Iš tų pačių šaknų ir šaltinių
Ten, kur Suvalkijos lygumos pro Alvitą nuvilnyja kalvelėmis Pajevonio aukštumų link, yra Kiršų
kaimas. Prieš aštuoniasdešimtį metų, 1917 vasario 11 dieną, čia pasaulį išvydo garsus Lietuvos poetas
Kazys BRADŪNAS. Po mokslų Vilkaviškio gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universi
tetuose, vos tik garbingą diplomuoto lituanisto pažymėjimą atsiėmusį Antrojo pasaulinio karo banga
Kazį Bradūną kartu su ištikimąja gyvenimo palydove Kazimiera nubloškė toli nuo Tėvynės, kitapus
Atlanto.
Gimtųjų Kiršų vaikystės įspūdžiai, tėvų šeimoje ir studijų metais susiformavusi katalikiškoji pasau
lėžiūra, istorinio Lietuvos kančių kelio prisiminimas nuolat lydėjo Poetą jo kūryboje ir veikloje per visą
išeivijoje gyventą laikotarpį. Čia gimė net penkiolika jo poezijos knygų (likusios dvi rinktinės pasirodė
jau Lietuvoje), daugybė straipsnių išeivijos lietuvių spaudoje. Čia buvo sudaromi ir redaguojami ben
draminčių leidiniai, gimdę Tėvynės Lietuvos laisvės atgavimo viltį. Vien ką reiškia „Žemė“ (1951),
įėjusi į literatūrą žemininkų judėjimo vardu. Kazio Bradūno kūryboje visada buvo aiškiai juntamas
nepalaužiamas tikėjimas atgimstančios Tėvynės laisve. Jo poezijos posmai alsavo tautos etninės kultū
ros gyvastimi, buvo maitinami jos syvais.
Jeigu sakoma, kad tikros profesionaliosios kūrybos pagrindas yra etninė kultūra, kūrėjo tautinio
tapatumo jausena, tai Kazio Bradūno poetinėje kūryboje tai ypač ryšku. Neperdedant galima teigti, kad
kiekviena jo poezijos eilutė atsiremia į tautos kultūrinio palikimo šaknis, į liaudies dainų, pasakų, sak
mių, raudų įvaizdžius, į baltiškosios mitologijos dvasią. Visa tai atveria gelmę Poeto asmeniškiems išgy
venimams, pasaulio įprasminimui, nepalaužiamo suvalkietiškojo charakterio atsiskleidimui. Kazio Bra
dūno poezija - tai padėka grožio ir gėrio pasaulyje Kūrėjui, meilės giesmė niekada nepamirštai Tėvynei
Lietuvai.
Šiandien poetas vėl Lietuvoje, ne vien savosios poezijos posmais, bet ir realiai. Linkime Jam ilgiau
sių kūrybingo gyvenimo metų ir džiaugsmo laisvoje Tėvynėje.
„Liaudies kultūros“ redkolegijos vardu
Tavo studijų draugė prof., habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
Kazys BRADŪNAS
TĖVIŠKĖ
Žalios kalvos, kryžių apstotos,
Prašosi krikšto
Ir subrenda basos
Į šventąjį ežerą
Debesys neša
Saulės Komuniją
Pavasario laukams.
Kyla dirvonai
Pilni Šventosios Dvasios...
(Tik dar akiraty ošia
Pagoniški miškai...)
Čia guli skaidrioj
Kaip ašara žemėj
Su kryželiais ir verpstėmis rankose
Panašūs į mane.

POEZIJAI
Tu būki žodžių
Žodžio sakytoja
Iš kopom užnešto kaimo,
Kalbėk ir taryki
Pasakų posmais,
Kad smiltynai suprastų.

Tu būki raudų
Raudos raudotoja
Kruvinu laštakiu.
Giedok ir garbstyki pro ašaras,
Kad mirusieji tikėtų
Nemarumu.

Tu būk sutartinių
Sutartinės rinkėja
Šaltame linarūty.
Tatatuok ir laluoki
Burto melodiją,
Kad klausydami šiltume
Darbo bičiulyste.

Tu būki ir mano,
Tu būk mano džiaugsmas,
Kokiu gal džiaugiasi
Tiktai dievai.
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ĮVADINĖ ATVAJA
Pirmąją dalį,
Laume, paverski audeklu Teateina bevardis brolis
Ir šventą Izidorių,
Gyvą tik juoda duona,
Drobėje tapo.
Antrąjį dalį,
Šaknys, paverskit mediena Teateina luošas drožėjas
Ir Sopulingąją,
Motinos bruožų,
Medyje skobia.
Trečiąją dalį,
Žeme, paverski moliu Teateina senoji raudotoja
Prie tavo karsto,
Kvepiančio eglėm,
Ir molio indan rauda.
1996 metų vasarą netoli Šventosios.
O. PAJEDAITĖS nuotr.

RAUDA
O tu mano sūneli,
Saldusai rūpestėli,
Paviešėjai sveteliu,
Nukritai obuolėliu.

O - ooo!
Nukritai obuolėliu...
Dunda kalnas augdamas,
Tavęs jauno laukdamas,
Ąžuolynu ošdamas.
O - ooo!
Ąžuolynu ošdamas...

UŽKEIKTIEJI LOBIAI
Užkeiktųjų lobių liūdnos dvasios
Pūdymų liepsnelėm lydi mus.
Ir mes randame, kur buvome užkasę,
Virstančius dirvožemiu stabus.
Kaip relikviją ten pakeliam jų palaikus,
Vėl džiaugsmu ir išgąsčiu drebą.
Viešpatie, juos užmirštus ir paliktus
Kantriai saugojai ligi riba
Tarp gyvybės ir mirties išbluko.
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DIEVDIRBIS

Aš apglėbsiu kalnelį,
Šaltąjį patalėlį,
Kad kapeliai sušiltų,
Kad rasužė nubirtų,
Kad žolelė žydėtų.
O - ooo!
O tu mano sūneli...

PRIESAIKA

Brėžias medyje veido bruožai
Formų grubių Aš tą medį griebiu
Tartum gimtąjį krantą
Vidury vandenų.

Žemės valgymu prisiekiu šventą neapykantą Ji galioja prieš ir po mirties.
Žemė vedasi mane kaip įkaitą,
Užrištom akim, velėna prie širdies.

Ir mano pirštai medėja
Gluosnio karna,
Ir šaukia prieš geliantį vėją
Suskirdus burna.

Žemės valgymu prisiekiu mirtiną ištikimybę Ji galioja prieš ir po mirties.
Žemė skelbia su manim vienybę
Lūpom nebylėm, velėna prie širdies.

Šaukia medyje Rūpintojėlis
Forma grubia,
Šaukia žemėje jo šešėlis Šaukia skausmas žmogaus širdyje.

RAGANAVIMAS

PASKUTINIOJO TEISĖ

Brolis parvedė marčią iš jaujos,
Tėvas kopia naktim Šatrijon,
Močia verda juodąjį kraują,
Aš pinu vainikus įvijom.

Atėjau gentin paskutinis Paguldė mane prie slenksčio
Toli nuo ugnies.

Ir dievuliai aplink atsiliepia
Ir susirenka mūsų kerčioj.
Saugo langus virpėdamos liepos,
Gyvos atnašos miršta kančioj.
Uždaryk langines - tegu niekas,
Anei lapai šlamą nematys,
Kai balandį, baltutį kaip sniegas...
Tik pragysta kaimyno gaidys----Ir dievuliai piktai prasišiepia Viskas pradeda grimzti gilyn...
Kur nubėgsit, įaugusios liepos?
Kaip nulėksi, balandi, tolyn?..

V ♦v

ĮKAPĖS
Šaltoj mėnesienos ugny
Žėruoja įkapių lobis:
Sunkios vario apyrankės,
Pasidabruotos kamanos.

Paskutinis gentin atėjau Sėdžiu toli nuo krikštasuolio
Su pieno dubenėliu.

Kodėl mes drauge negulėjom
Pilkapių smėly,
Po akmenų vainikais,
Po skroblo vėsa.

Gentin atėjau paskutinis,
Bet kai, motinai mirštant,
Atidaromos durys,
Man reikia žengt pirma jos
Į naktį su žarija.

Šaltoj mėnesienos ugny
Dabar neramios akys
Gęsta žvaigždėm užpiltos,
Blizga Sietynas
Kaip sidabrinės kamanos,
Kaip sidabrinės kamanos.

KITĄSYK IR DABAR
Kitąsyk, užgimus kūdikiui,
Per naktis žibino žiburį,
Kad laumės nepamainytų,
Kad nepavogtų.

TAUTODAILE
Šimtas saulių akina mane,
Kurtina pragydę rojaus paukščiai,
Tulpių išsiliejusiam tvane
Tartum lašas mariosna įplauksiu
Ir ištirpsiu amžių bangose...
O, neišmatuojama gilybė...
Grimzta jon apsvaigusi dvasia Praeitis ten, dabartis ir amžinybė...
Šimtas saulių akina mane,
Kurtina pragydę rojaus paukščiai,
Tulpių išsiliejusiam tvane
Laiko užsimiršusio palauksiu.

VIA SACRA
Kryžius kalnelyje,
Pakalnėje šaltinis Kaip visada lietuviškuos keliuos.
Takelis, pėdomis patvinęs,
Jau grįžta atgalios,
Kur, laukdami stebuklo,
Medžiais pavirtę klūpo.

Kitąsyk, seniui numirus,
Ir žvakę užpūsdavo,
Kad liepsna nespragėtų,
Širdies nepabudintų.
Dabar, žmogui gimstant ir mirštant,
Mane apima baimė:
Ką gi uždegti?
Ir ką užpūsti?
DIEVUKAI
Dievas dėsto žemės dievukus
Dangaus lentynose kaip daiktus:
Jiems niekas nesimels ir neaukos Pagoniškas reikalas baigtas.
Bet jų keli pabėga iš dangaus.
Ar pėdsakus eilėrašty užuodi?
Ir jei dangus bėglių tų nepagaus,
Galės gyvent, pavirsdąmi į žodį.
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Pasaulinės metacivilizacijos
saulėteky
Kalbamės su filosofu prof. Antanu ANDRIJAUSKU

- Šiandien toks oras... šalta, šlapia. Kartais Vilnius
atrodo toks provincialus, tokia provinciali Lietuva. Ir pa
galvoji: spausdiname įkvepiančius rytiečių tekstus, be
veik nostalgiškai apie juos mąstome, bet neištrūksi, neišsiverši... Iš to ir kyla šis skeptiškas klausimas: o kam
mums tie Rytai?
- Sis klausimas ne toks paprastas, kaip atrodytų. At
sakydami į jį turime žvelgti į realią antrojo tūkstantme
čio pabaigos kultūros situaciją. Pasaulyje ryškėja nauji
itin sudėtingi Rytų ir Vakarų kultūrų sąveikos procesai.
Gyvendami Lietuvoje, buvę ilgą laiką gana izoliuoti ir
dabar „atsiverdami“ pasauliui, iš tikrųjų neretai nesu
vokiame naujausių tarpcivilizacinių procesų esmės: dau
gelis tradicinių Rytų kultūrų vertybių šiandien natūra
liai įauga į šiuolaikinę metacivilizaciją, kadangi žmoni
jos kultūra pereina į visiškai kitą kokybinį lygmenį. Anks
čiau nepaisant kontaktų civilizacijos tarsi plėtojosi au
tonomiškai, atskirai viena nuo kitos. Atrodo, galėjome
virti savosios civilizacijos sultyse. Dabar žmonija įžengė
į naująma^ media, t.y. masinės komunikacijos priemo
nių, kompiuterinės revoliucijos sukurtą virtualinės rea
lybės erą, kurioje pasaulis nepaprastai suartėjo.
Ankstesnė kultūros istorija buvo viena kitą keičian
čių ar koegzistuojančių lokalinių civilizacijų istorija, o
šiandien ryškėja perėjimas prie vieningos metacivilizaci
jos, integruojančios visų civilizacijų vertybes. Joje itin
glaudžiai susipina alternatyvūs skirtingose kultūrose iš
sikristalizavę mąstymo modeliai, meninės kūrybos for
mos. Išsisemiant „klasikiniams“ Vakarų kultūros princi
pams, šiuolaikinėje postmoderno kultūroje žymiai svar
besnį vaidmenį įgauna iš „neklasikinių“, egzotiškų mar
ginalinių kultūrų atėję mąstymo ir kūrybos principai, kei
čiantys klasikinius vakarietiškus modelius. Pavyzdžiui,
šiuolaikinio Vakarų dizaino plėtotę stipriai veikia Japo
nijoje susiklosčiusi tradicinė dizaino estetika, jai būdin
gas stiliaus, spalvų sterilumas; architektūrą - tradicinėje
Tolimųjų Rytų architektūros estetikoje susiformavę prin
cipai. Pažvelkime į šiuolaikinę pasaulio, netgi lietuvių,
poeziją: kiek poetų net nesusimąstydami rašo klasikinė
je Kinijos ir Japonijos poezijoje išsikristalizavusius glaus
tus trieilius, penkiaeilius. Šiuolaikiniame teatre, netgi
lietuvių - tos įtakos neretai netiesiogios, bet stiprios: iš
tradicinio No teatro randasi naujos žaidybinės nuosta
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tos, kinta postmoderno teatre santykis tarp aktorių ir au
ditorijos, atgimsta seni rytietiški aktorių rengimo ir psi
chologinės treniruotės principai. Pažvelgę į religijos sfe
rą galime pamatyti iš Indijos tradicinių religijų plintan
čias idėjas.
Taigi galime konstatuoti, jog viena iš dominuojančių
šiuolaikinės postmodernistinės kultūros ir meno tenden
cijų yra ekumenizmas: skirtingos Rytų ir Vakarų kultūri
nės tradicijos, koreguodamos viena kitą, pradeda ieško
ti sąlyčio taškų. Tiesa, tai, ką vadiname „pasauline metacivilizacija“ ar „pasaulinės kultūros vienybe“, yra grei
čiau ateities projektas, jos miglota vizija nei tikrovė.
Kalbėdami apie Rytų ir Vakarų civilizacijas esame
įpratę beveik visuomet pabrėžti jų skirtingumą. Užmirš
tame, kas tarp jų bendra. Betgi paskaitykime įdėmiau
kinų, japonų, indų, persų, arabų literatūros šedevrus nesunkiai surasime juose bendražmogiškas temas ir pro
blemas.
Kita vertus, gilindamiesi į Rytų ir Vakarų civilizacijų
santykius, dažnai susiduriame su tikrovėje neegzistuo
jančiomis abstrakčiomis schemomis, stereotipais. Nes tai,
ką vadiname „Rytais“, yra daugiau geografinė, o ne kul
tūrinė sąvoka. Tarp indų, arabų, kinų, japonų, tibetiečių

kultūrų egzistuoja didžiuliai skirtumai. Lygindami, pa
vyzdžiui, graikų ar vėlesnę Vakarų Europos civilizaciją
su arabų ar indų, pamatysime, kad jos daug artimesnės
Vakarų pasauliui negu kinų ar japonų.
- Kas gi iš Vakarų postmoderno, šios idėjų ir reiški
nių makalynės, šios laisvės gali išeiti?
- Kalbėdami apie postmoderno kultūrą, mes užmirš
tame vieną labai svarbų dalyką. Norėčiau pabrėžti savo
požiūrj, kuris skiriasi nuo daugelio: kaip sakiau, žmo
giškoji civilizacija įžengė į kokybiškai naują raidos fazę;
tai, kas vyksta dabar, absoliučiai nesulyginama su anks
tesniais procesais. Tai ne tokio masto reiškiniai kokie bu
vo romantizmas, simbolizmas, impresionizmas ar kiti eta
pai, - gan riboti, susiję su vienokiu ar kitokiu stiliumi.
Pasaulinėje kultūroje ryškėja vienas radikaliausių lū
žių, kurio pasekmių dar nesuvokiame. Postmoderno kul
tūroje tolstamą nuo klasikinių daug šimtmečių Europos
kultūroje vyravusių mąstymo ir kūrybos principų. Mūsų
akyse išsisemia ir žlunga daugelis Vakarų civilizacijos
puoselėtų idealų. Nereikia turėti iliuzijų, kad Vakarų Eu
ropos civilizacija išvengs to likimo, kuris ištiko anksčiau
egzistavusias civilizacijas. Spenglerio „Europos saulėly
džio“ teorija neabejotinai turėjo racionalų grūdą. Pra
ėjusios sudėtingą augimo, išsiskleidimo periodą, kultū
ros neišvengiamai įžengia į tokią fazę, kai technologija
pradeda gniaužti ir naikinti gyvybingąsias kultūros jė
gas. Manau, kad iš tiesų šiuolaikinėje Vakarų kultūroje
su milžiniškais megapoliais vis labiau įsivyrauja kvaziintelektualizmas, ne tikra kūryba, o žaidimas praeities kul
tūros ir meno formomis.
Tie apokaliptiniai istoriosofiniai kultūros, filosofijos,
meno „mirties“, „krizės“ leitmotyvai, kurie neseniai gar
siai suskambo įvairių šalių teoretikų veikaluose, atspin
dėjo ne pasaulinės kultūros apskritai krizę, bet būtent
„klasikinių“vakarietiškos kultūros sukurtų mąstymo mitologemų, kūrybos principų krizę. Išsisemiant klasiki
niams Vakarų mąstymo ir kūrybos principams, postmo
derno kultūroje į pirmą planą iškyla „neklasikiniai“, ne
vakarietiškose kultūrose išsikristalizavę principai, idėjos.
Todėl natūraliai postmoderno kultūroje vis labiau vyrau
jantį vaidmenį vaidina būtent iš Tolimųjų Rytų, Indijos,
Lotynų Amerikos ir kt. perimti kūrybos principai.
Kita vertus, tūkstantmečio pabaigoje, baigiantis gy
vybingajam Vakarų civilizacijos ciklui, kartu pasibaigia
ir linijinės vienakryptės knyginės civilizacijos epocha. Ją
keičia mass media, kompiuterių ir virtualinės realybės
sukurtas pasaulis. Vadinasi, teksto kultūrą keičia vaizdo
kultūra. Ir visiškai suprantama, kodėl šioje vaizdo kultū
roje tokį vaidmenį įgauna Tolimųjų Rytų kultūrose išsi
kristalizavę mąstymo ir kūrybos principai. Vertėtų pri
minti, kad būtent kinai ir japonai turi gilias nenutrūks
tamas kultūros tradicijas, kurios pagrįstos hieroglifų raš
tu, t.y. vaizdine struktūra, kurioje kaligrafinis, tapybinis
ir poetinis pasaulio suvokimas jungiasi į vieningą visu

mą. Šis natūralus mąstymo ir kūrybos sinkretiškumas,
vaizdinio pasaulio suvokimo prioritetas tapo nepapras
tai artimas šiuolaikinei postmoderno kultūrai. Čia ir sly
pi atsakymas, kodėl postmodernistinėje vaizduojamojo
je dailėje, muzikoje, daugelyje kitų menų pradeda vy
rauti iš Tolimųjų Rytų perimti kūrybos principai. Filoso
fijoje taipogi ryškėja atsisakymas racionalistinių mąsty
mo principų, platoniškojo binarizmo, ieškoma didžiai in
dividualių kontekstualių kategorijų, padedančių jautriai
išreikšti unikalią asmenybės patirtį.
Švietėjųprojektas, kuriam būdingas begalinis tikėjimas
protu, skaidriomis žmogaus būtiesperspektyvomis, įsitiki
nimas,kad ,.pasaulyje dar viskas galima“, Vakarų Euro
pos kultūroje nepasiteisino. Todėl, išsisemiant klasiki
niam racionalizmui, iš Platono išplaukusiam binarizmui,
formuojasi visai kitoks požiūris į pasaulį, pamatines fi
losofijos problemas. Šie poslinkiai ryškėja Schopenhauerio, Kierkegaardo, Nietzsches, bet ypač - M.Heideggerio ir žymiausių postmodernizmo filosofų M.Foucault,
J.Derrida, J.-F.Lyotard ir kitų veikaluose. Šiuolaikinėje
filosofijoje galima pastebėti daug idėjų, kurios artimes
nės daoizmui, chan, zen, t.y. tradicinėms Tolimuosiuose
Rytuose susiformavusioms kryptims negu klasikiniams
mąstymo principams. Jos, matyt, labiau atitinka šiuolai
kinės epochos dvasią, mėginančią išsivaduot iš tam tik
rų vakarietiško mąstymo dogmų. Tolimųjų Rytų filosofi
nės mąstysenos principai buvo atviresni, universalesni
ir tikriausiai todėl tapo įtaigesni.
Aukštindami antikos ir Vakarų civilizacijų vaidmenį
kultūros istorijoje, pamirštame, kad antikos civilizacija
yra palyginti jauna, o jos vyravimo laikotarpis labai neil
gas; anksčiau ir tuo pat metu kituose pasaulio regionuo
se egzistavo daugybė didžių civilizacijų. Vakarų Euro
pos civilizacijos vyravimas aprėpia tik kelis paskutinius
šimtmečius. Ką tai reiškia pastarųjų šešių tūkstančių me
tų žmonijos kultūros istorijoje? Dabar, formuojantis pla
netinei civilizacijai, nejaugi ne naivu manyti, kad milži
niškas kultūrines tradicijas turintys kinai, indai arba ja
ponai pradės mąstyti pagal vakarietišką kultūrinių ver
tybių sistemą? Stiprėjant ekumenizmo tendencijai, pa
saulinėje metacivilizacijoje įvyks tai, kas turėjo įvykti, kas
užkoduota kultūros istorijoje: realus kiekvienos civiliza
cijos svoris, t.y. mirusių ir dar egzistuojančių įgaus savo
vertę ir įsivyraus tik tos skirtingų civilizacijų sukurtos ver
tybės, kurios geriausiai atitiks socialiai aktualius šiuolai
kinės kultūros poreikius. O Vakarų Europos civilizacija
užims gana kuklią vietą, tokią, kokia jai iš tikrųjų pri
klauso.
Į ekonominį pasaulio žemėlapį pažvelgus taip pat ma
tyti, jog intensyviausiai plėtojasi Pietryčių Azijos ir Toli
mųjų Rytų šalys. Atbunda didžiausias nenutrūkstamas
kultūros tradicijas turinti Kinija ir kinų civilizacijos įta
kos regionas. Šio Tolimųjų Rytų iššūkio išdava: Vakarų
Europa sparčiai integruojasi, JAV vienijasi su Kanada,
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ieško kontaktų su Meksika, nes supranta, kad po 20-30
metų konkuruoti su Tolimųjų Rytų ekonominiu ir kul
tūriniu gigantu bus nepaprastai sunku. Taigi labai greit
stipriai pasikeis ne tik pasaulio ekonomikos žemėlapis,
bet ir kultūros įtakos...
- Kai kalbama apie Vakarų postmoderną įtraukiant į
jį lygiomis teisėmis ir Lietuvą, visada abejoju, ar tas ko
kybinis lygmuo Lietuvai tinka. Atrodo, net didelio, ver
žlaus moderno neturėjome. Siame kontekste, kokioje si
tuacijoje, Jūsų nuomone, atsidūrusi Lietuva?
- Iš tikrųjų mes gyvenam dar modernistinės ikonogra
fijos pasauly, mūsų šaly dar stipri ir gaji homocentristinė pasaulėžiūra, o Vakarų pasaulyje visa tai jau žlugę.
Be to, visada turime labai aiškiai skirti du pagrindinius
postmodernizmo polius. Vienas pramoginis, susijęs su
populiaria masine kultūra, kuri sklinda per masinės ko
munikacijos priemones (šou, bulvarinė, nužmoginta, tuš
čiavidurė surogatų ir pakaitalų kvazikultūra); kitas - in
telektualinis, ieškantis humanistinis, kuris per masinės ko
munikacijos priemones mažai propaguojamas, nors ir eg
zistuoja. Bet kadangi Lietuvoje stipriai pakirsti humani
tarinės kultūros pradmenys ir mes dažnai nesusigaudom
tarp tų reiškinių, kurie vyksta pasaulyje, tad natūralu,
kad pas mus skleidžiasi daugiau paviršutiniškų, masinės
postmodernistinės kultūros formų, kurios negatyviai, ni
veliuojančiai veikia tiek lietuvių, tiek kitas kultūras.
Tik prieš kelias dienas perskaičiau garsaus vokiečių
filosofo H.G.Gadamerio interviu, kur jo kaip tik klau
siama apie Europos kultūros likimą: ar sugebės ji atsi
laikyti prieš iš JAVsklindančią destruktyvią masinės kul
tūros bangą. Labai nustebau perskaitęs atsakymą, kad
vienintelė pozityvi kūrybinė jėga (aš irgi taip manau),
kuri gali sustabdyti šią kultūros degradaciją, yra konfucionistinės kultūros regionas su galinga etika, milžiniš
komis kultūros tradicijomis.
- Na, o kaipgi su ta kinų santvarka?
- Kinai netgi komunistinės ideologijos rėmuose su
geba persiorientuoti ir pasiekti didelių kultūros ir eko
nomikos poslinkių.
Ne tik Kinijoje, bet ir kitose didžias kultūrines tra
dicijas turinčiose nevakarietiškose civilizacijose gimsta
priešprieša anglosaksiškam kultūriniam imperializmui,
jos atsisuka į savo nacionalines tradicijas. Stiprėja et
nocentrizmas, pasididžiavimas savo kultūros tradicijo
mis. Kartais tose tendencijose matyti daug archajiškų
dalykų, mėginimo griebtis už to, kas jau praėję, bet šioje
orientacijoje neabejotinai yra pozityvus aspektas, ka
dangi kova už nacionalinės kultūros savitumą šioje si
tuacijoje ir tampa kova už tikrąją Kultūrą ir Meną, t.y.
kova prieš kvazikultūrą. Tai labai svarbu, kadangi tik
kultūrų įvairovė, o ne unifikuojančios iš Amerikos sklin
dančios masinės kultūros tendencijos gali būti tikros
kultūros, planetinės civilizacijos pagrindas. Ir mes, lie
tuviai, privalome suprasti, kad didingame pasaulio kul
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tūrų koncerte turime išsaugoti savo kultūros spalvas,
savo melodiją.
- Kaip manote, kokios galimybės nesustoti naciona
linių vertybių atgaivinimo etape ir toliau savarankiškai
ugdyti stiprią daugiasluoksnę nacionalinę kultūrą, ku
rioje slypėtų giliausios tradicinės etninės kultūros pali
kimas? Juk net daugelyje mokslo sričių nesame savaran
kiški, o ką kalbėti apie paprastus gyvenimus.
- Dabar kūrybos srityje greta Tolimųjų Rytų ir Loty
nų Amerikos nepaprastai aktyvios išsilaisvinusios Vidu
rio ir Rytų Europos tautos: rusai (nepaisant ekonomi
nės krizės), lenkai, vengrai, čekai. Jau seniai JAV, Vaka
rų Europoje humanitarinių mokslų srityje, menuose ma
tyti galingiausia išeivių iš šių regionų banga, kuri ne tik
konkuruoja su didžiausiomis vokiečių, prancūzų, anglų
kultūrų figūromis, bet neretai ir nustelbia jas. Dabar kaip
niekad daug galimybių ir Lietuvai pasireikšti pasaulinės
kultūros istorijoje. Tik reikėtų pagalvoti, kaip geriau to
je paskydusioje kultūrinėje situacijoje panaudoti išsilais
vinusią biologinę ir kūrybinę energiją, nes dažnai ji nu
kreipiama į destruktyvią veiklą.
- Sakyčiau, egzistuoja Andrijausko mokykla. Kaip Jūs
savo mokinius vedate į pasaulį? Ko siekiate?
- Gal „mokykla“ kiek per garsiai pasakyta. Iš tiesų
pastarąjį penkiolika metų turėjau daug gabių doktoran
tų, diplomantų Dailės akademijoje, Vilniaus, Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetuose, Muzikos akademijoje, Fi
losofijos institute. Gyvenimas man susiklostė laimingai.
Studijuodamas Maskvos universitete turėjau didžius mo
kytojus - V.Asmusą, A.Losevą, N.Konradą, Paryžiaus
universitete ir College de France - M.Dufrenne, B.Dorivalį, N.Vandier-Nicolas. Bendravimas su tokiomis as
menybėmis daug davė. Atėjo laikas grąžinti skolas. Pe
dagoginis darbas labai sunkus, atima daug energijos, lai
ko, reikalauja individualaus darbo su kiekvienu moki
niu. Aš juos įdėmiai stebiu, stengiuosi įžvelgti, kokioje
srityje jie stipresni, į ką linksta. Atsargiai mėginu pastū
mėti konkrečia kryptimi, atskleisti tai, kas, mano įsitiki
nimu, yra reikalinga mūsų kultūrai.
Mano dėmesys Rytų civilizacijoms, orientalizmui yra
išaugęs ne todėl, kad tai būtų vienintelė sfera, kuri mane
domintų. Joje reiškiasi ne daugiau kaip 15 proc. mano
auklėtinių, tačiau, tiesa, tarp jų iš tiesų daug labai talen
tingų žmonių, ir aš tikiuosi, kad kai kurie iš jų paliks ryš
kų pėdsaką mūsų kultūroje. Lietuvoje ši sritis buvo pasi
baisėtinai apleista. Mes negalime tapti pilnaverte civili
zuota tauta, jeigu neišmokstame vertinti ir neintegruoja
me kitų civilizacijų ir kultūrų laimėjimų. Kaip galime lai
kyti save kultūringa tauta, jei nežinome tradicinės indų
filosofijos, literatūros, Egipto dailės, kinų ar japonų po
ezijos, kuri sukūrė vieną iš didingiausių pasaulyje poeti
nių tradicijų; kinų ir japonų peizažinės tapybos, kuri iš
tikrųjų yra rafinuočiausias tapybos fenomenas; kaip gali
me laikyti save civilizuota tauta, jei nesuvokiam Bizanti

jos, arabų musulmonų civilizacijų įnašo į pasaulio kultū
rą? Todėl ir rengiu specialistus, kurie padėtų tai integruot, nes tik pažindami kitas kultūras, gerbdami jas, mes
galime tapti pilnaverte tauta, suprasti, kas šiandieną yra
aktualu. Tik tokiame pasaulinių kultūrų veidrodyje mes
ir galime prasmingai puoselėti savo kultūrą.
Dirbdamas pedagoginį darbą daug dėmesio skiriu ir
įvairioms Vakarų Europos filosofijos, estetikos, kultūro
logijos, menotyros sritims. Norėčiau parengti specialis
tų, kurie Kauno Vytauto Didžiojo, Vilniaus universite
tuose, Dailės akademijoje galėtų pradėti dėstyti labai
svarbius komparatyvistinės kultūrologijos, meno psicho
logijos, meno sociologijos, menotyros metodologijos, me
no filosofijos ir kitokius kursus. Bet... jaunų žmonių gy
venimai susiklosto įvairiai, ir tik labai retas, labai atsida
vęs jaunuolis gali įeiti į kultūrą ir užimti joje svarbią vie
tą. Daug jaunų žmonių, kuriuos rengdamas įdedi tiek
energijos ir triūso, išvykę į užsienio aukštąsias mokyk
las, nesugrįžta.
- Kodėl sovietų laikais taip smarkiai buvo dozuoja
ma informacija apie Rytų kultūras? Dar labiau negu apie
Vakarus?
- Todėl, kad į šias civilizacijas suko savo žvilgsnius dau
gelis šviesiausių, intelektualiausių sovietinės imperijos
žmonių. Kurie nenorėjo užsiimti ideologine prostitucija,
rašyti tai, kas jiems primetama. Rusijoje nuo seno buvo
labai stiprios sinologijos, japonistikos, arabistikos, indologijos, hetologijos ir kt. mokyklos. Jos išliko gyvybingos
ir po 1917 m., kadangi funkcionavo tarsi autonomiškos
ezoterinės cechinės mokyklos. Jos buvo laikomos, kaip
dažnai sakydavo, „nuolatiniais antitarybiškumo židiniais“.
Orientalizmas, nonkonformizmas ir „antitarybiškumas“
Sovietų Sąjungoje buvo glaudžiai susijusios sąvokos. Daug
įtakingiausių mokslininkų, daugybė disidentų, kurie ne
paisė jokių ideologijų, dirbo kaip tik šioje srityje. Ir tai
paaiškina, kodėl iš mokinio į mokinį patikimai šios žinios
buvo perduodamos ir kodėl tie dalykai buvo nepaprastai
kontroliuojami. Daugelis rusų orientalizmo mokyklų ir
šiandien lenkia moksliniu lygiu vakarietiškas.
- Tik iš rusiškų tekstų ir galėjom šiek tiek susipažinti
su Rytais.
-Taip. Gaila, kadangi Lietuvoje dar iki Vilniaus uni
versiteto uždarymo būta stiprių orientalizmo pradme
nų, ir egiptologijos gilios šaknys. Bet vėliau viskas suny
ko.
- Gal galėtume trumpai pažvelgti į Vakarų ir Rytų
santykius nuo seniausių laikų?
- Pažvelgę į 6 tūkstantmečius aprėpiančią pasauli
nių civilizacijų istoriją, aiškiai pamatysim, kad didžio
sios Rytų kultūros jaunesnėje antikos ir Vakarų Euro
pos kultūros istorijoje vaidino milžinišką vaidmenį.
Daugelis svarbiausių graikų civilizacijos, kultūros lai
mėjimų, jos iškilimas tiesiogiai siejasi su kultūrinėmis įta
komis, kurios sklido pirmiausia iš Egipto, Persijos, Me

