ir parūko. Reikia rūkyc saulai netekėjus ar
,,O jinai labai žalią ranką turi. O kas ta
nuslaidus ir atsitaiso žmogus ar ten gyvulys. Toj žolė būna cik gegužio mėnesį.
E. Balkienė, g. 1930 m., Varėnos r., 2010.
,,žalia ranka”? Žalią ranką. Jinai vadinaRitos Balkutės nuotrauka ir tekstas.
si ,,žalia ranka“ pas žmones, pas kuriuos
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Vat, pasodina ir niekas neprigyja. Tai ir su akim tas pats.
Tokiom akim jau gimė, jau jų nepakeisi, jau jis tokias
atsinešė. <...> Sausa ranka – tai kad niekas neprigis,
o sunki ranka – tai ir darant sunki ranka ir kartu dar
neprigyja. <...> Sausa ranka – tai jau tikrai čia jau su
augalais susiję, kad jau neprigis <...> O ar sako žmonės ,,bloga ranka“? Nu, sako, šito žmogaus bloga ranka.
Arba jei ką duoda, tai nesiseks. Jau tas duotas daiktas
naudos tau neatneš. Geriau jau neimk: jo bloga ranka.
Aš kartu augau su tokiu vyru. Jo tokia ranka – jis kai
pils, tai jis gali kad ir vandenį pilt, tai tu gali prisigert.
Vot baliuj kaip kad mes susėdam, jam niekad neduodam
pyluot. Nes jo tokia ranka“. Moteris paaiškino, kad blogu minėto žmogaus niekas nelaiko, tačiau nepatiki jam
svarbių užduočių. Pavyzdžiui, gaudydami žuvis niekada
jam neduoda tinklo mesti. Žvejų manymu, tai gali neigiamai paveikti laimikį.9
Taigi verta būtų išsamiau tyrinėti su bloga akimi susijusius lietuviškosios blogio sampratos aspektus. Kai kurie iš jų po truputį ryškėja. Blogos akies ryšys su bloga
minute akivaizdus.10 Bloga akis glaudžiai susijusi ir su
apkalbomis (piktu liežuviu). Tačiau, palyginti su blogos
akies – apkalbų ryšiu, kurį šiuolaikiniame graikiškame
blogos akies komplekse nustatė R. Dionisopoulos-Mass
(1976), lietuviškasis atrodo ne toks ryškus.12
Apskritai, platų, skvarbų ir nepaliaujamą blogos
akies reiškinį naudingiausia būtų tyrinėti plačiame visur esančio ir amžinai aktualaus blogio temų kontekste:
stebėti ir analizuoti, kokiu būdu blogos akies vaizdinyje
atsispindi blogio ir gėrio samprata, koks blogos akies
santykis su nusikaltimu, bausme, smurtu, maištu ir konformizmu, su socialine kontrole ir atsakomybe, teise ir
pareiga, visuomene ir jos morale, teisės ir įsitikinimų
sistema, magija, raganyste, burtais. Kaip žinia, skirtingos visuomenės skirtingai supranta ir aiškina blogį, tad
šitokia tyrinėjimo perspektyva padėtų, viena vertus, geriau atskleisti lietuviškus blogos akies reiškinio ypatumus; kita vertus, tai įgalintų geriau suprasti lietuviškas
reakcijas, susidūrus su neišvengiamu blogiu.
Išvados:
1. Blogos akies kompleksas – tai didelės apimties,
sudėtingos sandaros iš kartos į kartą keliaujanti įsitikinimų, papročių, elgsenų, saugos ir gydymo sistema. Blogos akies neignoruojantiems žmonėms tai kasdienybės
reiškinys, neatsiejama tikrovės ir pasaulėvaizdžio dalis,
o ne merdinti praeities liekana.
2. Nei amžius, nei išsilavinimas, nei profesija tiesioginės įtakos blogos akies kompleksui nedaro. Vis dėlto blogos akies idėją intensyviau pabrėžia moterys. Jos anksčiau
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sužino apie kenkiamąją akių galią ir, palyginti su vyrais,
yra aktyvesnės blogos akies komplekso konstruktorės.
3. Blogos akies kompleksą vertėtų nagrinėti blogio
kontekste. Ši tyrimo perspektyva šiuo metu atrodo palankiausia ir produktyviausia.
Nuorodos:
1. Terminas tikėjimas turbūt visai netinka blogai akiai apibūdinti. Ir gal
ne tik jai vienai. LTV laidoje Įžvalgos (2012.05.13, 19:26) K. Girnius,
apgailestaudamas, kad Lietuvoje dar nėra tinkamo filosofijos žodyno,
atkreipia dėmesį į termino tikėjimas keliamą sumaištį: pavyzdžiui, jo
anglišką atitikmenį belief Lietuvoje vieni vadina tikėjimu, kiti – nuomone,
treti – įsitikinimu (KG). Taigi, tikėjimas – sunkus ir sudėtingas žodis. Jo
turinys neaiškus, ir daugelis autorių vargsta, siekdami jį išgryninti.
2. Žinoma, kalbant apie tai, kaip atskiras žmogus arba amžiaus, profesijos, gyvenamosios vietos ir panašiu pagrindu susidariusi grupė vertina
konkretaus individo gebėjimą akimis paveikti daiktus, žodžio tikėjimas
išvengti nepavyks. Tokiu atveju kratytis žodžio tikėjimas ar net visiškai
jo atsisakyti nėra prasmės – netgi tvirtai žinant, kad tikėjimo intensyvumo
laipsnio nei atskirame žmoguje, nei kolektyve nustatyti neįmanoma –
tikėjimo skaitiklių / matuoklių juk nėra.
3. Žodžiai šių dienų (šiuolaikinė, šiandienė, dabartinė) Lietuva žymi XX
a. pabaigos – XXI a. pradžios laikotarpį.
4. Siekiant patikrinti hipotezę, kad šiuolaikinėje Lietuvoje moterys anksčiau
negu vyrai sužino apie kenkiamąją akių galią ir daugiau apie blogą akį
išmano, atliktas kiekybinis tyrimas. Pagal autorės sudarytą anketą Bloga
akis ir energetinis vampyrizmas anonimiškai apklausti 493 (242 merginos
ir 251 vaikinas) Vilniaus universiteto skirtingų fakultetų studentai.
5. Šį poveikį labai aiškiai teko pajusti pačiam A. Dundesui, kai po vienos
paskaitos apie blogą akį prie jo priėjo vidutinio amžiaus amerikietė,
prieš daugelį metų už išeivio iš Jugoslavijos ištekėjusi ponia. Ji nuoširdžiai dėkojo A. Dundesui už tai, kad paskaita padėjo suprasti labai
seniai ramybės nedavusį dalyką. Moteris paaiškino, kad vyro giminės
– iš Jugoslavijos – visi kaip vienas niekados, nė viena proga neištarė
nė mažiausio pagiriamojo žodžio nei jos pačios, nei vaikų adresu.
Rūpestingai šeimos iškilmėms išpuošiami vaikai užaugo, neišgirdę iš
senelių palankios pastabos apie tai, kaip gražiai jie atrodo. Šis, taip pat
ir kiti panašūs incidentai vertė ponią manyti, kad vyro giminei ji niekaip
negebės įtikti. Tik išklausiusi paskaitą apie blogą akį moteriškė staiga
suprato, kad giminės iš vyro pusės be abejonės priklausė blogos akies
kultūrai, kad gyrimas, jų požiūriu, buvo neleistinas dalykas. Tai, ką ji visą
gyvenimą laikė asmeninio priešiškumo demonstracija, tebuvo kultūrinis
atsargumas, draudžiantis girti žmogų ar daiktą, ypač mažų vaikų grožį
ir išvaizdą. Vaikaičių gyrimas būtų prilygęs blogio šaukimuisi į namus,
siekimui, kad numylėtus vaikaičius užgriūtų liga ar dar baisesnė nelaimė. Šis A. Dundeso pavyzdys rodo, kad žinios apie blogą akį praverčia
visiems tiems, kurie dėl asmeninių aplinkybių privalo bendrauti su blogos
akies bijančiais žmonėmis. Žinios apie blogą akį padeda geriau suprasti
žmones (Dundes 1981:9).
6. 1966 m. Rokiškio r. Pakriaunio k. gimusi pateikėja. 2007 m. Rokiškio
r. Kriaunų mst. užr. M. Balikienė ir A. Piliponytė. – MBR, b. XVI, l. 9.
7. 1982 m. Lazdijuose gimusi, vėliau Utenos r. Kvyklių k. gyvenusi
pateikėja aiškino, kad tokiam, kuris turi blogą ranką, niekas nesiseka.
2005 m. Vilniuje užr. M. Balikienė. – MBR, b. X, l. 65. Panašiai blogą
ranką apibūdino ir Utenos rajono Užpalių mst. bei gretimuose Bajorų ir
Mikėnų kaimuose gyvenančios pateikėjos. 2010 m. Utenos r. Užpalių
mst, Bajorų ir Mikėnų k. užr. M. Balikienė. – MBR, b. XXVI, įrašų
nr. 7, 9 ir 10.
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8. 1982 m. Švenčionėliuose gimusi pateikėja. Nuo 2000 m. gyvena Vilniuje. 2006 m. Švenčionių r. Vidutinės k. užr. M. Balikienė. – MBR,
b. XIII, l. 52.
9. 1933 m. Švenčionių r. Kaltanėnų mst. gimusi pateikėja. 2012 m. Kaltanėnuose užr. M. Balikienė ir V. Navickas. – MBR, b. XXXIII, įrašo nr. 12.
10. 1954 m. Švenčionių r. Kaltanėnų mst. gimusi pateikėja. 2012 m. Kaltanėnuose užr. M. Balikienė ir V. Navickas. – MBR, b. XXXIII, įrašo nr. 11.
11. Apie blogos akies ir blogos minutės ryšį žr.: Dundulienė 1992: 50–54;
Trimakas 2008: 102–103, Balikienė 2009: 1029–1030.
12. Vis dėlto reikėtų blogos akies ir apkalbų santykį išsamiau patyrinėti. Gerą
pradžią šiam darbui davė E. Buržinskienės mėginimas pažvelgti į apkalbas
kaip į svarbią kaimo bendruomenės kultūros dalį (Buržinskienė 2008).
Santrumpos:
KG Lietuva galėjo likti pustaute šalimi. 2012.05.13 K.Girniaus interviu
LTV laidai ,,Įžvalgos”. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kgirnius-lietuva-galejo-likti-pustaute-salimi.d?id=58707303#ixzz23i5WU
wFv. Žiūrėta 2012.06.20.
MBR Monikos Balikienės rinkiniai. Asmeninis autorės archyvas.
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The Evil Eye
in Contemporary Lithuania
Monika BALIKIENĖ
The object of the article – the evil eye complex in contemporary Lithuania. The purpose – definition of the modern
expressions of the evil eye complex, the state of evil eye research, further research relevance and prospective analysis.
This article is based on 2000-2012 field research conducted
by the author and her associates. They suggest that, in spite of
urbanization, medical breakthroughs and scientific advances,
the evil eye actively participates in modern Lithuanian life;
it is not a relic of traditional rural culture, characterized by
poorly-educated elderly people. Neither higher education
nor a prestigious profession prevents people from fostering
the idea of the evil eye, from fearing it, and avoiding the
evil eye. On the other hand, a good education, prestigious
profession and high-level responsibilities prevent speaking
publically about the evil eye. This topic of conversation is
quite dangerous, since it can compromise someone. However, many complainants believe that the evil eye is a real and
scary phenomenon, within which lies a large, mysterious and
dangerous power. Neither age nor education nor profession
directly affect the evil eye complex. However, the idea of the
evil eye is more intensely highlighted by women. They were
previously more aware of the harmful power of the eye and
are more knowledgeable about it. Compared to men, women
are the more active constructors of the evil eye complex. It
would be worthwhile exploring the evil eye complex in the
context of evil. This study’s perspective right now seems
more favourable and productive.
el. p. m.balikiene@gmail.com
Gauta 2012-09-27, įteikta spaudai 2012-10-30

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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Vėlių išlydėjimo ir sutikimo
papročiai Bako kaime Bolivijoje
Margarita GAUBYTĖ
Daugiau nei metus (nuo 2010 m. balandžio
iki 2011 m. gegužės) gyvenau atokiame Bako
(Vacas) kaime, įsikūrusiame 3600 m virš jūros
lygio, Centrinės Bolivijos Kočiabambos (Cochabamba) departamente. Savanoriaudama – dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais Bako
Šv. Barboros parapijoje – visus metus stebėjau
daugybę šeimos, bendruomenės bei kalendorinių papročių ir kartu su vietiniais gyventojais
švenčiau ne vieną jų šventę. Šis mano pasidalijimas – apie tai, kaip kaimo gyvieji išlydi ir sutinka
artimųjų vėles.
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Velionio rūbų plautynės
Vieną pavakarę važiuodama į gretimą kaimą pamačiau pašlaitėje kažko susirinkusių skrybėlėtų čiolitų (vietinių tradiciškai dėvinčių moterų) ir vyrų su
kibiriukais čičos (tradicinis fermentuotas šiek tiek
alkoholio turintis kukurūzų gėrimas, be kurio neapsieinama nė viena proga). Paaiškėjo, kad prieš dieną
buvusios jų kaimyno laidotuvės, o kitądien pagal tradiciją yra plaunami ir po to deginami jo palikti rūbai.
Tai vadinama lavatorio, liet. plautynėmis. Stabtelėjau
sužinoti daugiau. Susirinkusieji atlikti tradicinę apeigą