sopotamijos, Finikijos: iš jų perimta daugelis architek
tūros, meno stilių, laivybos, technologijos pasiekimų, raš
tas. Rytai graikams visą laiką buvo šviesos, įkvėpimo šal
tinis. į Rytus nuolatos vykdavo didieji graikų mąstytojai,
menininkai.
Rytų civilizacijų įtaka Vakarų regione regima ir vė
liau. Pavyzdžiui, reikėtų paminėti du labai svarbius eks
pansijos į rytus periodus. Pirmasis - Aleksandro Make
doniečio užkariavimai helenizmo laikais, antrasis - ro
mėnų užkariavimai. Rytų kultūros tokios galingos, kad
netgi po tų ekspansijų įtakos, plintančios iš Rytų, ilgai
niui užgožia graikiškąsias ar romėniškąsias idėjas.
Ankstyvojoje krikščionybėje susilieja du skirtingi mąs
tymo būdai: erdvinis plastinis graikų pasaulio suvokimas
ir psichologinis laikinis hebrajų, kuris nustelbia pirmąjį
ir gimdo krikščionybę, jos ideologiją, kuri irgi ateina iš
Rytų. Teritorija tarp Sirijos ir Mesopotamijos - daugelio
didžiųjų pasaulio religijų (judaizmo, zoroastrizmo, manicheizmo, krikščionybės, islamo) gimimo vieta, labai
stiprus intelektualinės energijos šaltinis.
Vėliau romaniškosios, gotikos epochos kultūroje re
gime milžinišką arabų ir Bizantijos civilizacijų įtaką. Iš
tiesų, mes sunkiai įsivaizduojame realią viduramžių kul
tūros istoriją, pas mus daug mitų apie ją išlikę. Paskaitę
mūsų tautiečio menotyrininko Jurgio Baltrušaičio vei
kalus apie simbolių migraciją, pamatytume, kad netgi
Paryžiuje, romaniškose ir gotikos katedrose, apstu orientalizmų - iš Indijos, Kinijos, arabų pasaulio atėjusių įvaiz
džių, netgi garsiosios chimeros katedrų viršuje - iš kinų
per skirtingas kultūrines tradicijas atėję vaizdiniai. Vi
duramžių filosofija ir įvairios mokslo sritys buvo stipriau
paveiktos arabų civilizacijos - pagrindinio kinų ir indų
kultūros vertybių retransliatoriaus iki pat Prancūzijos ir
Ispanijos.
Dažnai nepagalvojame, kodėl renesanse ir po jo iški
lo Italija, Ispanija ir Portugalija. Todėl, kad šios šalys il
gą laiką buvo aukštesnės arabų kultūros įtakoje ir per
jas ėjo pagrindiniai Rytų ir Vakarų civilizacijų keliai.
Vakarų civilizacija įsivyrauja tik maždaug apie XVII a.
pabaigą, kada prasideda galinga Vakarų ekspansija, ko
lonializmas. Pirmosios pasaulinės jūrų kelionės dar nenulėmė kultūros centrų pasikeitimo. XVI a. pasaulio cen
tras dar buvo Ferganos slėnis, per kurį ėjo karavanų ke
liai, jungiantys Rytus ir Vakarus. Kol pradėjo formuotis
naujas uviversalesnis jūrų kelionių pagimdytas pasaulio
suvokimas, praėjo dar keli šimtmečiai...
- Siame kontekste, įdomu, būdama tarp Rytų ir Va
karų, kuo save laiko pati Rusija?
- Kalbėjome apie atsisukimo į nacionalines tradici
jas tendencijas. Rusijoje irgi stiprėja savo identiteto, na
cionalinių kultūros tradicijų suvokimas, mėginimas su
vokt save kaip didžiausią Euroazijos erdvę gaubiančią
šalį, ir labai galimas dalykas, kad, jeigu šioje sunkiai prog
nozuojamoje šalyje vėl nebus tokių drastiškų įvykių kaip
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Čečėnijoje, istorinių protrūkių, Rusija dar daug pasakys
pasaulinės kultūros istorijoje.
Ne veltui didieji kultūrologai Spengleris ir Toynbee’s
kalba apie tai, kad išsisemiant Vakarų Europos kultūrai
ateina Rusijos kalbėjimo valanda. Greta hieroglifinės
kultūros zonos Rusija gali tapti labai svarbiu intelektua
liniu centru, tuo labiau, kad šios šalies intelektualai su
vokia savo marginalumą, kaip šalį tarp Rytų ir Vakarų
pasaulių. Tai ne tik suteikia kultūrai labai savitas for
mas, kaip, pavyzdžiui, buvo Bizantijoje, bet ir padeda
„virškinti“ kitas kultūrines tradicijas, ir jautriau perimti,
kas geriausia kitose šalyse. Į Rusijos kultūrą ir jos per
spektyvas turime žiūrėti gana blaiviai.
- Kaip tik neseniai buvote keliose konferencijose
Maskvoje, kokiose?
- Viena buvo skirta Rytų-Vakarų kultūrų sąveikos
problemoms (160 dalyvių iš viso pasaulio), kita, vykusi
tuo pat metu, - humanizmo problemoms pereinant iš
XX a. į XXI amžių (120 dalyvių).
Tie, kurie labai skeptiškai žiūri į Rusijos mokslo ir
meno ateitį, turėtų būti atsargesni. Ši šalis turi milžiniš
kas potencijas. Rusijoje daug stiprių mokslo, meno cen
trų, mokyklų; kūrybingas, ko dažnai trūko mums, opozi
cinis, nonkonformistinis mokslas, atsigavo leidyba. Svar
bu, kad Rusijos kultūra nesikoncentruoja tik dviejuose
megapoliuose - Sankt Peterburge ir Maskvoje; dabar (tai
labai įdomus Rusijos reiškinys) yra daugybė lokalinių ži
dinių - Samaroje, Kazanėje, Novočerkaske, Novosibirs
ke, Jekaterinburge, Ulan Udėje, Gorkyje... ten stiprios
humanitarinių mokslų pajėgos.
- Gal ir sunku vienu žodžiu apibūdinti didžiules kon
ferencijas, bet - kas jose mąstoma, kas sakoma?
- Pagrindinės problemos, gvildentos didžiulėse kon
ferencijose, kongresuose Lachti, Krokuvoje, Ciuriche,
Maskvoje, kurių pulso mes dažnai nejaučiame tarsi izo
liuotoje Lietuvoje, - tai tarpcivilizacinių kontaktų pro
blemos. Eina kalba apie naująją planetinę civilizaciją.
Daugiau dirbantys ir daugiau važinėjantys po pasaulį
žmonės mato, kaip keičiasi ekonominiai, kultūriniai, ci
vilizaciniai centrai ir kad iš tikrųjų mes jau galime fik
suoti Vakarų civilizacijos hegemonijos pabaigą. Nors Lie
tuvoj, kad ir keista, gyvename tarsi keliais dešimtmečiais
vėluodami. Paskaitęs kai kurias lietuviškas knygas, nu
stembi: tokių dalykų prisiskaitai, kad, atrodo, tarsi visai
ir nejaučiam, kas darosi pasaulyje.
- Ar Jūs nemanot, kad lietuviai yra visai beišmirštan
ti tauta, be jokio potencialo, be jokios ateities?
- Ne, nemanau. Minėjau, kad vadovauju magistran
tams, doktorantams ne vienoje aukštojoje mokykloje,
mokslo įstaigose - galiu konstatuoti, kad niekad neturė
jau tiek gabių mokinių kaip dabar. Aišku, demografinės,
alkoholizmo, socialinio neteisingumo, visuomenės kriminalizacijos problemos labai baisios, totalinės. Bet greta
- labai daug naujų ir gerų daigų. Kartais apsižvalgius
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aplinkui mane apima labai liūdnos mintys, bet... gaunu
kokį naują tekstą ir matau - tokio lygio niekada nebuvo
me pasiekę.
- Betgi Jūs minėjote esą Rusija turi daug gyvybinės,
fizinės ir intelektualinės jėgos, kuriasi nauji kultūros ir
mokslo centrai periferijoje. O mes negalim sukaupti net
tiek žmonių, kad keli didesni mūsų miestai taptų stip
riais kultūros ir mokslo centrais.
- Taip. Bet Rusija yra milžiniška šalis, turinti didžiulį
intelektualinį potencialą. Aš periodiškai skaitau paskai
tas įvairiuose Maskvos universitetuose. Ten daug jaunų
žmonių, kurie fanatiškai atsiduoda mokslui, ir jiems tar
si daugiau nieko nereikia.
O pas mus... Taip, aš dabar turiu daug gabių žmonių,
bet, deja, daugelis iš jų nori visko iškart: suspėti ir vieną
darbą nudirbti, ir trečią... Ir nueiti į kavinę, ir gražiai
pagyventi, o iš to nei moksle, nei kūryboje nieko nesi
gauna.
- Kokios kompiuterinės revoliucijos pasekmės moks
lui?
- O, kompiuteris - tai nuostabus, nepaprastai moks
lininko darbą palengvinantis instrumentas. Tik, deja, net
gi didingiausi technologijos laimėjimai turi negatyvių pa
sekmių. Kompiuteriu per „Internet“ iš bibliotekų gali
ma gauti viską bet kokia tema. Bet kai viskas lengvai
prieinama, išnyksta pažinimo alkis, ta kūrybinė energi
ja, kurią suteikdavo susikaupimas prie knygos. Vakarų
civilizacija tapo komforto civilizacija - žmogus perdaug
energijos skiria malonumams, irnyksta valia kūrybai. Kai
galima viską gauti kompiuteriu, knygos nustojamos skai
tyti. Pasitenkinama tik jų fragmentais, santraukomis, ci
tatų rinkiniais. O iš citatų kompiliuojami fragmentiški
dalykai. Visumos neberegiama, kontekstas išnyksta, ir
gimsta postmodernistinis mąstymo fragmentiškumas. Tai
viena iš priežasčių, dėl kurios per pastaruosius dešimt
mečius Vakarų Europoje gerokai sumažėjo fundamen
talių darbų. Daugelis jų dabar rašomi kitose šalyse, kur
išlikęs knygos, rimto akademinio darbo alkis.
- Ir tai yra antroji medalio pusė?
- Visur tas pat. Vaikas, perdaug žaidžiantis kompiu
teriu, gali ne tik išplėtoti savo kūrybiškumą, bet ir defokusuoti sąmonę. Jis paskui susikaupt negali. Labai daug
destruktyvių žaidimų, kurie ne tik išsklaido atmintį, ta
čiau ir atpratina dirbti, mąstyti...
Minėtose konferencijose mokslininkai pateikė bau
ginančių duomenų: psichologinių, pedagoginių ir kt. ty
rimų rezultatų, kaip kompiuteriniai žaidimai ir televizi
ja veikia vaikų psichiką.
- Seniai mąstau, ar mes, lietuviai, neperlenkiam laz
dos? Dėl sovietinės okupacijos laikotarpio šitaip nusisukt nuo Rusijos: knygų mažai, mokykloje mokyti vien
tik anglų kalbos - ar nėra klaida? Juk lietuvio situacija
nepasikeitė - kaip visada, turim mokėti mažiausiai tris
kalbas.

- Orientavimasis vien į anglų kalbą musų humanita
rinei kultūrai labai pavojingas. Vokiečių, prancūzų ir rusų
tradicija gyva visiškai kitokiomis humanitarinėmis pro
blemomis ir idėjomis. Pavyzdžiui, argi gali anglosaksiš
ka tradicija lygintis su jomis daugelio humanitarinių
mokslų srity? Jei tik pradedame orientuotis į vieną kal
bą, iš karto save nustekename. Anglosaksiškosios kultū
ros primetimas, orientavimasis vien įją iš karto nukerta
daug kitų kultūrų klodų. Tų kultūros kanalų ir kalbų iš
stūmimas bet kuriai kultūrai baisus. Kiek geriausių ru
siškų ar lenkiškų straipsnių vertimų mūsų žurnalai ne
spausdina! Įkišk kokį nors iš anglų kalbos išverstą šlamštą
- iš karto ima. Tai irgi rodo mūsų lygį ir intelektą, suge
bėjimą blaiviai be ideologinių prietarų žvelgti į esmę.
Nors ir Amerikos kultūra - tai ne vien tie surogatai, ku
rie veržiasi į Lietuvą masinių komunikacijų kanalais, ten
yra daug labai rimtų mokslo centrų, meno reiškinių.
Totalus rusų kalbos atsisakymas yra eilinis mūsų kul
tūrai būdingas kraštutinumas, vos ne fiziologinė reakci
ja į priverstinės sovietizacijos skaudulius. Gaila, kad dau
gelis netgi vadinamųjų intelektualų nepajėgia atskirt so
vietizacijos nuo rusų kultūros, padovanojusios pasauliui
tiek didžių kūrėjų.
- Žmonės, besidomintys Rytais, kitomis religijomis,
girdi daug priekaištų. Tarp krikščionių, kurie reiškiasi
spaudoje, moksle, visuomeniniame gyvenime, yra daug
baimės, kad pas mus neišdygtų kokia nors sinkretinė re
ligija ar kas panašaus, senovės baltų ir Rytų religijų mi
šinys. Iš vienos pusės, bijomasi Romuvos, bet dar labiau
- sinkretizmo su Rytais.
- Kur yra krikščionybės ištakos? Jūs galite jas surasti
daug senesnėse Vedose, šumerų, babiloniečių, persų,
hebrajų šaltiniuose.
- Kaip manote, ar instinktyviai, ar sąmoningai bijo
masi kitų civilizacijų įtakų?
- Ir instinktyviai, ir sąmoningai. Kodėl bijomasi? To
dėl, kad nežinoma, trūksta specialistų, rimtų civilizacijų
istorijos studijų. Dėl to tiek daug profanacijos... Mūsų au
torių veikaluose atsiranda daug absurdiškų vertinimų, to
kių europocentristinių beviltiškai pasenusių teiginių, kurie
būtų tikę XX a. pradžiai. Jokioje kultūringoje Vakarų ša
lyje šiandien tokių dalykų neatrasi, o pas mus tai norma.
Kitų civilizacijų pasaulis didelis ir sudėtingas. Nežino, kas
jame slypi, todėl lengviausia yra paneigti ir atmesti.
Situacija atsivėrus pasauliui radikaliai pasikeitė. Dau
gelis anksčiau netgi priešiškai nusistačiusių žmonių pra
deda žvelgti plačiau, suprast, kad jaunoji karta jau ki
taip mąsto, kitus tekstus skaito, jų nepriversi išpažinti
primityvias europocentristines tiesas.
- Ar žinojimas, išmanymas visada lemia įtaką?
- Ne, tai visai skirtingi dalykai Viena - matyt, kita suprast, pajust ir išgyvent kaip savo. Tik tada, kai žinoji
mas pereina per tavo sąmonę, apvaldo ją, tai tampa tavo
tiesa. Kol tai neįvyksta, daugybė informacijos - tik išorinė.

-Aš turiu omeny, kad pereina per sąmonę; ar visada
padarys įtaką, ar nuspręsi likti prie savo?
- Gali ir turi likti prie savo vertybių sistemos, savųjų
šaknų. Bet labai svarbu, kad mąstai plačiau, be stereoti
pų, ir krikščioniškąją kultūrą suvoki visiškai kitaip, dau
gybės kitų lygiaverčių kultūrų kontekste.
- Gal „išaugimą“ iš krikščionybės sąlygojo ir sovieti
niai metai?
- Bet pagalvokim ir apie tai: kas mes, lietuviai, esam?
Tarp kokių pasaulių skleidėsi mūsų tautos istorija? Kur
mūsų mitologijos ištakos? Kas mūsų liaudies dainose,
sutartinėse, smūtkeliuose? Pažvelkim į tai įdėmiai ir pa
matysim, kad giliosios mūsų kultūros tradicijos yra ir ki
toj erdvėj negu krikščioniškos kultūros. Ir gal mes tai
intuityviai jaučiam? Klauso sutartines, tradicinę indų mu
ziką - daugelis pašiurpsta nuo artimumo... Dvasios gel
mėse daugelis lietuvių liko pagonys, „paskutiniai Euro
pos pagonys“. Ir ne kiekvienam galėsi įteigti, kad krikš
čionybės istorija turi vien tik gražiąsias ir šviesiąsias pu
ses. Kiti prisimena ir realią Prūsijos ar Lietuvos istoriją.
Reikia matyti abi reiškinio puses. Tada giliau suprasi,
kas darosi. Tuos dalykus daug žmonių jaučia intuityviai,
ir todėl iškyla klausimai: kas mes esame? Kur mūsų dai
nų, kalbos, papročių ištakos? Todėl juos traukia į tolimas
šalis, kurias pažindami, pažįsta save. Kodėl nuvažiavę į
Indiją jie taip keičiasi, kas jiems palieka tokį įspaudą?
Daugelis, matyt, čia suranda kažką artimo, ko neranda
Vakaruose.
- Tamirgi yra priešprieša. Daug kas iš etnologų prie
šinasi rytietiškai patirčiai manydami, jog ji netinka mums
dėl kitų klimato sąlygų, jau čia susiformavusių tradicijų
ir pan. Taip pat dėl patirties perėmimo paviršutinišku
mo - nemokšiškai atliekami jogos pratimai, netinkamas
maistas, krišnaistai ir t.t.
- Taip. Apie tai nekalbėjom. Mūsų bėda, kad daug
kas pas mus įgauna paviršutinišką ir vulgarią formą. Kai
užplūdo orientalizmo mada, visur matome iki idiotizmo
iškreiptas reiškinių formas, nieko bendra neturinčias su
vienos ar kitos kultūros tradicijomis. Dar ir dėl to dile
tantizmo reikia stengtis, kad kuo daugiau atsirastų žmo
nių, kurie skirtų tikra nuo netikro, pažintų pasaulinės
kultūros įvairovę nepamiršdami savosios kultūros šaknų.
Kalbėjosi Dalia RASTENIENĖ
At the sunrise of world’s
metacivilization

The most urgent problems of the modern world: the
end of the hegemony of the civilization of Western Eu
rope, the rise of the Oriental civilization, great powers
of the culture of the Middle Europe and Russia are de
alt in the interview of the philosopher Antanas Andri
jauskas. The tendencies of ecumenism indicate the new
planetary civilization, states the author.
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Lingvistinė beprotybė
ir šventoji kalba
Dainius RAZAUSKAS

Mano galva, Lietuvoje seniai pribrendo viena labai
kebli, tačiau ir labai reikšminga tema, kurią čia ir mė
ginsiu apibrėžti bei išryškinti. Dingstimi galėtų būti, pa
vyzdžiui, kai kurie Algirdo Patacko bei Aleksandro Žarskaus pastebėjimai. Štai kad ir mažne kiekviename au
torių darbe minima „priebalsių inversija, virsmas šak
nyje (vadinamasis veidrodinis simetrijos dėsnis), san
tykis ‘dieviška - žmogiška’ (Diev-as : veid-as /.../) bei
šio santykio variantai: ‘čia - anapus’ (mir-t i : rim-ti; gim
ti : mig-ti); ‘erdvė - platuma’ (taip-us : plat-us); ‘vertika
lus - horizontalus’ (gyl-is : lyg-is) irt.t.“ (1; 28). Imkime
vieną iš minėtų pavyzdžių. Autoriai tvirtina, jog žmo
gaus „gimties virsmas vyksta pagal /.../ veidrodinio at
spindžio dėsnį: gim-ti - mig-ti. Siela, vilkdamasi žemiš
kuoju rūbu - kūnu, tarsi jminga“ (2; 41). Šit ir Gintaras
Beresnevičius rašo, jog laidotuvėse „kartais į kapą de
damas veidrodis - V. Ivanovas šj paprotį aiškina kaip
ano pasaulio „veidrodiškumo“ šifrą/.../. Egipte buvo ma
noma, jog mirusiajam gresiąs pavojus vaikščioti aukš
tyn kojomis arba atbulomis: ano pasaulio gyventojus
vaizduojančios figūros buvo vaizduojamos apsigręžu
sios, tekstai /.../ skaitomi atvirkščiai /.../. Atvirkščiai skai
tomi ir kai kurie lietuvių užkeikimai. Velnią galima prisi
šaukti kalbant maldą nuo galo /.../. Tokią pačią „veid
rodinę“ simetriją, galiojančią anapus, mini ir lietuvių pa
sakos“ (3; 166). Kaip matome, ir su anuo pasauliu su
siję ar jį menantys t e k s t a i s k a i t o m i a t v i r k š 
č i a i . Mūsų atveju žodžio šaknis kaip tik ir būtų toks
„minimalus“, taip sakant, atvirkščiai skaitomas tekstas.
Todėl tai, kas dvasiniu ar dvasinio pasaulio požiūriu yra
rim-tis, šiame pasaulyje atrodo kaip mir-tis; ir tai, ką
mes apibūdiname veiksmažodžiu gim-ti, ano, arba dva
sinio, pasaulio požiūriu reiškiamig-ti, t.y. iš grynos dva
sinės būties leistis į šio margo pasaulio sapną. Pasak
Patacko ir Žarskaus, „‘gimti’ reiškia ‘migti’ dvasiniam
gyvenimui“ (2; 81).
Taigi minėtų lietuvių kalbos žodžių šaknyse lyg ir
užkoduota tam tikra, labai primenanti budizmą pasau
lėžiūra. Tačiau mūsų tikslas šiuo atveju - ne metafizi
niai apibendrinimai, o būtent pati tokio santykio su kal
ba, tokio požiūrio į kalbą metodologija. Ar galima - o

10

jei galima, tai kokiu pagrindu, kuo remiantis - papras
čiausią fonetinę žodžio šaknies priebalsių simetriją sie
ti su atitinkamų žodžių semantika, juolab su ištisa jų
lyg ir menama pasaulėžiūra? Apskritai: kokią prasmę
turi, jei turi išvis, tokia netriviali kalbos dalių semantizacija ir kokia galėtų būti tokio „žaidimo žodžiais“ kultūri
nė niša, taip sakant?
Iškart reikia pasakyti, jog lingvistikos mokslas, bent
jau Lietuvoje, šio pobūdžio darbų bei apmąstymų po
savo stogu nepriima. Štai kalbininko Simo Karaliūno
pasisakymas apie minėtus pavyzdžius. „Trečiajame mū
sų amžiaus dešimtmetyje, kai buvo sukurta fonologija,
kalbotyra tapo tiksliuoju mokslu. Tiriant, ar žodžiai gi
miningi, bendros kilmės, reikia žiūrėti, kad, pirma, gre
tinamieji žodžiai tiksliai sutaptų savo garsais, antra, kad
jų reikšmės būtų tapačios ar artimos ir, trečia, kokiais
darybiniais formantais jie sudaryti. Be to, būtina žinoti
žodžio istoriją. Šių pagrindinių lingvistinės analizės prin
cipų minimi autoriai nežino. Todėl ir operuojama 'priebalsinėmis konstrukcijomis’ n-k, r-m, g-m ar r-d /.../,
kuriomis gali įrodinėti, ką tik nori, nes jos semantiškai
tuščios“. „Todėl jokio pagrindo kalboje neturi norimas
suformuluoti vadinamasis veidrodinės simetrijos, arba
atvaizdo, dėsnis /.../, pagal kurį tik garsų - fonemų vie
ta besiskirią žodžiai kaip, pavyzdžiui, mirti - rimti, ma
rus - ramus, gimti - migti, dievas - veidas, rytas - tyras,
esą tie patys. Tai iš esmės skirtingi žodžiai, nei struktū
ra, nei reikšme, nei tuo labiau kilme nieko bendra tarp
savęs neturį“ (4; 8). Beje, nepamenu, kad minėti auto
riai kur būtų tvirtinę, esą šie žodžiai bendrakilmiai ar
net tapatūs. Mano supratimu, jie neturėjo nė tokio tiks
lo. Tikslas čia - ne įrodyti vieno ar kito žodžio kilmę, ne
žodžių etimologinę giminystę, bet atkreipti dėmesį į kar
tais tikrai stulbinantį atitikimą, pavyzdžiui, tarp žodžių
šaknų fonetinės ir semantinės simetrijos, klausimą apie
žodžių kilmę išvis paliekant nuošaly. Šiaip ar taip, bū
tent lingvistikai toks tikslas, regis, iš tikrųjų nepriklau
so. Trumpai drūtai: nagrinėjamas santykis su kalba ne lingvistika, ne mokslas.
Čia laikas prisimintianagramos apibrėžimą. Štai „Kal
botyros terminų žodyne“ sakoma, kad „anagrama - tai

žodis ar žodžių junginys, gautas s u k e i t u s r a i 
ti e s, sudarančias kitą žodį /.../: liet. urb-ti: bur-ti; rusų
muk-a : kum-a“ (5; 19). Nesunku pastebėti, jog ir žo
džiai mir-ti: rim-ti, gim-ti: mig-ti bei pan. yra ne kas kita
kaip anagramos. Todėl verta šiek tiek pasigilinti į anagramos prigimtį. Pasak V. Toporovo, „iš tikrųjų anagrama nukreipta į t u r i n j, tai tiesiog jo suma, santrauka,
reziumė, tačiau šis turinys čia išreikštas ne žodžiais,
ne gramatiškai institualizuotomis kalbos formomis, tu
rinčiomis visiems kalbinio kolektyvo nariams privalo
mas reikšmes, o tarsi a t s i t i k t i n a i p a r i n k t a i s
raidiniais-garsiniais teksto taškais /.../. Pati anagramos
esmė bei estetinė vertė kaip tik yra ta, kad ji lyg elek
tros kibirkštis p r a m u š a tuštumą tarp maksimaliai
nutolusių kits nuo kito formos bei turinio /.../. Ji leidžia
į p r a s m i n t i net ir tuos kalbos elementus, kurie
šiaip jau laikomi esą žemiau bet kokios prasmės lygio.
Anagrama ieško prasmės bei ją indukuoja ten, kur jos
nėra, kur jos išvis nenumato kalbos struktūra. /.../. Sa
vo ruožtu t u r i n y s itin reikšminguose savo sutirštėjimuose, kur žymiai pašoka naujas energijas sužadi
nanti prasminė įtampa, kartu didina anagramų aptiki
mo galimybę /.../. Prasmė prasikala visur, kur tik forma
suteikia jai nors menkiausias sąlygas, ir net visiškai be
formiame chaose staiga įžvelgiama tam tikra įsikūnyti
trokštanti prasmės potencija. /.../ Netgi paskiri garsų
(raidžių) grandinės elementai pradeda įgyti ypatingą
reikšmę, tokią, kad jais tampa įmanoma sintezuoti vi
sos visumos prasmę“ (6; 194-196). Būtent tai ir liudija
mūsų minėti pavyzdžiai. Ir jie toli gražu nei kokia išim
tis, nei naujiena. Tas pats V. Toporovas atkreipia dė
mesį į tai, kad lotynų kalbos žodyje „amor 'meilė' lyg
veidrodyje atsispindi Roma" (6; 198). Be to, „nemaža
/.../ pavyzdžių iš „Eneidos“ patvirtina aktualią meilės ir
jėgos sanpriešą. Savo ruožtu su Romos tema šią sanpriešą susieja miesto vardo Roma hermetinė žynių in
terpretacija, esą šis vardas turėjęs dvi reikšmes: pir
moji - tai 'meilė' (skaitant iš dešinės j kairę: amor Roma /.../); o antroji - tai ‘jėga’ (žodyje Roma įžiūrint
graikų (dorėnų) kalbos žodį romą 'jėga' /.../)“ (6; 202).
Čia dar aptinkame ir atitinkamą tokios simetrijos semantizaciją. V. Toporovas cituoja V. Solovjovą: „pasaulio
tauta (t.y. romėnai - V.T.) išsaugojo padavimą, esą tik
rasis jų Amžinojo miesto vardas turi būti skaitomas
šventu, arba pontifikaliniu, būdu - iš dešinės j kairę, ir
tada jis iš ‘jėgos’ atsimaino į ‘meilę’“ (6; 202). Prisimin
dami minėtą šio ir ano pasaulių veidrodinę simetriją,
vėlgi matome, jog ir senovės romėnų žyniams tai, kas
žemėje yra ‘jėga’, skaitant š v e n t u „veidrodiniu“
būdu, danguje pasirodo besą ‘meilė’. Beje, ir tai, kad
romėnai vadinami „pasaulio tauta“, irgi paremta kalba.
Toliau cituoju V. Toporovą: „Romos ir pasaulio (Urbs,

orbis) santykį Vergilijus realizuoja ne tiek formos plane
(plg. klišę /.../ urbi et orbi /.../), kiek turiniu, suvirš tiesiog konceptualiai. /.../ Tačiau tikrą triumfą ši dvigu
ba Romos ir pasaulio tema pasiekia rusų poezijoje, kur
veidrodinis atspindys rus. Rim ‘Roma’ : mir 'pasaulis'
kai kurių poetų kūryboje tampa tiesiog kliše“ (6; 203208). Negana to, tas pats autorius mini dar ir šaknies
anagramą lot. Rom-a: mor-s ‘mirtis’, atsispindinčią, pa
vyzdžiui, Garibaldžio devize Roma o morte (6; 213). Ša
lia Patacko su Žarskumi, Garibaldžio, Vergilijaus bei
senovės romėnų žynių verta prisiminti ir Petrą Dusburgietj, kurio „Prūsijos žemės kronikoje, apimančioje
1190-1330 m., minima Ramovė, arba Romuva, sieja
ma su Romos vardu“ (7; 7). Šiaip ar taip, žodžio Ramo
vė šaknis ram- lietuvių kalboje duoda tą pačią anagra
mą mar- (mara, maras, marinti ir pan.), kaip kad lotynų
kalboje Rom-a - mor-s. Ir abiem atvejais čia turime ne
ką kita kaip tą patį Patacko su Žarskumi pastebėtą san
tykį rim-ti: mir-ti. Kaip matome, ši simetrija gerokai pra
noksta vienos lietuvių kalbos ribas. Negana to, sans
krite taip pat yra atitinkamų šaknų žodžiai, būtent veiks
mažodžio šaknies mar- ‘mirti’ mara(s) ‘mirtis, mirimas,
maras’ ir, kita vertus, veiksmažodžio šaknies ram‘džiaugtis, ilsėtis’ rama ‘laimė’, ramya ‘naktis (ramybės
metas)’, ramati(s) 'vieta, kur gera, džiugu būti’ (lietu
viškai būtent ramovė). Taigi kai kurie tokios „veidrodi
nės inversijos" atvejai siekia, matyt, indoeuropiečių vie
nybės laikus ir, galima įtarti, jau nuo tų laikų atitinkamai
semantizuojami.
Kitur, pavyzdžiui, Rusijoje, kaip matyti jau iš V. To
porovo darbų, šis reiškinys ir susilaukė gana rimto
mokslo dėmesio. Panašaus pobūdžio tyrinėjimai atsi
dūrė vadinamosios teksto teorijos akiratyje. Štai kaip
jos pagrindinius principus apibendrina T. Nikolajevą:
„Esminis teksto teorijos atspirties taškas /.../ - tai dė
mesys k a l b o s ž e n k l u i , jo gyvavimui bei elgesiui
tekste. Šis ženklas bilateralus, todėl jo sąsajos tekste
dvejopos: ir prasminės, ir garsinės /.../. Taigi poetinis
sąskambis (eufonija) yra visiškai pilnateisė savarankiš
ka tyrimų sritis, kurioje galima pasiekti išties įdomių re
zultatų /.../. Atodairoje viso teksto prasmės išryškėja
/.../ ir atskirų garsų prasmė /.../. Pasirodo, kad „vidinė
je žodžio formoje“ lyg ir slypi suglausta viso teksto se
mantinė erdvė, o pats tekstas prilygsta mitui /.../. Žo
džio etimologija tradiciniams metodams kaip tik todėl
ir lieka neskaidri, kad jis yra tarsi struktūriškai išbaig
tas ištiso teksto mitinis įvaizdis. /.../ Jau pabrėžta bila
teral! kalbos ženklo prigimtis leidžia sutampančiuose
teksto semantinės erdvės taškuose ir visai neetimologinius palyginimus. Pavyzdžiui, k-n-p ir p-n-k griaučiai
žodžiuose /.../ lot. panicula ir rus. konoplia ‘kanapė’. /.../
Pasirodo visiškai leistina ir netriviali leksemų vartojimo
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interpretacija /.../. Identiška pozicija įgalina netikėtus
garsinius sugretinimus /.../. Pavyzdžiui, šitaip suartėja
rus. volosy ‘plaukai’ /.. . / - volostj ‘valsčius’ - volchv ‘žy
nys, burtininkas’ /.../. Šitaip g a r s a s p r i t r a u k i a
p r a s m ę , o p r a s m ė p r i t r a u k i a g a r s ą /.../
. Panašiai, t.y. žiūrint pro būdingų vieno semantinio lau
ko leksemų prizmę, interpretuotinos ir kai kurios archa
jiško mentaliteto ypatybės, būtent grynai kalbos duo
menų ribose. /.../ Teksto lingvistika čia suartėja su her
meneutika, jos užduotis šiuo atveju - „eksplikuoti net ir
tą žinojimą, apie kurį ne tik nekalbama, bet ir negalvo
jama“ (Klein W., Nassen U.) /.../. Kaip ir bet koks moks
linis atradimas, prasmės atradimas čia - tai savotiškas
„prasiveržimas virš“ teksto empirinių faktų plokštumos“
(8; 32-42). Taigi negalima sakyti, kad lingvistikos moks
lui nežinomi A. Patacko ir A. Žarskaus užkabinti klausi
mai. Šia prasme minėtus autorius galima laikyti tikrais
teksto teorijos tyrimų žadintojais Lietuvoje. Ir vis dėlto
jie ne tiek teoretikai, kiek veikiau praktikai: jie savaip
į g y v e n d i n a tuos principus, remiasi tais principais,
kuriuos t y r i n ė j a teksto teorija. Taigi, nors jau
aptikome mokslines prieigas prie tokio ypatingo, „ne
moksliško“ santykio su kalba, jo prigimtinė vieta tebe
lieka neaiški, o į mūsų iškeltą metodologijos klausimą
- neatsakyta.
Aiškinantis tokio „nemoksliško“, regis, tik poetams
atleistino santykio su kalba prigimtį, verta įsiklausyti į
štai tokius V. Ivanovo žodžius. „Sulig F. de Sosiūro iš
sakyta hipoteze /.../, Rig Vedai bei kitoms senosioms
indoeuropiečių poetinėms tradicijoms (ankstyvajai lo
tynų, senovės germanų) bendras yra, be kita ko, ir ypa
tingas, anagrama paremtas, eiliavimo principas. Visi
senieji poetiniai tekstai (kaip kad Rig Vedos giesmės)
remiasi pagrindinio žodžio garsine (fonetine) sudėtimi.
/.../ Kiti teksto žodžiai parenkami taip, kad juose tam
tikru dėsningumu kartotųsi pagrindinio žodžio garsai
(fonemos)“ (9; 11). Štai minėtoje indų Rig Vedoje, pa
sak T. Jelizarenkovos, „žodis, perduotinas sąskambių
lygiu, - o tai paprastai dievo vardas arba dievams siun
čiamas „pranešimas“, - poeto suskaidomas į atskirus
garsinius elementus: garsus bei jų kombinacijas, skie
menis, morfemas /.../. Šios garsų atkarpos paskirsto
mos po įvairius kitus žodžius. Garsai jų sudėtyje gali
būti sukeičiami vietomis ir sumaišomi, išardant jų pir
minę seką. Todėl panašumas į pirmavaizdį čia didėja,
čia mažėja. Žodžiu, garsai ima aidėti, pradeda blykčioti sutapimai“ (10; 132). „Garsų užuominos galėjo būti
etimologiškai pagrįstos (žaidimas bendrašakniais da
riniais), bet galėjo remtis ir atsitiktinių garsinių konglo
meratų semantizacija“ (10; 208). „Kyla klausimas, ar
yra koks nors objektyvus kriterijus, pagal kurj šiuolaiki
nis Rig Vedos tyrinėtojas galėtų nustatyti šitaip perduo
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damos informacijos pobūdį? Apskritai į šį klausimą, ma
tyt, tenka atsakyti neigiamai, ir kiekvienu atskiru atveju
tyrinėtojas priverstas kombinuoti visus jam prieinamus
lingvistinius /.../ bei ekstralingvistinius duomenis“ (10;
153). Taigi nesibaigiančio, nepaliaujamo anagramų žais
mo dėka Rig Vedos tekstas iš principo nebegali būti
vienareikšmiškai „išaiškintas“ bei „perprastas“, o tik be
galo vienaip ar kitaip interpretuojamas. Savo ruožtu ne
tikėčiausiais sąskambiais bei iš anksto nenuspėjamo
mis prasmėmis prisodrinta yra pati senoji Vedų kalba,
tarsi nėščia neišsemiamai potencialiais tekstais, lyg įvai
riausių sėklų prisėta žemė pavasarį. Šiuo atžvilgiu net j
pačias Rig Vedos giesmes galima žiūrėti būtent kaip j
kalboje slypinčių potencijų realizaciją, t.y. kaip į išau
gintus iš tų sėklų augalus. Tokiu atveju kalba išties tam
pa aktyviu, lemiančiu šventosios poezijos, apskritai dva
sinės tradicijos, religijos, pasaulėžiūros veiksniu.
T. Jelizarenkovos kartu su V. Toporovu parašytame
senajai indų bei indoeuropiečių poetikai skirtame dar
be sakoma, jog „dainiaus ir klausytojo nusiteikimas sub
tiliems bei sudėtingiems garsinių elementų santykiams
bei jų ryšiui su čia pat gimstančiomis prasmėmis /.../
lėmė ir savaiminių vadinamųjų figūra etymologies atsi
radimą /.../, ir dirbtinių (tiksliau, sumanytų) figūra ety
mologies sukūrimą, ir galiausiai senovės indų poetų
taip pamėgtą etimologinės analizės praktiką, pagal gar
sų santykius atskleidžiant prasmes (taip pat ir slaptas
/.../). „Šios senovės indų disciplinos esmė išslydo iš
šiuolaikinių tyrinėtojų akiračio, kadangi jiems etimolo
gija - visų pirma istoriniu lyginamuoju žodžių kilmės
aiškinimu paremtas mokslas. O indų traktatuose apie
nirukta, lygiai kaip ir senovės airių poetiniuose trakta
tuose, turėta galvoje visai kas kita: tai buvo tąsa seno
sios žodžių skaidymo į dalis tradicijos, kuri, pasak So
siūro, paaiškina viso indų mokslo apie kalbą genezę“
(V. Ivanovas). /.../ Įdomu, jog tokiu atveju ir atitinkamų
spekuliacijų Upanišadose turinį /.../ galima įvertinti /.../
kaip tos pačios archajiškos tradicijos tąsą. Plg., pavyz
džiui, vardo skiemens garbinimą/.../arba ištariamo gar
so siejimą su atitinkama dievybe“ (11; 72, 73). Čia, ma
tyt, turima omeny tai, ką paprastai vadiname sanskrito
žodžiu mantra. Beje, yra ir lietuvių kalboje fonetiškai
tapatus žodis mantra, kurio reikšmė LKŽ duodama su
klaustuku: ‘mitrumas (?)’ (LKŽ VII 846). Jei šis Mato
Šalčiaus vartotas žodis nėra nusižiūrėtas nuo sanskrito
„mantros“, tai visai gali būti, kad jis liudija atitinkamą
senosios tradicijos tąsą Lietuvoje. Prisiminkime čia ir
tokj neabejotinai lietuvišką būdvardį kaip į-mantrus. Ta
čiau nenukrypkime į šalį.
Senovės airių poetikai skirtame savo darbe V. Kalyginas ne tik sako, jog „anagrama kaip eilių sudėjimo
principas - itin archajiška senovės airių poetikos ypa

sutuoktinis’. Čia šaknies vidh- žodyje vidhava ‘našlė’,
tybė“ (12; 72), bet ir aptaria pagrindinius ankstyvaisiais
t.y. ‘moteris b e v y r o ’, įžvelgtas atskyrimą reiškiantis
viduramžiais užrašytus ir šitaip mus pasiekusius jos me
priešdėlis vi-, savo ruožtu dėmenj dhava- suprantant
todus, tokius kaip garso - priebalsio ar balsio - išmeti
kaip
‘vyrą’ (15; 126, 127). Šiaip jau tokie pavyzdžiai
mas, vieno garso pakeitimas kitu, papildomų garsų įter
primena vadinamąją liaudies etimologiją. Šia prasme
pimas, taip gaunant visiškai kitą žodį, pagaliau žodžio
senąją indoeuropiečių poetinę tradiciją galima būtų su
skėlimas į dvi dalis ir abiejų dalių tapatinimas atitinka
prasti kaip į aukštą profesionalų, teorinį lygį pakeltą
mai su kitais taip pat ar panašiai skambančiais žodžiais
„liaudies
etimologiją“. Arba atvirkščiai: liaudies etimo
ir pan. „Žodžių skaidymas ir abiejų dalių tapatinimas su
logiją galima suprasti kaip neišvystytą, užuomazginę,
homonimais bei paronimais buvo atliekamas pagal ati
nesąmoningą poetiką. Be to, kaip kad „ l i a u d i e s
tinkamas taisykles ir sudarė ypatingą filidų, o vėliau bar
dų praktikos skyrių, vadinamą berte n-eterscarthe ‘su
dainos“ iš dalies yra tos pačios senosios tradicijos pa
skaidyta kalba’. /.../ Pavyzdžiui, priešdėliai paprastai ta
laikąs, taip būtent jos palaikų galima būtų laikyti ir kai
patinti su panašiai skambančiais savarankiškais viens
kuriuos „ l i a u d i e s etimologijos“ pavyzdžius. Įdomu
aptikti tokio pobūdžio užuominų ir šiuolaikinėje lietuvių
kiemeniais žodžiais“ (12; 40). Tačiau „labiausiai paplitu
si buvo dirbtinių formantų prefiksacija bei sufiksacija/.../,
poezijoje. Štai Sigito Gedos eilėraštyje „Ąžuolo kultū
taip pat i n v e r s i j a /.../. Tokios procedūros kaip
ra“, kurio pavadinimas, regis, kaip tik mena senąją tra
diciją, yra eilutė: „oro matingas ir per kūniškas“ (16;
skiemenų metatezė bei žodžių inversija buvo kanoni
18). Čia aromatas perskaitomas kaip oro matymas (pui
zuotos filidų praktikos priemonės“ (12; 49).
Apibendrindamas aptartą ypatingą senovės poetų
kus uoslės keningas!), o perkūnas - kaip tai, kas yra
pernelyg, per kūniška arba, priešingai, kas pranoksta
santykį su kalba, V. Toporovas tvirtina, jog „sugebėji
mas atlikti tokias analitines operacijas neabejotinai bu
kūną, yra virš, anapus kūno, t.y. kas ant-kūniška, bū
vo būdingas jau indoeuropiečių poetams ir išsilaikė iki tent dvasia, dievybė. Šiaip jau daugelio indoeuropie
pat atskirų tradicijų ankstyvųjų etapų, kur jis, beje, ga
čių kalbų pavyzdžiai rodo, jog čia neabejotinai turime
lėjo būti vystomas ir toliau, įgaudamas vis įmantres
šaknį per(k)- (atskiru atveju, beje, duodančią ir reikš
nius pavidalus (kaip kad indo-iranėnų, graikų, keltų,
mę ‘ąžuolas’, kaip kad lot.quercus), o ne priešdėlįper-.
germanų ir kitose poetinėse tradicijose)“ (6; 201). Čia
Ir vis dėlto šitoks žodžio skaidymas nėra vien „lietuviš
jau savaime kyla klausimas apie lietuvius, t.y. apie šios
kas prasimanymas“. Mat ir sanskrito atitikmuo, audros
senosios poetinės tradicijos likimą baltuose, o vėliau
dievo vardas parjanya- nemažiau sklandžiai skyla į dėlietuviuose, šiaip ar taip, geriausiai išsaugojusiuose se
menį para- reikšme ‘tolimas, anapusinis, pranokstan
tis, esantis virš’ bei dėmenį janya-, kurio viena iš reikš
nąją indoeuropiečių kalbą. Užbėgdamas už akių mūsų
abejonėms V. Ivanovas priduria, jog „nustatant tokioms
mių kaip tik yra ‘kūnas’. Taigi lietuvių dievo vardo skai
dymas per-kūnas kuo tiksliausiai prilygsta atitinkamo
poetikos ypatybėms geografines bei kalbines ribas /.../,
reikia atsižvelgti į aliteracijų bei anagramų techniką ir Vedų dievo vardo skaidymui par-įanya-, o tai savaime
latvių bei lietuvių liaudies dainose“ (13; 64). Taigi, bent jau verčia suabejoti šio „poetinio žaidimo“ atsitiktinu
jau iš principo pagrįstai galime ir turime kalbėti apie
mu, juolab kad būtent dievų vardai visų pirma buvo
minėtos indoeuropiečių poetinės tradicijos tąsą Lietu
senosios poetikos taikinys bei įvairiausių įmanomų są
skambių mazgai. Tai verčia įtarti lietuvių, baltų bei in
voje, galimas daiktas, net iki pat krikščionybės įvedi
mo, o gal net ir dar kurį laiką po to. Šia prasme ir j doeuropiečių griausmo dievo Perkūno vardą buvus pa
Patacko su Žarskumi bei panašius pastebėjimus reikia
našiai skaidomą jau bent keletą tūkstantmečių prieš
žiūrėti ne kaip j niekuo nepagrįstą „lingvistinę beproty
Sigitą Gedą, kuris tik darsyk paliudijo, kokie gajūs, iš
bę“, o veikiau kaip j spontaniškus užmirštosios tradici
ties „nemirtingi“ gali būti senosios tradicijos archeti
jos archetipų prasiveržimus.
pai. Pastebėtinas čia ir dar vienas sutapimas. Sans
Be to, nesunku suprasti, jog tokiais principais pa
krito janya- reiškia ne tik ‘kūnas’, bet ir ‘gentis, giminė’,
remta poetika negali nepalikti pėdsakų ir pačioje kal
ir apskritai kyla iš veiksmažodžio šaknies jan- ‘gimti’,
boje. Štai keletas pavyzdžių iš sanskrito. Ž Diumezilis
atitinkančios indoeuropiečių *gen-, iš kurios radosi ir
mini, kad žodis „sura- ‘dievas’ kyla iš žodžio asu-raliet. gentis, lot. gens (kilm. gentis), gr. genos ‘t.p.’ bei
perskyrimo į a-sura-" (14; 215). Sanskrito asura- ilgai
kt. O iš tos pat ide. šaknies *gen-, tiksliau iš jos nulinio
niui ėmė reikšti ‘demoną, piktąją dvasią’, o kadangi alaipsnio *gn- kilęs ‘gentį, giminę’ žymėjęs žodis gotų
sanskrite yra neiginys, tai atsirado galimybė „asurą“ kalboje dėsningų pakitimų dėka ėmė skambėti kuni (4;
suprasti kaip „ne-dievą“ ar „be-dievę“ būtybę, šitaip sa
9). Atsižvelgiant į senus istorinius baltų ir gotų ryšius,
vo ruožtu sukuriant naują žodj sura- ‘dievas’. V. Pizanis
gotų kalbos žodį kuni galima būtų išgirsti ir lietuvių Per
pastebi panašiai sanskrite atsiradus žodįc//7avas ‘vyras,
kūno varde, kuris tąsyk atlieptų vediškajam Par-janya-
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net ir galima reikšme ‘tas, kas virš genties’, t.y. ‘vieš
pats’ (juolab kad tos pat kilmės bei reikšmės yra ger
manų kuningas).
Kaip matome, „poezija“ pakankamai giliai įsiskver
bia j pačią kalbą. Beje, pasak T. Jelizarenkovos ir V. To
porovo, „poeziją esant giliai įsišaknijus pačioje kalbo
je, suvirš, poeziją esant stačiai kalbos sui generis gerai
suprato ir senieji poetai bei senųjų poetikų autoriai (pa
vyzdžiui, senovės indų bei senovės airių). Šios poeti
kos net ir atsirado kaip tik todėl, kad palaipsniui buvo
pradėta užmiršti ritualinę bei lingvistinę poezijos prigimtį.
Šiaip ar taip, įsidėmėtina, jog įžymusis Bhamanio (VII
m. e. a. ?) poezijos apibrėžimas, suvaidinęs didžiulį
vaidmenį senovės indų poetikoje, apeliuoja būtent į kal
bą: /.../ „garso ir prasmės jungtis - tai poezija“. /.../
Bhamanio apibrėžimas reiškia, jog poezija - tai pati
kalba. /.../ O iš tezės „poezija - tai kalba“, matyt, reikia
padaryti išvadą, jog kalbos elementai šiaip jau gali būti
laikomi ir poezijos elementais“ (11; 40). Taigi galiausiai
ir į pačią kalbą bent iš dalies galima žiūrėti kaip į seno
sios poetinės tradicijos medžiagą bei vaisių, tiesiog kaip
į poetinį k ū r i n į . Kad pati kalba gali būti laikoma k ūr i n i u, liudija, pavyzdžiui, sanskrito pavadinimas. Ve
dų kalbos žodžio, būtojo laiko neveikiamosios rūšies
dalyvio sam-s-krta(s) tikslus etimologinis, t.y. fonetinis,
morfologinis ir semantinis atitikmuo lietuvių kalboje ir
būtų su-kurtas (17; 649) (18; 11-15). Atsižvelgiant į in
doeuropietišką Vedų poetinės bei kalbinės tradicijos
kilmę, yra pagrindas spėti, jog ir lietuvių kalba - kaip
tos pačios indoeuropiečių tradicijos palikimas - bent iš
dalies yra s u k u r t a pagal minėtas poetinės garsų
analizės bei sintezės taisykles. O tokiu atveju ir kai
kurių šaknų fonetinė bei atitinkama semantinė simetrija,
kaip kad mir-t i : rim-ti, gim-t i : mig-ti bei pan., ir daugelis
kitų nuostabių sutapimų gali būti ne vien šiuolaikinės
„poetinės vaizduotės“ sauvalė, bet tikras senųjų dai
nių kalbinės veiklos pėdsakas bei tiesioginis liudijimas.
Norint įžvelgti šio ypatingo, archajiško santykio su
kalba mitinę prigimtį bei perprasti jo metafizinę argu
mentaciją, reikia atidžiau įsiklausyti į minėtą VII a. indų
kalbininko Bhamanio poezijos bei kalbos kaip p r a s 
m ė s ir g a r s o jungties apibrėžimą. Ir pasak XX a.
prancūzų kalbininko F. de Sosiūro, „kalba /.../ yra to
kia ženklų sistema, kurioje vienintelis esminis dalykas
-ta i p r a s m ė s ir a k u s t i n i o vaizdinio jungtis“
(19; 53). „Toks dvilypis kalbos vienetas dažnai lygintas
su žmogaus asmeniu kaip k ū n o ir s i e l o s visuma“
(19; 135). Taigi prasmė yra tarsi k a l b o s s i e l a , o
garsas - k a l b o s k ū n a s . įdomus šiuo požiūriu dar
vienas Sosiūro palyginimas: „Įsivaizduokime oro są
lytį su vandens paviršiumi. Keičiantis atmosferos slė
giui, vandens paviršius susiskaido, t.y. paprasčiausiai
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sukyla bangos. Štai šitos bangos ir padeda suprasti
minties ir garsinės materijos ryšį arba, taip sakant, poravimąsi“ (19; 145). Nesunku pastebėti, jog šis kalbos
prigimties įvaizdis iš esmės niekuo nesiskiria nuo biblinio „pasaulio sukūrimo“ vaizdinio. Būtent: virš vande
nų sklando D v a s i a , kuri yra ne kas kita kaip „pras
mės alsavimas“; šis Dvasios Vėjas sušiaušia „materi
jos vandenis“, ir suriba, sublyksi, suūžia bangos. Kal
bos atveju - tai staiga prasmę įgiję garsai, skiemenys,
žodžiai, sakiniai. Pasaulio atveju - tai p r a s m ę į g i j ę
d a i k t a i . Galėtume tarti, kad „chaosą“ paverčia „kos
mosu“, t.y. pasaulį sukuria būtent p o e z i j a, ta pati
visa ką įprasminanti „poezijos dvasia“, kuri ir ką tik dar
visiškai beprasmius garsus staiga priverčia byloti, reikš
ti. Reikia nepamiršti, jog, V. Toporovo žodžiais, „aukš
čiausia vertybė ( s a k r a l u m o maksimumas) yra
kaip tik tas erdvės ir laiko taškas, kur ir kada įvyksta
kūrimo aktas“ (20; 13). Šiuo atveju galima sakyti, jog
tai „taškas“, kur „ištykšta“ iš anapus prasisunkęs, iš
dangaus ištryškęs lašas „poezijos midaus“ - p r a s 
iu ė. Šiuo požiūriu ir pats Dievas yra ne kas kitas kaip
„Poetų Poetas“. Čia ateina galvon Vedų dievo, kalbos,
poezijos, poetų ir apskritai visų amatų bei meistrų glo
bėjo vardas Višvakarman- (9; 8,9), pažodžiui ir etimo
logiškai Visa-kūrys - vienos šaknies su sanskrito pava
dinimu samskrta(s), taip pat su ‘dainių, poetą’ žymin
čiu žodžiu karu (s). Višvakarmaną galima būtų tapatinti
su Dievu Kūrėju. Be to, prisimintinas ir vienas iš vyriau
sio Dievo lietuviškų vardų Pra-kūrimas. Įdomu, kad ‘se
novės lietuvių pagonių vyriausias kunigas’ irgi buvokūrėjų kūrėjas. Štai LKŽ kaip pavyzdys duodamas Motie
jaus Valančiaus sakinys: „Viso tikėjimo pirmuoju sargu
buvo kūrėjų kūrėjas“ (LKŽ VI 944). Pertariant savaip,
„visos senosios poetinės tradicijos sargu buvo poetų
poetas“.
Kalbą kuriančio poeto kūrėjo sugretinimas su pa
saulį sukūrusiu arba be paliovos tebekuriančiu Dievu
Kūrėju grindžiamas dar ir tuo, kad, pasak T Jelizaren
kovos ir V. Toporovo, „kalba, žodis /.../ sujungia dieviš
kąją sferą su žmogiškąja, žemiškąja. Indoeuropiečių
formulė Mintis - Žodis - Veiksmas visų tiksliausiai at
spindi šią situaciją. Žodis, visų pirma poetinis žodis,
įkūnija savimi žmogaus mintį, kuri savaime priklauso
dievų pasauliui (Dievo žodis —> žmogaus mintis)“ (11;
42). Taigi poetas yra tarsi pasaulį nuolat kuriančio Die
vo tarpininkas; nelyginant styga tarp Dangaus ir Že
mės, nuo įtampos suvirpanti sielą žadinančios, žodinančios dainos garsais; pati jautriausia Dangaus ir Že
mės ryšio grandis, kur vyksta gyvas prasmės ir garso
- dvasios ir materijos - jungimasis, alcheminis conjunctio arba Šventos Jungtuvės (hieros gamos). Nepamirški
me, jog ir trakų bei graikų Dionizas, Semelės ir Dzeuso,

t.y. Žemelės ir Dievo sūnus - būtent Dangaus ir Žemės
ryšio įsikūnijimas - buvo, be kita ko, dainų bei poezijos
globėjas; kaip ir germanų Odinas, „poezijos midaus“
viešpats, pakibęs ant Pasaulio Medžio tarp dangaus ir
žemės ir išradęs runas - latviškai runa, pavyzdžiui, reiš
kia ‘kalba’. Pagaliau nepamirškime ir Jėzaus Kristaus,
kuris buvo ne kas kitas kaip pats įsikūnijęs Dievo Žo
dis. Juolab kad, pasak evangelisto Jono, apskritai „Pra
džioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis
buvo Dievas. /.../ Visa per jį padaryta, kas padaryta, ir
be jo nepadaryta nieko“ (Jono I; I, 3). Mat beprasmio
pasaulio chaosas sutvarkomas ir paverčiamas kosmo
su būtent duodant daiktams prasmingus vardus, pa
vadinimus, kurių dėka jie nejučia išsidėsto pagal vidi
nę k a l b o s tvarką ir tampa tarsi kalbos atspindžiu. O
pačiam vardui, žodžiui prasmę savo „alcheminėje vir
tuvėje“ įkvepia būtent poetas, kalbos kūrėjas. Štai ką
apie Vedų poetą rišį šiuo atžvilgiu sako T. Jelizarenkova: „Sakralaus žinojimo įgijimas bei perdavimas vyko
tarsi dviem etapais. Pirmasis etapas Rig Vedos gies
mėse vaizduojamas kaip staigus intuicijos prasiverži
mas prie dieviškos tiesos. Dievas tiesiog įdeda žinoji
mą į poeto širdį /.../ . Poetas tad ne prasimano savo
tiesą, bet gauna ją. Po to, kai poetas jau „išvydo“ tiesą,
prasideda antrasis etapas; jis turi ją įvilkti į žodžius ir
išsakyti. Tiesos išsakymui senovės indų kultūroje, pra
dedant Rig Veda, buvo priskiriama milžiniška kūrybinė
galia - kosmosą organizuojanti ir net dievams daranti
įtaką galia“ (10; 20).
Čia kartu išryškėja lyg ir dvi pasaulio bei kalbos pa
tyrimo pakopos, du santykio su pasauliu bei kalba ly
giai: pirmasis - kai pasaulį suvokiame kaip iš anksto
duotą, a priori sutvarkytą, griežtai ir kone vienareikš
miškai įprasmintą, jau sukurtą, gatavą, o kalbą irgi iš
mokstame, perimame kaip užbaigtą, semantiškai bei
fonetiškai suderintą, nusistovėjusią, sustingusią, lyg
„įšalusią“, kurią tegalima nebent geriau pažinti, bet jo
kiu būdu ne keisti ar perderinti; antroji pakopa - tai
tarsi vėl „atšildyta“, atgijusi kalba, kur atsitiktiniai gar
sai bei sąskambiai lengvai įgauna naujas netikėtas pras
mes, o prasmė įsikūnija iki šiol negirdėtų žodžių užuo
mazgose, ir atitinkamai lyg „atitirpęs“, „išlydytas“ pa
saulis, vėl staiga nepažįstamas ir paslaptingas, pasau
lis, kurio daiktai bei įvykiai nebėra vienareikšmiškai su
prantami ir aiškūs, pasaulis, kurio įprasta, neabejotina
ir tokia patikima tvarka staiga pašlijo, lyg pagrindas iš
sprūdo iš po kojų, ir tampa įmanomi visokie keisti neti
kėtumai, įtartinai susiję atsitiktinumai, pritrenkiančiai
prasmingi sutapimai, o gal ir visiški stebuklai. Švento
poezijos prisilietimo dėka pasaulis tarsi prisikelia iš sta
bo, atgyja ir pavirsta tikra Stebuklų Karalyste, kur nie
ko nebėra griežtai neįmanoma, užginta iš anksto nu

statytų taisyklių, kur įsivyrauja savotiškas kūrybinis cha
osas, kartu atpalaiduojantis netikėtas ir neįtikėtinas kos
moso galimybes. Pasak Karlo Jungo, „argi daiktas ar
faktas ką nors reiškia pats savaime? Galime būti tikri,
jog tatai visuomet žmogus interpretuoja, t.y. suteikia
faktui reikšmę“ (21; 64). „Viskas priklauso nuo to, kaip
žiūrime į daiktus, o ne nuo to, kokie jie yra patys savai
me“ (21; 65). Šiaip jau tai ne kokia naujiena, o veikiau
sena kaip pasaulis išmintis, kurią tačiau verta karts nuo
karto prisiminti. Imkime pavyzdžiu kėdę. Mes žiūrime į
daiktą kaip į priemonę atsisėsti, todėl sakome „kėdė“.
Bet štai pasidarė šalta, taip šalta, kad nebegalime tver
ti, o ugnies iš ko susikurti nėra, ir kėdė bemat pavirsta
„malkomis“. O, tarkim, vaikui kėdė nesunkiai tampa
„mašina“ ar net „lėktuvu“. Pavadinimas, vardas, žodis
iš esmės slepia savy tam tikrą veiksmų algoritmą, susi
jusį savo ruožtu su atitinkamais praktiškais poreikiais.
Taigi pasaulį mes regime taip ir tokį, kaip ir kokį jį mums
rodo mūsų pasaulėžiūra, savo ruožtu užaugusi ant ati
tinkamų poreikių griaučių. Iš tikrųjų žodžiais mes lyg
vinimis prikalame reikšmes prie daiktų, tarsi nukryžiuo
jame tikrovę ant savo pasaulėžiūros koordinačių kry
žiaus, viena vertus, prispirti savo poreikių, o kita ver
tus, bijodami neapibrėžtumo, chaoso. Tačiau kartais
šita neginčytinų įsitikinimų siena įtrūksta, ir pro atsira
dusį plyšį šmėsteli kažkas visiškai nenusakoma, viena
reikšmiškai neapibūdinama, neberedukuojama į jokią
norimą sampratą. Gan šmaikščiai apie tai yra prasita
ręs Robertas Muzilis; „Kaip išradingai mes apakiname
save ir įsigudriname gyventi greta tiesiog stulbinančių
dalykų, likdami ramūs vien todėl, kad atpažįstame šio
se sustingusiose visatos grimasose stalą arba kėdę“
(22; 592). Matyt kažką panašaus turėdamas galvoje
Algirdas Julius Greimas, beje, gražiai pasinaudodamas
dviejų bendrašaknių lietuviškų žodžių sąskambiu, tvir
tina, jog „tikrovė yra tiktai tai, kuo tikima, /.../ tai dviejų
žmonių, kalbančių apie daiktus ir žodžius, tarpusavio
sutikimo pasėka“ (23; 29). Taigi t i k r o v ė p r i k l a u 
so n u o k a I b o s. O tai ir yra tas pats, kas pasakyti,
jog būtent k a l b a ir p e r k a l b ą yra kuriamas,
tveriamas pasaulis. Todėl tas, kieno sąmonė bent karts
nuo karto atsiveria naujoms netikėtoms prasmėms, ir
kam tampa pavaldūs prasmių ryšiai su garsais, su ma
terija, - būtent „poetas“ - ir yra pasaulio kūrime gyvai
dalyvaujantis „tarpininkas tarp dangaus ir žemės“, ki
taip sakant, tarp dviejų minėtų tikrovės patyrimo lygių:
palaido, „skysto“, kuriame vyksta kūryba, ir tvirto, sutvirtėjusio, būtent sutverto, sukurto.
Pasak T. Jelizarenkovos ir V. Toporovo, tokios „dvi
gubos poeto prigimties bei jo „lingvistinės“ pozicijos
praktine išdava galima laikyti kalbos nehomogeniškumo faktą, tiksliau, mažiausiai d v i e j ų
kalbų
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vienoje egzistavimą, atvedusį prie opozicijos „p o e t in ė kalba“ - „p a p r a s t a (nepoetinė) kalba“. Ši opo
zicija šiaip jau gali būti suvokiama bei formuluojama ir
kiek kitaip: šventa - profaniška, dievų - žmonių, archa
jiška - šiuolaikinė /.../ ir pan. Tokia diglosija (ar net poliglotizmas) indoeuropiečių žynių-poetų ne tik kad bu
vo suvokiamas, bet juo buvo ir sąmoningai naudoja
masi k u r i a n t i n d o e u r o p i e č i ų p o e t i n ę
k a I b ą“ (11; 43). Galime sakyti, jog paprasta, įprasta,
„užšalusi“ kalba-tai paprasto, įprasto, sustingusio kas
dienybės pasaulio kalba. O „aname“, dvasiniame arba
„poezijos“ pasaulyje iš tikrųjų susikalbėti tegalima „die
vų“, „šventąja“ arba „poetine“ kalba, kurią norint su
prasti ir išmokti, reikia, taip sakant, atsidurti „stebuklo
būsenoje". Užtat galioja ir atvirkštinis ryšys: „šventoji“
arba „dievų“ kalba kaip niekas kitas padeda plačiau
prasimerkti „širdies akiai“ ir išvysti įprastą supantį pa
saulį kaip nepaprastą, mįslingą, paslaptingą Stebuklų
Karalystę - nelyginant giedrą Erdvę pro pilkų debesų
plyšį. Kitaip sakant, „poetinė“ kalba daro pasaulį š v e nt ą. Šia prasme vienintelio profaniško santykio su kal
ba tepripažinimas kuo puikiausiai atspindi apskritai vi
suotinę nūdienos pasaulio profanaciją. Regis, kaip tik
todėl, Greimo žodžiais tariant, „kas buvo sakrališka ki
tose, ankstyvesnėse visuomenėse, dabar mums pasi
darė poezija. Kitaip sakant, poezija yra moderniška sak
rališkumo forma“ (24; 53).
Grįžtant prie mūsų temos, reikia pridurti, jog, pasak
Sosiūro, ir „lingvistikoje objektas anaiptol nelemia po
žiūrio taško; priešingai, čia požiūrio taškas sukuria patį
objektą“ (19; 46). Todėl būtent nuo požiūrio į pasaulį
bei kalbą galiausiai priklauso ir pati lingvistika. Airių kal
bininko K. Vatkinso (C. Watkins) žodžiais, „airiškosios
bei indiškosios tradicijų panašumas liudija tai, kad mes
čia susiduriame /.../ su tikru indoeuropiečių poetinės
doktrinos paveldu, būtent su poetinės kalbos idėja bei
ypatinga jos padėtimi kasdieninės kalbos atžvilgiu. Aki
vaizdu, jog ši tradicija remiasi poetams būdingu s l a p 
tuoju kal bos ži noj i mu/ . . . / - sl apt ąj a ling
v i s t i k a , atskleidžiama paprastiems klausytojams tik
ypatingu atveju“ (25; 463). Taigi turime ne tik dvi kal
bas - įprastąją, kasdieninę, ir šventą, poetinę, bet ati
tinkamai ir dvi lingvistikas, t.y. du skirtingus, skirtingai
teoriškai bei metodologiškai grindžiamus santykius su
kalba kaip skirtingų santykių su tikrove apskritai atspin
džius - būtent paprastą, profanišką, ir slaptąją, šven
tąją lingvistiką. Pirmoji, priklausydama šiam pasauliui,
suprantama, remiasi visų pirma šiam pasauliui priklau
sančiu „kalbos kūnu“, t.y. istorinės g a r s ų kaitos
mokslu; o antrosios, iš esmės priklausančios „anam
pasauliui“, pagrindinis tikslas - kiek įmanoma sodriau
į p r a s m i n t i kalbą, o per ją galiausiai ir aplinkinį
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pasaulį. Šiaip jau abi šiodvi lingvistikos ir tarpusavy san
tykiauja nelyginant „kūnas“ ir „siela“, todėl nejučia tik
papildo viena kitą: šiuolaikinis lingvistikos mokslas suteikdamas „poetinei lingvistikai“ tvirtą fonetinių tapa
tybių, etimologinių atitikmenų pagrindą, o „poetinė ling
vistika“ - įkvėpdama etimologijos mokslui ne vieną gi
lią semantinę įžvalgą.
Toks maždaug ir būtų atsakymas į pradžioje iškeltą
klausimą apie aptarto „nemoksliško“ santykio su kal
ba metodologinį pagrindą. Kaip sėkmingai vienu ar ki
tu atveju tokį santykį pavyksta įgyvendinti bei išsakyti jau visai kitas klausimas. Šiaip ar taip, norint bent kiek
pažinti bei suvokti senovės lietuvių, baltų bei apskritai
indoeuropiečių dvasinį pasaulį, neįvertinti būtent tokio
santykio galimybės - tas pats, kas gaudyti peteliškę
su plaktuku: ir pagauti sunku, ir pagavęs nebeturi kaip
tik to, ką gaudei - gyvos peteliškės. Ypač negalima
išleisti iš akių onomastikos, itin reikšmingos įprasmi
nant aplinkinį pasaulį ir juolab senojoje poetinėje tradi
cijoje vaidinusios bene pagrindinį vaidmenį. Reikia ma
nyti, jog giliai įprasminti senojoje lietuvių pasaulėžiūro
je buvo ir upių, kalnų, pilių, vietovių, ištisų kraštų var
dai. Pavyzdžių tam apstu. Štai kad ir upė Šventoji, sa
vo vardu prilygstanti indų Sarasvatei; tuo pačiu vardu,
beje, Indijoje vadinta ir p o e z i j o s , žinijos bei švieti
mo deivė. Arba štai Vėlupis, Vėlių upelis, akivaizdžiai
menantis mitinę „vandens ribą“ tarp šio ir ano pasau
lių. Ir *Leitą, *Lietą arba Lietavą galima būtų palyginti
su graikų „mirusiųjų upe“ Leta. Juolab kad ši su Lietu
vos vardu siejamaLietava arba Lietauka įteka į Nerį tarp
Vilniaus ir Kauno, kurių vardus, norint, net ir etimolo
giškai galima susieti su bendriniais daiktavardžiais vėlė ir kūnas. Taigi Lietuva tarsi kaip tik ir skiria šį k ū n i š 
k ą j į pasaulį nuo v ė l i ų šalelės, t.y. nuo dvasių,
dvasinio pasaulio. Antra vertus, ji šiuodu „pasaulius“,
šiodvi tikrovės puses ir jungia, kitaip sakant, mena jų
susi-liejimą. Panašiai Dangų ir Žemę - prasmę ir garsą
- įkvėptoje dainoje sulieja „Šventoji poezijos upė“ (juo
lab kad ir Šventoji įteka į Nerį tarp Vilniaus ir Kauno,
vos žemiau Lietaukos žiočių). Taigi ir pati Lietuva būtų
tarsi Šventosios Kalbos įsikūnijimas geo-politiniame pla
ne, o tai išties pritinka jai kaip geriausiai išlikusios in
doeuropiečių kalbos žemiškajam indui. Toks Lietuvos
vardo supratimas, suvirš, turi ir vadinamąją semantinę
paralelę - tai sanskritiškas Indijos pavadinimas Bharatavarsa-, pažodžiui būtent Šventosios Kalbos deivės
'Bharatės žemė arba šalis’ (18; 27). Be to, Bharatė ta
patinta su Sarasvate, t.y. su „Šventąja srove“. Kalbant
apie Lietavą, šiuo atveju reikia atsižvelgti į tokius veiks
mažodžio lieti vartojimo pavyzdžius kaip „ L i e j a s i
d a i n o s po kraštą“ (LKŽ VII 439); „Ir vėlei d a i n o s
sidabrinės tau iš krūtinės p a s i I i e s“; „ L i e t u v i ų

tauta iš savo lūpų p a l i e j o d a i n ų“ (VII 442) ir pan.
Lietuva tąsyk galėtų reikšti maždaug tą patį, ką Daina
va, t.y. „dainų (poezijos) šalis“. Nepamirškime ir to „at
sitiktinio sutapimo“, kad savo laisvę Lietuva pasiekė
irgi būtent „ d a i n u o j a n č i o s revoliucijos“ būdu,
tautą įkvepiant ir laikinai net valdant poetams. Galima
manyti, jog „poezija“ arba Šventoji Kalba ir yra Lietu
vos lemiama „maginė jėga“, taip sakant. Kalbant apie
šventumą, sakralumą, nepamirštinas ir pats sacri-ficio,
t.y. aukojimas, būtent aukų l i e j i m a s , kurio atodairo
je Lietuvos vardas galėtų reikšti ir ‘aukojimo (aukų I i e
j i m o) vietą’ arba tiesiog ‘šventovę’, kur kaip tik žemė
susiliečia, susilydo, susilieja su Dangumi. Savo ruožtu
kaip tik šventovėse, liejant auką, visų pirma ir buvo gie
dami senovės dainių sukurti šventosios kalbos tekstai.
Net ir žodžius auka, aukoti galima būtų sugretinti su
aukterti ‘I. sukaukti’ (LKŽ I 496), plg. su šiuo žodžiu
siejamą latvių auka ‘audra, viesulas’ (17; 87), taip pat
plg. liet. ūkti, ūkauti, prūsų wūkawi ‘šaukia’, wackis
‘šauksmas’ (26; 284, 315), lot. vox (kilm. vocis) 'bal
sas’, sanskrito vac ‘balsas, žodis’ bei ‘Šventosios Kal
bos deivės vardas’. Vienas iš šiuolaikinių lietuvių „šven
tosios“ arba „poetinės lingvistikos“ atstovų Albinas Kur
tinaitis net ir suslavinta lytimi laikomą Lietauką suskai
do į dėmenis lieti auką (27; 115), taigi ‘aukoti’ arba
tiesiog ‘dainuoti’, ‘lieti dainą’. Negana to, daiktavardį
lietuvis galima laikyti veiksmažodžio šaknies //e-f/ ir prie
sagos -tuvis veikėjo pavadinimu - veikėjų pavadinimai
su priesaga -tuvis lietuvių kalboje iš tikrųjų gali būti su
daromi (28; 159, 160). Tąsyk ir lietuvis būtų ne kas ki
tas kaip a u k o t o j a s, t.y. aukų arba dainų l i e j i 
kas, žodžiu, žynys-dainius. Šią temą būtų galima ru
tulioti be galo, įsukant į poetinį sūkurį vis platesnį leksi
kos bei semantinių paralelių žiedą, o į nuspėjamą kal
tinimą lengvabūdiškomis iliuzijomis, kartu su Karlu Jun
gu atsakytume klausimu: „Bet kas gi yra iliuzija? Kokiu
kriterijumi remdamiesi galime apie ką nors nuspręsti,
esą tai „iliuzija“? Tai, ką mums malonu pavadinti iliuzi
ja, sielai gali būti visų svarbiausias gyvenimo veiksnys,
būtinas kaip deguonis organizmui, pirmaeilės svarbos
psichinė aktualybė“ (21; 73).
Ir vis dėlto su tokia „šventąja lingvistika“ yra susijęs
vienas tikrai rimtas pavojus. Jis kyla iš nebesuvaldo
mos dviprasmybės, iš „semantinės destabilizacijos“,
taip sakant, grasinančios visiškai pagraužti, išardyti kas
dienybės pamatus. Jeigu jau kėdė gali pavirsti į ką tik
nori, į nebeįvardijamą „visatos grimasą“, tai ką jau kal
bėti apie tikrai neaiškius pasaulio reiškinius, tikrai su
dėtingas, nevienareikšmiškas gyvenimo situacijas. To
dėl vieną dieną tokį „poetą“ iš tikrųjų gali apsupti pa
klaikusios, protui nebepaklūstančios „grimasos“. Turiu
galvoje labai rimtą pavojų išeiti iš proto, turbūt ne vie

nam plačiau mąstančiam širdies gilumoje pažįstamą
beprotybės pavojų. Kai vienareikšmiškumo užuolaido
je atsiranda dviprasmybės plyšys, pro jį gali įsiskverbti
kas tik nori. Patyrus galimybę tikrovę interpretuoti ki
taip, netikėtai, neįprastai, kuri nors iš interpretacijų gali
savotiškai net apnikti protą, apsėsti sielą, taip sakant,
ir paversti žmogų savo įkaitu. Tegul ta nauja interpreta
cija ir niekuo neblogesnė už įprastąją, tačiau ji kitokia,
neįprasta, todėl darosi nebeįmanoma susikalbėti su ap
linkiniais, būti jų suprastam, paaiškinti savo elgesį, ti
kėtis laukiamo atsako. Žmogus patenka lyg ir į kokią
neperžengiamą pūslę, kitokio, k i t o p a s a u l i o
pūslę šiame įprastame pasaulyje. Siekta dvasios lais
vės, sąmonės išsivadavimo nuo šio pasaulio mažareikšmystės, tačiau nuo vilko pataikyta tiesiai ant meškos.
Kita vertus, sąmonės išsivadavimas neišvengiamai su
sijęs su šiuo pavojumi; galima net būtų tvirtinti, kad
sielos laisvė apskritai yra ne kas kita kaip nuolatinė aki
stata su jos praradimo pavojumi, įsisąmonintas pavo
jus. O kad pavojus taptų tikrai įsisąmonintas, jį tenka
pauostyti iš arti. Todėl nuo dalinės ar bent laikinos be
protybės išsisukti čia, regis, išvis neįmanoma. Štai ką,
pavyzdžiui, apie dvasinę iniciaciją archajiškose visuo
menėse pasakoja tyrinėtoja V. Merkulova: „Apeigų kul
minacija buvo laikina beprotybė. Šią būseną pasiek
davo įvairiomis priemonėmis, tarp jų ir narkotinėmis.
Beprotybės būsena, senovės žmonių požiūriu, reiškė
ne ką kitą kaip kokios nors dvasios įsikūnijimą, susijusį
su atitinkamų sugebėjimų įgijimu. /.../ Tą patį reiškinį
aptinkame ir vadinamosios „šamano ligos“ atveju. Prieš
tapdamas šamanu, žmogus būtinai turi persirgti „ša
mano liga“, t.y. išgyventi laikiną beprotybę. „Šamano
ligos“ metu regėjimuose arba sapnuose atsikartodavo
iniciacijos apeigos. /.../ Visa tai baigėsi tuo, kad nuo
XIX a. šamanus pradėta laikyti psichiškai nesveikais
žmonėmis“ (29; 140). Jei šiuolaikinio žmogaus požiū
riu šamanas tėra beprotis, tai tradicinės visuomenės
akimis beprotis iš esmės yra šamanas. Iškalbinga si
metrija, liudijanti tą patį profanacijos ir sakralizacijos
santykį. Štai rusų kalboje, pasak autorės, bepročiai bu
vo vadinami d i e v o ž m o n ė m i s . /.../ Plg. bogovič
‘nepilno proto žmogus, ubagas’ bei božonok ‘neišsi
vysčiusio proto, silpnaprotis žmogus’. Patroniminės šių
žodžių priesagos rodo tai, kad prieš mus D i e v o v a ik ų pavadinimai. Ukrainiečių kalboje boževiljnyj reiškia
‘beprotis’, boževilije - ‘beprotybė’. Rusų kalboje boževoljnyj - ‘ištinkamas priepuolių, apsėstas; pasimai
šęs’. /.../ Žodis atsirado pagrindu žodžių božįa volia
‘Dievo valia’. /.../ ‘Dievo valia’ šiuo atveju reiškia tai,
kad, anot religinių pažiūrų, pamišėliai bei silpnapročiai
buvo Dievo valios reiškėjai“ (29; 149). Savo ruožtu
T. Jelizarenkovos ir V. Toporovo „rekonstrukcija leidžia
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tvirtinti, kad Jonelis kvailelis (Ivan durak) įkūnija pirmą
ją, maginę-juridinę funkciją, susijusią, griežtai kalbant,
ne su veiksmu ar darbu, o su ž o d ž i u (bei mintimi).
/.../ Jonelis kvailelis iškyla būtent kaip p o e t a s, pa
brėžiamas jo dainavimas, mokėjimas groti stebuklinga
dūdele arba kanklėmis /.../; kartais jam būdinga ypa
tinga d e f o r m u o t a k a l b a , jam priskiriamas „ne
sąmonių“ kalbėjimas, „prasimanymų“, „nebūtų dalykų“
pasakojimas ir pan.“ (11; 83). Be to, „šalia pasakų kvai
lelio kaip poeto temos plg. airių drui ‘druidas’ bei druth
‘kvailys’ (daugiskaitoje šie žodžiai tiesiog sutampa)“ (11;
83). Įdomus taip pat V. Merkulovos pastebėjimas, jog
rusų literatūrinės kalbos žodžiai iz-umitjsia ‘nustebti’,
iz-umlenije ‘nuostaba, nustebimas’ tarmėse reiškia ati
tinkamai ‘išeiti iš proto, išprotėti’ bei ‘beprotybė’ (29;
146). Šie žodžiai padaryti iš priešdėlio iz- ‘iš’ bei daik
tavardžio um ‘protas’, taigi pažodžiui ir yra ne kas kita
kaip iš-protėti, iš-protėjimas. Kaip matome, net nuo
staba syja su beprotybe. Šiaip jau nuostaba iš tikrųjų
mena įtrūkį įprasto buitinio vienareikšmiškumo šyde,
taigi savaime yra lyg ir pirmas žingsnis į beprotybę.
Pagaliau visiškai taip pat kaip rusų iz-umlenije ‘nuosta
ba’ bei lietuvių iš-protėti, padarytas ir lietuvių kalbos
žodis iš-mintis, kurį šiame kontekste galime suprasti
kaip iš-silaisvinimą iš (vienos kurios) sustingusios min
ties, būtent kaip sąmonės „atitirpimą“. Tai vėl tarsi užuo
mina, kad išties neįmanoma pasiekti išminties, bent tru
putėlį neišprotėjus. Ta pati taisyklė, matyt, galioja ir san
tykyje su kalba. Todėl iš rimtų mokslininkų bei kitų pro
tingų žmonių „šventosios lingvistikos“ atžvilgiu laukti
nas ne beatodairiškas neigimas, o dalykiška parama,
ne lengvabūdiška pašaipa, o atidus dėmesys, gal net
ypatingas budrumas, nes kas gali žinoti, ar ne paties
Dievo balsas kartais beldžiasi į mus pro visokias „ne
sąmones“, „prasimanymus“ ir „nebūtus dalykus“.
Pranešimas skaitytas konferencijoje „Sakralumo
problem a kultūroje14Vilniuje 1996 10 1 5.
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Linguistic madness and
the holy language
Dainius RAZAUSKAS
The author has doubts of the approach to the untrivial semantization of parts of speech which has be
en unilaterally denied by linguists in Lithuania to this
day and which often reminds of the so-called „folk
etymology“. However, such relation to the language
is particularly characteristic of the majority (if not all)
of the older mytho-poetic traditions, such as for exam
ple the ancient Latin, the ancient Indian etc. An old
Irish tradition has retained theoretical tractates of the
division of poetic words into parts and also their untrivial semantization the described methods of which
are startingly very similar to the observations of some
modern „diletantes“ in Lithuania. As the Lithuanian
language is the closest language to the ancestor lan
guage of all the living Indo-European languages the
re are good grounds for searching the traces of a cer
tain ancient Indo-European and later Baltic and Lit
huanian „poetic grammar“. On the other hand, the
holy texts of the Indo-European tradition were parti
cularly marked by the division of poetic words and
untrivial semantization. Such relation to the langua
ge is particularly characteristic of the „holy“ langua
ge or the language of „gods“ the purpose of which is
not to meet the requirements of private life but to de
termine the ties between „people and gods“ and gi
ve help to people in their spiritual development. The
refore, it is not necessary to evaluate unscientific re
lation to the language of some modern authors as
ignorance of linguistic science. It may be evaluated
as spontaneous manifestations of archetypes of the
ancient „holy linguistics“.