Kitos kultūros

Vyrai žaidžia žaidimą akmenimis, taip rodydami kelią vėlei į Dangų.

vienas per kitą noriai apie ją pasakojo mažai man
suprantama kečujų kalba, tačiau tarp jų buvo keli,
kalbantys ispaniškai, kurie pagelbėjo versdami.
Netrukus po laidotuvių – kitą dieną ar kiek vėliau – susirenka artimieji išvalyti namų – erdvės,
kur gyveno velionis, išplauti jo rūbų. Kadangi šiuo
atveju velionis buvo labai senas (sako, per aštuoniasdešimt metų) ir gyveno vienas, šeimos neturėjo, tai į plautynes susirinko kaimynai. Moterys tame
kaime esančioje šaltiniuotoje užtvankoje išskalbė
jo rūbus, antklodes ir sudžiovė saulėkaitoje ant

akmenų. Kartais dalis jau švarių rūbų nedeginama,
o išsidalijama artimųjų. Kadangi šio velionio rūbai
buvo labai sudėvėti, o ir artimųjų nebuvo, tai visus
rengtasi sudeginti.
Kol rūbai džiūvo, vyrai mirusiojo vėlei statė molinį namelį (ten visas kvartaliukas tų namukų kaimo
mirusiesiems jau buvo pastatytas), viduje įstatė
indelį su bulvėmis, puodelį su čiča, saujelę kokos
lapelių (ypač svarbių Andų regiono tradicijose bei
kasdienybėje) ir žvakutę, kiemą apkaišė krūmų šakelėmis, o kad būtų šviesiau, moterys iš plastikinių
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Palaidojus velionį yra plaunami ir po to deginami jo palikti rūbai.
Namelis mirusiojo vėlei.
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plonų maišelių susuko laidus ir šakelėmis iki
žvakutės „atvedė elektrą“. Juokavo: „kad
nors aname pasaulyje šviesiau gyventų, nes
šiame elektros namuose neturėjo.“ Visi pokštaudami prisiminė velionį, nes jis buvęs linksmas ir geros širdies žmogus. Pabaigtuvių proga namuką apšlakstė čiča, visi susirinkusieji
apkabindami dėkojo „statybininkams“. Vėlė
savo namelyje ras maisto ir gėrimo, kad pasistiprintų keliaudama Anapilin, o susirinkusieji
pagal paprotį buvo vaišinami velionio mėgtu patiekalu. Po to keletas žmonių maždaug
dvylikos žingsnių atstumu vieną nuo kito pasistatė akmenis, mėtė mažesnius akmenukus, stengdamiesi jau nukritusius išmušti už
tų dvylikos metrų. Sakė, kad taip vėlei rodą
kelią į Dangų. Visą tą laiką, laukdami, kol rūbai
išdžius, gurkšnojome čičą, prieš tai vis nuliedami Pačamamai – Motinai Žemei ir paminėdami velionį. Saulei artėjant prie laidos, rūbai
buvo sukrauti krūvon ir uždegti. Visi sustoję
ratu toliau gurkšnojo čičą...

Kitos kultūros

Naujosios vėlės laukimas
Vėlinės – viena didžiausių Lotynų Amerikos
kraštų švenčių. Čia žodis „šventė“ tikrai tinka,
nes vėlių sugrįžimas švenčiamas linksmai.
Lapkričio pirmoji – ypač svarbi diena ir jai
atsakingai rengiamasi tuose namuose, iš kurių Anapilin išėjus žmogui dar nepraėjo metai.
Pirmasis susitikimas su artimojo vėle vadinamas naujosios vėlės švente.
Viskas turi būti tinkamai paruošta šiam susitikimui: vėlei, apsilankiusiai namuose, nieko
neturi trūkti. Tądien namuose ruošiama pakyla-stalas su gausybe tai progai būtinų elementų, kurių kiekvienas turi savo reikšmę. Staltiesės spalva priklauso nuo velionio amžiaus
– vyresniems tiesiama juoda, o vaikams ir jaunimui – balta. Bijoma pirmąkart grįžusią vėlę
sutikti netinkamai, kad gyvųjų neužkluptų jos
siųstos nelaimės, o ją pasotinus ir pamaloninus tikimasi globos. Vėlės laukiama nuo vidudienio, o lygiai po paros – lapkričio antrosios
vidudienį su ja atsisveikinama.
Lapkričio pirmosios vakare lankiausi pas
kaimyną, kurio žmona buvo mirusi beveik
prieš metus. Kambaryje stovėjo didelis stalas
su gausybe velionės mėgtų valgių ir gėrimų,
kokos lapeliais (kaip minėta, koka ir čiča –
vieni svarbiausių daugelio apeigų elementų),
kad vėlė jaustųsi svetingai priimta, numalšintų alkį bei troškulį ir liktų patenkinta. Tarp
visų vaišių stovėjo velionės nuotrauka, buvo
užrašytas jos vardas.
Dar prieš Vėlines namuose kepamos duoninės tešlos figūrėlės, atstovaujančios visiems trims pasaulio sandaros sluoksniams:
dangui, žemei ir požemiui. Tanta wawa – populiariausia duoninė lėlė, simbolizuojanti velionį, duoninės kopėčios (būtinai nesugriuvusios ir neaplūžusios) reiškia pagalbą vėlei, kad
ji sėkmingai nusileistų žemėn ir po to vėl pakiltų į savo dabartinę buveinę, arkliai, lamos
(būtinai sveikomis kojomis) – pagalbininkai
vėlei įveikti sunkiausius žemės kelius, mėnulis ir saulė – reiškiantys dieną ir naktį, taip pat
gausu paukščių. Ant stalo turi būti saldumynų, kurie teiktų vėlei malonumo, taip pat ir
kvapnių gėlių, paskleidžiančių malonų aromatą. Kai kurios gėlės atlieka ir kitokią funkciją
– atbaido nuo piktųjų dvasių.

Pirmąkart grįžtančiai namo vėlei skirtų aukų stalas.
Teatralizuotas vėlės išėjimas iš namų.
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Duoninės figūrėlės, turinčios tam tikras reikšmes.
Tanta wawa – duoninė lėlė, simbolizuojanti vėlę.

Tai ypatingas šeimos atminties vakaras, kai susirenka artimųjų vėlės ir gyvieji. Gyvieji susėda aplink
tą pakylą, dalijasi prisiminimais apie velionį, geria
čičą ir laukia ne tik vėlės, nusileidžiančios papuotauti, bet ir kaimynų, ypač vaikų – pasimelsti. Vaikai
tam ruošiasi iš anksto – susirinkę grupelėmis mokosi maldeles, repetuoja giesmes, susidaro sąrašą, į
kurį būtinai įtraukia tuos namus, kuriuose laukiama
naujųjų vėlių, nes ten stalas gausiausias ir artimieji
dosniausi. Tą vakarą vaikai į namus tiesiog įsiveržė,
garsiai perskaitė velionės vardą ir paskubomis meldėsi, giedojo, nes tikslas juk – kuo geriau ir greičiau
tai atlikti, kad daugiau namų aplankytų ir gausiau
duonos ir sausainių gautų.
Artimieji vėlės apsilankymą, sako, atpažįstą netikėtai praskridus musei ar išgirdę bildesį. Tada stengiamasi kurį laiką laikyti duris uždarytas, kad vėlė tinkamai pasisotintų. Tik kiek vėliau jos atidaromos, kad
užeitų kaimynai, net grupės su muzika ir dainomis.
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Lapkričio antrąją vėlė išleidžiama iš žemiškų namų grįžti į savo dabartinę buveinę.
Kartais tai net suvaidinama – iš namų išbėga
baltai apsisiautęs jaunuolis, jam stengiamasi
sukliudyti – grupelė žmonių mėto akmenis,
atstovauja piktosioms dvasioms. Groja orkestrėlis, nukraustomas stalas ir viskas linksma
procesija nešama į kapines.
Antraisiais ir trečiaisiais metais po velionio
mirties susitikimui su jo vėle ruošiamasi paprasčiau. Tikima, kad reikia trejų metų, kad
vėlė įsilietų į protėvių vėlių pasaulį, todėl tą
laiką naujosios vėlės vis laukiama buvusiuose
namuose. Vėlesniais metais, tik daug kukliau,
sutinkamos jau senosios vėlės. Kasmet per
Vėlines namuose ant staliuko pastatomos mirusių artimųjų nuotraukos, uždegamos žvakutės, pamerkiama gėlių, padedama stiklinė
vandens ir vaisių vėlės troškuliui numalšinti.

Kapai, apkrauti duoninėmis figūrėlėmis, maistu,
papuošti spalvotomis vėliavėlėmis arba vainikėliais.
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giasi sausasis laikotarpis, prasideda lietingasis
metų laikas ir sėja, todėl jas dar ir dėl to reikia
tinkamai priimti.

Sūpynės jaunoms merginoms
Trečią dieną šventė tęsėsi. Tam iš anksto
buvo įrengtos aukštos sūpynės, aplink sustatytos didžiulės garso kolonėlės, kad pasklistų muzika ir sukviestų kuo daugiau dalyvių ir
smalsuolių, nes tokių vietų kaime buvo įrengta
net keletas. Vedėjas per mikrofoną kvietė norinčias varžytis jaunas čiolitas. Pora stiprių vyrų
išsupdavo jas, o čiolitos stengdavosi kojomis
nukabinti priešais aukštai kabančius naujus kibiriukus, šie atitekdavo kaip prizai.
Sako, kad supimasis skirtas atsisveikinti su
vėlėmis: skriejimas sūpynėmis pirmyn reiškia
veržimąsi į anapusinį pasaulį, o skrydis atgal –
grįžimą į žemiškąjį.
OTHER CULTURES

Trečiąją Vėlinių šventės dieną jaunos čiolitos supasi,
siekdamos kojomis nukabinti priešais pritvirtintus kibirėlius.
Autorės nuotraukos.

Šventė kapinėse
Lapkričio pirmąją po vidudienio kapinėse jau buvo lankančiųjų savo artimųjų kapus. Jie apsėdę kapą gurkšnodami čičą laukė artimųjų vėlių, kurios, tikima, tądien apsilankys ir bus neilgai. Tik kartą per metus vėlės grįžta aplankyti
savo gyvų artimųjų, visą kitą laiką jos gyvena kitoje buveinėje, todėl lapkričio antrąją žmonės rinkosi ypač gausiai ir
su aukojamomis vėlei vaišėmis. Kapai tapo didžiuliais puotos stalais, apkrautais maistu (buvo matyti patiektų keptų
paršiukų, ėriukų, vištų), gėrimais, duoninėmis figūrėlėmis,
vaisiais, kurie turėjo pasotinti ilgai iš ano pasaulio keliavusias vėles. Viskas buvo išpuošta skirtingų spalvų vainikėliais
(paprastai iš plastikinių juostelių) ar vėliavėlėmis: baltos
spalvos – vaikų vėlėms, o juodos ir tamsiai violetinės – suaugusiųjų. Šalia stovėjo puodai su karštu maistu, iš jų vaišinosi
artimieji ir praeiviai. Vaikų grupelės ėjo nuo kapo prie kapo
melsdamosi ir giedodamos tradicines giesmeles, už atlygį
buvo galima pasikviesti ir orkestrėlį vėlei palinksminti, mat
muzika laikoma sutikimo ir atsisveikinimo su vėlė palydove.
Greta visų jau minėtų tikėjimų, yra ir dar vienas – labai
svarbus tų kraštų žemdirbiams: vėlės ateina atnešdamos
vaisingumą ir derlingumą kitiems metams, nes lapkritį bai-
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Customs of Sending Away and
Welcoming Spirits in the Bolivian
Village of Baco
Margarita GAUBYTĖ
The author in 2010-2011 worked as a volunteer in
Bolivia’s Cochabamba province and had the opportunity to observe the local people – mostly Indians
or their descendants – their daily life and holidays,
the rituals they performed, widespread customs.
In this article the author shares such memories as
how the people of the village of Baco celebrate All
Saints Day – they send away and welcome spirits.
Not long after the funeral, people hold a memorial
evening for the deceased, during which they perform a symbolic cleaning – they wash the rest of
the deceased’s clothes. All Saints Day is one of the
largest Latin American holidays, and it is celebrated
with gaiety. For example, the first meeting with the
family member’s spirit is called the new spirit festival. Dough figurines are baked, representing the
three levels of the world – heaven, earth and the
underworld. The evening of All Saints Day is special,
because the home becomes the meeting place of
the spirits and living relatives. Later the celebration
is continued in the cemetery and surrounding areas, where it is popular to have a fun time drinking
chicha (a local beer) while sitting around the family’s gravestones. The celebration usually ends after
building a swing for young girls where they demonstrate their youthful deftness
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Etninės kultūros ir istorijos vizijos:
nuo mitinių įvaizdžių iki DNR
Akivaizdu, kad mūsiškėje literatūroje apie etninę
kultūrą įsitvirtino kelios pagrindinės temos ar žiūros
perspektyvos. Lokalinė, krašto istorija yra viena iš jų.
Tuo tarpu kitos temos ir perspektyvos – pavyzdžiui,
liaudies pamaldumas ar krikščioniškieji liaudies kultūros aspektai – pirmiausia dėl ilgo jų draudimo tik po
truputį atsiskleidžia lietuvių publikacijose, pasiekiančiose platesnį skaitytojų ratą. Dar kitoms temoms,
atrodo, dėmesys nepelnytai mažėja.