Sakralinė kalba
Rig Vedos himnuose
Vytis VIDŪNAS
Bent paviršutiniškai susidūrus su senovės arijų kul
tūra, krenta į akis jos orientacija į žodį. Išties, ar neke
lia nuostabos, kad apie šią vieną ryškiausių žmonijos
istorijoje senovės civilizacijų sprendžiame beveik išim
tinai (jeigu nepasakyti griežčiau - vien tik) iš žodinės
kūrybos paminklų?
Archeologiniai duomenys apie indoeuropiečių ari
jų gentis, atsikrausčiusias į Indostano pusiasalį apie
1500 m. pr. Kr., tokie skurdūs, kad žymiausi šios srities
specialistai abejoja, ar iš viso įmanoma šnekėti apie Ve
dų archeologiją (1). Bandoma aiškinti šį faktą pačiu
materijos, t.y. arijų civilizacijoje vartotų daiktų ir me
džiagų, nepatvarumu (mediniai ratai, namai iš bambu
ko ir pan.) bei nepalankiomis gamtos sąlygomis (karš
tas ir drėgnas klimatas). Tačiau istorijoje gausu faktų,
kai ne tokios galingos civilizacijos, gyvendamos dar ne
palankesnėje gamtinėje aplinkoje, palikdavo labai ryš
kius savo materialaus buvimo šioje žemėje pėdsakus.
Vedų kultūroje susiduriame, matyt, su visai kitokio po
būdžio reiškiniu.
Rusų mokslininkai T.Jelizarenkova ir V.Toporovas,
bene ryškiausi mūsų laikų Vedų studijų autoritetai Va
karuose, mano, kad šis medžiagų nepatvarumas yra
greičiau ne priežastis, o pasekmė tam tikros pamati
nės nuostatos, būdingos senajai arijų (ir, matyt, ne vien
jų) kultūrai. Šių autorių nuomone, būties pagrindu šio
je kultūroje buvo pasirinktas Žodis, o ne Daiktas, ar
ba, šnekant filosofų kalba, dvasia, o ne materija. Dar
daugiau - būtent Žodis (nematerija) išsaugojo Daik
tą (materiją), t.y. atnešė žinią apie ano meto daiktus
iki mūsų dienų. Ir visų nuostabiausia, pasak T.Jelizarenkovos ir V.Toporovo, kad šis žodis apie du tūks
tančius metų „nebuvo sudaiktintas, t.y. užrašytas“. Dar
ir šiandien hindų ortodoksams realybė yra žodinė ištartis ir jos gi r dė j i ma s (srūti), o ne raštu materia
lizuotas tekstas (2). Brahmanai - žyniai, pagrindiniai
šventųjų Indijos tekstų saugotojai ir puoselėtojai, ne
jaučia jokio poreikio u ž r a š y t i tekstą. Pirmosios
užuominos apie užrašytą Rig Vedos (toliau RV) tekstą
mus pasiekia iš XI a. po Kr. Šis himnų rinkinys, pagal
nusistovėjusią nuomonę, buvo fiksuotas 1200-1000 m.

pr. Kr. Taigi daugiau kaip 2000 metų RV egzistavo tik
žodine, nematerialia forma, perduodama iš lūpų į lū
pas nenutrūkstamos mokytojų ir mokinių sekos.
RV priklauso Vedų kanonui ir drauge su kitomis
vedomis bei įvairaus pobūdžio komentatoriška litera
tūra priskiriama jau minėtinai srūti tradicijai. Srūti In
dijoje - tai dieviškasis apreiškimas (sacrum sfera). Jis
tradiciškai priešinamas smrti (atsiminimas, mokėjimas)
tradicijai, t.y. žinioms, gautoms iš tam tikrų autorite
tingų, tačiau žemiškų (profanum sfera) šaltinių, Šios ri
bos tarp dieviškos ir dangiškos sferų ryškiai atspindė
tos ir RV poetinėje kalboje.
Kalbėdami apie senovės Indijos kultūrines kalbas ar vedų kalbą, ar sanskritą - mes esmiškai kalbame apie
s a k r a l i n e s kalbas, kuriomis buvo sukurti ir
kur i os e egzistuoja senieji kanoniniai tekstai ir jų
komentarai. Mes labai mažai galime pasakyti apie to me
to šnekamąją kalbą ar dialektus (t.y. apie įvairias „pro
faniškąsias“ kalbas ir tarmes, kurios, be jokios abejo
nės, egzistavo). Gana paradoksali situacija - nei vedų
kalba, nei sanskritas, kurie jau du šimtmečius studijuo
jami Vakaruose, niekada nėra buvę šnekamosiomis kal
bomis arba tokiomis, kokias mes įpratę vadinti gyvosio
mis. Pats sanskrito (terminas, beje, reiškia „sukurtas, iš
tobulintas“, taigi - pritaikytas būtent sacrum sferai) gre
tinimas su „mirusiomis“ antikinėmis kalbomis (graikų,
lotynų), kurios viduramžiais buvo plačiai vartojamos re
ligijos, mokslo bei literatūros reikmėms, yra nekorek
tiškas: tiek sanskritas, tiek vedų kalba visada buvo ir yra
aukšto stiliaus sakralinė bei literatūrinė kalba, žmonių
bendravimo su dieviškąja, metafizine (sacrum) sferomis
kalba.
Įdomu, kad tokio požiūrio į sanskritą ortodoksiniai
hindų vienuoliai laikosi ir šiandien. Kiek teko patirti
šių eilučių autoriui, į sanskritą žiūrima kaip į di evų
ž monė ms s u t e i k t ą - taigi visai ne ž e mi š 
kos ki l mės kal bą. Dievai suteikė šią malonę
mirtingiesiems, kad šie galėtų bendrauti su dangaus gy
ventojais. Todėl, pasak vieno labai autoritetingo dvasi
ninko, sanskrito neįmanoma vartoti kasdieniniame gy
venime, tad privalu jo mokytis kaip dieviškojo apreiš
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kimo kalbos. Šis pavyzdys nepretenduoja į akademiškumą, tačiau neblogai iliustruoja kone ketvirtą tūks
tantmetį skaičiuojančios tradicijos tęstinumą.
Rig Vedos kūrėjai - senovės Indijos dainiai rišiai (rsi)
- savo himnų, skirtų dievams, kalbą regėjo kaip Švento
sios Kalbos įsikūnijimą deivės v<žc(„kalba, žodis“) pavi
dalu. Pagal V.Toporovą, „vedų arijai talpino savo kalbos
pavadinime tą absoliutumo idėją, kurią romėnai siejo
su Roma, dažniausiai jų vadinama tiesiog Urbs - Mies
tas.“ Ir toliau: „vac kaip kalba, šneka, žodis - ne tik ir ne
tiek kažkoks kalbėjimo rezultatas, vidinis atitinkamo
veiksmo objektas, kiek kūrybinė jėga, energija (ta pras
me, kurią siejo su kalba Humboldtas).“ (3)
Ši kalbos esmė koncentruotai išreikšta RV himne
X, 125, kuris ir skiriamas deivei Vac. Kalba čia atsi
skleidžia kaip pagrindinė arijų pasaulio kosmogoninė
jėga, jąja ir joje vėl ir vėl sukuriamas vediškasis kos
mosas. Apie tokio veiksmo būtinybę tam tikrais ribi
niais bendruomenės gyvenimo momentais plačiai yra
kalbėjęs žymus olandų indologas F.B.J.Kuiperis (4). Čia
pateiksiu savo paties atliktą pažodinį šio himno verti
mą į lietuvių kalbą bei transliteruotą teksto originalą
(pastarasis paimtas išAufrecht Th. Die Hymen dės Rigveda. T. IL -Berlin, 1995).

1. Aš judu su rudromis, vasais,
aš su aditjais, su Visais Dievais.
Aš nešu abu - Mitrą ir Varuną,
aš - Indrą ir Agnį, aš - abu Ašvinus.
Akam rudrėbhir vasubhis caramy
akam adityair uta visvadevaih
akam mitravarunobha bibharmy
akam indragnfaham asvinobhd.

2. Aš nešu smarkųjį Somą,
aš ir Tvaštarą, Pūšaną, Bhagą.
Aš dedu turtą aukos liejikui,
uoliam aukotojui, sunkiančiam (Somą).
akam šėmam ahanasam bibharmy
aham tvashfdram uta pūshanam bhagam
aham dadhami dravinam havishmate
supravyė yajamandya sunvatė.

3. Aš - valdovė, gėrybių rinkėja,
susivokusi, pirmoji iš vertų aukos.
Tokią mane dievai išdėstė daugelyje vietų,
turinčią daug buveinių, įgaunančią daugelį formų.
aham rashtrl samgamani vasūnam
cikitūshl prathama yajmyandm
tam ma deva vy adadhuh purutra
bhūristhdtram bhury avesdyantim.
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4. Mano dėka maistą skanauja tas,
kas žvelgia, kas alsuoja, kas tik girdi ištarą.
Nė nenutuokdami jie manimi gyvena girdėk, išgirstasai, girdėtina tau byloju.
maya so annam atti yo vipasyati
yah prdniti ya Im srinoty ūktam
amantavo man ta ūpą kshiyanti
srudhi sruta sraddhivam te vadami.

5. Aš juk pati byloju tai,
kas džiugina dievus ir žmones.
Kurį myliu - tik tą darau galingu:
tą brahmanų, tą rišiu, tą dideliu išminčium.
aham eva svayam idam vadami
jūshfam devėbhir uta manushebhih
yarn kdmaye tam-tam ugram krinomi
tam brahmanam tam nshim tam sumedham.

6. Aš įtempiu lanką Rudrai, kad užmuštų
strėle maldos priešą,
aš sukeliu varžybas tarp žmonių,
aš užpildžiau žemę ir dangų.
aham rudraya dhanur a tanomi
brahmadvishe sarave hantavd u
aham janaya samadam krinomy
aham dyavdprithivia vivesa.

7. Aš pagimdau tėvą šio (pasaulio) viršūnėje,
mano įsčios vandenyje, viduryje vandenyno.
Iš ten aš pasklindu po visas būtybes
ir paliečiu viršugalviu tą dangų.
aham suve pitaram asya mūrdhan
mama yonir apsvantah samudrė
tato vi tishfhe bhūvanaiu visvo
tamum dydm varshmanopa sprisdmi.

8. Aš juk dvelkiu tarsi vėjas,
apimdama visas būtybes,
anapus dangaus, anapus šios žemės tokia didi tapau didybė.
aham eva vata iva pra vamy
drdbhamana bhūvanani visva
paro divapara enaprithivya
itdvati mahina sam babhūva.

Sis himnas plačiai žinomas ir ne kartą nagrinėtas
bei interpretuotas. Išsamiai jį nagrinėja T.Jelizarenkova ir V.Toporovas (5). Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į
keletą svarbesnių momentų.

Vac RV mitologinėje sistemoje yra abstrakčios sąvo
kos personifikacija ir, palyginti su kitais panteono die
vais, gana neryški, neturinti išreikštų antropomorfinių
bruožų dievybė (reikia pastebėti, kad RVegzistuoja išti
sa grupė tokių dievų - abstrakčių sąvokų personifikaci
jų). Šiame himne Vac užima aiškiai aukštesnę padėtį ne
gu visi pagrindiniai vediškojo panteono dievai (ji neša
Mitrą ir Varuną, Indrą, Agnį, Somą, Ašvinus - taigi yra
už juos viršesnė ir galingesnė). Įdomu, kad Vac veiks
mai čia koduojami tais veiksmažodžiais, kurie paprastai
koduoja kosmogoninį aktą (dha „dėti“, visfha „plėstis“
ir pan.). Beje, užuominos apie Vac, išdėstytą daugelyje
vietų (skr. purutra), sieja šį himną su kitu garsiu himnu,
aprašančiu kosminio giganto Purušos aukojimą - visų
aukojimo apeigų pradžią (RV X 90). Turinio lygmenyje
ši užuomina niekaip neišreikšta, tačiau turime labai aiš
kią garsinę sąsają:/?wrw/ra -purusa. Tokios garsinės užuo
minos, kaip matysime toliau, šiame paminkle visai nėra
atsitiktinės. Be to, labai logiška yra Vac ir aukojimo ri
tualo sąsaja - himnų recitavimas, giedojimas buvo kone
svarbiausia aukojimo dalis.
Minėtoji garsinė užuomina purutra - purusa nėra
vienintelė šiame himne. Jame itin aiškiai išreikštas es
minis sakralinės vedų ir, matyt, indoeuropiečių poeti
nės kalbos principas - paviršinis, akivaizdus tekstas sle
pia savyje slaptą, formaliai neišreikštą sakralųjį tekstą,
kuris esmiškai yra pirminis ir svarbesnis. Tame akivaizdžiame, formaliai išreikštame tekste turime garsines
užuominas, blyksnius, kurie mus orientuoja ir sukelia
nušvitimą - aukštesnio lygio, sakralinį pažinimą. Deja,
verčiant tokį tekstą „su dvigubu dugnu“ į kitas kalbas,
tas subtilusis ir esminis planas neišvengiamai praran
damas. Taigi vertimuose mes turėsime tik tą paviršinį,
akivaizdų (galima net sakyti - profanišką) tekstą, kurį
skaitydami dažniausiai nieko nesuprasime (paskaity
kite, pavyzdžiui, nesigilindami į komentarus, anglišką
ar rusišką RV vertimą - abejoju, ar ilgai tversite). Pa
žvelkime, kaip šis poetinis principas pasireiškia aukš
čiau pateiktame himne X, 125. Aš neatsitiktinai patei
kiau ir jo originalą.
Pagal komentatorius, šis himnas skirtas VacArpbhrm
(Vac laikoma legendinio išminčiaus vardu Ambhrna
dukra). Tačiau šis vardas himne niekur neminimas. Jau
seniai buvo pastebėta, kad šiame himne Vac vardas
a n a g r a mu o j a ma s - tai atsiskleidžia jau pačio
je pirmoje eilutėje:
ahaųi rudrėbhir vasubhif caramy akam adityair
uta visvadevaih!
Išskirti skiemenys ir sudaro Vac Ambhrnl vardo

anagramą. Šio pobūdžio anagramomis persmelktas vi
sas šis himnas. T.Jelizarenkovos ir V.Toporovo duome
nimis (6), šiame tekste 50 kartų sutinkamas segmentas

v+balsis (iš jų apie 30 kartų v+a). O pats himnas la
bai trumpas - aštuoni posmeliai.
Be šių anagramų, tekste yra dar keletas rafinuoto po
etinio žaidimo elementų. Pavyzdžiui, beveik visi posme
liai prasideda asmens įvardžiu akam ‘aš\ Ir tik centrinis
- ketvirtasis - pradedamas šio įvardžio įnagininko for
ma maya. Taip sutelkiamas klausytojo dėmesys labai
svarbiai informacijai, kuri pateikiama šio posmelio ga
le: girdėk, išgirstasai, girdėtiną tau byloju, t.y. įsiklausyk ir
išgirsi slaptą tariamų žodžių prasmę, išgirsi deivės Vac
vardą. Šis raginimas, beje, perteikiamas taip pat subtiliu
žodžių žaismu: šrudhi šruta šraddihivam te vadami. Taigi
vedų kūrėjai sąmoningai ir rafinuotai kodavo ir slėpė
ontologiškai pirminį, sakralųjį tekstą. Paprastam mirtin
gajam, nežinančiam šio poetinio žaidimo taisyklių, šven
tieji tekstai buvo nesuvokiami. Kodo raktai buvo (ir yra)
žinomi tik pašvęstiesiems. Mes gi dažniausiai atsiduria
me šifruotojų padėtyje. Slaptoji tekstų prasmė dažniau
siai lieka už mūsų suvokimo ribų.
Pagal pranešimą, skaitytą konferencijoje „Sakralumo
problema kultūroje“ Vilniuje 1996 m. spalio 16 d.
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The sacral language in the hymns of Rig Veda
Vytis VIDUNAS
On the basis of the indicated Vedic investigators
from the West as well as of his own Vedic studies in
Moscow and India, the author pays one’s attention to
the „secret level“ of the holy Vedic language the con
tent of which is not rendered by the word themselves
but it is rendered by the consonances (anagrams, alli
terations etc.) that are stimulated by the words in liste
ners’ minds and that make as if the second text in the
text. For example, one of the hymns of Rig Veda is
presented. It is stated that word for word text of the
holy language is profane and it is only as „subsidiary“
for higher and sacral text that is rendered by sound
consonances. Such sound and poetic consonances are
the real essence of the holy language.
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Numen kaip sakralinis tekstas
mamayonirapsvantah samudre
(Devisūktam 7 šloka)

Kazimieras SEIBUTIS
Ta tikrybė, kurią sąlygiškai pavadinome „sakrali
niu tekstu“, yra daugiau ar mažiau apgaulingas feno
menas, kadangi daug nesusimąstydami paprastai links
tame manyti, jog savo neperkeistoje duotybėje ir esa
me jo suvokėjai. Tekstas, regis, yra vienas ir tas pats,
tačiau išsiskleidęs prieš mūsų pojūčių ir minties regą,
jis viso labo lieka paprasčiausiu patyrimo objektu, tarsi
veidrodžiu, į kurį teprojektuojame savo ribotumą, nu
lemtą istorinės, literatūrinės, kalbinės ir t.t. apibrėž
ties. Tekstas tokiu atveju nebesuvokiamas kaip Neri
botumo apraiška, apreiškimas, įgijęs patiriamąjį pavi
dalą vien tam, kad galėtų mus pakylėti savo keičiamą
ja galia į viršų.
Kaip tokio teksto pavyzdį galima pasirinkti įžymų
puraniškos literatūros paminklą Dm-ma&armya, arba
Durgasaptašati, populiariai vadinamą stačiai Candl. Ir
greičiau net ne jį patį, kiek, tartume, tą dvasinę apy
gardą (garbha aryoni), kurioje jis išsiskleidžia kaip iš
ganingas Žodis (biją ar liriga).
Sakralinis tekstas Indijos tradicijoje gali būti ir skai
tomas, ir sklaidomas mintyse, ir perskverbiamas inte
lektinės regos šviesa, tačiau Devi-mahatmya išsiskiria
tuo, kad tai yra išimtinai balsiai recituoj amas tekstas,
toks, kurio atlikimo būdą (sddhana) grindžia grynai
progiesmis skaitymas balsu (pdrayana). Nors ir būda
mas sakralinės literatūros paminklas, jis vis tik nėra
raštijos fenomenas, kadangi ortodoksali tradicija įsak
miai draudžia jį skaityti tylomis ar tik sekti mintimis.
Tik tuomet, kai šį tekstą recituojame balsiai, jis ima
vertis kaip įsižodinusi Bežadybė (mantramaya deha),
kaip tekstas, kurio visi garsai pasižymi ritmiška galia
iššaukti vienos ar kitossadhanos dievybę (devata), mū
sų pasirinktuoju atveju, leisti per garsą išsiskleisti Die
viškosios Motinos {dėvi) visa apimančiai esamybei.
Tradicija teigia, jog ėmus recituoti, šlokų garsinis vir
pesys pradeda ritmiškai vilnyti aplinkoje ir recituojantįjį sadhaką (ritualinį atlikėją - red.) panardina į teofaninę erčią, kurioje, virpulingai liedamasis, kupinai
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sklydi džiugesys ir palaima (ananda). Pati sakraliniu
recitavimu garbinama aukščiausioji Dėvi tvirtina, kad
„ši mano mahdtmyam iššaukia mane“ (šarvam mamaetan-mahdtmyam mama sannidhi-karakam).

Tačiau probalsis recitavimas pats savaime dar nėra
pakankamas. Prieš imdamasis teksto sadhaka turi dar
atlikti vadinamąjąpūrvanga, kitaip sakant, tam tikros
ortodoksinės tradicijos nustatytas parengiamąsias
teksto recitavimo pratybas. Jos atliekamos tokia tvar
ka. Pirmiausia -snana, maudymasis švariame vande
nyje; išsimaudžius atliekama ačamana - dešinės ran
kos pirštais krapijamas vanduo, sykiu recituojant va
dinamąją tattva mantrą. Kai Dievybės esse, fenome
naliai išsiskleidusi trimis sat, čit ir ananda dėmenimis,
ima reikštis, tai sat atstovauja tikrajam Esmeniui, al
ma; čit - sąmonei, laikomai dvasinio nušvitimo (vidya) vaisiumi; o ananda - palaimingam savaiminiam
džiugesiui,šivam. Recitavimas tarsi išskaistina šiasatma, vidya ir šivam tattvas ir sugrąžina jas į savo pirma
vaizdžius. Po to sadhaka krapteli dar ir ketvirtą kartą,
šiuo teurginiu gestu tarytum peržengdamas fenome
ninę Satčidanandos raišką ir nurodydamas į neprabildomą esmę (turiya), kitaip sakant, į pačią Dievystę kaip
nebylią transcendenciją. Trečiąją pūrvanga dalį suda
ro kvėpavimo sureguliavimas,prandydma, atliekamas
siekiant numalšinti ir nutildyti jutiminio proto (ma
nas) judrą. Toliau yra suformuluojamas pasiryžimas,
sankalpa - sadhaka aiškiai išsako tikslą, kurio siekda
mas imasi recituoti. Sankalpą seka malda, prarthand,
kuria yra kreipiamasi į Ganešą ir dvasinį mokytoją,
guru. Puranų Ganešas čia atitinka Vedų Brahmanaspatį, aukščiausiojo Žodžio viešpatį, ir yra atitinkamai
iššaukiamas kaip neišmonės užkardas griaujantis žo
dis bei kaip visas kliūtis šalinanti jėga. Mokytojas sadhakai yra pačios Dievystės kaip aukščiausiojo Žodžio
įsižmoginimas. Sukalbėjus maldą, ateina atitinkamos
sėdėsenos (asana) eilė. Išsirinktoje recitacijos vietoje
krapijant vandenį išbraižomas trikampis - šitaip pa

reiškiama pagarba palaikančiai jėgai, adhara šakti. Pati
sėdėjimo vieta dar vadinama ananta-asana, nes recituojantysis yra sutapatinamas su pirmoviniu dievys
tės asmeniu Višnumi, kurį Puranų vaizdinė simbolika
vaizduoja besiilsintį ant susirangiusios gyvatės Anantos, begalinio laiko personifikacijos. Sėdėjimo vietą
dar įprasta vadinti kūrma-asana, nes kaip kad vėžlys
(kūnna) į savo kiautą įtraukia galūnes, taip ir sadhaka, nusigręždamas nuo fenomeninės išorinio pasau
lio judros, tarsi atsisuka į vidinę numeti raišką, kurios
teofaninis pulsavimas yra tapatinamas su besisklei
džiančiu lotosu (padma), dėl ko asana dažnai vadi
nama ir padmasana. Šitaip recitacijos vieta tampa iš
profaninio buvimo išimtomis dievystės įsčiomis (yoni),
kuriose ima reikštis palaikančioji jėga, visagalė adha
ra šakti. Išimtas iš fenomeninių apraiškų sravos, sadhaka atlieka, bhūtapasarparia, sukurtosion šventon apygardon teurginiu garsmeniu phat iššaukdamas rūstų
aštriailtį (tlksna damstra) Bhairavą, jis kairės kojos pė
da trypteli į žemę ir taip paliepia pasišalinti visoms
priešiškoms būtybėms (bhūta). Įtvirtinęs šventosios
apygardos ežias, sadhaka gali pereiti prie fenomeninį
kosmą sudarančių pirmapradžių stichijų išskaistinimo,
bhūtašuddhi. Šių pratybų metu sadhaka visus savo esy
bės sudėtinius pradmenis paaukoja Dievybei, sykiu
melsdamas, kad jos teofaninės išsravos įsikurtų ati
tinkamose joms skirtose vietose, o pati aukščiausioji
Dievybė užimtų savo vietą širdies erčioje. Imaginacinio tapatumo būdu įžvelgdamas savyje slypint blogio
asmenį (papapurusa), sadhaka, paeiliui tardamas teurginį garsmenįya^r, išdžiovina jį, tardamas ram - su
degina jį, tardamas vam - suvilgo jį ambroziniu nek
taru, o tardamas lam - sukuria savyje tyrą ir spindu
lingą dieviškąjį kūną (lam bijena dlvya-šanram-utpannam). Tapęs teofaniniu mikrokosmu, sadhaka atlie
ka „gyvybės įkvėpimą“ - vadinamąjąprampratislhd į bhūtašuddhi pastangomis suformuotą spindulingąjį
kūną (jyotirmaya deha): jis kviečia nužengti Dievystę,
kuri nusileisdama viską persmelktų savo virpulinga ir
plazdančia gyvastimi.Ortodoksinė tradicija pabrėžia,
kad neatlikusprdmpratis/ha, recitavimas viso labo te
būtų bedvasė apeiga. Po to sadhaka, uždegdamas lem
pą, atlieka dipasthapana. Dagtinė lempa, kurioje pa
prastai deginamas lydytas sviestas, personifikuoja Ve
dų Agnį, nemirtingąją dievybę, besireiškiančią mirtin
gųjų pasaulyje ir nebyliai stebinčią visus žmogaus teurginius, deifikacijos veiksmus (saksi). Parengiamo
sios pratybos baigiamos šapoddhara ir utkllana mantrų recitavimu. Teksto recitavimo požiūriu, ypač svarbi
yra iš teurginiu garsmenų ir iššaukiamosios dievybės

vardo sudaryta utkllana mantra - otn šrirh klim hrim
saptašati čandike utkilanam kuru kuru svaha, - kuri
savo deifikacine galia atstato tikrąją teofanijos ašį ir
ribotą sadhakos egoistinę tapasya (dvasinę praktiką red.) paverčia džiaugsmingo pasikliovimo Dievybės
Malone sklidinu atsidavimu Jos antprotinei sąmonei,
kurią gnozinė teologija paprastai vadina Pirmaprade
Visagalybe, Adya Šakti, ir kuri mūsų pasirinktame
Devi-mahatmyam tekste yra aukščiausiojo Absoliuto,
Parabrahmano, tapatybė, garbinama kaip Dieviškoji
Motina, Divya Mata.
Ortodoksinė tradicija įsakmiai tvirtina, jog tik tin
kamai nustačius šią ašį, žmogus gali pasiekti savo teofaninę savipildą (tatojndtvaiva sampannam). Tuo sy
kiu yra vaiskiai išsakoma ir pamatinė prielaida, suda
ranti galimybę sakraliniam tekstui išsiskleisti ne vien
tik kaip šventybę aprašančiai bei aiškinančiai mitologemai, anot M.Eliadės, esą gyvuojančiai in illo temporis, bet ir kaip tiesioginei aukščiausiosios Tikrovės iš
ganingai epifanijai. Sakralinis tekstas čia tarsi virsta
dieviškosios pilnaties šaukliu žmogaus jusliškumo
skurde. Kaip Numen, neribotos Neišreikšties, šauklys
jis visų pirma pasireiškia neprabildoma tyla, kuri pati
savaime įsakmiai priverčia nuščiūti fenomeninę išorybę, po to išsiskleidžia kaip teofaninio veržlumo išklo
tinė, vedanti dvasinį aspirantą teurginiu ašies keitimo
keliu, o galop virsta išorę ir vidų sutuokiančia pilnati
mi, kurioje tekstas ir teksto suvokėjas ar atlikėjas jau
nebėra priešpriešiais susiduriantys dydžiai, bet tik skir
tingi Vienio „be antro“, ekamevadvitiyam, atžvilgiai ir
papildantys dėmenys.
Pranešimas skaitytas konferencijoje „Sakralumo problema
kultūroje“ Vilniuje 1996 10 15-16.

Numen as a sacral text
Kazimieras SEIBUTIS
The author emphasizes the verbal, i.e. unwrit
ten character of holy texts of India that is related
to their usage in rites. The author takes one exam
ple of such texts and describes its recitation which
is accompanied by rituals and he also pays one’s
attention to the symbolic connections between the
uttered words and performed acts that are based
on the metaphysical content of spiritual tradition.
Except the recited texts, the author refers to his
own experience aeguired in India.
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Sutartinių šventybės universalumas
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Sutartinės - kas tai? Kas jos lietuviams? Dauge
liui žinomas paaiškinimas: tai daugiabalsių dainų rū
šis, atspindinti senosios tautosakos dėsningumus.
Anot ilgamečio sutartinių tyrinėtojo Z.Slaviūno, daž
niausiai jos būdavo giedamos dirbant, kalendorinių
bei šeimos švenčių metu, susiėjimuose ir šiaip bet
kuria proga. (SIS I, p. 16). Sutartinių atsiradimą bei
laiką, kuriame jos „užsikonservavo“, iki šių dienų iš
likdamos tarsi pirminiu pavidalu, tiksliai nusakyti sun
ku. Pasak D.Saukos, „sutartinės ne todėl liko seno
vinės, kad iš viso nesikeitė, bet kad poetinė ir muzi
kinė archaika jose neperlaužiama ir nepadengiama
naujesniais struktūriniais sluoksniais“ (13; 27). Ma
tyt tas „neperlaužiamumas“ ir glūdi sutartinių slapty
je, jų sakralume. Tiesa, čia nieko nauja lyg ir nepa
sakau: juk sutartines galima kildinti iš tų archajinės
kultūros laikų, kuomet dar visa buvo sakralu. Kiek
vienas senųjų religijų žmogaus veiksmas, anot G.Beresnevičiaus, „turėjo sakralinį provaizdį: ritualizuota
medžioklė, žemdirbystė; ritualinės vestuvės, atkartojančios Dangaus ir Žemės vedybas laikų pradžio
je, nuolat besikartojančios šventės, kuriose vėl ir vėl
buvo atkartojami dievų žygiai“ (I; 326). Be abejo, archajinio žmogaus gyvenime matom, pasak V.Topo
rovo, ir „žemąją buitį“, profanišką egzistavimą. Ta
čiau gyvenimas šiuo aspektu neįeina į „tikrųjų“ ver
tybių sistemą (4; 13). Pagal G.Beresnevičių, „tikras
gyvenimas yra religinis gyvenimas; nereliginis gyve
nimas - nerealus, jo nėra apskritai" (I; 327). „Esmin
ga ir realu, - anot M.Eliadės, - tik tai, kas sakraliai
pažymėta, sakralizuota, o sakralizuota tik tai, kas
gimsta kūrybiniame akte, įeina į Kosmoso sudėtį kaip
jo dalis, kildinama iš jo, priklauso jam“ (4; 13).
Sutartinių ilgaamžė giedojimo praktika (esama net
30 skirtingų jų giedojimo būdų) liudija sutartinėse ka
daise slypėjus aukščiausią tam tikros tradicijos pa
siekimą, aukščiausią įvertinimo formą, aukščiausią
elgsenos tipą, anot V.Toporovo, - „šventumą“ („sviatostj“) (4; 35).
Galima manyti, kad sutartinės savo prigimtimi su
sijusios su ypač svarbiomis apeigomis, kurių metu
tarsi kontaktuojama su jėgomis, turinčiomis ypatin
gų galių, esančiomis ypatingame pasaulyje. Tai tam
tikri metų ciklo periodai, gimimo ir mirties momentai
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ir kiti, kuriais ypač aštriai suvokiamas žmonių ryšys
su pasauliu bei vieno su kitu. Gal tai savaip atsi
spindi ir pačiame šių sakralių giesmių pavadinime
sutartinės (nuo sutarti, susitarti), sutartys (nuo su
daryti sutartį, sandėrį) . Be to, sutarti - tai derėti. Taigi
sutartinės - ir darnaus skambėjimo, t.y. visuotinės
darnos išraiška (mūsų laikų muzikos teorijoje tai
skamba paradoksaliai: nedarnių intervalų - sekun
dų - darna!).
Galbūt neatsitiktinai sutartinių muziką galima
įprasminti kaip ratą - Visatos ir Metų idėjos išraišką
(prisiminkime Žemės ratą - Laiko ratą). Anot V.Toporovo, „laiko cikliškumas ir žemės „rutulys“ atspin
di bendrą išeities schemą, kuri suteikia tam tikrą ben
drą ritmą erdvei ir laikui, sukuria gynybą, garantiją,
jaukumą, nuteikia laukimui to, kas jau buvo, apsau
go nuo baimės, kosmologinės epochos žmogaus
siejamos su atvirumu, ypač su linijiškumu“ (4; 14,
15). Ratas - universalus darnos bei tobulumo sim
bolis. Net ir kasdieninėje vartosenoje, rodos, kas gali
būti artimiau, patvariau ir saugiau už šeimos ratą,
draugų ratą? Būtent ratą aplink save brėžia ir patekę
bėdon pasakų herojai (11). Ratas puikiai išreiškia su
tartinių nenutrūkstančio skambesio idėją (jos neturi
jokių ribų, jokių baigiamųjų kadencijų: giesmininkė
užbaigia giedojimą nuūkimu). Neatsitiktinai liaudyje
sutartinės dar vadinamos „apskritomis“. Pats sutar
tinių muzikos skambėjimas tarsi begaliniame rate,
matyt, sinkretiškai susijęs ir su giedančiųjų išsidės
tymu ratu: pasak pateikėjos Karolinos Bočiulienės,
g. 1862 m. Kupiškio vis., „viena pradeda, tuoj kita
pagauna, iš tos trečia, ir taip eina aplinkui, kiek tik
giedotojų yra“.
Senojoje pasaulėžiūroje pasaulis įsivaizduotas
apskritas. Apie tai liudija lietuvių mįslė: „Kur yra pa
saulio vidurys? - Atsakymas - Rato viduryje“ (užr.
Švenčionių par., Pilypų k.). Panašią struktūrą turi ir
rytiečių mandala (ratas - visata, rato centre - Buda,
simbolizuojantis visatos pagrindą). Tai visatos (arba
jos dalių) modelis ir priemonė ritualo arba individua
lios meditacijos metu pasiekti pasąmonės gelmes.
Abi mandalos funkcijos susijusios: kas pasineria į
meditaciją arba rituale dalyvauja kaip vedantysis apsistoja centre ir laukia Dievo, dieviškosios dvasios,

kuri turi jj aplankyti (8; 101). Čia galimos paralelės
su sutartinėmis.
Sutartinių ratas - lyg muzikinis visatos simbolis.
Rato centre - teksto „rinkėja“, tarsi visatos pagrin
dėja. Jos funkcija - pradėti giesmę ir rinkti tekstą to
liau, t.y. kurti. Nuolatinio giesmės rinkimo, neužbaig
tumo idėja verta dėmesio. Sutartinė pripažįstama tar
si esanti neužbaigtas produktas: susiliejant su Kos
mosu, vyksta nuolatinė giesmės kūryba (apie tai liu
dija pačių giesmininkių pasisakymai: „vis taip renki
žodžius, gali kiek nori pririnkti“ (SIS I, 37); „teksto
didumas pareidavo nuo dainininko sugebėjimo nau
jus posmus sukombinuoti, sudėti“ (SIS III, 1357).
Pasak V.Toporovo, „aukščiausią vertybę (sakralumo maksimumą) turi tas erdvės ir laiko taškas, kur
ir kada įvyko kūrimo aktas. Tai pasaulio centras, žy
mimas įvairiais simboliais - pasaulio ašimi, pasaulio
medžiu, tuo, kas sieja žemę ir žmogų su dangumi ir
kūrėju, kas įvyko „pradžioje“, kūrimo metu“ (4; 13).
Šio mitinio provaizdžio atgarsiu galbūt galima laikyti
kelių sutartinių teksto svarbią, nors visumos požiū
riu gal ir nelabai reikšmingą, detalę:
Pelėda pelėdėla,
Ųžuole tupėdama,
Giesmes taiso.
(SIS I, 467, 468)
Tai visatos centro vaizdas, kur Pelėda, M.Gimbutienės traktuojama kaip vienas iš labai svarbių Di
džiosios deivės aspektų (5; 33, 34), dalyvauja kūry
biniame akte, kuria sakralias giesmes.
Daugelio tautų mitinėje sampratoje dainos kuria
mos ne žmonių. Jas „atneša“, dovanoja žmonėms
dievybės, jos kildinamos iš susiliejimo su Kosmosu
(pasak A.Veselovskio, „apeiginė daina nekuriama, ji
-paveldėtasžinojimas"; 15; 258). Latvių „dziesmas“
atneša Laima; chorvatų daina „audžiama“ kaip liki
mas (į medį nusileidžia vila su keliomis moterimis,
kurios audžia; jos bei apačioje stovintys klausytojai
susieti viena nytimi) ir pan. (15; 258).
Pagal padavimą „Laumių sutarytinė“ (DR 474) su
tartinę gieda laumės : viena gyvena Laumikonyse, kita
Unkščioj Laumiaduoby, trečia - Rožių Akmene. Gy
vendamos toli viena nuo kitos, jos susigiedodavu
sios. Toks giedojimo hiperbolizavimas primena mi
tologines sakmes apie kultūros herojų, demiurgų
(milžinų, velnių, laumių ir pan.) veiklą - reljefo keiti
mą (vandens tvenkimą, piliakalnių pilimą irt.t.) (16;
128). Taigi sutartinės taipogi sietinos su demiurgų
veikla, tuo pabrėžiant jų sakralumą.
Su dieviškojo sutartinių prado atskleidimu norė
čiau sieti ir M.Biržiškos pastebėjimus XX a. pradžio
je - šiuo atveju remiuosi A.J.Greimo teiginiu, jog „iš

pažiūros net ir „kvailiausia“ mintis ar pasakymas turi
savo priežastį ir gali būti išaiškinami; mitologijos „ob
jektas“ - ne pasaulis ir jo daiktai, bet tai, ką žmogus
galvoja apie pasaulį, daiktus ir save patį“ (6; 29). Tai
gi M.Biržiška rašo: „nyksta sutartinės, kurios mūsų
gadynės žmonėms kartais atrodo esą slėpiningos:
sutartinės (...) labai buvo išsiplatinę (...), ir sako, jos
paeiną nuo laumių arba laumaičių, kurias potam
žmonės, jau būdami krikščionys, nekitaip vadino kaip
raganomis. Jeigu kurios mergaitės mėgdavo jas dai
nuoti, tokios gaudavo ilgus metus neištekėti, nes bi
jodavo jaunikaičiai, idant jų pačios nebūtų raganos“
(3; 31).
Šiuo M.Biržiškos pastebėjimu tarsi atsiveria dvi
sutartinių šventybės pusės: pozityvioji ir negatyvioji.
Pirmoji susijusi su slypinčiu joje dieviškuoju pradu,
šviesos šlovinimu. Nuolatinis garsiažodžių kartojimas
teikia ypatingo įtaigumo. Tai primena begalinį mantrų kartojimą, kuriam Rytuose suteikiama ypatinga
reikšmė (vienas užkalbėtojas, norėdamas įrodyti sa
vo sugebėjimą valdyti vandenį, įpildavo vandens į
sietą ir kalbėdavo atitinkamas mantras; kol skambė
jo užkalbėjimų tekstas, vanduo laikėsi siete ir neišsi
liejo nė lašas) (8; 311).
Sutartinių garsiažodžiai tarsi patvirtina latvių dai
nų tyrinėtojo L.Beržinio teiginį, jog priedainis yra pats
tikslas, į kurį daina veda dainuotojus, gal panašiai
kaip Amen, Kyrie eleison, Aleliuja ir kt. krikščionių
liturgijoje (2; 80). Tačiau tie patys garsiažodžiai kartu
ir slėpiningi. XIX a. viduryje istorikas M.Miežinis už
rašė vienos giesmininkės pasakojimą, kad „dar jų
motinos mokėjusios tokias giesmes, kurias laikiu
sios slapty, vo dainavusios labai retai ir garbavojusios nepermainomus žodžius “ (12; 89).
Taigi tie garsiažodžiai - savotiškas tabu, kylantis
iš dieviškojo prado slaptumo, nematomumo.
Matyt šis sutartinių prigimties slaptumas (negaty
vioji arba uždaroji šventybės pusė) lėmė ir M.Biržiš
kos aprašytą žmoniųnegatyvų požiūrį\ sutartinių gies
mininkes XX a. pradžioje. Jų to meto sampratoje ra
gana - moteris, sugebanti burtais paveikti žmones,
gyvąją ir negyvąją gamtą. Jų reikia saugotis ir šalin
tis. Taigi sutartinių - slėpiningų giesmių - giedoto
jos, savotiškos saugotojos, pačios tampa tabu, pri
artėjimas prie jų - pavojingas.
Panašūs XIX a. bei XX a. pradžios paminėjimai
apie sutartines bei jų giedotojas galbūt padeda at
skleisti šventybę kaip kompleksinį reiškinį. Tai die
viškasis, siektinas, atviras žmonėms, bet kartu ne
matomas, keliantis baimę pradas.
Galima prielaida, kad sutartinės kadaise buvo
tik tam tikros elitinės kategorijos žmonių menas. Ti
kėtina, kad jos skambėjo ir platesniame rate, tačiau
jų prasmę matyt žinojo (ir saugojo) tik nedaugelis.
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Analogijų galima rasti įvairiose kultūrose, pavyzdžiui,
kiekviena havajiečių daina turi keletą prasmių: tie
sioginę suprantamą visiems, mitologinę istorinę ir
slaptąją (kauna) (9; 645).
Panašūs ir B.Putilovo pastebėjimai apie ritualinius
šokius: šokti turėjo mokėti kiekvienas, tačiau rituali
nės choreografijos žinojimas buvo saugomas nedau
gelio: tai jie, „specialistai“, lyderiai, vedantieji, atsimin
davo kiekvieno šokio judesius, jo vietą ceremonijoje,
kitų šokių tarpe, atlikimo ypatybes“ (10; 127). Melodi
jų saugojimas, anot B.Putilovo, - taip pat „didelių žmo
nių“ bei specialistų privilegija (10; 255).
Visa, kas čia pasakyta, tėra bandymas atpažinti
šventybę sutartinių sferoje. Be abejo, šventybės pa
sireiškimas nuo sutartinių pradžios iki šių laikų nuo
lat kito, tačiau, galima tvirtinti, niekur neišnyko. Var
gu ar galėtume paneigti šventybės atsivėrimą, pa
vyzdžiui, sutartinėse, giedamose rugiapjūtės apei
gų metu (kur darbas tolygus šventei; šventas dar
bas, kuris atliekamas apsirėdžius būtinai baltai; švie
siai, švytinčiai, šviečiančiai arba tiesiog šventai). „Pamatį, kad saula sėda, materys pasideda prieky savj
rugių pėdų ir subeda pjautuvus pėdan. Atsigrjžj un
šaulį ir gieda šitų sutartinj, dėkavodamas saulai ažu
dienų. Susėdj, runkas sudėjj, žiūri un šaulį, linguoja
priekin ir atgal, nusilinkdamos saulai, ir gieda“ (SIS
I, 92 b). Šitaip, susiliejant su visata, giedama, rods,
paprasta „darbo“ sutartinė „Saulala sadina“. Deja,
kitos giesmės stokoja tokių gražių aprašų, leidžian
čių nuspėti šventybės atsivėrimą...
Sutartinių muzika - puikus pavyzdys to, kad šven
tybė neturi nei laiko, nei erdvės ribų. Iš šių dienų su
tartinių muzikos potyrių galima teigti apie dar kitokį
jose slypinčios šventybės pasireiškimą. K a r t a i s t a i
į v y k s t a; tik ne paprastuose folkloro koncertuose,
kur sutartinės - tik programos puošmena, siurprizas
publikai. Tai tam tikros erdvės (turiu galvoje konkre
čią atlikimo vietą, klausytojus, atlikėjus) ir laiko idea
laus sutapimo, atitikimo rezultatas. Tai jau, galima sa
kyti, ritualas, kai „šventybė“ atsiveria šio vyksmo da
lyviams. Tą paliudijo ir sutartinių vakaras Bernardinų
bažnyčioje (š.m. gegužės pabaigoje, vykstant folklo
ro festivaliui „Skamba skamba kankliai“), sujungęs
skirtingas kultūras, skirtingas pasaulėžiūras bei laikus
į vieną s a k r a l i ą v i s u m ą . Kompozitorius A. Mar
tinaitis jį prisimena šitaip: „Ir šiandien man lieka pa
slaptis švariai ir konsonantiškai Bernardinuose skam
bėjusios sutartinės. Tokia garsų grūstis ir trintis, o
skambėjimas švarus ir šventas...“ (7; 28). Tokį laiko ir
erdvės nepaisantį dialogą, pasak G.Beresnevičiaus,
įgalina š v e n t y b ė (I; 329).
Pranešimas skaitytas konferencijoje „Sakralumo
problema kultūroje“ Vilniuje 1996 10 15.
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The universalism of the holiness
of the Sutartinės
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
It is difficult to define exactly the nature and time of the
conservation of the Sutartinės (Lithuanian polyphonic
songs). One can not state that they have not undergone
any changes but the poetical and musical archaism is unb
reakable (i.e. they can be changed with difficulty) by the
words of Donatas Sauka, the famous Lithuanian folklorist.
May be this „untbrerakable“ feature (the difficulty to chan
ge them) of the songs is hidden in the secret of the Sutar
tinės, i.e. in their holiness. „Sutarti“ (to agree) means „de
rėti“ (to harmonize). Thus, the Sutartinė expresses har
monious sounding, i.e. it is expression of the universal har
mony. The music of the Sutartinės may be unaccidently
given the meaning of the circle (the expression of the uni
verse and the idea of the year). The Sutartinės are consi
dered to be unfinished products: they are those that blend
with cosmos where the constant creative work of a song
takes place. It may be stated that the Sutartinės are sup
posed to have been the art of elite people. They probably
used to sound within much larger groups of people as
well, but the very essence of them was known only to so
me people and it was kept in secret by very few of them. If
there is an ideal coinsidence between space, time and
performers, the holiness of the ritual of the Sutartinės may
be revealed to them even to day. Such was the party of
1996 in the church of Bernardinai and this was during the
days of the „Skamba skamba kankliai“ (The Kankles pla
ys and plays) festival which has joined different cultures,
views and times into the sacral whole.

= Saulės sodai =
Daiva VAITKEVIČIENĖ

Saulės gyvenimas ir darbai yra kasdieninė dangaus apei
ga žemei: kiekvieną rytą Saulė išteka iš vandenų ir važiuo
ja rateliais aplinkui žemę. Ta apeiga tokia kasdieniška, to
kia žinoma ir įprasta, kad, regis, nereikalauja jokių papil
domų paaiškinimų. Kasdien vykstantis stebuklas įvelka pa
slaptį į atspindintį rūbą, ir išraiška ima imituoti prasmę daug dalykų lengvai paaiškiname siedami juos su Saule,
neklausdami savęs, ar pačios Saulės paslaptisjau yra mums
žinoma. Tai atspindi Saulės simbolikos tyrinėjimai, pavyz
džiui, soliarinė ornamentika interpretuojama kaip Saulės
(ar Saulės kulto) ženklai, o ne kaip tų ženklų reikšmės. Ne
norėdama įsipainioti į šį tradicinį „soliarizmą“, bandysiu
daiktų neaiškinti jų sąsaja su Saule, bet interpretuoti Sau
lę per daiktus, antraip tariant, per mitinio universumo fi
gūras. Saulę kaip mitinę būtybę išreiškia jai priskiriami
daiktai - vežimas, kuriame ji keliauja per dangų, patalai,
kuriuose ilsisi naktį ir kuriuos jai pakloja Vakarinė žvaigž
dė, Saulės ašaros, išlietos dėl našlaitėlių, Saulės obelų so
dai ir t.t. Iš karto neįmanoma aprėpti visų Saulės konteks
tų, tad šioje fragmentiškoje apybraižoje apsiribosiu vienu
aspektu - Saulės ryšiu su augalijos sfera, t.y. su visu tuo,
kas gali dygti, augti, žydėti, bręsti, vysti, lūžti, pūti. Šį Sau
lės gyvenimo aspektą patogu aptarti apžvelgiant lietuvišką
bei latvišką medžiagą: latvių tautosaka užpildo spragas, at
sirandančias tyrinėjant lietuvių tautosaką kaip senosios bal
tiškos kultūros palikimą ir bandant restauruoti mitologinę
tautosakos prasmę.
Saulė sodininkė
Dievas kūrė pasaulį pačiojepradžių pradžioje, kai „ne
buvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tiktai vien van
duo“ (Kaip atsirado žemė, 18). Ir vis tik tuo metu „ant
dugno tų vandenų“ jau buvo „truputis žemės“. Tą patį
galima pasakyti ir apie dangaus platybę - dangus neaprė
piamas ir beribis („Pati plati, pats dar platesnis“), bet
tuo pačiu ir labai konkretus, suvokiamas kaip reali že
miška sodyba, susidedanti iš Dievo namo, klėties, jaujos,
pirties ir didelio gražaus sodo (Dievo sodybos aprašą ga
lima rasti, pavyzdžiui, pasakoje AAT 804A - apie dviejų
senukų kelionę pas Dievą pupos stiebu). Dievas labai už
siėmęs įvairiais dangaus reikalais, taip pat kelionėmis po
Žemę (nors sklinda gandai, kad po Žemę senelis Dievas
jau kuris laikas nebevaikščioja), tad savaime supranta
ma, kad sodą prižiūrėti tenka kažkam kitam. Labiausiai
toms pareigoms tinka Saulė, kurios jau pats veidas sklei
džia dangaus šviesą, leidžiančią augti ir žydėti dangaus
bei žemės medžiams („Saulelė gera daro - viską augina“,
LKŽ). Saulė - sodų sodintoją yra tradicinis lietuvių dai
nų vaizdinys:

Saulala sadina, lylia,
Aš regėjau, sadina lylia.
SIS 92

Saulė sodą sodino,
Darže vietą dabino,
Dobile baltasai,
Dobile baltasai.
SIS 600

Saulė, obelų sodų sodininkė, pati apsireiškia kaip auk
so obuolys: „Auksinis obuolėlis pro langą šviečia“ (LTtV
3538), o panorėjusi pasirodyti kaip antropomorfinio pa
vidalo deivė, ji keliauja su obuoliu - grožio ir dieviškų
galių simboliu - rankose:
Noiet Saule vakara
Leidžias saulė vakare
Zeltabolu mėtadama;
Aukso obuolį svaidydama;
No ritina užlėkdama,
Nuo rytelio užtekėdama
Sija tiru sudrabinu.
Sijoja gryną sidabrėlį.
LD 33881

Saulė yra tikra dangaus sodininkė, nes kiekvienas pra
rastas obuolys Saulei atrodo kaip kosminė netektis:
Gauži raud Saullte
Graudžiai verkia Saulytė
Abeju darza,
Obelų sode,
Abelei nokrita
Obeliai nukrito
Zelt’ abolitis.
Aukso obuolėlis.
Neraudi, Saullte,
Neverk, Saulyte,
Dievs dara eitu
Dievas daro kitą No zelta, no vara,
Iš aukso, iš vario,
No sudrabina.
Iš sidabrėlio.
Saulės ašaros dėl nukritusio obuolio labai primena naš
laičių ašaras dėl nukrėstų obuolėlių:
Sniegas sniegti, lietus lyja,
Nėr kur dedas su žirgeliais,
Nėr kur dedas juodbėrėliais.
Ir inleidžiau žalian sodan,
Ažusakiau nenulaužti,
Aukso šakos nenulaužti,
Nenukrėsti obuolėlių.
Ir nulaužė aukso šaką,
Ir nukrėtė obuolėlius.
Siuntė tėvas siratėlę,
Kad surinktų obuolėlius.1
Ne tiek tynai obuolėlių,
Kiek siratos ašarėlių.
GRA 340

Sodas, kuriame auga auksąšakės obelys su auksiniais
obuoliais ir kuriame verkia Saulė ir našlaitėliai, yra savo
tiška paguodos žemė - tai vietą, kur galima numaldyti
skausmą: „Neraudi, Saullte, Dievs dara eitu", „Davė tėvas
skariutėlę / Nusišluostyt ašarėles“ (variantuose vietoje
tėvas - Dievas). Paguoda susijus ne tik su vieta (Dievo
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sodu, plg. „Saulė nuraškė paparčio žiedą, Dievas maldė
našlaitėlius“), bet ir su obelimis - obuolys siejasi su liū
desiu, paguoda ir apskritai širdies dalykais (jau nekal
bant apie obuolį kaip meilės simbolį), nes verksmą gali
ma apsakyti tokiu dialogu:
- Kur buvai?

- Ant kalno.
- Ką veikei?

- Burną prausiau.
- Kuo prausei?
- Ne lytu, ne snigtu.
- Ką valgei?
- Devynširdį. (Kai verkia).

Saulės darželis

LTR 2198 (109), 1884 m.

Ašaros yra ne sniegas, ne lietus (plg. „Ar čia lyja, ar
čia sninga, ar nuo medžių rasa krinta“, - mirusi mama
klausia ant kapo verkiančios našlaitės, LTt III, 154), devynširdis yra obuolys (Suedzau dewinszirdį. Obuls. LMD
I 710 (162)). Apie obuolį sakoma: „Širdis perverta, ant
medžio pakarta“ (Obuolys, LMD 1 1002 (312-21). Širdis
lietuviams susijusi su jausmais - tiek su skausmu ir liūde
siu, tiek su džiaugsmais ir linksmumu. Emocines reikš
mes išduoda jau etimologiniai ryšiai: širdis: širdytis „jau
dintis, sielotis“: širdgėla. Į emocinį širdies spektrą įeina ir
asaros:
Verksi, dukrele,
Verks tavo širdelė.
LKŽ

Ims vainikėlį,
Dės muturėlį,
Virkdins tavo širdelę,
Dilgins skaisčius veidelius.
LKŽ: JSD 567.

Tad verksmas yra visų pirma širdies savybė. Tą patį
galima pasakyti ir apie ramybę - nusiraminti, vadinasi
suteikti ramybę širdžiai:
Širduže mano,
Klaidūne mano,
Kame tave nuramdysiu?
LKŽ: KlvD 27.

Neatsitiktinai ramybė dažnai apibūdinama kaip šir
dies ramybė ar sielos ramybė (LKZ). Lietuvių etiketo nor
mose dažnas ir maloninis epitetas širdelė „geras, mielas,
malonus žmogus“ (LKZ). Maloniai būsenai nusakyti var
tojamas posakis saldu ant širdies „smagu, gera“. Skoni
mai malonumai mus moko, kad „Rūgštimas saldimas širdies atgavimas“ (LKŽ), t.y. nuo šių skonių atsigauna
širdis. O tokius skonio (beje, ir širdies, plg. pasakymą tuš
čia širdimi „nevalgęs negėręs“) reikalavimus atitinka bū
tent obuolys - saldus rūgštus valgis („Saldus - ne medus,
pakabintas nelaša. Obuolys“, LTR 658 (115), „Viršuj me
džio rūgšti duona auga. Obuolys“, LMD I 234 (2)). To
dėl, pereidami nuo fizinio panašumo prie emocinio, obuo
lį metaforiškai galėtume prilyginti devynioms širdims. Tad
obuolys su širdimi siejasi dviem skirtingais aspektais: (1)
obuolio sėkliukės panašios į mažas širdeles, o obuolio sėklalizdis vadinamas širdimi, širdele (LKZ: „Obuolį suval
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gė, o širdį pasvirkos paleidė.“); (2) obuolys atgaivina šir
dį („Rūgštimas saldimas - širdies atgavimas“). Todėl Sau
lė, aukso obuolio savininkė ir dangaus sodų augintoja (šei
mininkė), yra taip pat ir širdies sielvartų ramintoja bei
našlaičių globėja. „Saullte - meila slva, / Tei bour(in)Išu
meiluotuoja“ (Saulytė - meilinga moteris, našlaičių myluotoja, Tdz 38252), „Ai saullte, milą, balta, Sėrdienlšu
mamulių! Rokas kajas sasildij’, Valodinas vien nebij“ (Ai
saulyte, miela, balta, Našlaitėlių motinėle! Rankas kojas
sušildei, tik kalbužės neturi, Tdz 38241).2
Saulė, našlaičių ramintoja ir globėja, savo globotinius
bei svečius myluoja už šio pasaulio ribų, ir jos soduose
gali pasisvečiuoti tiek našlaitės, tiek toli iš namų iškelia
vusios marčios:
Kur, Sauleit, kavejis,
Kur, Saulyte, užtrukai,
Ka tu agri naizleci?
Kad anksti neužtekėjai?
- Aiz kajnena, aiz utora
- Už kalnelio, užu antro
Borineiti appuškoju.
Našlaitėlę dabinau.
LD4357

Ne daniute kukava, lilia.
Mūsų sesia verkava, lilia,
Neleidžiama un matutį, lilia.
- Leidit mani, kukava lilia,
Un matutį, kukava lilia.
Atsivarau, kukava lilia,
Margas karveles, kukava lilia,
Pasiganau, kukava lilia,
Šilkų pievelėj, kukava lilia.
Pasigirdau, kukava lilia,
Sraujaj upetej, kukava lilia,
Susivarau, kukava lilia.,
Saulės darželiu, kukava lilia.
SIS 1197.

Ir šiandien gyvi pasakymai saulės viešnia „bijanti sau
lėje nudegti moteris“, saulės svetys „bijantis saulėje nu
degti vyriškis“,saulės marti „labai graži (moteris)“ (LKŽ).
Kas svečiuojasi pas Saulę ar giminiuojasi su ja, yra švie
sus, baltas, nes šviesūs dalykai apibūdinami juos prilygi
nant Saulei: kaip saulė šviesi („Jaunoja įėjo gryčion kaip
saulė šviesi“, LKŽ); balta kaip saulė („Duona balta kap
saulė“ LKZ: Ign. “Baigt rugiai pjaut su saule - duona bus
baltesnė“ LTR 12 (192)).
Pasakymams saulės svetys, saulės viešnia galima pri
taikyti ir „transcendentinę“ interpretaciją, nes danguje
lokalizuojamame Rojaus darželyje svečiuojasi mirusieji:
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzlvoju.
Dziedot Laimi (Sauli) ieraudzlju
Paradizes darzina.
LTDz 1,342 irvar.
Dainuodama gimiau, dainuodama augau,
Dainuodama amžių nugyvenau.
Dainuodama Laimę {Saulę) išvydau
Rojaus daržely.

Dzlžūt augu sėtinai,
Dzlžūt gojų pasaulč;
Dzlžūt novi sagaideišu
Raja rūžu dorzena.

Dainuodama augau kiemelyj,
Dainuodama į žmones ėjau;
Dainuodama mirtį sutiksiu
Rojaus rožių darželyje.

LTdz 1, 343 L (2)

Tad Saulės sodas bus tas pats Rojaus darželis - „pui
kiausias ir gražiausias daržas, kuriame auga medžiai vi
sokį su stebuklingiausiais ir gardžiausiais vaisiais (aukso
lapais, deimanto obuoliais) (...) ir amžina diena viešpa
tauja; aplinkui tą sodą viskas yra tamsume“ (Basanavi
čius 1928, 21). Kaip rodo latvių dainos, Rojaus daržo gė
lės yra rožės, arba, tiksliau, piliarožės - latvių dainų rože
yra „kokroze, karšu rože“ („piliarožė“). Tai tos pačios
gėlės, kurios puošė latvių ir lietuvių mergelių darželius,
tad merginos darželis yra savotiškas asmeninis rojus. Be
je, Saulė irgi kaip merga ravi ir laisto savo darželį, čia
galima pasiskinti rūtų vainikėliui:
Insistočiau, sodino lile,
Saulės darželin, sodino lile,
Nusiskinčio, sodino lilia,
Žalių rūtų, sodino lylia,
Nusipinčio, sodino lylia,
(...)

Vainikėlį, sodino lilia.
SIS 1198.

Mėnulis sėjo,
Saulė ravėjo,
Skalsus lietutis paliedinėjo.
LTR 1829 (771)

Ojūs kalveliai, mano broleliai,
Jūs man nuliekit aukselio kupką,
Aš palaistysiu žalią rūtelę.

Es nezinu kalabad
Mamin’ mani neredzėja;
Es ozola galina
Biju rožu darzina.

Aš nežinau kodėlei
Mamužė manęs neregėjo;
Aš ąžuolo viršūnėlėj
Buvau rožių daržely.

Tdz 55205

Vėlė taip pat gali gyvuoti kaip rožės žiedas, plg. „Juk
tai ne rožių žiedelis. Tai dvase jauno bernelio, / Kur’s
miręs dėl smutnybės“ (KlvD 113). Kitu atveju tas pats
įvaizdis gali pasirodyti ks mirusio pasidabinimas rožiu žiedais:
Dziedot iesi dvėselite
Giedodama eisi, vėlele,
Dievą dčla darzina,
Dievo sūnaus darželin,
Dievo sūnaus darželin
Dievą dėla darzina
Rožytėmis puoštis.
Rozitėm puškoties.
LTdz 1,

L (1)

Rožės vaizdinys būdingas tiek folkloriniam mirties pa
teikimui (pvz., ant seselės kapo „žyd raudonas roželes,
Žaliu žalias rūteles“ LTR 1782 (101^, tiek ir etnografinei
tradicijai. Iš L.Jucevičiaus XIX a. Žemaitijos aprašymų
matyti, kad rožės sudaro tradicinių įkapių dalį - „žemai
čiai karstą iš vidaus iškloja plona drobe, įvairiais raštais
išsiuvinėta ir laukinėmis rožėmis apkaišyta, kuri ir vadi
nama įkapėmis“ (SDŽ, 219). Kodėl rožė siejama su mir
timi ar pomirtiniu gyvenimu, galima spėti iš karinių dai
nų, aprašančių kario mirtį:
Kur kraujas tiško,
Kur galva krito,
Ten rožė dygo,
Bažnyčią statė,
Kur galva krito
Kur kraujas bėgo,
Žemčiūgai blizga.
Rožė žydėjo.
KID 467

LTR 701 (55)

Rožė yra figūratyvinė kraujo - gyvybės skysčio - išraiš
ka,
galima įsivaizduoti, kad mirties akimirką kraujas - fizi
Balys 1948, 120
nė gyvybės esencija - pereina į mažiau materialią būseną,
Gėlių darželis turi dvi aiškias funkcijas. Visų pirma jis išreiškiamą Rojaus rožės žiedu. Tai paliudija mįslių meta
apibūdina netekėjusios merginos statusą ir yra susitiki foros, pvz., „Karvė subliovė, tvorą sugriovė, raudona rožė
mo su būsimu vyru vieta:
pražydo. - Kiškis nušautas“. (LTR 37 (1158)). Antra ver
tus, raudonos rožės metafora išreiškia pačią Saulę; plg. „Ka
Dziedot dzimu, dziedot augu,
lėdų rytą rožė pražydo“ (Greimas 1990, 472) ir „Kalėdų
Dziedot mūžu nodzlvoju;
rytą Saulė pražydo“ (TD IV, 140). Skaisčiai raudona krau
Dziedot mani ieraudzlja
Tautiets rožu darzina.
jo spalva atitinka ugnies spalvą, todėl kraujas tautosakoje
reiškia ugnį ir yra Saulės - aukso obuolio - skystojo būvio
LTdz 1,1,339
išraiška (Saulė galinti būti ir kieta kaip metalas, ir skysta
Dainuodama gimiau, giedodama augau,
kaip
kraujas). Užkalbant kraujo tekėjimą, tariamas ug
Dainuodama amžių nugyvenau.
nies arba Saulės vardas: „Ugniavystas kraujas, paparčio
Dainuojančią mane išvydo
žiedas.
Aprimo upė. Tegul šitas kraujas nustos tekėti“ (LTt
Bernelis rožių daržely.
V, 9307); „Saulės pienas, akmenio kraujas, saulės aptemi
Nuotakos temą vysto ir lietuviškos Jurginių dainos: mas, kraujo nustojimas“ (LTt V, 9306). Saulė kaip kraujo
„Jurgi nežanytas, Jurgi apsižanyk! - Nėra po man mergų, - gyvybės skysčio - purslas turi dvejopą apibrėžimą, atitin
Tiktai viena rožė, Ir ta darže auga. (...) Rūteles išrausiu, kantį latvišką Saulės dichotomiją: ši Saule „šio pasaulio
Rožę sau paimsiu“ (LTt I, 246).
saulė“ ir virta Saule „ano pasaulio, mirusiųjų saulė“. (1)
Kita svarbi darželio reikšmė, mažiau nudėvėta lietu Būdama visa auginanti, Saulė reiškia gyvybę kaip kraują;
viško skaistumo ideologų, - darželio kaip mirusiųjų erd (2) kaip mirusiųjų sodo šeimininkė Saulė reiškiasi rože vės samprata. Mirusiojo vėlė gyvena rožių darželyje:
transformuotu kraujo pavidalu. Saulės daržo kaip tobulo
Ozols auga, zari dega,
Ąžuolas auga, šakos dega, mirusiųjų pasaulio nostalgija matyti dainose, kuriose mi
rusysis pageidauja jį palaidoti rožių darželyje:
Gailis dzied galina
Gaidys gieda viršūnėlėj.
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Rociet mani, kur rakdami,
Kapsėta nerociet;
Rociet man rožu darza,
Zem magonu lapinam.

Kaskit mane, kur bekasit,
Kapinėse neužkaskit;
Kaskit mane rožių darže
Po aguonų lapeliais.

Tdz 49517

Mani pakavokit
An aukšto kalnelio,
(...)