Mitologija
Deja, bet mitologija tampa sritimi, kuri rimtus Lietuvos mokslininkus domina vis mažiau. Todėl ypač
smagu skaityti studiją Krosnis mitologijoje (Vilnius:
Aidai, 2011. 387, [2] p. Tiražas 600 egz. ISBN 978-609450-002-2), kurioje Dainius RAZAUSKAS-DAUKINTAS
nagrinėja mitologinius krosnies įvaizdžius. Pasirodo,
kad krosnis gali reikšti pasaulio vidurį, aukurą, namų
šventovę, namus, pasaulio krosnį, akmenų krūsnį,
kalną, pragarą, kapą, vėlių buveinę, kelią į dausas, įsčias, gimdą, motiną, gyvą padarą, žmogaus bruožus
turinčią būtybę. Daugiausia dėmesio skiriama lietuvių, latvių ir rytų slavų vaizdiniams, atsispindintiems
kalboje, tautosakoje ir papročiuose, bet nemažai remiamasi ir kitų tradicijų pavyzdžiais ir jas analizavusių
įvairių sričių mokslininkų įžvalgomis – iš tiesų retas
dabartinis Lietuvos mokslininkas, tiriantis etninę kultūrą, mato ją tokiame plačiame kontekste. Autorius
nebando vaizduoti „rimto mokslo“ (knygoje nerasime kai kurių net ir humanitarams įprastų mokslinio
darbo atributų – įvado, kuriame rimtu, sausu tonu
būtų aiškinama, kad nagrinėjamos temos dar niekas
padoriai netyrė ir kad tą padaryti yra aktualu, ar formaliai surašytų išvadų), tiesiog nuosekliai, aistringai
analizuoja, interpretuoja krosnies pavidaluose atsiskleidžiančią senąją dvasinę tradiciją.
Panašiai gausiai įvairių tautų šaltiniais remiasi
Ginas ŽIEMYS knygoje Dingęs pasaulis: ritualo regulos: baltų kosmologija (Vilnius: Asveja, 2012. 424
p. ISBN 978-9955-738-46-6). Drąsiai su moksliniais

autoritetais besiginčijantis autorius labiausiai domisi
stebuklinėmis pasakomis, kuriose įžvelgia rekreacinę teksto paskirtį ir dvi simbolių grupes, nurodančias
šventąjį laiką ir 7 dalių pasaulėvaizdį – ši studija skirta būtent pastariesiems. Nagrinėjama pasakose atsiskleidžianti kosmoso struktūra, interpretuojamos
įvairių veikėjų kovų reikšmės – mitas, anot autoriaus,
grindžiantis pasaulio atkūrimo ritualą. Pasiremdamas įvairiausių mokslininkų teiginiais, skirtingų tradicijų pavyzdžiais ir su fantazija dėliodamas lietuviškąją
medžiagą autorius kuria ganėtinai sudėtingą mitologinę rekonstrukciją ar teologinį mokymą – neatsitiktinai leidinys pradedamas Jono Trinkūno, baltų religinės bendruomenės vadovo, pratarme. Kaip derėtų
skaityti šią knygą, autoriaus skiriamą visiems, besidomintiems senųjų indoeuropiečių kultūra? Turbūt kritiškai – žavintis minties polėkiu, bet visko nepriimant
už tikrą pinigą.

Liaudiškas pamaldumas
Pastaruoju metu publikuota nemažai mokslinių
tyrimų, skirtų Lietuvos krikščioniškajai kultūrai ir liaudiškam pamaldumui. Dažniausiai tai šiai sričiai skirtų
konferencijų pranešimų tekstų rinkiniai.
Tokiame tarpdisciplininiame mokslinių straipsnių
rinkinyje Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos
istorijoje (sudarytojai Jonas Boruta, Vacys Vaivada. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.
238, [1] p. Tiražas 300 egz. ISBN 978-609-447-0073), skirtame Lietuvos evangelizacijos istorijai, publikuojami pranešimai bent iš trijų konferencijų (2005
m. Klaipėdoje vykusios „Krikščioniškosios tradicijos
formavimasis ir raida: pamaldumas ir atlaidai“, 2007
m. Gargžduose vykusios „Krikščionybės raidos Vakarų Žemaitijoje kontekstai“ ir 2008 m. Klaipėdoje
vykusios „Krikščioniškosios misijos Baltijos rytinėje
pakrantėje: teorija ir praktika“). Leidinyje į šią temą
gilinasi teologai (Viktoras Ačas, Vladas Gedgaudas),
archeologai (Audronė Bliujienė), istorikai (Edvardas
Gudavičius, Darius Baronas, Marius Ščavinskas ir kt.),
nagrinėjantys įvairių laikotarpių Lietuvos krikščionė-
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jimo aspektus. Išsiskiria trys nagrinėjami laikotarpiai:
iki Lietuvos krikšto, po jo ir dabartis. Straipsniai iš tiesų nevienodo lygio ir vertės: pvz., abejotiną senosios
lietuvių religijos išmanymą demonstruoja teologas
Vladas Gedgaudas, pasišovęs ją lyginti su krikščioniškuoju tikėjimu, tuo tarpu Mariaus Ščavinsko tekstas
pateikia retai lietuvių moksliniuose darbuose sutinkamą teorinį žvilgsnį į krikščioniškas misijas.

Pačkauskienė analizuoja XIX a. antrosios pusės – XX
a. pirmosios pusės Žemaitijos, vakarų Aukštaitijos,
šiaurės Lietuvos ir Užnemunės liaudies religingumą
atspindinčius metalinius šventųjų globėjų atvaizdus
antkapiniuose kryžiuose.

Ilgamečius tyrimus apibendrinančioje Mariaus
ŠČAVINSKO monografijoje Kryžius ir kalavijas: krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–
XIII amžiais (Vilnius: Baltos lankos, 2012. 280 p. ISBN
978-9955-23-540-8) nagrinėjami keli krikščioniškųjų
misijų sklaidos aspektai: jas grindžianti ideologija,
praktikos ir santykis su Kryžiaus karais. Analizėje
naudojamasi ne tik istoriniais šaltiniais, lietuvių ir
lenkų tyrimais, bet ir gausia kitų regionų christianizaciją aptariančia literatūra, į misijas baltų kraštuose
žvelgiama remiantis ir gerokai platesniu geografiniu
(Naujosios Europos, apimančios Skandinaviją, Čekiją,
Lenkiją ir Vengriją) kontekstu. Įvade autorius pažymi, kad baltų christianizacijos tema jau seniai domino įvairių sričių tyrėjus ir jos interpretacijos pasižymi
skausmingais ryšiais su mūsų tautiniu tapatumu. Ši
bene pirmoji tokia nuodugni studija turėtų būti naudinga tikrai ne tik istorikams, bet visiems, besidomintiems ir bandantiems vienaip ar kitaip analizuoti
krikščionybės ir senosios baltų religijos bei jų atstovaujamų kultūrų santykius.

Gabijos SURDOKAITĖS sudarytame straipsnių rinkinyje Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos
kultūroje (Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 295, [1] p. Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955868-36-1) pristatomi įvairūs pamaldumo Marijai Lietuvoje aspektai: Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas
XVII a. LDK poezijoje (Ona Daukšienė), Karmelio Dievo Motinos, Loreto Švč. Mergelės Marijos paveikslų sklaida (Aurelija Rusteikienė, Gabija Surdokaitė),
procesijų vėliavose ir altorėliuose (Liepa GriciūtėŠveberienė), bažnytinių knygų iliustracijose (Aušra
Vasiliauskienė) ir kt. Daugelyje straipsnių tiesiogiai
kalbama ar bent jau prisiliečiama prie liaudiškojo pamaldumo: pavyzdžiui, Skaidrė Urbonienė nagrinėja
Švč. Marijos skulptūras kaimo kultūroje, Jurgita Pačkauskienė – šios šventosios vaizdavimą metaliniuose
kapų kryžiuose, Jūratė Šlekonytė – pasakoje „Dievo
motinos augintinė“, Aušra Kairaitytė – etimologinėse sakmėse.
Šie straipsnių rinkiniai atskleidžia, kad tyrimuose
dažnai nesusisiekiančios bajorijos, miestiečių ir valstietiškosios kultūros gali būti vienijamos į bendrą
„mūsų kultūrą“ – ir religija, krikščionybė, atrodo, yra
rimtas pagrindas šiai vienybei.

2010 m. Vilniaus dailės akademijoje vykusios konferencijos pranešimų pagrindu išleistame straipsnių
rinkinyje Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai
(sudarė Jolita Liškevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2011. 227, [1] p. Tiražas 300 egz.
– ISBN 978-609-447-015-8) nagrinėjami mecenatystės ir patronažo reiškiniai: knyga kaip mecenatystės
forma (Rima Cicėnienė, Žana Nekraševič-Karotkaja),
barokinis pamaldumas ir jo įamžinimas (Živilė Nedzinskaitė, Sigita Maslauskaitė, Mindaugas Paknys),
XVII a. LDK kankinys Juozapatas Kuncevičius (Mindaugas Čiurinskas, Ona Daukšienė, Jolita Liškevičienė, Tojana Račiūnaitė, Mikas Vaicekauskas) ir šventųjų globa tikinčiųjų kasdienybėje (Dalia Ramonienė,
Jurgita Pačkauskienė, Rūta Janonienė). Šalia straipsnių, labiau sutelktų į didikų kultūrą ir religines praktikas, publikuoti ir keli tekstai, skirti liaudiškojo pamaldumo tyrimams: Dalia Ramonienė aptaria liaudiškąjį
šv. Onos įvaizdį Žemaičių vyskupystėje, o Jurgita

Liepos GRICIŪTĖS–ŠVEREBIENĖS monografija
XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. 363, [1] p. Tiražas 500 egz.
ISBN 978-609-447-027-1) yra pirmasis bandymas sistemiškai apibūdinti LDK bažnytinių procesijų istoriją, pobūdį ir meninį apipavidalinimą. Nagrinėjamas
laikotarpis – šių procesijų klestėjimo metas. Autorė
aptaria žinias apie bažnytines procesijas LDK, XVII–
XVIII a. vyravusius procesijų tipus, nuodugniai analizuoja liturginių, ypatingųjų procesijų, maldingųjų
kelionių meninį apipavidalinimą, procesijų atributus,
vėliavų ir altorėlių siužetus. Taip pat publikuojami
iškilmių aprašymų vertimai, duomenų apie LDK bažnyčių procesijų atributus lentelės, daugybė iliustracijų. Kaip pažymi autorė, iki šiol daugiausia dėmesio
buvo skirta procesijų meniniam apipavidalinimui – ši
monografija gerokai praplečia ir papildo ankstesnius
darbus. „Savo naratyviu vaizdingumu, puošnumu
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bei ritualais bažnytinės procesijos buvo viena populiariausių pamaldumo formų“, rašoma knygoje (p.
8), tad norėtųsi tikėtis, kad mokslininkai imsis giliau
analizuoti ir kitus šio reiškinio aspektus.

Lokalinės istorijos ir kraštotyra
Kaip visada gausu įvairaus pobūdžio leidinių, skirtų lokaliniams tyrimams. Pasirodė antroji Vykinto
VAITKEVIČIAUS parengtos knygos Neris: 2007 metų
ekspedicija dalis (Vilnius: Mintis, 2012. 322, [1] p. Tiražas 1000 egz. ISBN 978-5-417-01038-5; pirmoji dalis
išleista 2010 m.). Joje toliau pristatomi 2007 m. grupės mokslininkų ekspedicijos Nerimi šaltiniai, darbo
aprašymas ir svarbiausių empirinių tyrimų rezultatų
ataskaita. Ekspedicijoje buvo numatyta gilintis į daugelį sričių: fizinius žmonių tipus ir seniausių gyventojų
paieškas, gyventojų pavardžių fiksavimą, gamtos ir
kultūros paveldo vertybių fiksavimą ir naujų objektų
paieškas, Neries vaidmenį kultūroje, žvejybos papročius, šeimos ir kalendorinių švenčių papročius, tradicinę virtuvę, liaudies mediciną, etninio ir religinio tapatumo ir santykių tarp įvairių etninių ir religinių grupių
fiksavimą – visi šie dalykai atsispindi Vykinto Vaitkevičiaus parengtoje publikacijoje. Pirmosios knygos
įvade rašyta, jog antrąją dalį ketinta išleisti didesnę,
su apibendrinančiu skyriumi ir gausesne tautosakos
tekstų publikacija. Vis dėlto ši dalis, atrodo, dar neužbaigia medžiagos publikavimo. Antrojoje knygoje
pristatomi dviejų ekspedicijos atkarpų dienoraščiai:
iš vidurupio tarp Daniušavos ir Žeimenos bei iš vidurupio tarp Žeimenos ir Gegužinės. Kaip ir pirmojoje
knygoje, prieduose pateikiami dvikalbiai vietovardžių
ir asmenvardžių sąrašai, daugybė tautosakos tekstų,
asmenvardžių, geografinė ir dalykų rodyklės ir kt.
Knygoje Lietuvos lokaliniai tyrimai (sudarytojai
Gintautas Zabiela, Gabija Juščiūtė. Vilnius: Versmė,
2011. 1069, [13] p. Tiražas 700 egz. ISBN 978-9955589-24-2) rasime iš daugybės „Lietuvos valsčių“
serijos tomų atrinktus tekstus, pretenduojančius į
mokslinių straipsnių statusą. Leidinyje pristatomi
straipsniai jau buvo publikuoti ankstesniuose serijos
tomuose ir internetinėje erdvėje (www.llt.lt). Šiame,
pirmajame, mokslinių straipsnių tome spausdinama
penkiasdešimt 2000–2002 m. „Versmės“ leidyklai
įteiktų straipsnių. Leidinys pradedamas leidėjo Petro
Jonušo žodžiu ir Gintauto Zabielos pratarme, kuriuose daug vietos skiriama būtent pasiteisinimams, kodėl prireikė dar sykį publikuoti tuos pačius tekstus.