Mani apsodykit
Raudonom roželėm.
KID1671

Tad rožių daržas yra arba simbolinė mirusiųjų buvei
nė, arba vieta, iš kurios galima patekti j palaimingą vėlių
gyvenvietę. Todėl rožė tampa stebuklingu žemę ir dangų
jungiančiu medžiu:
- Žemynėle žiedeklėle,
Kur sodinsiu rožių šakelę?
Kur rasiu tėvą močiutę?
Iš rožių kelmaičio
Išaugo didis medaitis Šakos iki debesėlių.
Užkopsiu ant debesėlių
Per tas rožių šakeles.
RD 1, 84

Galima daryti prielaidą, kad prie namų sodinami dar
želiai turėję ne vien estetinę ar socialinę vertę, bet, visų
pirma, atlikę religinę paskirtį - buvę namų vėlių buvei
nės. Kaip matyti iš dainų, analogiškas rožių darželis mi
nimas apdainuojant kapą. Latvių dainos rožių daržus tei
gia esant už Dauguvos (upės, skiriančios gyvųjų ir miru
siųjų pasaulį):
Aiz Daugavas rožu darzi Už Dauguvos rožių daržai
Balta smilšu kalninai:
Baltam smilčių kalnužėly,
Parceliet, baldini,
Perkelkit, brolužėliai,
Lai es vijų vainadzinu.
Kad aš pinčiau vainikėlį.
LTD 3, 2115

Šioje dainoje rožių darželiai siejasi su mirties tema
dviem aspektais - kaip esantys už vandenų, anapus šven
tosios Dauguvos (plg. „Dauguvėlė juodaakė, Juoda teka
vakare, Kaipgi juoda netekė, Pilna brangių vėlelių“ - Mežalė, 1992, 188) ir kaip augantys „baltam smilčių kalnu
žėly“, t.y. kapeliuose. Šiais aspektais mirties tema plėto
jama horizontaliąja pasaulių išsidėstymo kryptimi. Bet ta
pati rožė, kaip matyti iš L.Rėzos užrašytos dainos, iš
reiškia ir vertikaliąją pasaulių sandūrą - ji auga į dangų,
kuriame irgi galima susitikti su mirusiaisiais. Tai dar kar
tą paliudija ir latviškas siužetas, artimas rėziškajam ir lo
kalizuojantis rožę būtent tame pačiame „baltam smilčių
kalnužėly“:
Pasodinau baltą rožę
Es iedėstu baltu rozi
Baltam smilčių kalnužėly;
Balta smilšu kalnina;
Didelė aukšta išaugo,
Ta izauga liela, gara,
Lig
paties dangaus.
Lldz pašami debesim.
Aš užkopiau į dangų
Es uzkapu debesis
Per roželės šakeles.
Pa rozltes zariniem.
Aš pamačiau Dievo sūnų
Es redzčju Dievą dčlu
Širmą žirgą bebalnojant.
Širmu žirgu seglojam.
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- Dievs palidzi, Dievą dčli, - Diev padėk, Dievo sunau,
Vai redzčji tėv’ ar mati?
Ar nematei tėvo motės?
Drizule 1994, 158

Rožės, augančios ant kapo ir siekiančios dangų, yra
tiltas tarp žemės, kurioje palaidotas mirusysis, ir dangaus,
kuriame gyvena jo vėlė (plg. „Klausiau Dievo sūnų, / Ką
beveikia tėvas motė? (...) Vien tik švarų darbą dirba /
Aukštuos Saulės kalneliuos“ - Drizule 1994, 158). Že
mės rožių darželis yra tik dangaus rožių darželio atitik
muo. Kad dangiškame Saulės ar Dievo darželyje, kitaip
vadinamam Rojaus darželiu, auga būtent rožės, vėlgi ro
do latvių mitologiniai siužetai:
Dievo sūnus pirtį daro
Dievą dėlis pirti dara
Po vešliu ąžuolėliu.
Apakš kupla ozolina.
Tur atjaja mllš Dievinis Čia atjojo mielas Dievutis
Su Maružės žirgeliu,
Ar Marinas kumelinu,
Leidžia rožių darželin,
Ielaiž rožu darzina,
Pieliek mani par ganinu. Mane stato paganyti.
Pastatydamas prisakė
Pielikdamis pasacija,
Lai nerausta zelta rožes. Kad neskinčiau aukso rožės.
Drizule 1994, 159
Toks „rožinis“ Rojaus, sielų buveinės įsivaizdavimas
giliai įsispaudęs į liaudiškąją pasaulėjautą ir gyvuoja net
gi sapnų pavidalu - tokią Rojaus patirtį pateikia Jonas
Martinkėnas iš Ignalinos r., Ažušilės k.: „Rajus gražus
labai atroda. Sapnavau vieną kartą: radas, atsidarė dungus, e gražumas, e gėlas, e tulpes visakias auga! „Nuraš
kai tu man, brangiąja, nar vienų, nusinešiu un žemę aš jų,
rožį !“ „Negalima, - saka, - anas irgi sielas turi“ (LTR
6366(46)). Nenuostabu, kad prie namų sodinami darže
liai gali būti ir šeimos mirusiųjų buveine. Tokio įsivaizda
vimo nuotrupa užfiksuota Varėnos r., Kaniūkų k.: „Kadu
žmogus miršta, o pamirus kiek laiko būna gėlėsna, kol jį
kur paskiria, paskui iš tų gėlių vėl skirsto po žmones, ir
vėl gema ir auga žmonės“ (Stanikaitė 1995, 77). Tad ben
drieji mitiniai vaizdiniai leidžia gėlių darželį hipotetiškai
identifikuoti su namų Rojumi ar sodybos vėlių buveine.
Netgi darant prielaidą, kad darželių kilmė vėlyva, aki
vaizdu, jog bendrosios mitinės reikšmės keliauja drauge
su mitinėmis figūromis, ir rožių simbolika įgyja naujus
transformuotus pavidalus.
Netgi XX a. užrašytuose tikėjimuose liudijamas tie
sioginis rožės ir mirties ryšys: „Rožių nesodink palangėn,
kad po pamatais jų šaknys neaugtų, nes tada gaspadinė
mirs. Užtat pas mus niekas arti namo rožių nesodina, bet
stengiasi jas sodinti kuo toliausiai nuo trobos, darželio
vidury“ (Balys 1986, 1856).
Su gėlių sodinimu prie namų susiję ir kiti paslaptingi
dalykai - merginų darželis nėra laisva fantazijos ir grožio
sritis, bet magiškai reglamentuota veikla, pvz., „Kad žo
lynai darželyje gerai augtų, reikia po jų šaknimis užkasti
padėjus pinigų“ (Balys 1986, 1798), „Sodinant bijūną rei
kia po jų šaknimis užkasti kokia nors galva (varlės, pelės
ar viščiuko), to nepadarius neaugs“ (Balys 1986, 1847).
Gyvos galvos pakasimas įeina į platesnę aukojimo temą

- darželyje užkasta gyvulio galva reikšminga dvigubai auka siejasi ir su darželiu, ir su gyvuliais: „Sodinant bijū
ną reikia po šaknimis pakišti gyvulio galvą, tai nestips
gyvuliai“ (Balys 1986, 1849). Analogišką atvejį matome
laidotuvių papročiuose: „Jeigu šeimyna mato, kad ruo
šiasi mirti tėvas arba diedukas, tai sako, kad reikia pa
pjauti veršelis arba paršelis, nes gali gyvuliai gaišti“ (Ba
lys J. 1981, 593). Laidotuvių auka suprantama kaip miru
siojo dalies atidavimas: „Pagrabui reikia papjauti gyvulį,
nes vis tiek savo atsiims. Kručo pagrabui nieko nepjovė,
tai dvi avys nustipo“ (Balys 1981, 594).
Darželio sodinimas susijęs su ritualine veikla. Tą patį
galima pasakyti ir apie sodus - Saulės dangiškų sodų ana
logiją žemėje. „Kad pasodintas medelis prigytų ir augtų,
reikia jį pasodinus paliet šiltu paukščio ar gyvulio krauju“
(Balys J. 1986, 1884). „Jeigu obelis neveda vaisių, tada po
medžiu užkasa kokį gyvulį (Ariogala, Kalesnykai, Marcin
konys), gyvus kačiukus (Veisiejai, Liškiava), gyvą šunį (Sei
rijai, Alytus)“ (Slaviūnas 1947, 182). Obelys ir kiti sodo
medžiai lietuvių pasaulėjautoje yra vėlių buveinės - „ne
galima kirsti obelys, grūšios ir visi vaisiniai medžiai, nes
sako, kad tuose medžiuose gyvena protėvių dūšios“ (Balys
1986, 121, Nr. 1928). „Jei kas nukerta vaisinį sodintą me
dį, tai ir tas žmogus tuoj mirs“ (Balys 1981,1065).
Vėlių lokalizavimas medžiuose yra bendra lietuvių mi
tologijos tema, prie namų esantys sodai ir darželiai iš
skirtinai siejasi su tų namų, šeimos vėlėmis. Todėl sodai
ir darželiai (<obelys ir rožės) turi labai konkretų mirties
aspektą, reprezentuoja iš kartos į kartą einančią mitinę
šeimos patirtį.
Galima daryti prielaidą, kad šis mirties aspektas yra
tik viena iš keleto reikšmių, kurias galima perskaityti obe
lų ir rožių simbolikoje (taip pat Saulės sodai yra ne tik
mirusiųjų Rojus, bet ir dangiškųjų dievybių rezidencija).
Akivaizdu, kad darželis tradicinėje lietuvių sodyboje tu
rėjo sakralinį statusą. Anot A.Mažiulio, „mūsų ūkinin
kas darželiui rodė savo pagarbą jo kampe statydamas kry
žių, tuo išskirdamas iš kitų sodybos vietų“ (LE 341).
Baigiant apie darželius, reikėtų aptarti idealiojo Sau
lės daržo struktūrą (beje, merginų darželių sandara ir iš
planavimas dar tebelaukia atidesnio tyrinėtojų dėmesio).
Jo raktas yra skaičius devyni (plg. devynširdis), kuris, kaip
žinia, lietuviams (ir latviams) reiškęs begalybę, visų gali
mybių išsėmimą (Greimas, 1990,365). Šiuo požiūriu ypač
iliustratyvi L.Rėzos paskelbta chrestomatine tapusi dai
na apie Saulės dukrytę, ieškančią, kur išskalbti ąžuolo
krauju sulaistytus drabužius:
- O kur, mamyte mano,
- O kur, mamyte mano,
Drabužius išmazgosiu,
Drabužėlius išdžiovinsiu,
Kur kraują išmazgosiu?
Kur vėjy išdžiovinsiu?
- Eik pas tą ežeratį,
Kur tek devynios upatės.

- Dukryte, tame daržaty,
Kur aug devynios rožatės.

- O kur, mamyte mano,
Drabužiais apsivilksiu?

- Dukryte, toj dienelėj.
Kad spįs devynios saulelės.
RD 1, 62

Vieta, kur galima išplauti kraują ir išdžiovinti drabu
žius, ypatinga. Čia teka devynios upės ir auga devynios
rožės. Devynių rožių darže pučia vėjas, o vėjas, kaip pa
stebėjo dar K.Būga,3turi ryšį su vėlėmis (vėjas: vėlė, vėlė
skrenda, sklando kaip vėjas). Be to, Rojaus daržą, gulintį
tarp didelių upių, saugo Milžinas storalūpis vėjas, kuris
„vienu pusterėjimu atgal nupučia tuos, kuriems nedaleista
rojun patektie“ (Basanavičius 1928, 21). Viena Vėjo sa
vybių yra greitumas, tad jis gali tarnauti Saulės pasiunti
niu ir tarpininkauti tarp šio ir ano pasaulio:
Vėjelis nuneš
Saulelės prašiau,
On aukšta kaina,
Širdelės prašiau:
On aukšta kaina,
- Atsiųsk, šauleli,
Kur motineli.
Greitą vėjelį!
Rėzos dainoje yra ir devynios saulės (iš dainos „Kai
mažas buvau, žansiukus ganiau“). Skaičių devyni lietu
viai dažnai keičia septyniais, o pasakymas septynios sau
lės patekėjo“ reiškia „atėjo džiaugsmas“ (LKŽ). Devy
nios dienos švenčių dabartinėje lietuvių kalboje turi prasmęniekada, pvz., sakoma: „Kai ateis devynios dienos šven
čių, tada pailsėsi“ (LKŽ), bet anksčiau greičiausiai turė
ta omenyje reikšmė „kai numirsi“, t.y. poilsis dausose,
šventės Rojaus darže, „septynių saulių“ džiaugsmas. To
dėl tą laiką, kuomet „spįs devynios saulelės“, galima pro
jektuoti kaip vietovę, kurioje šviečia devynios saulės. O
kadangi Rojaus darže auga devynios rožės, kurios yra sim
bolinė Saulės išraiška („Kalėdų rytą rožė pražydo“), tad
devynias saules galima lokalizuoti Rojaus, arba Saulės,
darže. Taip Saulės daržas (Saulės sodas) pasirodo besąs
tikrosios dausos, kuriose augančios devynios rožės (de
vynios saulės); nes vėlės žydi kaip rožės (arba, nuosekliai
mąstant, - šviečia kaip saulė). Saulės daržas (vėlių darže
lis) įsivaizduojamas ir kaip Saulės vainikas, kurį nukala
Dangaus kalvis arba Dievo sūnūs ir kuris, Mannhardto
teigimu, yra ne kas kita, kaip užtekančios arba nusilei
džiančios saulės spinduliai: „čia kalbama apie pirmuo
sius šakotus spindulius, matomus danguje prieš pat užte
kant Saulei, ir vakare, iškart Saulei nusileidus. Rytiniai
spinduliai sulyginami su rožių vainiku, rožių krūmais, auk
sinių rožių darželiu, obelimis ir t.t.“ (Sudrabs 1929, 425).
Tad galima manyti, kad Saulė pateka ir nusileidžia su vė
lių palyda, spindinčia kaip Saulės vainikas. Tekančios ir
besileidžiančios Saulės ryšį su vėlėmis liudija ir lietuviš
kų dainų standartai - mirties apdainavimas atitinka šį
modelį: ,JSaulė tekėjo, kai brolį nušovė, Saulė leidosi, kai
jį laidojo“ (plg. „Kai saulutė užtekėjo, motinėlę graban
dėjo. Kai saulutė nusileido, motinėlę duobėn leido“
LLDK 5, 234). Šakotas saulės vainikas primena išsišako
jusį rožyną. Antra vertus, pačios rožės reikšmėje užko
duotas šakotumas, nes rožė reiškia ne tik gėlę, bet ir „brie
džio, elnio rago išsišakojimą“, roželė - „arklio kanopos
dvišakumas“ (LKŽ). Kita imanentinė rožės reikšmė yra
„susikryžiavimas“ - rože vadinamas „pintinės lankų susi-
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kryžiavimo vietos išpynimas“ (LKŽ). Latvių dainose dar
želio rožės sėjamos kryžmai:
Krustam skersam rožes sėju,
Gar malami magonltes,
Krustam skersam rožes ziedi,
Gar malami magonltes.
LTdz 1, 3344

Skersai išilgai rožės sėju,
Iš kraštų - aguonaitės;
Skersai išilgai - rožių žiedai,
Iš kraštų - aguonaitės.
Kryžių dedu stebėdamasi
Knistu metu, brlnljos,
Savo rožių darželin,
Savam rožu darzinam:
Visur aplink rožės žydi,
Visapkart rožes zied,
Vidu zelta magonite.
Vidury - aukso aguona.
LTdz 1, 3345

Taigi rožę galima įsivaizduoti kaip susikryžiavimą ar
ba, tiksliau, kaip susikirtimo taško užpildymą, praplėti
mą (plg. „susikryžiavimo vietos išpynimas“), keturkam
pę arba apvalią figūrą, esančią susikirtime. Tokį sankry
žos taško praplėtimą galima vaizduoti kaip apskritimą
(saulė=aukso žiedas, žr. Greimas, 1990, 468)4 arba geometrizuoti ir vaizduoti garsiuoju latvių Saulės medžiu Saules koks. Latvių Saulės medžio centrą sudaro pačios
saulės vaizdas, kuris yra geometrizuoto apskritimo ir kry
žiaus kombinacija (žr. 1 pav.).
Saulės medžio variacijose Saulė įgyja įvai
rius pavidalus, suformuojamus įkypų linijų su
kryžiavimais: latvių tyrinėtojai šį ženklą vadi
na Saules zlme (Saulės ženklas). Saulės ženklai
1 pav.
būna dviejų tipų: rombiniai (žr. 2 pav.) ir rozetiniai (žr. 3 pav.).
Aštuonlapė rozetė yra
ne kas kita kaip rožės imi
tacija, tad nenuostabu, kad
ir lietuviai Saulės ženklą va
dina rožele (Tumėnas 1989,
15-21). Lietuviška roželė
gimininga latviškai rozetei
- Saules zime (žr. 4 pav.).
2 pav.
Roželės orna
mentas lietuviams
žinomas ir kitais var
dais - kaip obuoliu
kas arba ąžuoliukas
(Tumėnas 1989, 1521), taip pat plg. lat
vių Saulės ąžuoliu
3 pav. Parengta pagal LTdz, 77.
kas. Saulė, įsivaiz
duojama kaip aukso
obuolėlis, jau nebestebina, o ąžuoliukas
iškart verčia prisiminti mitinių vaizdinių
grandinę:
Ąžuolas - ugnis - Perkūnas ir
4 pav. Iš kairės
t.t.
Saulė,
kurios „tako pakraštėly auga
roželė, dešinėje vešlus ąžuolas“ (Kuplis auga ozolinš /
Saules zime.
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Saules takas malina. LTDz, 75), turi ryšių su Perkūnu dangaus dvaruose jie, matyt, yra kaimynai ir bičiuliai:
Aiz kalnina ezarinš
Aiz ezara ozolinš;
Saule kara vainadzinu,
Pėrkons savu zobentinu.

Už kalnelio ežerėlis,
Už ežero - ąžuolėlis;
Saulė kabino vainikėlį,
Perkūnas - savo kardužėlį.

LTDz, 113

Perkūnas ir Saulė artimi kaip dangaus ir ugnies die
vai, yra tos pačios ugninės prigimties. Bendri Saulės ir
Perkūno bruožai (galbūt iš dalies analogiškos funkcijos)
figūratyviniame plane pasireiškia kaip tarpusavio santy
kių tinklas, plg., pvz., istorijas apie Velnią, pagrobusį Sau
lę, ir Perkūną, persekiojantį Velnią. Bet šios istorijos jau kita tema, reikalaujanti atskiros studijos.
Kumpa liepa: Saulė - medžių karpytoja
Yra šioji Saulė ir ana Saulė. Ji įsivaizduojama ir kaip
gėlė (Pražydo gėlė, pralinksmino visą pasaulį - Saulė te
ka. LMD III 114 (9-13), ir kaip tos gėlės skynėja - nuraš
kanti paparčio žiedą:
Paparčia žiedas
Saula nuraškys
Tumsioj naktelaj,
Paparčia žiedų,
Sirata biedna
Dievas numaldys
Unkšti rytelia.
Siratų biednų.
LTR 1540 (51).

Saulės veikla apima ir gyvybės kūrimą, auginimą, ir marinimą (Saula nuraškys - siratos verkė). Ciklas apima
Saulės dieną - saulėteky gėlė pražysta, o skinama (lenkia
ma, laužiama, verčiama) - vidury nakties arba saulėlydy:
Kumpa liepa kumpterėjo,
Tetervine branksterėjo.
(Kumpa liepa - besileidžianti Saulė, tetervine branksterėjo tuoj ją pakeitė užtekėjęs Mėnulis). SLT411

Pušis linko niekieno nelenkiama.
(Saulė.) LMD I 187 (240).

Per visą svietą pušis lūžo,
Per vidurį geniai kirto.
(Naktis, gaidžiai.) LMD 1 1063 (832).

Ilga dienala ba tėvelio,
Do ilgėsna ba motutas.
Sask, saulala, už medelių,
Griūk, pušala, unt takėlio.
Dulaitienė-Glemžaitė 1958,178

Krita priede, krita egle,
Čita auga vietina;
Mira mana mamulina,
Tas mūžam neredzčju.

Virto pušis, virto eglė,
Kita augo toje vietoj,
Mirė mano mamužėlė,
Jau jos amžiais neregėjau.

LD 20153

Kumpstantis, lūžtantis, griūvantis medis yra augimui
priešingo proceso išraiška. Saulės veikla aprėpia ir antrąją
gyvybės rato pusę, todėl saulė siejama su kelmais - vėliškojo bei velniškojo pasaulio būtybėmis. Kelmai visų pirma
yra Velnio žinioje (su velniu išmainytas arklys virsta kelmu;

velnio kiškiai - kelmai; pragaran įkritusiu ponu velniai ve
ža kelmus; velniai padaro dvarą baloje tarp kelmų, o vietoj
stalų uždangsto kelmus ir t.t. (žr. Vėlius 1987, 73-76). Taip
Saulės ryšys su kelmais irgi įgyja ano pasaulio skonį. To
supratimui galima būtų pasiūlyti ir šią latvių dainą:
Oša celms meža brauce Uosio kelmas miškan traukė
Miglaja ritina;
Miglotą rytelį;
Tas nebija oša celms,
Tai nebuvo uosio kelmas,
Tai Saulės tarnaitis.
Tas bij Saules sulainlts.
Ld 23853

Saulės ir kelmo ryšys nėra visiškai nekaltas, nes Sau
lės tarnaičio išvaizda labiau primena demonišką, o ne dan
gišką būtybę:
Oša celmi maža brauce Uosio kelmai miškan traukė
Miglaja ritina;
Miglotą rytelį;
Dzelža pirksi, vara nagi, Geležies pirštai, vario nagai,
Matu gali guni met.
Plaukų galai ugnį žeria.
Tdz 55208

mu) pavirsta būtent velnio dovanota teterva (LTR 1044
(59); Vėlius 1987, 74), o mįslėse saulė gali keliauti liepų
kelmais: „Atsirita ritinys per aukštus kalnus, per liepų
kelmus ir šmakšt į molio skylę“. - Saulė. (LMD 890(4)).
Saulei tiek pat vertingas ir šis, ir kitas pasaulis, todėl „Sau
lė ir eglės kelmo nelenkia“ (LTt V, 2630), „Saulė medžių
nelenkia, t.y. visiems lygiai žiba“ (LLTI PPK).
Iš visų medžių kelmų Saulė išskiria eglės kelmą. Tu
rint galvoje, kad besileidžianti saulė vaizduojama kaip
lūžtanti pušis, galima spėti, kad Saulės palydą į kitą pa
saulio pusę sudaro spygliuočiai. Žinoma, kad eglė, taip
pat kaip ir pušis, susijusi su laidotuvėmis - prie namo
barstomos eglišakės, į kapines vežantis vežimas apkai
šomas eglėmis arba beržais, iš eglišakių pinami vainikai
(Vėlius 1987, 73). Latviai tiki, kad „jei sapnuoji namuo
se pjaunant egles, tai namuose kas nors miršta“ (LTT
7042), o „jei eglėje išpjausi kryžių, tai motina miršta“
(LTT 7041). Eglė ir pušis yra žiemą vasarą žaliuojantys
medžiai. Tuo galėtume motyvuoti jų apeiginę paskirtį,
pvz., eglišakių barstymą lydint į kapus mirusįjį. Bet eg
lėms būdinga apskritai kelio, kelionės reikšmės, kalbant
tiek apie mirtį, tiek apie išsiskyrimą (kuris iš tiesų yra
tik mirties aspektas):
Kad es būtu zinajusi,
Kad aš būčiau žinojus,
Kūpi ceju nave nak,
Kuriuo keliu mirtis ateina,
Es celinu nokaisltu
Aš kelelį nukaišyčiau
Ar tam eg|u skujinam.
Su tom eglių šakelėm.

Nagai lietuvių tikėjimuose siejami su mirusiųjų pasau
liu - gyvam esant reikia rinkti visus nukarpytus nagus,
nes „žmogui numirus, reiksę lipt per stiklo tiltą ant to
stiklo kalno, o su trumpais nagais negalima busę ant sli
dumos užsilaikytie“ (Basanavičius 1928,22). Priešingu at
veju „pats velnias iš numestų ant žemės nagų susirankio
jęs siuvąs sau naginę kepurę“ (Ibid., beje, į stiklo kalną
įkopti tinkami ir meškos nagai, kuriuos, anot Lietuvos
Tdz 49367
metraščio, lietuviai mesdavo į mirusiųjų deginimo laužą
(Lietuvos metraštis, 60-61).
Nenac vairs tu, mamin,
Neateik daugiau, mamuže,
Įdomu, kad vaizduojant saulėlydį ir tamsą ypač dažnai
Uz bėrniem ciemoties!
Pas vaikus svečiuotis!
pasirenkama pušis ir eglė. Šie medžiai tradiciškai siejami
Lai aizauga tavi celi
Te užauga tavo keliai
su mirtimi, pvz., pušis
Ar priedčm, ar eglėm!
Pušimis ir eglėmis.
yra laidotuvių apeigų
(Ši daina dainuojama grįžtant iš kapinių) Ld 20037
sudėtinė dalis - prade
- Prašau, matinėla,
dant nuo karsto, kuris
Manį atslunkyti.
yra „baltų pušų name
Nežinau, dukrute,
liai, eglių lentų dure
Katrasai
kelutis.
lės“ (LKŽ), ir baigiant
- Kad žiemos kelalis
pušinėmis malkomis,
Eglalam kaišytas,
kuriomis buvo kūre
Kad vasaras kelis
nama apeiginė ugnis
Rūtelam barstytas.5
Šventaragio slėnyje, Saulė irmedžiai verpstėse: a) Bartkuškių k., Ukmergės apskr.
SIS 1190
mitinėse lietuvių kapi (p. 55, Nr. 36); b) Gerkonių k., Debeikių vals., Utenos aps.,
Eglės (ir pušys) auga šalia to paties
nėse (Vijūkas-Kojela- 1861 (p. 48, Nr. 30); c) Rukšėnų k., Linkmenų vals., Utenos
kelio, kuriuo eidama marti patenka į Sau
vičius, 129). Po pušele aps., 1887 (p. 23, Nr. 4) // Lietuvių liaudies menas. Verpstės:
lės darželį (žr. aukščiau). Saulė yra to ke
(važiuoti), įpušyną nu Katalogas. - K., 1989.
lio, taip pat ir eglių, augančių pakelyje,
važiuoti reiškia mirti
(„Be tolko rodydamas šylas, greit į pušyną (kapus) nuva globėja, nes būtent Saulė, drauge su Mėnesiu, padova
žiuosi“, LKŽ). Pušies vaizdas lietuvių žodyne prilygsta tam nojo eglėms ir pušims amžinai žalią apdarą:
sai, nespušinėti arpušį gaudyti lietuvių kalboje reiškia „lė
Žala prldja, žala egla,
Žalia pušis, žalia eglė,
tai patamsiais vaikščioti“ arba „dirbti patamsiais“ (LKŽ).
Žala vysa vasarena;
Žalia visą vasarėlę;
Tamsumos įspūdis yra tinkama priemonė tamsiajai - vėlišKas tū munu vainucenu
Kas tą mano vainikėlį
kajai ar velniškajai - Saulės gyvenimo pusei išreikšti.
Žala zldu darynova?
Žaliu šilku apdengė?
Tad ne dėl vaizdingumo saulėlydis - šviesos pasikeiti
Saule, mėness darynova
Saulė, mėnuo apdengė
mas tamsa - apibūdinamas „Kumpa liepa kumpterėjo,
Mėnesneicas gaismina.
Mėnesienos šviesoje.
tetervine brankterėjo“. Kaip liudija sakmės, keru (t.y. kel
Tdz 55003
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Einu keleliu pakele,
Kita žinia liudija, kad žaliavimo privilegiją eglėms ir
Randu tašant betašant,
pušims Dievas suteikė už tai, kad jos nesibodėjo būti ker
Aukso
žvaigždę bešvytruojant
tamos: kiti medžiai ėję skųstis Dievui, kad juos kerta mal
Ir
gegužę
bekukuojant. - Laidotuvės.
koms, o eglė ir pušis nėjusios. Dievo supratimu - „visi
LTt V, 6431
medžiai yra tam, kad juos kirstų malkoms“, todėl nuo to
laiko nė vienas medis daugiau žiemą nebežaliuoja, išsky
Taigi Saulė - gyvybės reikšmių skelbėja ir įtvirtintoja
rus pušį ir eglę, kurios nesiskundusios (IT 463).
(„Saulelė gera daro - visa augina“) - tuo pat metu reiš
Žaliuojanti eglė simbolizuoja ir gyvenimą, nepertrūks- kia mirtį ir nykimą. Toks funkcijų ambivalentiškumas
tančią, tolygią laiko atkarpą:
nėra išskirtinis reiškinys, nes priešingų reikšmių sandū
ra yra tipiškas mitologinių vaizdinių struktūros bruožas.
Berželi, tavo vešlumėlis
Bčrzin, tavu kupluminu
Nuo vasaros pradžios,
Saulė reiškia ir gyvenimą, ir mirtį, bet tos reikšmės griež
No vasaras sakumina;
Eglute, tavo žalumėlis
Egllt, tavu zaĮumiųu
tai apibrėžiamos konteksto - kitų vaizdinių ir figūrų ap
Lig amželio pabaigos.
LIzd mūžina galinam.
supties. Kontekstas išryškina gyvybės ar mirties reikš
mes priklausomai nuo to, kuris to paties reiškinio as
Ltdz 1,4608
pektas
pasirenkamas. Gyvybė ir mirtis nėra elementa
O griūvanti, nukirsta eglė yra mirties ženklas:
rūs reikšmės vienetai, nes mitinėje galvosenoje šios są
Tolei viešiu pas brolelius, vokos turi proceso atspalvį ir sintagminę reikšmę: gimi
Tikam sėrstu balinos,
Kamėr dzivi tevs, mamina Kol gyvas tėvas močiutė,
mas ir mirtis yra kraštutiniai gyvybės ciklo taškai, ir slink
Kad nomira tėvs, mamina, Kai numirs tėvas, močiutė, tis nuo vieno ekstremumo prie kito sukuria ciklinę iš
Teužgrius kelelį eglė.
Lai krit egle Celina.
raišką. Saulės judėjimas atitinka abstrakčios sintagmaLd 19469
tikos formulę: per dieną Saulė apeina vieną gyvybės cik
lą: rytą išnyra iš paskandų
Griuvo pušis, griuvo eglė,
(gimsta), o vakare vėl grįžta į
Žemės krašto nepasiekė.
mirties okeaną (dieną apke
Griuvo mano augumėlis
liauja žemę, aplankydama
Ir pasiekė žemės kraštą.
žmones, o naktį valtele api
Lekia mano žirgelis, 40
plaukia vandenis - vėlių buvei
Ten, už žemės krašto, kitame pasaulyje Saulės medžiai, išsiuvinėti ant moteriškų
nę.). Antra vertus, ir metinis
galima rasti kitą (mirusiųjų) Saulę (aizsau- marškinių rankogalių// Latvju raksti. - Riga,
Saulės ciklas apima gyvybės le, vina saule). Saulė - dvejopa, nes ji kyla ir 1924-31. - T. 2. - P. 366, XXXVII lent.
mirties ka
leidžiasi, juda gyvybės ir mirties kryptimis:
tegorijas:
Dvejopa saulė teka,
per Kalėdas
Divčjada saule tek,
Teka kalnan, leidžias slėnin,
Tek kalnS, tek leja;
Saulė gims
Dvejopas mano amželis
Divėjads mans mūžinš
ta (rožė pra
Su ta viena sielužėle.
Ar to vienu dvėsellti.
žydo), per
Jonines te
Ld 19898
ka, o rudenį
Antruoju (mirties) pavidalu Saulė naktį miega (plg. Saulės „medžiai“ ir „rožės“vilnonės skaros raštuose pasitraukia
į
//
Latvju
raksti.
Riga,
1924-31.
T
.
1.
P
.
278,
miegoti: būti mirusiam, žr. Greimas 1990,161), ir jos guo XXVIII lent.
mirties
ka
lis įtaisytas ne kur kitur, o eglės ar pušies viršūnėje:
IliustracijasparengėAistė ANDRIUSYTĖ ralystę (žr.
Vešli vešli ta eglutė,
Kupla kupla ta eglite,
Gr e i ma s
Kur Saulutė naktį miega.
Kur Saulite nakti guj.
1990, 470-473). Todėl gyvybės ir mirties reikšmės tobu
lai pasireiškia Saulės ciklu, o pati globališkiausia Sau
LD 7688
lės reikšmė - gyvenimo ir mirties atskleidimas bei pa
Tbmša tumša ta priedlte, Tamsi tamsi ta pušelė,
tirtis. Kitas klausimas, ar tai galima pavadinti mitiniu
Kur Saulutė naktį miega.
Kur Saulite nakti gul.
Saulės
vaizdiniu. Jei gyvenimą ir mirtį paaiškinsime sau
LD 10875
kaip sintaksines priemones, techninius perėjimus iš vie
Eglė ir pušis yra Saulės augintinės - jos sėtos, jos ravė nos būsenos į kitą, iš gyvybės į mirtį ir atvirkščiai, tai
tos („Egliut žaliuoja... Kas tavi sėja... Mėnulis sėja... Saula kur tuomet slypi Saulės prasmė, kas yra toji šiapusinė ir
ravėja... Kas tavi augina? Saulyte augina...“ LTR 1939 (1); anapusinė saulė kartu paėmus, Saulė už sintagmatinio
„To to to, pušele žalioji, Kas tave sėjo, to to to? To to to, suskaidymo ribų? Mums tuo tarpu siūlosi vienintelis at
saulutė sėjo, Mėnuo ravėjo, to to to“ (Sruoga, 88).
sakymas: realūs tik daiktai. Saulė egzistuoja rožėje, rū
Todėl ir saulės spinduliai įsivaizduojami kaip tašomos tų darželyje, našlaičio ašaroje, vandenyje, ugnyje ir dau
pušies skiedros (Už marių pušį kerta, į langus skiedros gybėje kitų dalykų. Simbolika - vienintelis būdas pagauti
terška. - Saulė teka. LTR 1192 (636)), o laidotuvės už tai, kas nenusakoma abstrakcijomis, kas atsiskleidžia
menamos kaip tašymas:
(pasirodo, kad yra) tik transponuojant tekstą - analo-
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giškai kaip prasmė, A.J.Greimo apibrėžimu, atpažįsta
ma esanti tik verčiant iš vienos kalbos į kitą (Greimas
1989, 81), bet neleidžia būti nusakyta. Kalbėjimas apie
prasmę yra įmanomas tik vartojant prielinksnį apie: pvz.,
kalbėdami apie rožes, mes kalbame apie Saulę. Per daik
tus atsiskleidžia pati Saulės gyvybė, ją galima paliesti
rankomis ar užuosti kaip maloniai kvepiančią gėlę, ji
yra ne abstrakčios reikšmės idėja, bet gyva, jaudinanti
būtybė. Todėl šis straipsnis - ne globalinės reikšmės ana
lizė, bet prasmės pojūčio ieškojimas.
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KID- Lietuvių liaudies dainynas. Karinės istorinės dainos / Par. P.Jokimaitienė, ml. par. Z.Puteikienė. - Kn. 1. - V, 1985.
KlvD - Prūsijos lietuvių Dainos / Surinko Vilius Kalvaitis. - Tilžėje,
1905.
Lekia mano žirgelis - Lekia mano žirgelis. Latvių dainos / Vertė S.Geda. - V, 1989.
LD - Barons K. Latvju Dainas. S. 1. - Jelgava; 1894; S. 2-5. Peter
burgą, 1903-1915.
Ld - Bčrzinš L. Latvju dainas: pamatdziesmas. S. 1-6. - Riga, 19281932. ’
LE - Lietuvių enciklopedija. - South Boston, 1954. - T. 4.
Lietuvos metraštis - Lietuvos metraštis. Bychovo kronika. - V, 1971.
LKŽ - Lietuvių kalbos žodynas. T. 1-15. - V, 1968-1991.
LLDK - Misevičienė V. Lietuvių liaudies dainų katalogas. - T. 5.
- Šeimos dainos. - V, 1982.
LLTIPPK- Lietuvių literatūros irtautosakos instituto patarlių irprie
žodžių kartoteka.
LMD - Lietuvių mokslo draugijos rankraščiai Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute.
LTD - Endzelins J. R. Klaustinš. Latvju tautas dainas. S. 1-10. - Ri
ga, 1928-1932.
LTDz - Latviešu tautas dzlveszina 2: daba, debesis, dievlbas. Sakart.
A.RudzIte. - Riga, 1990.
Ltdz - Latviešu tautas dziesmas. S. 1-5. Sakart. O.Ambainis, A.Ancelane, K.Arajs un cit. - Riga, 1979-1984.
LTdz - Latviešu tautas dziesmas: Izlase. S. 1-3. Sakart. O.Ambainis
un cit. - Riga, 1955-1957.
LTR- Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto lietuvių tautosakos
rankraštynas.
LTT- Latviešu tautas ticčjumi. Sakr. un sakart. prof. P.Šmits. - Riga,
1940-1941.
LTt - Lietuvių tautosaka. T 1-5. / Par. V.Baranauskienė, B.Kazlauskienė, B.Uginčius, L.Sauka, A.Seselskytė ir kt. - V, 1962-1968.

Mežalė 1992 - Mežale B. Akmens įvaizdis ir jo poetinės paralelės
sprendžiant mirties / gyvenimo temas latvių liaudies dainose. V, 1992.
RD - Rėza L. Lietuvių liaudies dainos. - T 1. - V, 1958.
SDŽ - Stanevičius S. Dainos žemaičių. - V, 1954.
Slaviūnas 1947 - Slaviūnas Z. Liaudies papročiai ir mitiniai įvaiz
džiai Mažvydo raštuose // Senoji lietuviška knyga. - V, 1947.
SLT- Smulkioji lietuvių tautosaka XVII-XVIII a. / Par. J.Lebedys. V, 1956.
SIS - Sutartinės / Sud. ir par. Z.Slaviūnas. - T. 1-3. - V, 1958-1959.
Sruoga 1949 - Sruoga B. Lietuvių liaudies dainų rinktinė. - K., 1949.
Stanikaitė 1995 - Stanikaitė E. Gėlių darželiai. // Mūsų kraštas. 1995. - Nr. 2.
Sudrabs 1929 - Sudrabs J. Puku vainags // Latvju tautas dainas. S. 3.
- Riga, 1929.
TD IV - Ihutosakos darbai. - T. 4. - K., 1938.
Tdz - Šmits P. Tautas dziesmas. S. 1-4. - Riga, 1936-1939.
Tbmėnas 1989 - Tbmėnas V. „Roželės“ ornamento simbolika // Kran
tai. - 1989. - Nr. 12.
Vėlius 1983 - Vėlius N. Senovės baltų pasaulėžiūra: Struktūros bruo
žai. - V, 1983.
Vėlius 1987 - Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis:
Folklorinio velnio analizė. - V, 1987.
Vijūkas-Kojelavičius - Vijūkas-Kojelavičius A. Lietuvos istorija. V, 1988.
PAAIŠKINIMAI:
1. Variante LTR 1939 (39) yra pastaba: „Vietoj siratėlių sakydavę
dar ir saulytele“, t.y. Dievas atsiuntė saulytėlę, kad surinktų obuolėlius.
2. Našlaičiai yra kaip tikri Saulės vaikeliai, nes pačios Saulės dukry
tės našlaitėlės:
Nerauditi jyus, bemini,
Neraudokit jūs, vaikeliai,
Nejus vieni našlaitėliai:
Na jyus vlni borineisi:
Sauleitei div* mekenas,
Saulytės dvi dukrelės,
Obas divi borineites.
Abidvi našlaitėlės.
Drizule 1994, 140.

3. „Vėlė - dūšia, die Seele. Tasai žodis kilęs iš kamieno *ve-, turinčio
reikšmę ‘pusti, blasen’, iš kurio turime: vėjas, vėtyti, vė-tra ir t.t.
Etimologiškoji vėlės reikšmė ‘putėja’, lygiai kaip ir graikų bei loty
nų anemos- animus, anima ‘vėjas, dūšia’.“ Basanavičius 1928, XVI.
4. Plg. „Kalėdų rytą rožė pražydo (...) Atbėga elnias devyniaragis
(...) Ant jo ragelių kavoliai kalė (...); auksinė taurė-saulė-rožė.
Zr. Greimas 1990, 467-469.
5. Var. „Aš paliksiu žymalį (...) Žolių grožių pušėlį“. SIS 1183

The Sun’s gardens
Daiva VAITKEVIČIENĖ
The instance of the depiction of the Sun by plant
motifs in mythology is analysed in the article. Separate
images of plants figuratively represent the meanings of
the Sun. Let us say, the dominating symbol of the rose
represents the Sun as a flower and expresses the vitality
and life (a rose is of red colour - the colour of blood
and fire). But the image of the rose contains in itself
the meaning of death as well - roses are the plants of
the flower gardens in Paradise or, in other words, the
flowers of the gardens of the Sun. Such investigations
of the figurativness of mythology allows us to present
mythic images as visual ones and that are sensually ap
prehended forms which code the abstract content of
life and death.
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Vėjarodės šiaurės ir vidurio Lietuvos
mažojoje architektūroje
Arūnas KYNAS

VI—XII a. plotai nuo Joniškio Biržų link buvo apgy
ležinių viršūnių išnyksta Akmenės raj. rytinėje daly
venti žiemgalių ir sėlių. Archeologė R.Kulikauskienė je ir gretimose Telšių raj. apylinkėse. Visai neran
dama Šiaulių ir Kelmės rajonuose. Vienas stoga
šią teritoriją priskiria V-ajai kultūrinei sričiai; tarp Ven
tos aukštupio ir Mūšos upės yra randama būdingų
stulpis, kurio viršūnėje yra buvusi vėjarodė, rastas
šiai kultūrinei zonai kryžinių smeigtukų. Nors to meto
centrinėje Joniškio raj. dalyje. Šio straipsnio tyrinė
Lietuvoje buvo įsigalėjęs mirusiųjų deginimo papro
jimo arealas apima Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Bir
tys, žiemgaliai jo niekada nepraktikavo (1; 4-7). Jo
žų, Radviliškio, Panevėžio, Kėdainių rajonų teritori
niškio raj., Satkūnų ap., Pakruojo raj., Pašvitinio ap.,
ją (žr. žemėlapį). Šių vietovių mažosios architektū
Biržų ap. archeologiniuose lobiuose randama XI—XII
ros viršūnėse randamos vėjarodės leidžia tęsti Šiau
a. zoomorfinių kabučių amuletų, kurių forma panaši j
rės vakarų ir Šiaurės vidurio regionų geležinių vir
plaukiantį paukštį su maža galvute, ilgu, kartais trum
šūnių meninių elementų dailėtyrinę analizę.
pu kaklu (gulbė - antis), puslankio pleišto formos uo
dega. Naudojami ažūriniai ovaliniai iškirtimai, o plokš
Joniškio rajonas
tuma dekoruojama smulkiu ornamentu. Šiaurės rytų
slavų žemėse jie paplitę plačiai (2; 188-193). Teritori
Pociūnų ap., Jakiškių kaime, stovėjusio stoga
ja turėjo originalią savastį ir buvo svarbi kultūrinei bei
stulpio geležinė viršūnė yra Lietuvoje gana retai suprekybinei plėtrai.
Toldami nuo vienos Balti
jos jūros pakrantės dalies,
Kuršių marių, vėl priartėjame
prie jūros, bet jau ties Rygos
įlanka. Itin svarbi tampa di
džiausia baltų upė - Daugu
va. Nuo Joniškio iki įlankos vos 80 km, o nuo Biržų iki
Dauguvos - 50 km.
Gal pajūrio gyventojų me
morialinių paminklų viršūnių
vėjarodžių meninė išraiška
nebuvo svetima kitais keliais
Žemėlapis.
j jūrą plaukusiems žiemgalių
Vėjarodės šiaurės ir
vidurio Lietuvos mažosios
ar sėlių žvejams? Archeologi
architektūros paminklų
nis antelės atvaizdas galėjęs
viršūnėse.
kartotis ir vėjarodžių siluetuo
Joniškio raj. - XIV,
se. Ant viršūnės geležinės vė
Pociūnų (Kalnelio) ap.
Pakruojo raj. - XVII, Klovainių ap.,
jarodės tupinti antis buvo pa
Pakruojo ap. Pasvalio raj. - XVIII,
stebėta pajūryje, Kretingos
Pasvalio ap., Krinčino ap., Vaškų ap.,
Saločių ap. Biržų raj. - XXI, Biržų ap.,
v
(
raj. (žr. straipsnius 1995 m.
Parovėjos ap., Vabalninko ap., Pabiržės ap.
„Liaudies kultūros“ Nr. 4-5 ).
Radviliškio raj. -XIII, Grinkiškio ap., Radviliškio ap.,
Buvusi labai populiari Pa
Šeduvos ap. Kėdainių raj. - XX, Surviliškio ap. Panevėžio raj. - XIX, Velžio ap.,
Vadoklių ap., Karsakiškio ap.
jūrio regione, vėjarodė iš ge
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tinkamo vainiko tipo. Konstrukciją suda
ro lygių kryžmų Graikų tipo kryžius su
apskritimu centre, o vainiko įvaizdis su
kuriamas kryžiaus konstrukciją papil
dant šešiomis poromis pasikartojančių
stačių ir vingiuotų spindulių, iš kurių tarpukryžmose susidaro trys schematiški
žiedų tipai. Žiedai beveik nepanašūs į
natūralius. Horizontalių kryžmų kryželiai
natūraliai įsiterpia j vainiko ratą, punkty
rine linija pabrėžtą prie kiekvieno žiedo
pritvirtintom juostelėm. Pirmasis žiedas,
primenantis dvinagj, yra pritvirtintas prie
vingiuoto stiebo, antrasis - lyg įskelta
žuvies ar paukščio uodega - tiesiu stie
bu. Plokščio šepetėlio formos trečiojo
žiedo stiebas vėl vingiuotas. Apačioje
pritvirtinta juostelė daro jį panašų į trila
pį. Mėnulis įkomponuotas į vainiko ap
skritimą, kaip sudė
tinė kompozicijos
: s _ j
dalis; ant pailginto
vertikalios kryžmos
koto virš vainiko sukiojosi vė ja ro d ė
(neišlikusi) (1 pav.).
Stogastulpis ir vir
šuje buvęs geleži
nis vainikas sudarė
darnią kompozici
nę visumą (2 pav.).
Viršūnę vainiką
su vėjarodė 1912 m.

yra pastebėjęs ir
nupiešęs dailinin
kas A.Jaroševičius
Pasvalio mst. (3; 43
pav.).

Pakruojo
rajonas
Geležinių viršū
nių su vėjarodėmis
rasta Pakruojo ir
Klovainių apylinkė
se. Šiuose kraštuo
4-5 pav. Pakruojo raj.,
se vėjarodės retos,
Klovainių ap., Augustavo k. LLM, MA I.-R 104.
buvo vos dešimty
je procentų visų vir
šūnių. Pakruojo apylinkėse stovėjusio memo
rialinio paminklo geležinė viršūnė - lygių kryž
mų Graikų tipo kryžius - turi gerai išlikusią sta
čiakampę vėjarodę, esančią apačioje. Kryžiaus
galuose pritvirtinti trys pusmėnuliai. Toks kryž
mų užbaigimas Lietuvoje nėra dažnas, nors Eu
ropos kryžių ikonografijoje žinomas. Vėjarodės
galas įkirstas trikampiu, plokštumoje ažūrinė di
džioji raidė „R“ (lenk. metai) ir arabiški skait
menys 1848 (3 pav.).
Klovainių ap., Augustavo kaime, stovėjęs
dviejų aukštų koplytstulpis viršuje turėjo Loty
nų tipo nelygių kryžmų kryžių (4 pav.). Prie kiek
vienos kryžmos pritvirtinti keturi mėnuliai, hori
zontalios kryžmos galai užbaigti krikščioniško
je ikonografijoje žinomais „kumšteliais“ („pummely“). Vertikalios kryžmos gale - du suglausti
lAI
ažūriniai trikampiai
ir virš jų pritvirtinta
iškirstu galu vėjaro
dė. Jos plokštumoje skaičiai „837“
(4-5 pav.).

Pasvalio rajonas

r
KJ

1-2 pav. Joniškio raj., Pociūnų
ap., Jakiškių k. - LLM, MA III. R 176; LLM MA I.-R 40.

.jy

3 pav. Pakruojo raj.
VEM-6607.

Išlikusiose nuotraukose matyti,
jog geležinės viršūnės su vėjarodė
mis šiame krašte buvo tvirtinamos
ant medinių mažosios architektūros
paminklų, medinių kryžių ir mūrinių
kapinių koplyčių, vartų, bažnyčių
kuorų. Gana gausu pavyzdžių iš Pa
svalio, Krinčino, Vaškų ir Saločių
apylinkių. „Liaudies kultūros“ žurna
lo 1995 m. Nr. 1 spausdinta įdomi
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8 pav. Pasvalio raj.,
Krinčino ap.,
Krinčino k.
Bažnyčios kuoras. LLM MA III.-P. 143.

6 pav. Pasvalio mst. Statyta 1866 m. LVIA F. 1135. Ap. 6. B. 3. - Liaudies
kultūra. - 1995. - Nr. 1. - R 41^7.

K.Misiaus publikaci
ja apie caro draudi
mą statyti po 1863
m. sukilimo memo
rialinius m edinius
paminklus, tuo metu
jų nemažai buvo su
naikinta. Straipsnis
iliustruotas p ie š i
niais; dviejų koplyt
stulpių viršūnės bu
vusios p ap u o što s
vainiku ir Lotynų kry
žiumi. Virš jų sukio
9 pav. Pasvalio mst.
josi trikampiais ga
-KČM 188 a.
luose įkirstos vėjarodės (6-7 pav.).
Seniausia viršūnė su datuota vėjarode yra pritvirtinta ant Krinčino
bažnyčios kuorų. Stačiakam pėje
plokštumoje iškirsti skaičiai „1781“.
Viršūnėje gana retas Lietuvoje Mal
tos tipo kryžius pritvirtintas prie ilgo
koto. Pagrindą ir dalį stiebo priden
gia vėlyvam barokui būdingi geleži
niai pinučiai (8 pav.).
Lygiakryžmis Graikų tipo kryžius
su vėjarode yra buvęs virš Pasvalio
kapinių koplyčios. Jo viršutinėje da
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7 pav. Pasvalio raj., Pasvalio
ap., Pumpėnų k. Statyta 1872
m.-LVIA F. 1135. Ap. 6. B. 3 5 .Liaudies kultūra. -1995. - Nr. 1.
-R 41-47.

11 pav. Pasvalys. - Jaroševičius A.
Lietuvių kryžiai. - R 43.

lyje pritvirtinta
S ta č ia k a m p ė
^Qpav pasva|j0 mst. Kapinių
vėjaro d ė
SU
vartų kryžius. - LLM MA III. plokštumoje išR281
kirstais rom ė
niškais skaičiais „IVI“ (9 pav.). Miestelio
kapinių vartus puošė kitokio tipo geleži
nė viršūnė su vėjarode (10 pav.). Tai
šiems kraštams dažnas vainikas, kurio
konstrukciją šį kartą sudaro kosmoso
(Saulės, žvaigždžių) meniniai elementai,
išdėstyti ratu. Pusmėnulis komponuoja-

12 pav. Pasvalio raj., Pasvalio
ap., Vaidžiūnų k. - LLM.

13 pav. Pasvalio raj.,
Vaškų ap., Vaškų k. Jaroševičius A. Lietuvių
kryžiai. - 2 pav.

14 pav. Pasvalio raj.,
Saločių ap., Saločių
mst. - Jaroševičius
A. Lietuvių kryžiai. 1 pav.

17 pav. Pasvalio raj.
Pasvalio-Daujėnų kelias
LLM MA I. - R 476-477.

sius ar sudėtingą
kosmoso vainiką.
Vingiuoti „gyvatu
kai“ simbolizuotų
vitaliąją, vis atgimstančią gamtą - j
saulę per žemės sluoksnį besikalan
čius daigelius. Tarp vainiko iš kosmi
nių elementų ir augalinio vainiko yra
labai daug kompozicinio panašumo,
bet yra ir skirtumų. Pirmąjį galėtume
vadinti „saulute“, o augalų vainiką vis
dėlto reikėtų išskirti į atskirą, gal tik
Lietuvai būdingą simbolio tipą, kurį
16 pav. Pasvalio mst. pavadinčiau vainiku. Skirtumus ne
Kontrimas Č. Lietuvos
geležiniai kryžiai. - R250. sunkiai galima pastebėti sugretinus
1912 m. dailininko A.Jaroševičiaus
15 pav. Pasvalio mst. - Kontrimas Č
Pasvalyje
nupieštą (11 pav.) koplyt
Lietuvos geležiniai kryžiai. - R 156,
249 pav.
stulpio viršūnę - augalinį vainiką ir iš kosminių ele
mentų sudarytą vainiką (10 pav.). Aštuonių centre
mas apačioje, vėjarodė - vir
susikertančių strypelių galuose pritvirtinti vienodi le
šuje už rato ribų. Iš centre pri
liją primenantys žiedai. Po kiekvienu apačioje į ša
tvirtinto skritulio styro dešimt tiesių praskėstais ga
lis styrantys žiedlapiai jungia ratą. įterpti vingiuoti
lais spindulių. Vainikas sukuriamas prie jų pritvir
„gyvatukai“ - į žemės paviršių besikalantys daige
tintomis daugiakampėmis žvaigždutėmis. Įspūdį pa
liai. Viršūnė tvirtinta ant storesnio stiebo, apačioje
gyvina tarp tiesių spindulių įterpti vingiuoti „gyvatu
- keturlapis žiedas ir pusmėnulis. Viršuje ant plono
kai". Vainikas buvo minimas ir caro draustų koplyt
smaigelio sukiojosi stačiakampė vėjarodė.
stulpių, stovėjusių Pasvalio miestelyje, aprašyme (6
Pasvalio ap. Vaidžiūnų k. stovėjusio koplytstul
pav.). Prie platoko tiesių spindulių rato išdėstyta dvy
pio viršūnėje buvęs Lotynų tipo kryžius su vėjarolika žvaigždžių, gal simbolizuojančių metų menede (12 pav.). Vaškų kaime buvusio stogastulpio
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XX a. trečiojo d e
šim tm ečio pabaigoje
dailin in kas Č .K on tri
mas Pasvalio apylinkė
se nupiešė virš medinių
kryžių pritvirtintas gele
žines viršūnes (saulu
tes) su vėjarodėm is.
Kryžiaus ir geležinės
viršūnės sudvejinimas
vertas atskiro nagrinė
jimo. Mes, savo ruožtu,
p a te ik ia m e tų kryžių
19 pav. Biržų raj.t
piešinius (4; 156) (15Naciūnų k. - KCM.
16 pav.). Vienoje viršū
nėje
vėjarodė datuota
20 pav. Biržų raj., Vabalninko ap.,
1867 metais. Šios vir
Lamokėlių k. Kapinių vartų
viršūnė. - LLM MA III. - R 280.
šūnės (16 pav.) kompo
21 pav. Biržų raj.
apylinkės. - BKM.
zic ija itin sudėtinga.
Medinis kryžius užsi
baigia svogūniniu galu
kaip kad stogastulpių
ar koplytstulpių stoge
liai. J jį įsmeigtas ilgas
strypas su apatinėje
dalyje pritvirtintu kryže
liu. Virš jo - pusmėnu
lis, dar aukščiau saulu
tė lenktais spinduliais ir
vėjarodė. Į kito medinio
kryžiaus (15 pav., svo
gūninį antgalį taip pat
įsmeigta geležinė viršū
23 pav. Biržų raj.,
22 pav. Biržų raj.,
nė, susidedanti iš ma
Liesiškių k. - KČM,
Vabalninko ap.,
LLM MA I ■ R 421.
Ančiškių k. žesnio skaičiaus kom
LLM, MA I. p ozicinių segm entų.
R 43.
P u sm ėn u lis, saulės
skritulys su pritvirtintais šešiais plačiais trikampiu
viršūnės Lotynų kryžiaus
įkirstais spinduliais ir tiek pat vingiuotų „gyvatu
kryžma paryškinta dvigu
kų“. Saulės simbolis ir ypač tiesūs spinduliai iš
bais strypeliais. Vėjarodė
saugojo
akivaizdžią medinių detalių drožybos ir
datuojam a 1849 m etais.
komponavimo tradiciją. Žinom a, kad paprotys
Vainiką mena tik kryžiaus
puošti medinius kryžius viršuje papildomais sim
centre išlikusi rozetė ir tie
boliais paplitęs Lietuvos centrinėje dalyje, Kauno,
sių spindulių galuose pri
Jurbarko, Šiaulių, Raseinių, Radviliškio rajonų apy
tvirtintos žvaigždutės (13 pav.). Dailininkas A.Ja
linkėse.
roševičius, piešęs šią viršūnę, Saločių miestelyje
Paminklų ir geležinių viršūnių kūrėjai ne visada
pastebėjo kitą, Graikų tipo, kryžių su stogastul
laikėsi griežtos ženklų ikonografijos. Pasvalio-Daupio viršuje besisukiojančia 1858 metais datuota
vėjarodė (3; 1 -2 pav.) (14 pav.). Kryžius gamin
jėnų kelio pakraštyje stovėjusio koplytstulpio vir
tas labai sumanaus kalvio, meninei puošybai nau
šuje buvusios net trys viršūnės (17 pav.). Dvi vie
dojusio įgaubtas rozetes, plokščią metalo juos
nodos, saulės tipo, centrinė sudaryta iš kelių kom
tą, kniedės.
pozicinių segmentų. Ant ilgo strypo pritvirtintas ru18 pav. Biržų
apylinkės. BKM 8833.
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Biržų rajonas

tulys (Žemė), pusmėnulis, nelygių kryžmų kryžius
(„kardinolų - metropolijos“ tipo). Virš jo - lygių
kryžmų Graikų kryžius su viršuje buvusia vėjarode (likusi nuolauža). Kosminiai elementai (žemė,
mėnulis) komponuojami su krikščioniškais žen
klais (Metropolijos, Graikų kryžiais), vėjui (vėjarodė) priskiriama ne utilitarinė, bet emocinė, gal
triumfalinė reikšmė. Graikų kryžius istoriškai susi
jęs su Bizantijos, Rusijos stačiatikių tikėjimu, to
dėl jo atsiradimas virš populiaraus katalikiško Met
ropolijos (katalikiško arealo riboženklio) kryžiaus
gal inspiruotas Lietuvoje visada aktualios religi
nio dominavimo intencijos? Judanti vėjarodė vė
liavėlė jį tarytum dar labiau akcentavo. 1995 m.
„Liaudies kultūros“ 5-ame numeryje publikuotame
mano straipsnyje dėl klaidos radimvietės metriko
je ši viršūnė buvo priskirta Telšių rajonui (9 pav.).
Šiame straipsnyje pateikdamas koplytstulpio pie
šinį ir patikslindamas vietovę klaidą ištaisau.

Iš k e tu ria s d e 
šimties Biržų rajone
rastų viršūnių kas
ketvirta yra turėjusi
vėjarodę. Visos tvir
tintos viršutinėje vir
šūnės dalyje. Biržų,
Parovėjos, Vabal
ninko,
Pabiržės
apylinkėse rastos
viršūnės su vėjarodėmis sudaro vien
tisą masyvą su Pa
svalio ir Panevėžio rajonų apylinkėmis, kur mažo
sios architektūros paminklų viršūnėse būta vėjaro
džių. Be vėjarodės, viršutinėje paminklo dalyje dar
dominuoja saulės simbolis.
Labai įdomi vėjarodė buvusi saulės tipo viršū
nėje, rastoje Biržų apylinkėse (18 pav.). Stačiakam
pė plokštuma užbaigta į šonus lenktais gėlės žied
lapiais ir į priekį išsikišusiais dviem trikampiais dan
teliais. Trečias ažūrinis trikampis iškirstas plokštu
moje. Saulės kompoziciją sudaro prie apskritimo
pritvirtinti pasikartojantys tiesūs spinduliai ir vingiuoti
„gyvatukai“. Panaši saulės tipo viršūnė rasta Pabiržio ap., Naciūnų kaime. Tiesūs spinduliai platesni
ir galuose įkirsti dviem trikampėliais (19 pav.). Dar
kitokios meninės išraiškos saulės tipo viršūnė, bu
vusi virš Vabalninko ap., Lamokėlių kaimo kapinių
mūrinių vartų. Prie skritulio pritvirtinta dvidešimt vie
nas tiesus galuose praskėstas spindulys ir tiek pat
vingiuotų „gyvatukų“. Apačioje ant strypo pritvirtin
tas pusmėnulis, viršuje sukiojosi vėjarodė. Viršū
nės centrą sudarė apskritimas ar skritulys, kuriuos
kartais papildydavo raidės „IHS“, „SHA“ ar kryže
lis. Kryželis labai dažnai būdavęs ir virš vėjarodės
(20-21 pav.). Piešinyje pavaizduotas Vabalninko
ap., Ančiškių kaime, stovėjęs koplytstulpis su sau
lės tipo viršūne ir vėjarodė - šiam regionui tipiškas
mažosios architektūros paminklas (22 pav.).
Sunkiai įmenamomis mįslėmis ir meninių žen
klų gausa pasižymi kita Biržų apylinkėse rastų vir
šūnių su vėjarodėmis grupė. Liesiškių k. buvusio
paminklo viršūnės konstrukciją sudaro Lotynų kry
žius. Kryžmų galuose pritvirtinti šeši pusmėnuliai,
apskritimai, kryželiai sujungti į ikonografinę simbo
linę prasmę turinčius ženklus. Juos komponavo ge
rai senąją krikščioniškąją simboliką pažinojęs as
muo (23 pav.). Kryžiaus apačioje pritvirtintas apskri
timas vadinamas „amžinybės“ ženklu. Horizontalių
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kryžm ų galuose
komponuojami vie
\& m
nas greta kito pus
y-.. _ ^ . '■ ., _ /v
mėnulis, apskriti
mas ir priėjo pritvir
tintas kryželis su
30 pav. Panevėžio raj.,
mažesniu pusmėPiniavos ap., Gegužinės
nuliuku. Iš pusmė
dvaras. -PKM, 2384.
nulio išaugantis
kryželis senojoje
krikščioniškojoje traktuotėje reiškė „Jėzus gi
męs iš Marijos“, apskritimas su kryželiu - „val
dovo (žemės)“ simbolis (valdovo ženklas). Ga
28 pav. Panevėžio
29 pav. Panevėžio
lima spėti, jog ant kryžmų sugrupuoti ženklai
raj., Karsakiškio ap.,
raj., Velžio ap.,
turėjo
reikšti „Jėzus Kristus, gimęs iš Marijos Palaukių k. Kapinių
Lepšių k. - PKM,
kryžiaus viršūnė. 2101 .
dangaus (pusmėnulis) ir žemės valdovas“ (5).
1992 m. kalendorius.
Kitas nemažiau originalus kryžius buvęs Medeikių kaime, Parovėjos ap. Šį kartą ne
žinomas viršūnės kūrėjas užmena dar
sudėtingesnių mįslių. Horizontalių kryž
mų galuose pritvirtinti pusmėnuliai ir su
dvejinti smaigaliais sujungti trikampiai.
Vertikalios kryžmos apačioje - pusmė
nulis, kryžmų sandūroje - saulės skritu
lys, virš jos komponuojamas dar vienas
_
pusmėnulis, smaigaliu aukštyn pakeltas
trikampis, nusmailintu galu kūjelio for
mos vėjarodė ir kryžmos gale pritvirtin
tas dar vienas trikampis. Saulė ir keturi
pusmėnuliai galėjo simbolizuoti laiko
(metų) eigą kosminiame cikle. R.Kocho
„Ženklų knyga“ iš dalies paaiškina itin
retą katalikų ikonografijoje kabalistinių
ženklų - vienaip ar kitaip orientuotų tri
kampių - prasmę. Galais sujungti tri
kampiai vadinami „Saracėno talisma
nu“, žinoma, jog yra kilę iš senovės ger
manų. Viršutinis trikampis simbolizuoja
gerumą, švelnumą ir kilnumą, kartais va
dinamas „vandens tri
kampiu“. Apatinis, „ug
nies“, trikampis simbo
lizuoja Dievo įsiūtį. Ver
tikalios kryžmos viršu
je pritvirtinta vėjarodė
su iškirstais skaičiais
„1864“ patvirtina, jog
stogastulpis statytas
vos metams praėjus
34 pav. Radviliškio mst. m
po sukilimo. Vienas
Jaroševičius A. Lietuvių
kryžiai. - R 48.
paskui
kitą smaigaliu
33 pav. Radviliškio raj. , Šeduva.
u ?i
aukštyn
apversti triGaminta apie 1751 m. - KČM.
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35 pav. Radviliškio raj.,
Grinkiškio k. - KČM, 3421.

36 pav. Kėdainių raj.,
Surviliškio ap., Paberžės k. LLM MA III.-II. 154.

kampiai simbolizuoja „Dievo Tėvo ir Dievų trejybės
pyktį“ (24 pav.).
1912 metais dailininkas A. Jaroševičius Vabalnin
ko ap., Gaižiūnų kaime, nupiešė koplytstulpį (3; 39
pav.), labai panašų į Pasvalio-Daujėnų kelkraštyje
stovėjusįjį (17 pav.). Adekvati architektoninė kom
pozicinė sandara, virš stogelio dvi saulės tipo vir
šūnės ir ant ilgesnio stiebo - Lotynų kryžius su leng
vai banguoto silueto vėjarode vėliavėle. Kryžiaus
kryžmos užbaigiamos centrinei ir šiaurės Lietuvai
būdingais „besiskleidžiančio pumpuro“ ar „svogū
nėlio“ formos elementais (25-26 pav.). Šie ir kiti mi
nėti panašumai patvirtina nagrinėjamo arealo vien
tisumą, meninių priemonių originalumą ir tradicijų
perimamumą (27 pav.).

Velžio ap., Lepšių kaime, rastos vainiko tipo vir
šūnės kompoziciją sudaro ratu apie centro apskri
timą išdėstyti schematiški augalų žiedai. Vainiką
sudaro dvylika stačių stiebų, galuose užsibaigian
čių trimis skirtingais žiedais. Visi dygūs, su smai
gą primenančia detale. Pirmojo žiedo apačioje iš
kirsti ploni žiedlapiai kilpele lenktais galais. Išlikę
metaliniai įverti žiedeliai, gal kažkada laikę vėjuje
judančias plokšteles. Viršūnėje buvusi judri vėja
rodė (neišlikusi) ir tilindžiuojančios plokštelės ga
lėjusios būti įspūdingos. Antras žiedas primena dy
gų neatpažįstamą augalą. Trečiasis - lapo formos,
tačiau senovėje panašių būta strėlių ir iečių ant
galių. Tokios ženklų ir simbolių metamorfozės ga
na dažnos. Vienintelė vingiuota linija - keliantis au
galo stiebas vainiko apačioje. Viršuje ant ilgesnio
stiebelio sukiojosi vėjarodė (nulaužta). Į bendrą
meninių elementų kompoziciją įeina ir pusmėnu
lis, primenantis lingę ar laivelį su praskėstais rai
tytais galais (29 pav.).
Vadoklių ap., Gegužinės dvare, buvusi vėjarodė
neturi tvirtinimo. Stačiakampėje plokštumoje, kurios
galai įkirsti dviem trikampiais, ryškiai matyti ažūri
nės skaičių ir užrašo kiaurymės. Rašyta lotyniško
mis raidėmis lenkiškai, pirmoje eilutėje: „1855 r.“,
apačioje užrašas „W maiu“ (gegužyje) gal sietinas
su Gegužinės dvaro pavadinimu ..? (30 pav.).
Vadoklių apylinkėje yra Kuršių kaimas, netolie
se, Siesikų ap., - Kuršų kaimas, toliau, Molėtų raj.
Videniškių ap., - Kuršiškių kaimas. Matyt, kuršių
genties atstovų čia būta, tačiau jie palaipsniui asi
miliavosi su nuo seno čia gyvenusiais aukštaičiais.

Panevėžio rajonas
Radviliškio rajonas
Karsakiškio, Velžio ir Vadoklių apylinkės, kurio
se yra rasta viršūnių su vėjarodėmis, priklauso vien
tisam Pasvalio, Biržų jau aprašytų apylinkių masy
vui. Vėjarodžių mažiau, iš dvidešimt vienos radim
vietę turinčios viršūnės tik trys yra turėjusios vėjarodes. Karsakiškio ap., Palaukių kaimo, kapinių me
dinio kryžiaus geležinė viršūnė beveik tapati Biržų
ir Vabalninko apylinkėse rastoms saulės tipo viršū
nėms. Iš centro skritulio ratu išdėstomi dvidešimt
keturi tiesūs praskėstais galais spinduliai ir tiek pat
vingiuotų „gyvatukų“. Ant ilgesnio strypo virš sau
lės rato sukiojosi vėjarodė, kurios išlikusioje dalyje
iškirsti skaičiai „18— “, viršūnės apačioje likę pus
mėnulio likučiai. Nuo Biržų raj. Vabalninko ap. Lamokėlių kaimo kapinių vartų saulės tipo viršūnės
skiriasi skritulio centre iškirstų raidžių „SHA“ kom
pozicija (vietoje „H“ raidės kryželio iškirstas lape
lis) (28 pav.).

Teritorija ribojasi su Pakruojo, Panevėžio, Kėdai
nių rajonais, bet tarp apylinkių, kuriose rasta viršū
nių su vėjarodėmis, vientisų jungčių nėra. Iš dvide
šimt penkių rajono teritorijoje rastų geležinių viršū
nių tik keturios buvusios su vėjarodėmis.
1926 m. fotografuoto Daugėlaičių ap. Spiečių kai
me stovėjusio koplytstulpio viršūnėje būta trijų ne
lygių kryžmų, „popiežiaus“, kryžiaus su vėjarode
(31-32 pav.). Nagrinėtame Šiaurės Lietuvos areale
tokio tipo kryžių nebuvo daug.
Šeduvoje apie 1751 m. stovėjusio paminklo vir
šūnė buvusi saulės tipo su apačioje pritvirtinta vė
jarode. Jos stačiakampėje plokštumoje nėra jokių
ženklų, o nusklembtas galas siluetu primena kir
velį. Didžiosios „IHS“ raidės saulės centre ir ben
dra viršūnės kompozicinė struktūra artima Šiaurės
vakarų regiono tokio tipo simboliams (33 pav.).
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XX a. pradžioje A.Jaroševičius Radviliškio apy
linkėse yra nupiešęs koplytėlę, kurios viršuje buvu
si ant stiebo pritvirtinta sparnuoto žmogaus angelo
figūra - vėjarodė (3; 48 pav.). Apsivilkęs per juos
menį siaurėjančiu, blauzdas siekiančiu apsiaustu,
viena ranka angelas laiko trimitą, kita įremta į šoną,
koja atkišta į priekį. Sparnai stilizuoti. Galėjo būti,
jog sparnuoto trimitininko siluetas buvo nupieštas
ir skardoje iškirstas su daile susipažinusio meistro.
Koplyčios namelis papuoštas apačioje kabėjusiais
vėjuje judėjusiais pakabučiais (34 pav.). Tokia vėja
rodė šiame regione vienintelė, bet buvusi labai po
puliari pajūrio, Kretingos ir Skuodo, rajonuose.
Grinkiškio kaime memorialinį paminklą vainika
vo saulės tipo viršūnė. Saulės ratą sudarė dešimt
tiesių gale įkirstų spindulių ir tiek pat vingiuotų „gy
vatukų“. Viršuje ant ilgesnio stiebelio sukiojosi sta
čiakampės formos vėjarodė su iškirstais plokštu
moje skaičiais „1882“. Kompozicinė viršūnės san
dara tradicinė jau aptartam Šiaurės regionui, gal
kiek kitoks negu įprasta apačioje pritvirtintas pus
mėnulis. Ne delčios ar priešpilnio formos, bet da
lintas pusiau, retai Lietuvoje vaizduotas (35 pav.).
Panašus, bet priešingai apverstas buvęs Telšių raj.
Janapolės ap., Kretingos raj. Kartenos apylinkėse.
Toks pat - Šilalės raj. Padievyčio ap. Bučių kaimo
paminklo viršūnėje.

Kėdainių rajonas
Mažosios architektūros paminklų geležinių vir
šūnių šioje teritorijoje surinkta labai mažai. Sau
lės tipo viršūnė su vėjarodė, buvusi Surviliškio ap.
Paberžės kaimo paminklo viršuje (36 pav.), beveik
autentiška Grinkiškio kaime rastajai. Abi viršūnės
neabejotinai vieno meistro rankų darbo, nors vie
toves skiria apie 40 km. Gal šiaurės Lietuvos po
puliarių simbolių tapatumą sąlygojo panašios tra
dicijos?

Išvados. Šiaurės ir vidurio Lietuvos mažosios
architektūros paminklų viršūnėse vėjarodžių ne
daug. Pastebėta nauja tendencija puošti metalinė
mis viršūnėmis medinius kryžius, daugiau viršūnių
su vėjarodėmis būta ant kapinių mūrinių vartų, baž
nyčių kuorų.
Vėjarodė dažniausiai stačiakampės formos, ga
le iškirsta vienu ar keliais trikampiais, plokštumoje
išpjaunamos ažūrinės raidės, skaičiai, kryželiai, tri
kampiai. Ji komponuojama viršūnės viršutinėje da
lyje, retai - apačioje. Vidurio Lietuvoje rasta tik pa
vienių vėjarodžių su sparnuoto žmogaus angelo si
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luetu, nėra zoomorfinių paukščių, žuvų atvaizdų,
naudotų Pajūrio regione.
Viršūnių su vėjarodėmis konstrukcijoje gausiau
sia saulės tipo simbolių, pastebėta naujas - vaini
ko - tipas. Kryžių kryžmų puošyboje naudoti tik vi
durio Lietuvai būdingi „besiskleidžiančio pumpuro
- svogūnėlio“ formos galai. Viršūnių puošimo vėja
rodėmis tradicija galėjo būti pernešta iš pajūrio mig
ravusių gyventojų. Aptariamoje teritorijoje išlikę kai
mų Kuršiai, Kuršai, Kuršiškiai pavadinimai. Kryžių
puošybai naudoti reti senovės krikščionių simbo
liai ir jų kombinacijos patvirtina stiprią religijos įta
ką ir krikščionybės ikonografijos žinojimą.
NUORODOS:
1. Kulikauskienė R. Lietuva valstybės susidarymo išvakarėse //
Lietuvių materialinė kultūra IX—
XIII amžiuje. - T. I. - V., 1978.
2. Kuncienė O. Prekybiniai ryšiai I—
XIII a. // Lietuvos gyventojų
prekybiniai ryšiai I—
XIII a. - V, 1972.
3. Jaroševičius A. Lietuvių kryžiai. - V.f 1912.
4. Kontrimas Č. Lietuvos geležiniai kryžiai. - V., 1991.
5. The Book of Signs dower Publications im Rudolf Koch. - New
York, 1930. - Versta iš vok. k. Londone. - Naudotasi skyriumi
„Krikščioniškieji ženklai“.

Weather-vanes in the small architecture
of Northern and Middle Lithuania
Arūnas KYNAS
In Northern and Middle Lithuania there are very
few weather-vanes on the heads of the monuments
of small architecture. A new tendency of decorating
wooden crosses by metal heads was noticed. There
were more heads with weather-vanes on stone gates
of cemeteries and on the towers of churches. The
most frequent weather-vane is right-angled, and the
re is one or some triangles cut at its end. There are
also cut letters, numbers and crosses on its plane. It
is constructed on the top and, very rarely, at the bot
tom of the head. In Middle Lithuania only some weat
her-vanes in a silhouette of man-angel with wings are
found. There are no images of zoomorphic birds and
fishes there. Those were used for decoration only in
the region near the sea.
There are plenty of heads with the symbols of the
Sun. A new symbol, that of a wreath was found. In
the decoration of the ends on the tops of crosses buds
and bulbs were used that are characteristic of Middle
Lithuania. Rare symbols and their combinations of an
cient Christians testify to the great knowledge of the
iconography of Christianity and to the influence of the
religion. The tradition of decorating the heads by we
ather-vanes might have come from the seaside to
gether with the migration of Curonians - it so hap
pens that such names as Kuršiai, Kuršai, Kuršiškiai
are found in Middle Lithuania.

Mediniai kulto pastatai
su kolonomis fasaduose
Rimvydas LAUŽIKAS

Lietuvos medinių kulto pastatų eksterjero stilistika palyginti menkai tyrinėta etninės kultūros paveldo sri
tis. Bene ankstyviausias yra RGalaunės darbas (1; 37),
kuriame autorius medinę kulto architektūrą kildina iš
liaudiškosios civilinės statybos, o akademinių stilių ele
mentų atsiradimą sieja su vėlesniais laikais. Panaši nuo
monė dėstoma išeivių J.Gimbuto (2; 10), PKabailos (3; 104), J.Baltrušaičio (4; 41) studijose.
Kiek kitaip mano Lietuvoje gyvenantys architek
tūros istorikai. A.Jankevičienės nuomone (5;
249-256), pirminės medinių kulto pastatų formos
perimtos iš tuomet vyravusių akademinių stilių.
Ją papildo S.Zakrauskas (6; 69), teigiantis, kad
liaudiškosios tradicijos įtaka pasireiškė tik nuo
XVI—
XVII a. Taigi apibendrindami mums rūpimu
klausimu tyrinėtojų nuomones, galime pažymė
ti, jog etnografai ir jais sekantys išeiviai kolonas
fasaduose daugiau sieja su klėčių (ypač galinių)
bei gyvenamųjų namų prieangių statybos tradi
cija, o architektai - su klasicizmu, išplitusiu Lie
tuvoje XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmoje pusė
je. (1780-83 m. statytame Radzivilmontų dvare,
dabartinėje Baltarusijoje, išmūrytas pirmasis kla
sicistinis portikas (7; 16). Šio stiliaus suklestėji
mas susijęs su L.Gucevičiaus vardu ir Vilniaus
universitetu.
Lietuvoje buvo aptikta 109 XVII-XX a. sta
tyti mediniai kulto pastatai su vienaip ar kitaip
išreikštomis kolonomis fasaduose. Renkant
medžiagą naudotasi tiek tebestovinčių bažny
čių ir koplyčių fotonuotraukomis (8), tiek rašy
tinių šaltinių duomenimis apie išnykusius pa
status (9).
Kad būtų patogiau nagrinėti sukauptą me
džiagą, pastatai suskirstyti į šešias grupes, pa
gal kolonų išdėstymą (10):
1. Pastato planas lygiašonis, kolonos fasa
duose tiesiogiai remia portiką, jų aukštis lygus
pastato sienų aukščiui.
2. Pastato planas daugiakampis, jo prieky
je kolonėlėmis paremtas prieangis.
3. Pastato planas įvairus (dažniausiai lygia
šonis); priekyje kolonėlės remia ne portiką, o
galeriją, balkonėlį, nuožulnų stogelį ar pan.