G. Zabiela trumpai aptaria ir Lietuvos lokalinių tyrimų
būklę. Patys straipsniai suskirstyti į septynis skyrius
(biologija, geografija, geologija, archeologija, istorija, etnologija, sociologija); didžiausios apimties – istorijos ir etnologijos skyriai, aprėpiantys itin plačias
chronologines ribas ir temines sritis.
Neseniai išleistas Venento MAČIEKAUS ir Povilo
KRIKŠČIŪNO sudarytos „Lietuvos valsčių“ serijos
monografijos Panemunėlis (Vilnius: Versmė, 2011.
Tiražas 800 egz. D. 1: 856, [2] p. ISBN 978-9955-58926-6. D. 2: P. 865-1678. ISBN 978-9955-589-27-3)
dvitomis. Ši monografija parengta ne tik specialiai
„Versmės“ leidyklos 2001 m. surengtos ekspedicijos
duomenų pagrindu – etninės kultūros ir tautosakos
skyrių tekstų pagrindą sudaro iki šiol neskelbti dar
1979 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ekspedicijos duomenys. Gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių, sociologijos
skyriuose publikuojama 114 straipsnių (tarp jų – 8
moksliniai straipsniai), asmenvardžių ir vietovardžių
rodyklės, įvairūs žemėlapiai ir kt.
Petro ČELIAUSKO parengtame enciklopediniame
žinyne Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai (Kaunas:
Naujasis lankas; Švėkšna (Šilutės r.): Švėkšniškių
draugija „Tėviškė“, 2012. 543, [1] p. Tiražas 800 egz.
ISBN 978-9955-03-712-5) abėcėliniu principu pristatomi trumpi straipsniukai apie įvairiausius su šiuo kraštu siejamus žmones, įvykius, reiškinius ir kt. Atrodo,
kad sudarytojas į leidinį sudėjo viską, ką jam pavyko
per daugelį metų surinkti užsiimant kraštotyra. Kaip
rašoma pratarmėje, straipsnis apie ginkmedį enciklopedijoje yra „todėl, kad jis auga Švėkšnos parke.
Apie prezidentą A. Smetoną – todėl, kad jis lankėsi
Švėkšnoje. Apie rusų ir lenkų karininką K. Rumšą –
todėl, kad jis gimęs Vilkų Kampo kaime. Apie švedų
architektą K. E. Strandmaną – todėl, kad pagal jo
projektą pastatyta naujoji bažnyčia“ (p. 5). Remiantis tokiomis sąsajomis iš tiesų pavyko parengti vietomis įprastai enciklopediškai nuobodžią, vietomis
linksmai stebinančią knygą. Ją autorius ir skiria ne
rimtuoliams mokslininkams, o paprastiems saviems
švėkšniškiams. Taip pat publikuojamas literatūros
apie Švėkšną ir švėkšniškius sąrašas, pluoštas tarpukario Švėkšnos nuotraukų.
Kiek kitokiu principu sudarytas ir mokslingesnių
autorių surašytas yra Joniškio kraštas: enciklopedinis žinynas (sudarytojas ir ats. redaktorius Vytautas
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Didžpetris. Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 2011. –
546, [1] p. Tiražas 1200 egz. ISBN 978-9955-434-153. – ISBN 978-9955-434-15-5). Leidinyje publikuojami
straipsniai krašto gamtos, istorijos, kalbos, švietimo,
kultūros, kultūros paveldo, etninės kultūros temas
pristatančiuose skyriuose. Tiesa, enciklopedinio žinyno atveju galima būtų tikėtis visuminio krašto (ar
tam tikrų jo aspektų, atsispindinčių leidinio skyriuose) pristatymo, o čia susidaro įspūdis, kad patingėta paieškoti autorių, išmanančių įvairesnius dalykus.
Taip krašto gamtą pristato tik geologija ir geografija,
kultūros paveldą – sakralinė ir miesto architektūra, o
etninę kultūrą – liaudies muzika. Nepaisant to, knyga
bus naudinga įvairiems skaitytojams ir prisidės prie
joniškiečių tapatybės puoselėjimo.
Galiausiai, savas lokalinės istorijos vizijas toliau plėtoja ir ne mokslininkai. Jono Alberto NAKTINIO Gyvenimas Ageniškio–Papilio krašte, 1600–1960 (Vilnius:
Jusida, 2012. 405, [1] p. Tiražas 200 egz. ISBN 9789955-690-40-5) – knyga apie šio krašto kalbą ir papročius. Daugiausia vietos skirta autoriaus svarstymams
apie krašto kalbos ypatybes, atsispindinčias kraštiečių
pavardėse, ir jų prisiminimams, kūrybai. Nepaisant
knygos pavadinime nurodytų ribų, skyrelyje „Įvykiai,
faktai“ vardijami įvykiai nuo 10 000 m. pr. Kr., kai tirpstant ledynams susidarė sąlygos gyventi žmonėms Lietuvos teritorijoje, iki 1923 m., kai, pirmojo nepriklausomos Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Gajūnų kaime užfiksuoti 42 kiemai. Tad lokalumas yra sąlyginis dalykas – bent jau šioje perspektyvoje kiekvienas
kaimas yra Lietuvos ar iš esmės viso pasaulio centras.
Algirdas KARALIUS knygoje Lingėnų seimelis
(Kaunas: A. Karalius, 2012. 206, [2] p. Tiražas 300
egz. ISBN 978-609-408-227-6) pasakoja apie Lingėnų
kaimo žmonių bendravimo tradiciją – sekmadienio
popiečių sueigas, juokais vadintas „seimeliu“. Autorius teigia surašęs diskusijas apie 1919–1960 m. įvykius, šiek tiek pristatydamas ir platesnį jų kontekstą:
bažnyčios statybas, okupacijas, kolektyvizaciją ir kt.
Iš esmės ši knyga – kaimo istorija, papasakota jame
gyvenusio žmogaus ir puikiai atskleidžianti vietos
bendruomenės dalyvavimą „didžiojoje“ istorijoje,
pastarosios įvietinimą ir dar vieną dabartinę savos
praeities matymo perspektyvą.
Vincento Kazimiero SVITOJAUS sudarytoje knygoje Kaimų istorijos: Žalioji, Sabaliavas, Durbė, Garnabūdis, Naujas kaimas, Vilkavizna, Komenka, Santaka
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(Marijampolė: Piko valanda, 2011. 176 p. Tiražas 500
egz. ISBN 978-609-422-046-3) per trisdešimt autorių
pristatė 59 pasakojimus apie šeimas, gyvenusias šiuose kaimuose. Pasakojama apie jų sodybas, šeimos narių gyvenimą. Publikuojama daugybė įvairių laikų nuotraukų, kaimų planai.
Tiesa, neapsieinama daugeliui panašaus pobūdžio
leidinių įprasto skyriaus apie istoriją, prasidedančią
nuo dabartinės Lietuvos teritorijos apgyvendinimo
po ledynmečio (autoriai Vincentas Svitojus ir Arūnas
Kapsevičius). Kai kur papasakojama ne tik apie kaime
gyvenusių šeimų, bet ir paties kaimo „rūpesčius ir
vargus“. Pavyzdžiui, skaitydami apie Žaliosios kaimą
sužinosime, kaip buvo prižiūrimas per jį ėjęs vieškelis, apie klestėjusį kontrabandos verslą ir kovą su juo,
naminukės varymą ir reikšmę – tai šio nelabo gėrimo
dėka kaimo muzikantai gavo instrumentus...
Dar vienas savitą krašto ir jo istorijos viziją pristatantis leidinys – Jono SRIUBO (parašiusio „30 knygelių energetikos, techniniais bei kraštotyros klausimais“, p. 97) knyga Buivydai laiko tėkmėje (Utena:
Utenos Indraja, 2012. 99, [1] p. Tiražas 60 egz. ISBN
978-609-455-037-9). Autorius nori, kad nepasimirštų
krašto istorija, ir ją pasakoti pradeda nuo priešistorės, daugiausia dėmesio skirdamas XIX–XX a. vidurio
žmonėms ir tradicijoms. Publikuojama daugybė dokumentų faksimilių bei nuotraukų. Galiausiai samprotaujama ir apie ateitį – chirologiją, DNR molekulės gebėjimą priimti informaciją iš ateities ir pasaulio
pabaigą dėl šiltnamio efekto. Ir vėl lokali istorija atsiveria kaip žmonijos istorija ir ateitis.
Šiedu leidiniai liudija, kad mūsų žmonėms rūpi savas kraštas, jo istorija; jie domisi įvairiausiais dalykais
ir ieško ne tik malonumų ir materialinio gėrio. Galbūt
tai ir yra svarbiausia.
Eglė ALEKNAITĖ
PUBLICATIONS

Visions of Ethnic Culture and History:
From Mythic Images to DNA
Eglė ALEKNAITĖ overviews literature that studies
various aspects of ethnic culture. In this review she
mainly introduces books that describe local, national
culture, which are currently very popular in Lithuania.
According to the author, there is a decrease of emphasis on mythology, and the long banned topic of people’s piety is just starting to unfold.
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Garbė ne alui, o ritualui
Apie Dovilų bendruomenės šventę „Užaugau Lietuvoj“
Rimantas BALSYS
Vasara paprastai turtinga ne tik šilumos, spalvų,
kvapų bei visu tuo besigėrinčių keliauninkų, bet ir
įvairios tematikos, struktūros, žanro bei meninio lygio renginių. Miestai ir miesteliai kviečia į gimtadienio iškilmes, jomarkus, amatų dienas, atlaidus, sporto šventes, festivalius. Išskirtinis renginys – festivalis
„Užaugau Lietuvoj“ – bemaž vidurvasary (liepos 21
dieną) vyko Doviluose. Rašyti apie daugiau nei trijųjų mėnesių senumo įvykius nūnai nėra madinga. Vis
dėlto ryžtuosi tai daryti dėl kelių priežasčių. Pirmoji
– festivalis „Užaugau Lietuvoj“ jau pats užaugo, t. y.
tapo ne tik Dovilus, bet ir visą Klaipėdos rajoną reprezentuojančiu, tradiciniu renginiu (apeiga); antroji
– spaudoje retokai (gal tik išskyrus žurnalą „Liaudies
kultūra“) aptiksime straipsnių, kuriuose analizuoja-

mi, vertinami ir įvertinami etnokultūriniai renginiai,
jų estetika, struktūra, prasmė, edukacinė ir išliekamoji vertė ir kt; trečioji – pabandyti rasti atsaką į
klausimą, kaip doviliečiams pavyko aštuonių valandų
renginį ir reginį taip sustyguoti, kad jį pagrįstai galima vadinti bendruomeniniu ritualu.

Namai namaičiai nors ir po smilga
Šiais metais darbštus ir kūrybingas Dovilų etninės kultūros centro kolektyvas, kuriam vadovauja
Klaipėdos rajone ir gerokai už jo ribų žinoma etninės kultūros puoselėtoja, gražių idėjų nestokojanti
ir nepailstanti jas realizuoti Lilija Kerpienė, folkloro
šventę paskyrė šeimai, suvokdamas ją kaip pirminę
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etnokultūrinių, dvasinių, dorovinių vertybių ir tradicijų perteikėją bei tęsėją. Lietuviškoje pasaulėžiūroje ir pasaulėjautoje šeima neatsiejama nuo savo
buveinės – sodybos, namų, t. y. vietos, erdvės, kur
šeima yra įsikūrusi (suprask, jog čia pirmiausia buvo
įkurta namų židinio ugnis), kur gyvena, dirba, kur
kiekviena karta kaupia ir palieka ainiams savo prakaito vaisius, kur karta po kartos gimdo ir augina
savo vaikus, kur aplinkiniuose medžiuose, o vėliau
ir pačių sodintuose vaismedžiuose jaukiai įsitaisiusios mirusių protėvių vėlės... Kitaip tariant, šeima,
o per ją ir sodyba, namai (žemaičiams – gyvenimas)
tapo ne tik scenarijaus, bet ir viso vyksmo, kurį, kaip
jau minėjau, pagrįstai galima vadinti apeiga (ritualu), ašimi, šerdimi, širdimi. Toks kiekvienam lietuviui
brangus ir vis dar suprantamas, įvairių simbolinių
prasmių turtingas šeimos, sodybos, gimtųjų namų
motyvas, matyt, ir bus buvęs tuo apžavu, kerėjimu,
nuo pirmojo festivalio šaukinio – dainos „Užaugau
Lietuvoj“ virptelėjimų šimtamečių liepų ir klevų apsuptyje sujungęs vienon bendrystėn visus – didelius
ir mažus, namiškius ir svečius, dalyvius ir žiūrovus. Ir
taip iki pat vėlyvo vakaro.
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Prie stalo – kaip bažnyčioj
Šventės vedėjui priminus, kad įsikeliant į naują
trobą pirmiausia parenkama vieta stalui, kuris per
svarbiausias šeimos šventes buvo (o gal ir tebėra?)
namų altorius, ant kurio aukojami Dievams kasmetiniai sunkaus darbo vaisiai, prie kurio dalijamasi
duona ir išmintimi, patiriamas bendrystės jausmas,
šeimininkės – nenuilstančios „Lažupio“ moterys ant
čia pat kiemo viduryje pastatyto stalo, skambant
„Gadulos“ ansamblio (vadovas Andrius Morkūnas)
giesmei, užtiesė balčiausią staltiesę. „Lažupio“ vyresnioji Baselė, įžiebusi ugnelę, visiems aplinkui sustojusiems žmonėms palinkėjo: „Lai duoda Pondievalis ramų gyvenimą. Tegul dega ugnelė ant mūsų
balto stalo, kad gražiai gyventume, vaikus mylėtume, vienas su kitu sutartume. Šventa ugnele, visada žibėk ir mums padėk“. Pasakyta (išmelsta) kaip
kasdien prie savo krosnies – skalsu žodžiui, domė
rimčiai, erdvu minčiai... O jau tada ant stalo sugulė
doviliečių (šlovė tokiai susiklausiusiai bendruomenei!) vaišės, kurias, nelyg XVII a. Mato Pretorijaus
išsamiai aprašytose namų apeigose, pašventino ta
pati Basikė: „Tegul netrūks namams duonos, prie
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stalo skalsos, jauniems ukvatos, seniems sveikatos.
Tegul bus vaikai dori, dienos darbai lengvi ir orai
geri“. Taip renginio sumanytojai ir rengėjai dar kartą subūrė visus draugėn, susodindami (tiksliau – sustatydami), neskiriant nė vieno, prie bendro stalo.
Žinia, viskas sklandžiai, laiku ir išlaikant privalomąją
apeiginę rimtį ir orumą gali būti padaryta tik tuomet, kai iš anksto kruopščiai apgalvota, pasiruošta,
kai kiekvienas šeimynykštis (turiu omenyje Dovilų
etninės kultūros centro darbuotojus, „Lažupio“ ansamblietes ir kitus talkininkus) žino, ką, kaip ir kada
reikia padaryti. Na, o vaišių užteko visiems (ne tik
per barzdą varvėjo, bet ir burnoj kiekvienas turėjo).
Belieka pastebėti ir pasidžiaugti, jog vaišės ne tik
numalšino visų alkį, bet ir tapo reikšminga renginio
(ritualo) dalimi, primenančia visiems, jog bendras
apeiginis valgymas buvo ir tebėra kalendorinių ir
šeimos švenčių sudėtinė dalis, o šios radosi iš seniesiems mūsų dievams skirtų ritualų, kurių metu
aukojamą (atitinkamai pašventintą) maistą ritualo
dalyviai dalydavosi su dievais ir taip vieni su kitais
susisaistydavo bendrystės (besąlygiško pasitikėjimo) ryšiais. Toks dalijimasis maistu ilgainiui virto ir
svetingumo papročiu, bet niekada neprarado ir pirmykštės savo funkcijos – padėti žmonėms suartėti.

Akli namai be vaikų
Gyvenimas bet kurioje šeimoje toli gražu nėra
panašus į melioratorių iškastą griovį ar tiesiojoje sustingusią autostradą, o greičiau jau į gyvai ir natūraliai vingiuojantį upelį, kurs protarpiais savo vandenis
stumia žemyn be skubos, o jau už linkio šniokšdamas
ir putodamas ritasi per akmenis, šoka per slenksčius,
kol išsidūkęs vėl nurimsta... Natūralia (vadinasi, gerai
apgalvota) ritmo bei nuotaikų kaita pasižymėjo ir aptariamasis renginys. Rimtį prie stalo netrukus pakeitė pasigirdęs triukšmas, o po to ir muzika – prasidėjo
vaikų šėlionės ir linksmybės – vaikų kiemo, kuriame,
pasak šventės vedėjo, „katins vaikus linguoja, lapė
kojas kilnoja, zuikis dūdą pučia, vilkas būgną muša;
kur vaikai savo svajones augina ir besvajodami patys
kaip ant mielių auga...“, atidarymas. Doviliečių vaikų
kiemas išsiskyrė svajonių, stebuklų, siurprizų, o sykiu
ir įvairiausios veiklos gausa. Mažieji buvo kviečiami į
ratelį aplink „cukierkom ir barankom“ nunokusį medį
(mitinio gyvybės medžio analogas), pasitiko saldumynais šaudančia lazda nešiną Saldainių dėdulį (mitinis
protėvis?), o po to iki pat tamsos leido į dangų savo
svajones (muilo burbulus), greitai augo (vaikščiojo
kojūkais), statė šiaudinį (!) lego ir smėlio pilis, plukdė
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laivelius, o vyresniesiems padedant, – iš paprasčiausių medžiagų gaminosi žaislus, piešė, lipdė, suposi;
kartu su tėvais gamino skulptūras iš žolynų, mėgino
išjudinti nelengvą rankinių girnų akmenį, iš meistrų
(kalvio, medžio drožėjo, puodų žiedėjo, papuošalų
gamintojo, pynėjos) mokėsi amato paslapčių; stebėjo, kaip skalbia laumės (J. Tilviko ir folkloro ansamblio „Alkiukai“ parengta programa „Senojo skalbimo paslaptys“); kaip gudrūs ožiukai prigauna besotį
vilką (Lino Zubės lėlių spektaklis „Vilkas ir ožiukai“);
kaip žaidinami, prausiami, supuojami, migdomi patys
mažiausieji; klausėsi tėčio (Lino Švirino) lopšinių; po
vieną ir būriais (šeimomis) fotografavosi keliaujančio
fotografo čia pat po liepomis įrengtoje senovinėje
fotoateljė; galop – to paties Lino Švirino vadovaujami, susibūrė į Dovilų jaunimėlio „riebaus ritmo“ grupę „Kalatauka“ (toks įrankis sviestui mušti) ir užlipę
į sceną (kitas gal pirmą kartą gyvenime) muzikavo,
panaudodami ir įvairius namų ūkio rakandus – skalbimo lentas, kubiliukus, skrabalus, kultuves, šaukštus,
žvejo lentą, žaržolus, terkšles. Laimingi, regis, buvo
ir vaikai, ir tėvai. Pirmiesiems nereikėjo (kaip įprasta
šventėse, kuriose paprastai dominuoja nemažai kainuojantys, tačiau dažniausiai visiškai vaikų vaizduotės
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neišjudinantys atrakcionai) kaulyti iš suaugusiųjų dar
kelių ar keliolikos litų, kad galėtų vieną kitą kartą nučiuožti kokiu nors guminiu ar plastikiniu vamzdžiu, o
antriesiems – kad nereikėjo šluostyti ašarų atžaloms,
jeigu piniginėje tų atliekamų litų tą dieną taip ir neatsirado. Dar svarbiau, jog šitaip prisimintas ir atgaivintas turtingas įvairiausių liaudies žaidimų, liaudies pedagogikos, gebėjimų ir patirties perdavimo aruodas;
primintos šimtmečiais gyvavusios visų šeimos narių,
visų kartų bendravimo formos, kurias šiandien ir pravartu, ir privalu sąmoningai bei atkakliai propaguoti,
pasistengiant, kaip tą ir padarė doviliečiai, šias formas
kūrybiškai pritaikyti šiandienos sąlygomis.

Aš atdarysiu dainų skrynelę...
Šios žemaitiškos dar Simono Stanevičiaus užrašytos
dainos žodžiai mums primena, kad skrynia (dar kuparas, kraitskrynė) buvo ne tik vienas pirmųjų mūsų baldų
(gal tik stalas ir suolas senesni), kurį mergina nuo mažumės stengėsi pripildyti kraičiui skirtais rankdarbiais (lininėmis drobėmis, rankšluoščiais, įvairiais rūbais, juostomis ir juostelėmis, kojinėmis, pirštinėmis, skarelėmis
ir t. t., bet ir šeimos dvasinių turtų saugykla, vizualioji
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to meto mitinio pasaulėvaizdžio išraiška, subrendusios
vedybiniam gyvenimui merginos „vizitinė kortelė“. Todėl skrynios dabintos, margintos ornamentais, gamtoje
amžinai besisukantį vaisingumo ratą simbolizuojančiais
augaliniais (gėlėmis su žiedais ir lapais) bei giedančių
paukščių (gegučių, gulbių?) motyvais. Vėlesniais laikais
po rūbais, pačiame skrynios dugne ar specialiai meistro
įrengtoje slaptavietėje merginos saugodavo savo „godas, atodūsius ir ašaras“ – laiškus ir laiškelius, sveikinimo atvirukus, nuotraukas, dienoraščius, dainų sąsiuvinius. Bemaž visa tai, kas išvardyta, t. y. kuo turtinga galėjo ir gali būti skrynia, pamatyti bei išgirsti galėjo ir visi
šventės dalyviai. Iš aikštėje puslankiu jaukiai sutupdytų
autentiškų kuparų ir kraitskrynių „Alkiukų“ ansamblio
merginos traukė tokius pat autentiškus rankšluosčius
ir juostas, kviesdamos pasigėrėti turtingais nagingų audėjų raštais, o „dainų skryneles“ tuo pat metu „vožė“
folkloro ansamblis „Žiogupis“ iš Girkalių (vadovė Svajūnė Anužienė), kapela „Gyvata“ iš Klaipėdos (vadovas Donatas Bielkauskas), tradicinė kapela iš Kauno
„Kuparas“ (vadovas Darius Bagdonavičius), „Senoliai“
iš Klaipėdos (vadovai Elena Šalkauskienė ir Jonas Petrauskas), jaunimo folkloro grupė „Mindrauja“ iš Zarasų (vadovė Augustė Gaidytė), laisvos muzikos grupė
„By tik zyz“ iš Vilniaus. Skirtingi kolektyvai, kiekvieno

kitoniškas (nelyg audėjų raštai) ir repertuaras, atlikimo
maniera, elgsena, apranga, tačiau visų vienodas švytėjimas ir šiluma, pareinantis iš suprastos, pajaustos, išgyventos liaudiškos dainos ir muzikos gelmių.

Minkštai klosi – kietai miegosi
Vienintelė visos šventės dalis, kurią organizatoriai
pavadino „Tradiciniu lovos klojimu“ (nors drąsiai galima buvo pervadinti „Odė lovai“), vyko „po stogu“, t.
y. pačiame Etninės kultūros centro pastate. Ir gerai.
Nors čia bene labiausiai atsiskyrė atlikėjai (scenoje) ir
žiūrovai (salėje), tačiau apeiga dėl to nevirto tradiciniu
spektakliu, o veikiau jau gana intymiu, tik šeimoje atliekamu atnašavimu, šeimos (ypač mažųjų jos narių) vakaro malda. O maldai reikia atitinkamos – uždaros, saugios, jaukios ir net šiek tiek slėpiningos aplinkos. Tokia
aplinka, naudojant reikiamą apšvietimą, gyvą foninę
muziką, scenoje ir prie jos sustatytus daiktus, iš už kulisų ataidintį tekstą, organizatorių ir buvo sukurta. Nebežinantiems ar jau spėjusiems primiršti buvo primintos
jaunavedžių lovos klojimo apeigos Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje; paaiškinti gausių apeiginių veiksmų,
daiktų ir tekstų (į pagalvę įsiuvamų plunksnų vainikėlių,
po pagalve dedamų įvairių žolelių, po paklode tiesiamų

Aidano Valaičio nuotraukos
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nekultų javų, sugulimo duonos, šlakstymo šventintu
vandeniu, kryžiaus ženklo ir kt.) mitinė bei simbolinė
prasmė; visi galėjo pasigrožėti tradicinio laikotarpio
lietuvininkių balto lino drobule su pinikais, raštuotomis
žemaičių lovatiesėmis – divonais; sužinoti, kur ir kaip
prieš miegą pasidėti batus, kuria puse į lovą įlipti ir išlipti, ką po galvą pasidėti, kad mylimą susapnuotum ir
t. t. Kulminacinis šios dalies momentas – mažųjų žaidinimas, prausimas, supimas ir migdymas, primenantis,
jog ir XXI amžiuje (nepaisant vis didėjančio gyvenimo ritmo ir moterų bei vyrų lygių teisių deklaravimo), vaikai
tebėra išsiilgę mamų, jų ramybės, neskubios kantrybės
ir švelnumo; jų pasakų ir lopšinių, padedančių praverti
duris į neribotos fantazijos pasaulį. Tuo pat metu tai ir
tradicinės, liaudiškosios pedagogikos pamokos, – taip
nuo mažumės prie tvarkos, švaros pratinamasi, gerumo ir atjautos mokomasi; taip vyksta kasdienis fizinis
ir dvasinis apsivalymas (vandeniu nuplaunamos dienos
dulkės ir prakaitas, lopšine, pasaka, malda – dienos
nuovargis ir nesėkmės, vakaro nerimas).

Oi kap nueisi vėlių šalelėn…
Šventė, kartu su saule apsukusi dienos ratą, pabaigoje vėl sugrįžo prie to paties stalo, kur, atrodo, tik
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ką buvo dalytasi duona. Prasminga kompozicija, liudijanti visos gamtos (neišskiriant ir paties žmogaus)
ritmingą riedėjimą ratu, o ratas, kaip žinia, neturi pabaigos... Po saulės laidos kiemui vis labiau gaubiantis vakaro skara, prie namų altoriaus, kaip ir įprasta
žemdirbiškose šventėse, prisimintos, geru žodžiu
paminėtos, permaldautos protėvių vėlės – visų mūsų
sėkmingų ateities darbų (gero derliaus, sveikatos, sėkmės, darnos, susiklausymo, visokeriopo vaisingumo)
laiduotojos, garantas. Jaukiai pievos žolynuose ir ant
stalo plevenančių žvakių šviesa netruko atsispindėti ir
danguje – kosmoso platybėse sužibusios žvaigždės,
regis, liudijo, kad protėvių vėlės doviliečius mato, girdi
ir yra užganėdintos. Ir kaip kitaip, juk visa mūsų kultūros istorija, tradicijų tęstinumas visada buvo ir tebėra
realizuojamas dėka gebėjimo palaikyti ryšį su transcendentinėmis jėgomis.

Ir kodėl garbė ne alui, o ritualui?
Tokia buvo ši šventė. Deja, perpasakoti galima tik
pačią jos eigą, kompoziciją, pristatyti dalyvius, organizatorius, rėmėjus. Sunkiau perteikti vyravusią atmosferą, nuotaiką, dalyvių ir aplinkos (gamtos) harmoningą pulsą. Ir vis dėlto, kodėl ši šventė laikytina ne
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paprastu renginiu arba festivaliu (taip kuklindamiesi jį
pavadino patys rengėjai), o apeiga (ritualu)? Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime prisiminti, kas apskritai yra ritualas, kokios yra būtinosios ritualo sąlygos
arba bent jau kokie yra pagrindiniai ritualo požymiai.
Vienas tokių ritualo požymių – muzikos, šokių, žodžių (tekstų), veiksmų (gestų, laikysenos), daiktų (reikmenų), patiekalų (aukojamo ir aukotojų tarpusavyje
pasidalijamo maisto bei gėrimo), ženklų (simbolių),
nukreipiančių žmogaus sielą aukštyn, sintezė, prasminga jų dermė.
Atitikdami šį reikšmingą ritualo bruožą doviliečiai
ir sau, ir kitiems parodė, kad mūsų etninė kultūra – tai
ne vien ansamblių atliekamos dainos, instrumentinė
muzika ir šokiai (kaip čia nepaminėti vienos itin populiarios Lietuvos televizijos transliuojamos laidos „Duokim garo“, kurioje netyčia ar sąmoningai dominuoja
tik išvardytieji mūsų etninės kultūros segmentai), bet
daugybė kitų (sąmoningai ar dėl neišmanymo ignoruojamų?) folkloro žanrų (pasakos, sakmės, legendos,
pokštai, anekdotai, patarlės, priežodžiai, mįslės); turtinga etnografinė medžiaga (pasakojimai, papročių,
darbų, buities aprašai); gausybė tradiciniu laikotarpiu
buityje naudotų daiktų, rakandų, įrankių; namų ūkio,

meno dirbiniai; ankstyvieji rašytiniai šaltiniai, leidžiantys suvokti, kada ir kaip ikikrikščioniškosios religijos
ritualai pamažu virto valstietiško (žemdirbiško) gyvenimo šventėmis ir t. t., ir t. t. Viso to doviliečių rituale
buvo daug, o dar svarbiau, kad viskas su skoniu ir išmanymu gražiai surikiuota aiškiai pasakant, kiek mūsų
etninėje kultūroje yra sumišę senojo mitologinio bei
krikščioniškojo tikėjimo elementų, rodančių senovės
tradicijų ilgaamžiškumą, tęstinumą ir prievolę perduoti šią reikšmingiausią tautinės kultūros vertybę,
kuri neatsiejama nuo visos etnoso istorijos, pilietiškumo, patriotizmo, ateities kartoms.
Ne mažiau svarbus yra ir ritualo vietos bei laiko
parinkimas. Šią sąlygą šventės rengėjai įvykdė, realizavo tik iš dalies. Ir ne dėl savo kaltės. Čia gal net labiau
tiktų patarlė „Kai neturi šuns, tai ir ožka siundai“. Pasistengta (ir, sakyčiau, gana vykusiai) sukurti jaukią, kiek
įmanoma uždarą erdvę, turinčią ir sodybos požymių, ir
primenančią jomarkų aikštę (beje, šventėje netrūko ir
jomarkui būdingų elementų) Tam išnaudota (kiek dievai davė) natūrali aplinka (šimtamečių liepų ir klevų apsuptas kiemas), ir stacionarūs, ir tik tam reikalui sumontuoti statiniai. Aikštės centre – vienas pagrindinių apeigos reikmenų – namų altorius – stalas) ir tik už jo, tarsi

Jurijaus Treščenkino nuotraukos
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pagalbinis statinys – scena. Dar paminėtinas ir pats Dovilų etninės kultūros centro pastatas. Tad veiksmo vieta nuolat mainėsi – griežėjai ir dainininkai ant pakylos,
šokėjai šalia jos, kitam aikštės gale „vaikų pasaulis“, už
jo puslankiu – jau amatininkai – įvairių meistrų dirbtuvėlės (kalvė, papuošalų gamybos, molinių indų, vainikų
ir žaislų rišimo cechai, malūnas, fotoateljė, lauko virtuvė) šeimininkai ir jų talkininkai, kairiam krašte „Laumės
skalbykla“, na o pačiam centro pastate – ramybės, miego ir sapnų karalystė, kurioje, kaip jau minėta, be skubos prausti, žaidinti ir lopšinėmis migdyti vaikai.
Žinoma, idealu, o ir prasminga būtų, jei tokio lygio
renginys (ir dar skirtas šeimai, nuo kurios neatsietina
ir sodyba, namai) vyktų autentiškoje aplinkoje (turiu
omenyje, gerai išlikusioje lietuvininko ar žemaičio sodyboje). Tiesa, ši idėja ateityje dar galėtų būti eksploatuojama ir plačiau, prisimenant, kad XVI–XVII a. pasiturinčio valstiečio sodyboje būta nuo kelių iki keliolikos
įvairios paskirties pastatų. Antai Kasparas Henenbergeris (Caspar Hennenberger) 1595 metais rašo, jog
Prūsijos lietuviai, be senojo namo ir naujos stubos, dar
turėjo kelias klėteles, taip pat pastatų grūdams džiovinti, javams kulti, duonai kepti, alui daryti, drabužiams
skalbti, maudytis ir t. t., o Simono Daukanto, išsamiausiai aprašiusio XIX a. valstietišką gyvenimą, liudijimu,
to meto Žemaitijos sodybose būdavo net dešimt pastatų: namas (noms, nomas, nomaitis), troba arba seklyčia (trobas arbo swetlicze), kūtė (kutie), reja (reji) su
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kluonu (kłounu) ir duoba (douba), ant kurios įrengtas
doris, arba salyklininkas, ubladė (ubłade) su duonkepe
ir kamarėle girnoms bei namų ruošos rykams laikyti,
stoginė arba daržinė (stogini ar daržini), pirtis (pirti),
kalvė (kalwę), ublas (ubłas) dervai ir degutui degti.
Po ekskurso į etnografinę praeitį belieka atsidusti,
nes vargiai artimiausioje ateityje prie Dovilų etninės
kultūros centro išsirikiuos K. Henenbergerio ar S. Daukanto aprašyti statiniai ir rasis galimybė sugužėti į XVII
a. lietuvininko ar XIX a. žemaičio sodybą. Kita vertus,
kas nesvajoja, tas ir nejoja...
Na, o šventės laikas (tas pat pasakytina ir apie atskirų kompozicijos dalių išdėstymą laike) organizatorių
parinktas itin vykusiai. Prasidėjęs bemaž pietų metu
(apie 14 valandą) renginys iš esmės sutapo su tradicinio laikotarpio dienos darbų (nuo jų neatsiejamos ir
linksmybės) natūralia eiga, gamtiniu ritmu – iki pavakarės trankiai grota, šokta, dainuota, šėliota; pavakary aprimta ties vaikų lovele ir lopšine, užtekėjus Vakarinei – atiduota garbė protėviams.
Skeptikas galėtų pasakyti, jog ir bet kuris kitas kultūros centras gali parašyti ir realizuoti tokį scenarijų,
ir tokioje pat ar dar geresnėje vietoje, ir tokiu pat ar
net tinkamesniu laiku. Galbūt. Tačiau to maža. Labai
svarbi yra trečioji ritualo sąlyga, bylojanti, jog apeigos
– simboliniai tam tikros žmonių grupės (bendruomenės) ar visos tautos veiksmai, susiję su buities tradicijomis, religinėmis ar pasaulietinėmis šventėmis. Kitaip
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tariant, labai svarbi ritualo sąlyga yra bendruomeniškumas. Kai bendram kilniam siekiui susivienija visi, kur
nėra pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau įsigalinčios
skirties tarp atlikėjų ir klausytojų, žiūrovų, kur neskirstoma į savus ir svetimus. Tik tada renginys (festivalis)
pretenduoja tapti ritualu, t. y. gyva, natūralia supančios ar sukurtos aplinkos, minties, žodžio, muzikos,
veiksmo sinteze, o ne atpasakojimu, iliustracija, imitacija. Žinoma, reikia ir noro, žinių, idėjų, triūso, nemigo
naktų, bet svarbiausia – vieningos, vienu ritmu, viena
mintimi gyvenančios ir kuriančios bendruomenės, o
joje idėjas generuojančių ir tas idėjas tikrove paversti
gebančių asmenybių, kurios saugo ištikimybę žmogui,
yra pasiruošusios dėl jo aukotis, sielvartauti ir tuo pat
metu nuolat žadinti dvasinį jo nerimą, taurinti sielą.
Doviliečių ritualas „Užaugau Lietuvoj“ parodė, jog
apeigų archajiškumą sąlygoja ne tiek jų atsiradimo ar
atlikimo laikas, kiek pačios bendruomenės ir jos narių vidinės ypatybės, padedančios suvokti, užčiuopti
ir kūrybingai perteikti šiandienos žmogui mitinio pasaulio modelio principais paremtų ritualinių struktūrų
būtį, o joje žėruojančią amžinųjų mūsų tautinės kultūros vertybių ugnį.
Tiesa, pavadinime dar buvo žodis alus, tačiau alaus
šioje doviliečių sudagotoje dvasios puotoje nebuvo,
todėl apie jį nieko ir nerašysime. Bent jau šį kartą...

CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

Honour Not Beer, But Ritual
About the Dovilai community celebration
“Užaugau Lietuvoje”

Rimantas BALSYS
Klaipėda University professor Rimantas Balsys discusses
his experiences at the midsummer, month of July festival,
“Užaugau Lietuvoje” (Grew up in Lithuania) which is held in
Dovilai (Klaipėda district). Balsys reaches the conclusion that
this event was so successfully tuned that it can reasonably
be called a communal ritual. First, this is because the Dovilai Centre of Ethnic Culture and its director Lilija Kerpienė
directed this folk festival towards family – the original conveyer of ethno-cultural and moral values and traditions.
Through it, the homestead, house (in Samogitian, the same
word as “life”) became not only the scenario, but the whole
process’ ritual, core and heart. Remembered too is the essential household dominant – the table, which is seen in part
as the home’s altar, and at the stove’s fire Pondievalis was
asked for a quiet life, a calm fire on a white table, that people would agree with each other and love the children. This
is confirmed by the songs and dances of “Lažupis,” “Gadulis” and other bands, as well as the exclusive merrymaking
in the children’s courtyard.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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Oi grybai grybai
Henrikas GUDAVIČIUS
Baravykus vežimais vežė
Važiuojam, būdavo, grybaut, vaikų daugel buvo,
kap kralikų, paklodėm uždengiam brikų, pakinkom
arklį ir parvežam, peciai buvo specialni, tep kap ke
pykloj, nu, ir dziovinam. Grybus žydai pirko... Baravykai nevienodi: yra juodagalviai, yra baltikai, o yra
da toki, kad jų nei karvė ėda, nei kas, o gražūs, auga
an kalno, kur pieska, kur senas miškas, jis baltas,
baltas, o atpjauk, liežuvį pakišk, tai suės kap actas,
tai ty šėtoninis baravykas, nuodingas, niekas neėda,
tik ožka... Baravykai ir eglynuose auga, tokie dideli,

aukšti. Da yra tokie, kad smirdi kap padlena. Musmires irgi rinkom musiom, jas pakepa, patepa pienu
ar smetanka ir iškepa – musios laižo ir dvesia... Mes
daug vardų nežinojom, tokis grybas auga an šitokio
koto ir kap skrybela arba parasonas, gražus, o apačia
sudėta kap armonikos, o viršun kap grucė, o jos kvapas – žuvies, mes jų vadinom – margakojė.
Šitaip vaizdingai kalbėjo Tamošius Basalykas Latežeryje 1998 m. rugsėjo 9 d. Apie viską mes tada
kalbėjomės, ir viskas buvo labai įdomu... O štai
trumpa ištrauka iš margioniškio mokytojo ir metraštininko Vaclovo Balevičiaus „Dienoraščių“: 1968

Bitininkas, kryždirbys ir grybautojas Algis Svirnelis iš Zervynų kaimo (Varėnos r.) į šilus veža drevę bičių spiečiui gaudyti. 1995.
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rugpjūčio 21 d. Rytą surinkau apie 500 baravykų. Dauguma jų maži. (...) 1970 liepos 27 d. Penktą valandą
ryto išėjau grybauti. Baravykų radau labai gerai. Pririnkau tris kašeles. Dvi papyliau, o trečią parsivežiau,
vėliau su dviračiu parsivežiau ir kitas dvi.
Visi Margionių metraštininko užrašai yra dokumentiškai tikslūs. O mardasaviškio Jono Zalansko
kalba atrodė gana egzotiška: Ministras Matulionis
turėjo savo receptą, jis miške kepdavo ant laužo seną
seną baravyką. Uždeda svogūno, druskos – ir kepa.
Ir koks kvapas! Baravykas turi būti senas, jaunas netinka. Iš karto tokia patirtimi sunku patikėti, tas receptas netgi primena paradoksalią rusišką patarlę
– chorošaja ryba bez voni ne byvajet (gera žuvis turi
smirdėti), kurios teisingumu patikės ne kiekvienas.
Aišku tiktai, kad Algirdas Matulionis buvo neordinarinis ministras, visiškai netikėtai jis galėjo atsirasti
bet kurioje girininkijoje ir paprašyti pietums rūgusio
pieno... J. Zalanskas apie šią ministro keistenybę
pasakojo vėlų rudenį, kai keliavome prie Petriuko
akmens. Visi valgomi grybai jau buvo prapuolę, tik
juodavo pušynėlyje čerpėtieji žvynadygliai. Ir pavadino tuos gražius grybus mūsų vedlys labai savotiškai – jaučiarūriais. Juos tik taip ir vadinam, niekaip
kitaip, sakė J. Zalanskas. Ir kai sugrįžę iš Mardasavo
pažvelgėme į grybų atlasą, supratome, kad tikslesnio vardo niekas nesugalvos. Žinoma, reikia dar prisiminti ir piemenavimo metus, kas tokios patirties
neturi, tam bus sunkiau. O juk T. Basalyko margakojė irgi apibūdinta labai tiksliai, irgi nelieka abejonių
– tai yra žvynabudė.
Jonas Radziukas iš Darželių kaimo savo jaunystės grybautę taip prisiminė: Grybų anksciau oi buvo.
Po centnerį, būdavo, pridziovinam. Mažai buvo grybautojų. Sekmadienį tai mažai kas grybauja, šventa,
gėdinasi, o pirmadienį nueini, tai sunku nešioti, papili
kur po egle, paskui parsiveži. Kad ir grybijos kitokios
buvo. Dziovindavo pirtyse. Kap daug grybų – vienan
peciun nepatalpysi, tai pirtyje dziovini. Pirko kupciai,
Pariečėj buvo turgus, tai atvažiuodavo net iš Bialystoko, pigūs buvo, kilogramas dziovytų baravykų – tik
penki zlotai.
Jonas Jazukevičius iš Marcinkonių pasakojo apie
tai, kaip „ateina“ baravykų banga: Sykį išeinu – nėr
baravykų, tik vienas kitas, o jau girdėjau, kad Musteikoj daug yra. Paskui kitą dieną – jau daug ir prie Marcinkonių, dar kitą, sako, jau buvo ir Zervynose. Taip ir

Julius Šibaila savo pirkioje Rudnelės kaime (Varėnos r.). 1994.

atėjo baravykų banga iš pietų, iš Druskininkų. Sako,
kad jie dygsta, kai rūkas eina, tose vietose.
Šunupio kaime apie grybus geriausiai papasakojo Julius Volungevičius: Grybų tai miškan su vežimais
važiavo. Nu ir vežėm voveruškas žydeliams į Marcinkonis. Dziovytus baravykus pirko irgi daugiausia
žydeliai, bet pirko ir žmonės. Žydai tai viską pirko...
Darbo daug, kol sudziovini, ale kad ir grybų buvo,
būdavo, paskeli, kol mama pusrycius pagamina, tai
kokius du kašikus parneši baravykų. O dabar miškus
traktoriai išmalė, šakom užvertė, tai jau nebėr grybų.
Baravykų pasirodymą ir jų dygimo bangos pabaigą tiksliausiai yra apibūdinęs Jonas Svirnelis iš
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Apie tuos skirtingus baravykus pasakojo ir Jonas
Jazukevičius iš Marcinkonių: Gegužiniai pirmieji baravykai – rugiams žydint, bet jų būna mažai. Tų bangų kap kadu būna ir trys, ir keturios, o kap kadu tai
būna ir būna. Rudenį jau patvariausi, jau nesukirmijį.
Tie patys vėliausi zelionkiniai baravykai tai būna iki
žiemos, būdavo, mes medžiojam, tai randam, jau pašalį, išdygsta ir prišala... Buvo keletas metų, kad labai
labai dygo, dabar nelabai. Sako, kad išgrybauna, bet
ne. Tie juodagalviai vėliau pasirodo, ir pirma tų juodagalvių labai buvo, dabar tai ne. Ir miškai pasikeitė. Tie juodagalviai būna vėliau, o anksčiau tai būna,
kap mes vadinam, trakiniai. Juodagalviai drūtumėles
mėgsta, o trakiniai – jaunuolynus.

Nerodyk, kur augo grybai

Jonas Svirnelis iš Kapiniškių kaimo (Varėnos r.) – ne tik
grybautojas, bet ir dailidė, ir grybavimo kašelių pynėjas,
mokantis miške surasti skalią, tam darbui tinkamą pušį. 2010.

Kapiniškių: Aš penktadienį nuvejau vakari pažiūrėt, ar nebus baravykų, žiūriu – yra. Parėjau ir sakau žmonai – tik niekam nesakykim, tegu auga, da
mažukai, nepristokim da prie jų. Nu, sekmadienį jau
visi randa. Atėjo laikas – ir atsirado, lietukas palijo, tai kas, kad mažas, ale lietukas, jiems užtenka...
Šiandien kas – trečiadienis? Tai šita banga dar bus
šitų savaitį, ne daugiau, jau radau užlinkusius, jau
jei galva žemėn lenda, tik išaugis vėl žemėn – baigsis baravykai. Ale dar porą dienų pasilaikys. Antras
dygimas kap bus, tada jau visur bus, ir Aukštagirio
pušynėliuose. Dabar beveik visi baltagalviai, turi da
būt visi juodagalviai.
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Toks ir yra tas nepaprastai spalvingas grybų pasaulis – tikrovė ir išmonė visai šalia. Kartais tose poringėse labai nesunkiai ir atskiriama, kur yra racionali patirtis, o kur tautosaka. Ir vis dėlto paslapties
grybaujant daug daugiau nei uogaujant, žvejojant
ar riešutus skinant. Talentingiausias grybautojas
profesionalas J. Svirnelis iš Kapiniškių nuoširdžiai
pasakojo, kodėl negalima rodyti, kur baravykas
augo: Nu kap anksti – kaip tu nori anksti išeik – grybautojų jau rasi, bo iš vakaro kauniškiai atvažiuoja,
ale kad jie neranda, o aš randu. Aš neraunu baravyko,
reikia kotukas atpjaut žemai žemai, atpjaunu, paskui
apskutinėju ir apdangstau viską sąmanom. Jei pamatys kas baravyko koto drožles, tai paskui ir suras tą
vietą, aš nesu durnas, kad rodytau, kur baravykas
augo... Nu, vietas tai labai žinau, jau einu nuo vieno
prie kito ir žinau, kur kiek rasiu. Kap meciau aigulystę, tai aš kasdien mėnesio algų pasdarau. Aš kiekvienųdzien surenku šimtą septyniasdešimt, šimtą
devyniasdešimt litų, kitą kartą mažiau. Šiemet dygo
neblogai. Kitokių nerenku, tik lepeškas ir baravykus,
Da šmarčkus pavasarį.
Ieva Zalanskaitė-Turonienė prisiminė, kad grybaut ją pamokė vyresnysis brolis Petrukas, o jau
paskui pati žinojo, kur geriausios grybijos, kaip
slapstytis, kad kiti tavo grybijų nerastų: Petras labai
labai mokėjo grybaut. Jis ir mani mokino. Einam, tai
jis ir klausia – ar kvepia grybai? Nu, sakau, – kvepia, ar
sakysi, kad nekvepia... Visi slapstosi, eidami grybaut,
visi – kad nematytų, kiti net per linijų eina ten, kur ne
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smėlis, kad pėdsakų nebūt, o tada ir rasi, kai atskirai
grybausi. Visi taip sakydavo: kur tie Zalanskai grybauna, kad pilnas kašeles neša, o mes tik šmurkštelim į
savo grybijas, kad neregėt niekas... Jau Petrulis tokis
geras, tokis geras, o radęs baravyką – slepia, ir mani
taip mokino – išrauni, apskuti ir paslepi tų vietų samanom, kad kiti nematyt. Ir maldelė buvo, kai randi
– sukalbi, ir žinai, kad kitą kartą čia vėl rasi. Gyrė mani
Petrulis tėvams, sako, jau gerai grybauna Ievikė, o aš
buvau jaunesnė už jį net dvylika metų, aš buvau jauniausias vaikas.
Zervyniškis Algis Svirnelis tą grybavimo paslaptingumą pasakodamas dar labiau paryškino: Vietiniai kai grybauja, tai, būdavo, vienas kitų pamatė
– eina į priešingas puses, galima sakyt, kad grybauja
vienas nuo kito šūvio atstumu, net nepakalba, nepaklausia nieko, čia jau nerašytos taisyklės. Mano

mama pasakojo, kad, kai buvo jauna, eidavo grybaut
su tamsa, miškan nuveina, jau ten išaušta, ir niekas
nemato, kur tu esi.

Raitininkai – ne Musteika
Skaitant prieš dvidešimt metų užrašytus pasakojimus nesunku pastebėti, kad vieni grybautojai
baravykus renka į kašeles, o kiti – į kašikus. Kašelė
yra daili pušies balanų pintinė, o kašikas – karklo vytelių krepšys, į kurį tinka dėti ir bulves, ir obuolius.
Viršrodukio, Kliučevo, Šunupio grybautojai į kašikus
renka ir baravykus, nes kašelių ten nėra, tiesiog nebuvo tokios tradicijos, gal ir skalių pušų, tinkančių
balanoms tuose kaimuose mažiau. Rudnelėje prie
Skroblaus kašelės jau tokios pat kaip ir Marcinkonyse. Tas skirtumas yra tikrai įdomus žinant, kad nuo

Levūnų kaimas (Varėnos r.) kadaise buvo labai nutolęs nuo didesnių kaimų ir gyvenviečių. Važiuodamas miško keliukais tos
kaimavietės neberasi... Tik Latako chvaja (pušis) ir Latako šalcinis dar mena ten buvusį gyvenimą. Ar dabartiniais laikais dar kas nors
galėtų grybauti buvusio kaimo miškuose? Mindaugas Lapelė (kairėje) ir Henrikas Gudavičius matuoja Latako chvajos apimtį. 2004.
P. S. 2012 m. apžiūrėję Latako chvają apsidžiaugėme, kad ji dar gaji ir ilgai kaip orientyras tarnaus grybautojams.
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Grybautojas Vladislovas Maziukas (Maziuko Vladas) Rudnelės kaimo keliu nuo Trikampio ežero
grįžta į Marcinkonių kaimą. 2010.

Rudnelės iki Kliučevo – vos trys kilometrai... Musteikos, Margionių, Marcinkonių, Mančiagirės grybautojai miškan eina tiktai su kašelėmis. Šitaip kur kas
patogiau. Eiti reikia toli, nešti sunkiai, todėl kašelę
kiekvienas grybautojas sau prisitaiko – ir didumas
skiriasi, ir diržas.
Ir kašelė, ir kašikas – iš slavų pasiskolinti žodžiai,
bet neskubėkime jų atiduoti, nes lietuviški sinonimai ne visada yra tokie pat informatyvūs. Pintinių,
pavyzdžiui, gali būti visokių, o kašelė yra tiktai tokia plačių pušies balanų pintinė, su kuria einama
grybauti. Tokias specialias pintines gerai pina tik
šiliniai dzūkai. Dabar galime klausti, kodėl Kliučevo
gyventojai neatsivežė kašelių iš Marcinkonių, bet
tada tokie klausimai niekam nerūpėjo, buvo ir taip
gerai. Tokios etnografinės ribos yra kaimų uždarumo, konservatyvumo ženklas. Yra Dzūkijoje ir ryškesnių ribų, kurias brėžia jau ne tiek miško turtai,
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kiek dirvožemio derlingumas. Bet įdomu, kad grybautė tas ribas savaip paryškina. Gruntiniams dzūkams lauko darbai yra daug svarbesni už grybus
ar uogas, ir grybavimas kaip pragyvenimo šaltinis
jiems yra nesuprantamas. Danutė Kalantaitė-Bagdanavičienė iš Ricielių prisiminė: Ūkinykai negrybavo, ne. Mano brolis buvo vyresnis, tai tokie paaugliai berniūkščiai lėkdavo kelis kartus per vasarą
į Žaliamiškį, nu tai duonkepę krosnį kiekvieną dieną
kūrendavo, ir virdavo tuose čiugūnuose, su kačerga juos ištraukia, tai padziaudavo močiutė ir tuos
grybus kūčiai, bo kūčiai grybų jau turi būt. Nu tuose
krantuose būdavo kazlėkų, tai kartą kitą parenka,
išsikepa, vyrai rudenį važiuodavo šyčkų grėbot paklot kiaulėms, nu tai išversdavo ir grybelių, ale kur
tu juos dėsi. Negrybavo, kad eit grybaut miškan –
ne, ne. Ūkis buvo, tai nepaliksi ir nelėksi grybaut,
ir kur tu jį dėsi tą grybą... Čia yra dabar Ricieliuose
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vienas, kad važiuoja grybaut kiekvieną dienelę, ai, iš
vargo tas grybavimas.
Vincas Preskienis, ūkininkaujantis Raitininkų (Šaparnios) viensėdyje, kurį iš visų pusių supa Subartonių ir Angeringio miškai, apie grybautojus kalbėjo
be ypatingos pagarbos. Jis prisiminė, kad visi tie,
kurie prieš karą grybavo ir nešė grybus parduoti į
Merkinę, buvo nelabai patikimi žmonės: tinginiai,
girtuokliai ar apgavikai. Panašiai kalbėjo ir Žeimių
kaimo ūkininkas Vladas Šimkonis: Ir Nemuni nežuvavau, ir miški nieko nerinkom – nebuvo kada nei in
grybus, nei in žuvis, labai mėgau darbus su arkliais,
man labai sekėsi arkliai, ir šianapjūtį mylėjau... Dirbom sunkiai, bet buvo smagu.
Valgomoji geltonoji pintis vasaros pradžioje auga ant gluosnio
(mėgsta ir ąžuolus) kamieno. 2008.

Du garsiausi Varėnos r. pakelių grybų „turgūs“ – Valkininkuose
ir prie Merkinės–Marcinkonių kryžkelės. Pravažiuojantys
poilsiautojai ar grybautojai iš miesto, miškuose neradę grybų,
juose vienu metu gali įsigyti įvairių rūšių grybų, žemuogių,
bruknių, spanguolių ir net šluotų. 2008.

Klausydamiesi šitokių prisiminimų, rodos, nebegalime galvoti, kad grybautojo, uogautojo ar žvejo
darbas yra įdomesnis, gražesnis ir paslaptingesnis.
Senajame Dainavos kaime viskas buvo gražu. Bet
kodėl ūkininkai vis dėlto su tokiu nepasitikėjimu
žvelgė ne tik į grybautojus, bet ir į dailides, į sielininkus? Paaiškinimas vienas: savo arimus ir pievas ūkininkai perduoda vaikams, o ką gali perduoti sezoniniai verslininkai ar amatininkai? Apibūdindami šias
gana skirtingas Dzūkijos sodiečių pasaulėjautas, nepamirškime dar vieno ženklo – žvejai, grybautojai,
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Marcinkonių kaimo dainininkai ir grybautojai (iš kairės) Agota Pugačiauskienė, Juzė Česnulienė,
Zita Kibirkštienė ir Stasys Česnulis tradicinėje „Subatos vakarėlio“ šventėje prie Kastinio ežero. 2010.
Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos.

dailidės ir sielininkai, nors ir gyveno kaime, bet buvo
priversti daug keliauti, todėl atsidurdavo netoli to
klajokliško gyvenimo būdo, kuris žemdirbiškoms
tautoms buvo nesuprantamas. Kaip galima visą gyvenimą klajoti iš vienos vietos į kitą ir visur jaustis
lyg namuose? Sėslumas yra baltų tautų archetipinis
bruožas, bet kas gi galėtų paneigti, kad toks verslininkų ir amatininkų klajokliškumas neugdo mąstymo, prisitaikymo ir užsigrūdinimo? Štai todėl grybavimo vertinimas iš tiesų yra komplikuotas, todėl
ir nuo kategoriškų išvadų geriau susilaikykime. O
tai, kad ūkininkai dažniausiai su šypsenomis palydi
grybautoją ar žveją, gali būti ir šiokio tokio pavydo
ženklas... Juk jeigu geras ūkininkas, gyvenantis prie
upės, neturi laiko pažvejoti, tai paslapčia jis vis tiek
pavydžiai žiūrės į žvejojantį kaimyną.
Šiliniai ir gruntiniai dzūkai dažnai vieni iš kitų pasišaipydavo, bet be piktumo. Šitokius jų santykius

86

vaizdingiausiai apibūdino Musteikos medžiotojas
Antanas Averka: Važiuodavom į Merkinę. Tie Užnemunės dzūkai buvo įdomūs, tie klumpiniai, o mus jie
vyžiniais vadino. Ateini, būdavo, prie vieno vežimo,
paklausi, kiek centneris grūdų, tai, sako, dvidešimt
penki, ateini prie kito – dvidešimt septyni, da prie
kito – jau trisdešimt. O jie, pasirodo, viens kitam pasako – šiliniai atvažiavo, pakelkim kainų. O pas mus
tų pinigų kažkaip jau buvo atsiradį, tai duodi jam trisdešimt du, tai jis žiūro...
Grūdus musteikiškiai pirkdavo Gardine arba Merkinėje. O pinigų gaudavo už grybus ir už uogas. A.
Averka prisiminė, kad ir ratus tepdavo su kazlėkais:
Mano tėvas visadu ratus tepė kazlėkais, deguto nevarė, buvo medinės ašys, gi važiuoji per miškų – visur kazlėkai, sustojo, prisrinko, prikišo ir vėl važiuoja.
Pradeda ratai žviegt – vėl kiša kazlėkus. Paskui atsirado jau pirktinis tepalas...
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Kaip sudžiovinti, kad nesudegtų?
Grybų buvo daug. Reikėjo juos ne tik iš miško atnešti, bet ir parduoti arba išsaugoti žiemai. Lepeškas parduodavo šviežias, o baravykus džiovindavo.
Džiovinimo patirtis taip pat yra svarbi ir šiek tiek paslaptinga. Geriausiai apie tai yra pasakęs A. Svirnelis
iš Zervynų: Kai grybauji, grybus nuvalai, negali indėt
nevalyto. Paskui dziovini, dziūsta parą laiko. O kiek
krosnį prikūrent, kad nesudegt grybai, tai čia tas pats
kaip pyragus kept – žinai kiek. Štai šitas „žinai kiek“
ir yra pats svarbiausias pamokymas. Todėl, kad ir
krosnys yra skirtingos, ir malkos vis kitokios. Ir krosnių meistrai – ne tie patys. Didelė duonkepė krosnis
šeimininkei yra tokia pat svarbi kaip luotas žvejui,
kaip kirvis dailidei.
Vyrai dažniausiai nepadeda džiovinti, be to, nėra
ir laiko – reikia nešti baravykus namo iš miško, kol jie
dar dygsta. Tikrą baravykų dygimo bangą Julius Šibaila iš Rudnios (prie Skroblaus) taip prisiminė: Pradeda
jie dygt, tai jau tadu nėra kadu ir pavalgyt – parėjai,
išvertei kašelį, spirginio kavalkų atsipjovei ir aidamas
valgai, ir vėl miškan. Seneliai aidavo su lazduke, būdavo, cingi senis, neslankia, ale lazduke kupstelį pajudzino, jei grybas – tadu pasima. Kai vyrai grybauna, šeimininkės pecių kūrina, nušluosto smėlį ir grybus dziovina
(užrašė Eugenijus Peikštenis 1995 m.). O J. Svirnelis
išduoda ir tokią paslaptį: Šįryt radau šimtų penkiasdešimt, ale kad sukirmijį, tai dziovysim. Ne, ne sau, tuos
suvalgys ponai, sau dziovysim kadu bus sveiki, šitiej da
sukirmijį, bo šiltos naktys, dygsta gerai, krūvoj randi
net penkiolika, ale sukirmijį, kai naktys bus šaltesnės,
dygs sveiki, tadu sau dziovysim.
Vitas Kleponis iš Levūnų prisiminė, kad zelionkas
ir rudamėses sūdydavo. Rudamėsių Levūnų miškuose būdavo labai daug. O apie baravykų džiovinimą
senajame Levūnų kaime gražiai pasakojo Juozas
Kleponis: ...Ryti gražiai ištraukia, nuima atsargiai nuo
šypelių ir sudeda sietan. Paėmį lininio siūlo ir dzidelį
adatų baravykus suveria in šnūralius. Juos kabino an
sienos pas pečių, kad būt sausai. Gražiai išdziovytus
baravykus parduoda žydam, o kur padegis, aplūžis,
senesnis, atmeta dėl savi. Kai atvažiuoja ryzinis (skudurus superkantis) žydas, mainais už dzovytus grybus
buvo galima gauc silkių, mažų bliūdelių, ciesių šukų,
adatų, siūlų, špulalių, koštuvių... Sau pasiliktus grybus sunaudodavo viralu pagardzyc (....). Kur dzygsta

kazlėkai, ty dzygsta ir rudamėsės. Ot jas tai rinkom.
Kap jos dzygsta, tai kožnų dzienų virėm bacvinius su
rudamėsėm. Tokius bacvinius valgėm su keptom bulbėm. Visadu rudamėsių vaikam pakepdavo pečiun ar
an kuknelės (plytos) pajerkų. Kepė cielas, sausai, be
jokio riebalo, ir vaikai valgė su duona. Kap dzygsta
rudamėsės, tai vaikai turėjo užsiėmimų: prisranka
rudamėsių, suskuria ugnį ir ton ugnin prikaicydavo
plaskų akmenų. An šitų akmenų sudeda rudamėses
ir jos iškepa. Su rugini duonu – gardumynas. Sanovėj
Levūnuose buvo pastacyta ir inrangta grybų dzovykla. Ar ji priklausė Panemunės dvaru, ar kam kitam
– gal jau niekas nežino. Bet žmonės acimena, kad dzovino kalnus grybų ir vežė kur tai parduoc (cituojama
iš: Levūnų kaimo papročiai, Vilnius: Lietuvos liaudies
kultūros centras. Sudarė Nijolė Marcinkevičienė).
Šie prisiminimai papildo ir šilinių dzūkų patirtį.
Gal todėl, kad prie Nemuno įsikūręs Levūnų kaimas
buvo labai pasislėpęs miškuose, todėl jų gyvenimas
ilgai išliko senoviškas. Levūnų kaimo nebėra, dabar jau sunku surasti ir buvusių pirkių pamatus. O
šiliniai dzūkai grybauja kaip ir prieš daugelį metų. O
kai jau nebegali, kai atsisveikina su savo mišku, išeidami nulaužia pušelę. Šitokį burtą pasakojo Juzė
Česnulienė iš Marcinkonių. Būtent taip ji ir liepusi
sutuoktiniui Stasiui, kuris po kiekvienos grybautės vis skundžiasi, kad sopa kojas: Taip ir pasakiau
– šiandien, Stasiula, sakau, dar aini, bet jau nulauži
pušelę ir pasibaigs... Įdomu, ar tas burtas veikia tik
vieną sezoną, ar ta nulaužta šakelė turi ką nors bendra su užlinkusiu baravyku, pranešančiu apie grybų
bangos pabaigą. Yra klausimų, į kuriuos nerasi atsakymų. Todėl tokia paslaptinga ir yra toji grybautė.
PEOPLE TELL

Oh Mushrooms, Mushrooms
Henrikas GUDAVIČIUS
In this authentic stories section, a Samogitian journalist and naturalist, living for many years in Dzūkija and
working in Dzūkija National Park, shows with real examples how the so-called “šiliniai” (those who live in the
forests) Dzūkai are attached to their native land and forests, while their ability to find mushrooms is legendary.
For these people, mushrooms and berries were a crucial,
maybe even the most important, source of income.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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