4. Pastato planas įvairus; priekyje portalas, imituo
jantis kolonas ir trikampį portiką.
5. Pastato planas lygiašonis; priekyje prieangis iš
kolonėlių ir trikampio portiko.
6. Pastato planas lygiašonis; priekyje kolonos ir tri
kampis portikas, tačiau tarp jų dar vra vargonų choras.

Pirmojo tipo pastatas. Imbradas (Zarasų raj.). 1787 m.
Antrojo tipo pastatas. Uoginiai (Kupiškio raj). 1716m.
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Seniausias žinomas pastatas su kolonomis yra 1536 m.
statyta Širvintų bažnyčia (11), tačiau neaišku, ar vėlesniais
laikais ji nepatyrė perstatymų, ar jau XVI a. jos fasadą puošė
prieangis su kolonėlėmis. Kitas ankstyvas pastatas - Židikų
bažnyčia (12), bet jos praeitį taip pat gaubia nežinia. Tokių
šventovių daugiausia statyta 1790-1860 metais. Natūralu, kad
karų ir sukilimų metais kulto pastatų buvo statoma mažiau.
Vėlyviausi tokie statiniai yra 1956-1958 m., didesnioji jų daljs
- Vilniaus vyskupijoje (64 bažnyčios ir koplyčios arba 58,7
proc. bendro skaičiaus). Neabejotina, kad tai Vilniui, kaip kul
tūros centrui, padėjo daryti įtaką visam regionui.
Pirmojo tipo pastatų pagrindinis fasadas primena Vilniaus
Arkikatedrą. Kolonos arba tiesiog remia trikampį portiką, ar
ba ant jų dar uždėti vienas ar du rąstai. Šio tipo modifikacija
būtų Dubingių (sudegusi) ir Stelmužės bažnyčios, kai kolo
nos puslankiu apjuosia statinio priekį. Lietuvoje šitokių pa
statų užfiksuota 60 (55,04 proc.). Ankstyviausias - 1773 m.
perstatyta Stelmužės bažnyčia (13), kuri greičiausiai dar kartą
buvo rekonstruota XVIII a. pabaigoje. Apžiūrėjus pastatą vie
toje, paaiškėjo, kad fasadinė dalis su portiku ir kolonomis
prie pagrindinio pastato buvo prijungta vėliau. Istorinių šalti
nių duomenų apie XVIII a. pabaigos rekonstrukcijas aptikti
nepavyko. Panašiai yra ir gretimoje Imbrado bažnyčioje. Vėly
viausią 1921 m. statyta Vosiūnų bažnyčia (14). Penkios to tipo
bažnyčios statytos (arba perstatytos) iki 1770 m. (pirmosios
klasicizmo apraiškos Lietuvoje), septynios - iki 1783 m. (pir
mojo portiko išmūrijimas) ir vienuolika - iki 1792 m. (Vilniaus
katedros rekonstrukcija). Daugiausia tokių kulto pastatų sta
tyta 1790-1860 m. Šeši pastatyti po 1860 m. (klasicizmo pa
baiga). Didžiuma (39) minėtų pastatų yra iki 1850 m. Vilniaus
vyskupijai priklausiusioje teritorijoje (65 proc.); dar vienas pa
statas - teritorijoje, kuri šiai vyskupijai priklausė iki 1797 m.
Bažnyčios ypač paplitusios Alytaus - Birštono ir Molėtų - Ute
nos apylinkėse.
Atsižvelgdami į tai, kad per 55 proc. šio tipo pastatų atsira
do klasicizmo pakilimo Lietuvoje metais (dar dalis pastatų tuo
metu galėjo būti rekonstruota, tik apie tai nežinoma), galime
teigti, jog lemiamą reikšmę statytojams turėjo Vilniaus klasi
cizmo mokykla (ypač Arkikatedros perstatymas ir kiti L.Guce
vičiaus projektuoti statiniai). Tai patvirtina ir geografinis išsi
dėstymas. Žemaitijoje užfiksuota 20 (33,3 proc.) tokių pasta
tų, bet jie statyti arba iki 1792 m., arba po 1815 m.; tai irgi
liudija, kad šio tipo bažnyčių „gimtinė“ yra Vilnius. Liaudiškoji
tradicija jei ir turėjo, tai tik antraeilį vaidmenį ir tik ankstyvuoju
statybos laikotarpiu. Prototipu galėjo būti galinė klėtis. Išim
tys: 1860-1863 m. statytos Bukantės (15) ir Vaidatonių (16)
koplyčios, kurių kolonėlių apačia apkalta lentomis tarsi liau
diško gyvenamojo namo prieangis. Vėlyvuoju laikotarpiu ko
lonada imta derinti su istorizmo stiliumi (Ubiškės bažnyčioje
ant portiko pastatytas neogotiškas bokštelis), tuo pačiu toliau
kopijuojami klasicistiniai mūro pastatai (tai truko iki tol, kol Lie
tuvos Respublikoje susiformavo nauja architektų karta).
Antrojo tipo pastatai - klasicizmui nebūdingi aštuoniakam
piai (rotonda). Ankstyviausias toks pastatas - jau minėtoji Šir-
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Trečiojotipo pastatas. Beržoras (Plungės raj.). 1759 m.
Iš: Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. —T. 1. —1981.
Ketvirtojo tipo pastatas. Rozalimas (Pakruojo raj.). 1804 m.

vintų bažnyčia, vėlyviausias - 1882 m. statyta
Šventežerio bažnyčia (17). Tokių pastatų ap
tikta tik 7 (6, 42 proc.), todėl atsekti kokius
nors chronologinius statybų dėsningumus

Penktojo tipo pastatas. Deikiškiai (Biržų raj). 1736 m.
Šeštojo tipo pastatas. Unciškis (Biržų raj.). 1736 m.

sunku. Greičiausiai šiam tipui susidaryti da
rė įtaką abu aukščiau minėtieji veiksniai. Vie
nu atveju tai gali būti pereinamasis stilius
tarp baroko ir klasicizmo (prie barokinio ku
polinio pastato yra pristatytas klasicistinis
prieangis su kolonų portiku). Kitu - ir aštuonių kampų pastatas, ir kolonėlių prieangis
gali turėti liaudiškas šaknis. Akademinių sti
lių įtakoje susiformavęs pastato stogas yra
pusapvalio kupolo formos, su žibintu vidu
ryje, prieangis - proporcingesnės ir taisyk

lingesnės architektūros (Buivydžių bažn.); liaudiško pastato su
aštuonbriauniu stogu (ant jo kryžius) prieangis mažiau propor
cingas, panašesnis į gyvenamojo namo; kolonėlės gali būti profi
liuotos (Uoginių kapų koplyčia).
Trečiojo tipo pastatai įvairiausi ir turbūt liaudiškiausi. Čia ko
lonėlės remia ir nuožulnius stogelius, ir balkonėlius, ir galerijas.
Trikampio portiko nėra, todėl vargiai ar šį tipą galima sieti su
klasicizmu. Tokių kulto pastatų užfiksuota 13 (11, 9 proc.). Aštuoni - Vilniaus, penki - Žemaičių vyskupystėse. Daugumos jų
ištakos siekia liaudiškų galinių klėčių architektūrą, kai kolonėlės
remia balkoną (Beržoro kryžiaus kelio stočių koplyčia) arba gy
venamųjų namų prieangiai, kai kolonos remia nuožulnų stogą
(Alovės senoji bažnyčia). Išimtis - dvibokštės Laukžemės ir Ali
zavos bažnyčios - jų kolonų fasaduose atsiradimą galėjo lemti
barokas. Arnionių, Medininkų, Paluknio šventovėms lemiamos
įtakos turėjo 1920-39 m. Vilniaus krašte propaguota medinė len
kiškoji liaudies architektūra. Dar galima išskirti Rumšiškių kapi
nių koplyčią, kurios stogelį virš įėjimo rėmė dvi (gal keturios)
drožinėtos kolonėlės, lygiai kaip svirnuose. Liaudišką tipo kilmę
patvirtina ir statybos datos: ankstyviausia-Židikuose (1680 m.),
vėlyviausią - Paluknyje (1943 m.) (18). Ryškesnio pakilimo nėra
nė vienu periodu, statybos vyko tolygiai.
Ketvirtojo tipo užfiksuota vos penki pastatai (4, 58 proc.), iš jų
keturi Žemaitijoje. Ankstyviausia - 1746 m. statyta Beržoro (19),
vėlyviausią - 1898 m. Girkalnio (20) bažnyčia. Šis tipas greičiau
siai atsirado, kai pasidarė madingas klasiciz
mas. Nenorėdami atsilikti, bet ir neišgalėdami
pasistatyti naujos bažnyčios, parapijiečiai prie
senosios durų pristatydavo šį stilių imituojantį
portalą. Kadangi klasicizmo elementas bažny
čių architektūroje atsirado vėliau negu pasta
tytas pats pastatas, tai gana ankstyvos staty
bų datos beveik praranda reikšmę.
Penktojo tipo užfiksuota penkiolika pasta
tų (13, 76 proc.), iš jų septyni Žemaičių, pen
ki Vilniaus vyskupijose ir trys Užnemunėje.
Ankstyviausias Deikiškiuose 1736 m. statytas
"(21), vėlyviausias - 1958 m. Leckavoje (22).
Šiam tipui turbūt lygiai įtaką darė ir visuotiniai
architektūros stiliai, ir liaudiškoji statyba. Prie
seniau statytos bažnyčios ar koplyčios galė
jo būti pristatomas klasicistinis prieangis, ypač
tada, kai šis stilius buvo populiarus. Kitas ke
lias - tai tokio pat prieangio pristatymas kaip ir prie gyvenamojo
namo (ypač charakteringa galėjo būti pastatams iki 1790 m.). Iš
esmės šie pastatai panašūs į antrojo tipo bažnyčias ir koplyčias.
Šeštojo tipo kulto pastatų kolonos remia vargonų chorą, ant
kurio yra trikampis frontonas. Tokių statinių yra devyni (8, 25
proc.). Iš jų šeši Vilniaus vyskupijoje. Ankstyviausias - 1736 m.
statytas Unciškyje (23), vėlyviausias - 1862 m. Tirkšliuose (24).
Ne visiškai patikimos šių pastatų datos kiek trukdo aiškinti kolo
nų kilmę, tačiau galimi variantai greičiausiai yra du: a) labiausiai
tikėtina, kad šių koplyčių prototipas galėjo būti dviaukštės gali
nės klėtys, kurių pirmas aukštas paliktas kaip buvęs, o antrojo
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aukšto balkonėlyje (jį užkalus) įkurdintas vargonų cho
ras; b) liaudiška, labai nuo originalo nutolusi klasicisti
nių pastatų interpretacija; vargonų chorą iškelti į priekį
galėjo dėl vietos trūkumo koplyčioje ar kitų priežasčių.
Taigi mediniai kulto pastatai su kolonomis fasaduo
se Lietuvoje atsirado anksčiau nei paplito klasicizmas.
Minėtas stilius medinėse bažnyčiose atsirado ir išny
ko maždaug tuo pačiu metu kaip ir mūro architektū
roje (1780-1860 m).
„Gryno“ klasicizmo medinių kulto pastatų yra ma
žai. Dažniausiai tai arba minėto stiliaus liaudiška in
terpretacija, arba liaudies architektūros (ypač galinių
klėčių ir gyvenamųjų namų prieangių) konstrukcinių
principų perkėlimas į kulto pastatus.
Mūrinės klasicizmo architektūros įtaka anksčiau ir
stipriau pasireiškė Vilniaus vyskupijoje. Neabejotina
vyriausiosios bažnyčios - Arkikatedros ir kitų Vilniaus
universiteto architektų darbų poveikis.
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Wooden cult buildings
with columns in their faęades
Rimvydas LAUŽIKAS
Lithuanian catholic wooden cult architecture is
comparatively almost uninvestigated. The works of
Galaunė, Gimbutas and Jankevičienė are of great
value. Considering the nature of columns, opinions
of the investigators can be devided into two parts:
ethnographers and the scholars-followers abroad
(Galaunė, Gimbutas) search for the nature of co
lumns in the construction of folk garners (especially
in the final part of the granaries) and of porches of
dwelling houses, and, on the other hand, those who
live in Lithuania (Jankevičienė) link the origin of the
columns with the style of classicism.
The author was a success to find 109 buildings
with the variety of the distribution of columns. They
are devided into six groups. The first group is the
largest- 60 buildings (55,04 per cent); the second
- 7 (6,42 per cent); the third -1 3 (11,9 per cent); the
fourth - 5 (4,58 per cent); the fifth - 15 (13,76 per
cent); the sixth - 9 (8,25 per cent). Sixty four buil
dings (58,7 per cent) of the total are in Vilnius dioce
se. According to the survey of chronological and ge
ographical distribution and of the styles of buildings,
conclusions can be made that columns in the faęa
des of Lithuanian churches and chapels appeared
some time earlier than the style of classicism spread
over the brick architecture. The style both in woo
den and in brick architecture appeared and disap
peared approximately at the same time (1780-1860).
Pure buildings of the style of classicism are not fre
quent in Lithuania. The examples of them are the
works of professional architectors. Folk interpreta
tion of the style and transformation of the design of
folk architecture into cult buildings are the most fre
quent. The influence of brick architecture in Vilnius
diocese was stronger and earlier. The influence of
the general church, i.e. Cathedral and of the works
of classicism in Vilnius university of other architec
tors is of no doubt. Žemaitian architecture of this
period was more ethnographical. The buildings of
the first group are more of classicism and of the third
group are closer to folk tradition. There is no trian
gular portico in them. A little balcony, a gallery and
the sloping roof are leaned upon the columns. So
metimes the columns are profiled that is not charac
teristic of brick architecture. When the style of clas
sicism became very popular and parishioners were
not able to build a new church, they used to attach
to the church a portico (I group), a portal (IV group)
and a porch (II and V groups).

Saulė Čiurlionio kūryboje
Ona KUBILIŪNIENĖ

Čiurlionio kūrybos ugnis degė vos šešerius me Bendrosios idėjos, mitai ir simboliai suteikia prasmę
tus, bet jos atšvaitai neblėsta, laikui bėgant tampa vis žmogaus gyvenimui, o tikėjimas - perspektyvą ir tiks
ryškesni, ir mįslingą paveikslų turinį tebesiaiškina spe lą. Mitų šaknys siekiančios pirmykščius pasakotojus,
cialistai, dailininko kūrybos mylėtojai bei eiliniai gale jų sapnus, atspindėjusius svajones. Simboliai niekada
nebuvo kuriami sąmoningai (3; 94).
rijos lankytojai.
Čiurlionis visada turėjo egzis
Kai kurie tyrinėtojai Čiurlio
tencinių
problemų. Galbūt tai, kas
nio kūryboje įžiūri mistinių, te
fiziškai naikino Čiurlionį, kas lai
osofinių elementų (9), kiti ieš
kė jį nuolatinėje egzistencinėje
ko sąsajų su etnokultūra (1) ir
įtampoje, iškėlė iš jo pasąmonės
Biblija (10; 15). V.Ivanovas įžvel
gė joje intuityvų mitologinį sim
gelmių didžiulius archainių vaiz
bolizmą, nors konkrečių tyrinė
dinių, simbolių, pirmykštės min
ties formų turtus? Gal archetipai
jimų nebuvo atlikęs (2). M.Vo
robjovas yra rašęs apie Čiurlio
pateikdavo jam išraiškos priemo
nio vaizduojamų objektų dau
nes būties prieštaravimams pa
giareikšmiškumą (7). Šiuo
vaizduoti, stiprino jo jėgas ir pa
sitikėjimą, nors kūrėjas pats šito
straipsniu norima pažvelgti j
ir nesuvokė?
Čiurlionio kūrybą, į Saulės žen
klus, archetipų požiūriu.
Hipotezę, kad Čiurlionio kū
rybai archetipai buvo reikšmingi,
Anot K.G.Jungo, archeti
liudija ir faktas, kad jau pirmaja
pai - tai kolektyviniai pasaulio
me kūrybos periode (1904-1906)
pirmavaizdžiai, mitologiniai, re
jis piešė tiesioginį savo sapnų ir
liginiai motyvai, ateinantys iš 1 pav. M.K.Čiurlionio pieštas viršelis elementoriui
vizijų turinį („Sapnas“, „Regėji
pasąmonės ir spontaniškai pa „ABC“, 1907.
mas“, „Fantazija“).
sireiškiantys vaizdiniais žmo
2 pav. „Juoda saulė“, 1909.
gaus sapnuose, fantazijose, re
gėjimuose, netikėtomis mintimis. Jungas rašė:
„...kaip ir instinktai, kolektyviniai žmonijos min
ties modeliai yra įgimti ir paveldimi. Iškilus rei
kalui, jie ima funkcionuoti daugiau ar mažiau vi
suose mumyse“ (3; 77). Archetipai esą ir „ten
dencija kurti tokius modelius“ (3; 69). Anot jo,
iš pasąmonės atėjusių vaizdų turinys yra sim
boliškas ir daugiareikšmis, nepaklūstantis įpras
tinės logikos dėsniams. Archetipai užtinka žmo
gų, kai jis patiria psichinę įtampą, kai drasko
mas prieštaravimų, abejonių ir nuojautų, sun
kiai išsprendžiamų problemų. Pagal Jungą, „tik
rasis žmogaus gyvenimas susideda iš daugelio
nepermaldaujamų priešybių - dienos ir nakties,
gimimo ir mirties, laimės ir nelaimės, gėrio ir blo
gio. Mes nesame tikri, kad viena priešybė įveiks
kitą... Gyvenimas - tai mūšio laukas“ (3; 91).
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Be to, kai kurių jo paveikslų temos, kaip antai:
pasaulio sukūrimas, griovimas ir atkūrimas; valdo
vas, nugalintis blogį; gyvūnas, panašus į gyvatę, ir
kt., anot Jungo, laikytinos archetipinėmis. Čiurlio
nis savo paveikslų nekomentuodavęs.
Autorę Čiurlionio kūryboje domino ikikrikščio
niškąją kultūrą atspindintys archetipai, ypač Sau
lės ir su ja susiję vaizdiniai. Jie nėra „gryno“ pavi
dalo, o paveikti vėlesnės krikš
čioniškos kultūros, Čiurlionio
astronomijos bei filosofijos ži
nių, transformuoti fantazijos.
Saulė lietuvių ir kitų tautų
mitologijoje buvo šviesos ir ug
nies dievybė, gyvybės teikėja
ir palaikytoja (4; 44-45, 111).
Saulė ištirpdanti sniegą, ledą,
išauginanti gražius žmones, vi
sada padedanti žmonėms ne
laimėse (5; 123, 124, 128).
Saulės gyvenimas laikomas
amžinu. Saulės buvimas sim
bolizuoja gėrį, o nebuvimas blogį (6; 25).
4 pav. PrieverpsČiurlionis Saulę vaizduoja
tė. Centre raita
įvairiai. Dažnai jį beveik realis
antropomorfinė
tiška, pabrėžiami ypatingi jos
Saulė, apsupta
šviesos simbolių.
kasdienio regimojo judėjimo
Rytų Lietuva (6).
momentai - saulėtekis ir saulė
lydis. Juk auštant aušrelei, te
kant Saulelei senovėje buvo atliekami svarbiausi
ritualai, užkalbėjimai nuo ligų ir blogio, pradedami
žemės darbai, nekasdieniai žygiai (5; 124). Ypač
simboliškas saulėtekis Čiurlionio 1907 m. pareng
tame elementoriaus viršelio projekte (1 pav.).
Paveiksle „Rex“ (1909) - daugybė saulėtekių, kaip kas
dien kiekvienoje Žemės rutulio vietoje atsinaujinančio, pa
sikartojančio laimės ir gėrio troškimo simbolis. Saulėlydis
Čiurlioniui - pabaigos, liūdesio reiškėjas („Laidotuvių cik
las“ 1904-1906). Ypač paradoksali „Juodos saulės“ (1909)
(2 pav.) išraiška. Čiurlionis piešė ją, kai jaunai šeimai teko
patirti pirmą nesutarimą (7; 400). Tai lyg Saulės buvimo ir
nebuvimo priešybės įkūnijimas, gėrio ir blogio, laimės ir
nelaimės nuolatinio egzistencinio konflikto simbolis.
„Vyties preliude“ 1909 m. (3 pav.) Čiurlionis pavaiz
davo senojo Lietuvos herbo simbolinę prasmę turintį rai
telį - skaidrų, švytintį, skrendantį virš irealaus miesto. Mi
tologijoje balti žirgai laikyti šventais (5; 19). Jie priklausė
dangaus dievybėms (8; 10). Pasinaudojusi etnokultūri
niais PDundulienės tyrinėjimais (5; 6), galėčiau kelti dvi
hipotezes: raitelis - drąsus jaunuolis, šviesos ir gėrio gy
nėjas, vaduojantis Saulę nuo tamsą ir chaosą įkūnijan-
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3 pav. „Vyties preliudas“, 1909

5 pav. Akmuo su Saulės ir dangaus kūnų ženklais.
Kareiviškio k., Pakruojo r. (6).
6 pav. Kraitinės skrynios priekis su Saulės, žvaigždžių simboliais.
Jurėniškių k., Kupiškio r. (6).

savo keliu senovėje žmonėms kėlė didžiulę nuo
stabą. Saulės skritulys jiems reiškė ir amžinojo ju
dėjimo, ir pasipriešinimo blogiui idėją (8; 104). Šis
simbolis pasaulyje buvo labai plačiai paplitęs.
Lietuvoje Saulės (dažniausiai su vidiniais spin
duliais, tarytum stipinais) simboliai vaizduojami ant
akmenų, kraičio skrynių (6; 80) (5, 6 pav.). Su išori
niais spinduliais Saulė vaizduota liaudies architek
tūroje (6; 79). Kovos su blogiu galiai padidinti sim
bolis tame pačiame dirbinyje buvo daug kartų kar

7 pav. „Žalčio sonata“, Allegro (I d.), 1908.
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čio slibino, kuris siekia ją praryti (Žiemos ar užtemimo
S P i
■ f e
------ 7
7 1 7 7
metu) (5; 137); antroji, labiau įtikėtina hipotezė, nes
paveiksle nėra nei tamsos, nei slibino, - kad „Vyties
8 pav. Kraitinės skrynios priekis su Pasaulio stulpu, Saulės
preliude“ pavaizduota raita antropomorfinė Saulė (6;
simboliais, saugomais dvynių paukščių. Tirkšliai, Mažeikių r. (6).
82). O dabar pažvelkime j mano
tojamas (8; 115). Įdomu, kad
parinktą 4 pav. Tai prieverpstė, ku
tamsiu paros metu žiemą
rios viduryje įrėžtas mažas raite
būdavo nešiojamas Saulės
lis. Manyčiau, kad ir čia raitelis
reikštų antropomorfinę Saulę, pa
atvaizdas - blogiui išvaryti (4;
58). Čiurlionis tame pačiame
vaizduotą su ją supančiais švie
kūrinyje irgi daug kartų kar
sos simboliais. Įdomu, kad viršu
todavo
Saulės simbolį.
tinis, didžiausias šviesos simbo
lis reiškia vidudienį, mažesni, šo
Čiurlionio „Saulės sona
niniai, - aušrą ir sambrėškį, o apa
tos“ pirmosios dalies bei
„Aukos“ analizė leidžia pa
tinis, tamsiu žiedu apsuptas, tu
daryti išvadą, kad Saulės
rėtų reikšti šviesos nebuvimą,
naktį (prisiminkim „Juodą saulę“).
simbolio kartojimas turi ne tik
archetipinę, bet ir astronomi
Apie 1907 m. Čiurlionis Sau
nę prasmę. Čiurlionio pa
lę pradėjo vaizduoti kaip skritulį
veikslų Saulė yra ne tik ma
su aštuoniais išoriniais spindu
giškas sakralinis ženklas,
liais. Senovėje apskritimas, ratas,
saugantis nuo blogio ir pa
spindulys, vainikas simbolizavo
vojų. Kartodamas Saulę
ne tik Saulę, šviesą, Mėnulio pil
natį, bet buvo siejamas ir su miti
Čiurlionis žymi ir jos judėji
nio pasaulio, neturinčio nei pra
mą dangaus skliautu.
džios, nei pabaigos, supratimu,
Su Saulės simboliu liesu kosmologiniu pasaulio mode
tuvių bei kitų tautų mene
liu. Šios figūros apibrėždavo sak
dažnai siejamas žalčio ar gy
rališkumo plotą, už jo ribų telkda
vatės ornamentas. Žaltys vosi racionalios ir iracionalios blo
derlingumo, vaisingumo,
gybės (6; 78). Saulės ir kitų dan
gausumo, visokios laimės ir
gaus kūnų nuolatinis judėjimas 9 pav. Čiurlionio piešti žemaičių kryžiai, 1909.
gerovės simbolis (6; 81).
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M.Gimbutienė žaltį laiko dangaus dievybių palydovu, žmonės manę, kad dangus yra stogas, ^Komas ko
pilnu gyvybės, padedančiu kautis su blogiu (8; 103). lonos, medžio, Visatos stulpo, jungiančio Žemę ir dan
Žaltys yra gyvybės esmės įsikūnijimas (8; 14). Susitiki gų (8; 94). Baltų kraštuose manyta, kad Pasaulio stul
mas su žalčiu pranašaudavo vedybas ar gimimą (8; 36). pas remia dangų ties Šiaurine žvaigžde, apie jį sukasi
„Žalčio sonatoje“ galime įžvelgti egzistencinių pro Saulė bei kiti dangaus kūnai (6; 62), todėl pastarieji ir
blemų, susijusių su vedybomis, gyvenimo geismu. Pir vaizduojami Pasaulio medžio viršūnėje.
Gyvybės medis yra ne tik Visatos, bet ir žmogaus
moje dalyje (7 pav.) žaltys, kolonados
dinamiškumo,
Žemės Motinos vaisingumo simbolis. Jis
aukštyn pakylėtas, staigiu judesiu ap
glėbia kalvelę. (Anot M. Gimbutienės,
kolona - Pasaulio-Gyvybės medis, lai
kantis stogą - „dangų“). Kalva lietu
vių tikėjimuose yra ta vieta, kur prasi
veržia Žemės kuriančioji jėga. Taigi
paveiksle tarytum juntame dangiš
kojo ir žemiškojo, vyriškojo ir mote
riškojo prado sąveikos, nulemsiančios žmogiškąją laimę, laukimą
(8; 102). Kolonados ir medžių
ritmas suteikia gamtovaiz
džiui dinamiškumo, kalva lyg laukimas, Saulės simbo
lis tarsi laimina ketinimus.
Antroje dalyje žaltys
sklando danguje. Tai mūsų
nestebina, nes žinome jį
10 pav. Žemės didžiosios Motinos Lados piešinio
fragmentas (5).
esant dangaus dievybių
palydovą. Trys žvaigždės
11 pav. „Regėjimas“, 1904.
laimina žaltį Visatos šviesa.
Mažas žmogutis, stovintis ties tar
pekliu, žalčio apačioje, galbūt reiš
kia vilties ir nevilties, jungtuvių ir vie
natvės priešpriešą.
Trečioje dalyje žaltys panyra į
vandenį. Pagal senuosius tikėjimus,
vanduo yra viena iš kovos su blo
12 pav. Saulės regimojo
giu priemonė.
judėjimo keliai dangaus
Ketvirtoje dalyje žaltys užkopęs
skliautu vasaros ir žiemos
saulėgrįžų dienomis
ant trijų kalvų, trijų Saulių apšvies
(autorės schema).
tas. Tolumoje - karūna: žemiškoji
laimė pasiekta, tačiau iškyla dilema
jungia gyvybę gimdan
- kūrybos vainikas ar laimė.
čią Žemės galią su gy
Mitologijoje svarbi Saulės są
vybę skatinančia dan
saja su Pasaulio medžiu. Šios idė
gaus galia (8; 100), sim
jos įkūnytos daugelyje Čiurlionio
bolizavo ir žmogaus tri
paveikslų. Pasaulio medis simbo
jų būties dalių: gimimo,
lizavo Žemės ir dangaus kosminę
13 pav. „Saulės sonata“, Allegro (I d.).
gyvenimo, mirties bei
sąveiką. Kosmogoniniuose mituo
dangaus, Žemės ir po
se jis susijęs su Visatos atsiradi
mu iš vandens, dumblo ir miglų chaoso (4; 106, 165). žemio ryšį (4; 77, 90). Pasaulio, Gyvybės medžiai tau
Pasaulio medžio įvaizdis paplitęs ne tik baltų, indoeu todailėje saugomi žalčių, paukščių (8 pav.) (6; 76, 81.
ropiečių, ugrofinų tikėjimuose, bet ir Mažojoje Azijo 5; 165). Lietuvoje Pasaulio (Gyvybės) medis buvo įgi
je, Indijoje (8; 79). Senovėje, klajoklių kultūros laikais, jęs stogastulpio pavidalą, turėjo apsaugos nuo blogio,
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gyvybės žadinimo pras
mę. Čiurlionis domėjosi ir
stogastulpiais: piešė ir ta
pė juos („Žemaičių kapi
nės“, „Žemaičių kryžiai“,
1909) (9 pav.).
M.Gimbutienė mato
ryšį tarp Lietuvos gamto
vaizdžio, nusėto į pirami
des panašiais keturšlai
čiais stogastulpiais, ir To
limųjų Rytų peizažo, saky
dama, kad juos įkvėpė „fi
losofiškas tikėjimas Visa
tos pradžia“, teigiantis,
kad viskas atsirado iš vy
riškojo ir moteriškojo pra
do sąjungos“ (8; 101), iš
dangaus ir Žemės jung

pavidalo stulpo užsivyniojęs žal
tys, tarsi Motinos Žemės gyvy
bingumo simbolis (11 pav.). Šio
vaizdo idėja panaši į Žemės dei
vės Lados vaizdavimo idėją (10
pav.). Deivė paprastai būdavo
apsupta ne tik paukščių, bet ir
dangaus kūnų (5; 63).
Labai originaliai Gyvybės
medžio idėja įkūnyta „Saulės so
natoje“ (1907), kurios I dalyje pa
vaizduotas dangus, II ir III - Že
mė, IV - požemis.
Pirmojoje dalyje, „Allegro“,
daugybė Saulės simbolių žymi
jos kelius dangaus skliautu per
vasaros ir žiemos saulėgrįžas.
Tai akivaizdu, palyginus Saulės
regimojo judėjimo šiomis dieno
14 pav. „Saulės sonata“, Finale (tV d.)
mis astronominę schemą (12
pav.) su Saulės simbolių padėtimis Čiurlionio paveiksle
(13 pav.). Saulėgrįžos ženklina Saulės metinio judėji
mo periodinį kitimą. Senovės žmonėms šios dienos
simbolizavo šviesos ir tamsos kovą, kurioje jie daly
vaudavo tam tikrais ritualais.
Sakraliniai Saulės ženklai vartuose gina dangų
nuo blogio. Be to, jie žymi kasdienį Saulės judėjimą.
„Allegro“ gilumoje - rytiniai (gal gimimo) vartai, ku
riuose Saulė pateka, o pirmajame plane - vakariniai,
kur Saulė nusileidžia.

15 pav. „Miškas", fragmentas. 1907.

ties. Remdamiesi šiuo teiginiu, galime manyti, kad pana
šios mintys gali būti išreikštos ir Čiurlionio „Piramidžių
sonatoje“ (1908), juolab kad daugelio piramidžių vir
šūnėse spindi Saulės, o žaibai jungia jas su dangumi.
Abstrahuotą Gyvybės medį matome paveiksle
„Regėjimas“ (1904), kur tekančios Saulės fone ant „T“

16 pav. Dirbtinės formos
septynaukštė liepa - Pasaulio
medžio simbolis, Vokietija (8; 93).

17 pav. Gegužės medis.
Vokietija (8; 94).
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mykščio žmogaus supratimu, mirtis buvo blogis, su ku
riuo reikėjo kovoti, o viena iš kovos su blogiu priemo
nių - garsas. „Finale“ matome varpą - garso simbolį,
kuris turėtų nugalėti mirtį ir atgaivinti judėjimą. Taip švie
sos ir tamsos, judėjimo ir sąstingio, gyvybės ir mirties
priešybėmis „Saulės sonatoje“ Čiurlionis pabandė iš
reikšti žmogaus būties problemas.

18 pav. „Žvaigždžių sonata“, Allegro (I d.), 1908

19 pav. „Žvaigždžių sonata“, Andante (II d.).

20 pav. „Auka", 1909.
Kęstučio DEMERECKO reprodukcijos

Antroje dalyje, „Andante“, regime Žemės rutulj lyg
iš dangaus. Palaimingi Saulės spinduliai skverbiasi pro
debesis į Žemės paviršių ir jos gilumą. Žemėje uždeg
ta žvakė. Jos ugnis - šviesos simbolis, kai Saulė aplei
džia Žemę. Žvakės ugnis padeda nugalėti blogį (8; 103).
Trečioje dalyje, „Scherzo“, - Žemės paviršiuje pleve
nančiai gyvybei Saulės užtemimas pranašauja pavojų
(6; 44). „Finale“ (14 pav.) - požemio, pomirtinio pasau
lio buveinė, j kurią patenka net karaliai ir jų sostai. Pir
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Pirmasis Pasaulio medžio vaizdinys - „Miške“
(1907), kur pavaizduoti keisto pavidalo karūnuoti me
džiai (15 pav.). Šis pavidalas primena Vokietijoje for
muotus dirbtinės formos medžius (16 pav.) ir dirbti
nius su keliais pritaisytais vainikais Gegužės medžius
(17 pav.), simbolizavusius Pasaulio medį (8; 93, 94).
Žymiai sudėtingiau Pasaulio medžio idėja išreiš
kiama „Žvaigždžių sonatoje“ (1908). „Allegro“ (18 pav.)
centre Pasaulio medis atsiranda iš kosminio chaoso
ir remiasi į dangų, kuriame pateka Saulė. Viršuje jį
saugo paukštis (dinamiškasis dangaus ir Žemės tar
pininkas, jungiąs dievybę su žmonija). Tautodailėje
paukščiai vaizduojami sykiu su ratais, apskritimais,
t.y. su Saulės simboliais. Paprastai jie tupi po du (kar
tais - vienas) apskritimo, medžio, kolonos arba stul
po viršūnėje, simbolizuoja vaisingumą arba vėlių per
sikūnijimą (8; 40).
„Andante“ (19 pav.), tikriausiai, pavaizduotas Kos
minis kiaušinis - visumos, pradžios, pirmykščio kūri
mo akto - simbolis. Iš Kosminio kiaušinio išeinančiai

gyvatei priskiriama nepaprasto vaisingumo ir gyvybin
gumo galia (5; 71.4; 94). Horizontali žvaigždėta juos
ta, besitęsianti per abu paveikslus, galbūt, - Paukš
čių Takas, Vėlių kelias, kuriuo mirusiojo vėlė, persikū
nijusi į paukštį (angelą), keliauja į dausas (6; 61). Šį
didingą, nuolat pasikartojančios pradžios ir pabaigos
vaizdą apšviečia žvaigždė - Visatos šviesos simbolis
(6; 76). Geltonas trikampis - Saulės simbolis (6; 80),
reiškiąs amžinybę.
„Žvaigždžių sonatoje“ matyti judėjimo ir rimties,
pradžios ir pabaigos, vyksmo buveinės ir begalybės,
akimirkos ir amžinybės priešpriešos.
„Auka“ - paskutinis Čiurlionio paveikslas (20
pav.), kuriame tiek daug Saulės ženklų. Jie išdėstyti
danguje esančiame apskritime, vaizduojančiame, tik
riausiai, Saulės kasdienio regimojo judėjimo kelią.
Angelas atsisukęs prieš Saulės judėjimą, tarsi sau
lėtekio laukdamas (8; 103). Dangus grėsmingas, ta
čiau ties horizontu švinta. Angelo poza - tarsi rituali
nis gestas (8; 103). Čiurlionis šią galią sustiprina pieš
damas didįjį apskritimą ir daug kartų jame kartoda
mas Saulės ženklus.
Auka senovės lietuvių tikėjimuose - malda, pra
šymas, jžadas, atpirkimo siekimas. Per auką palaiky
tas ryšys su dievybėmis (4; 173), su dangumi.
Po angelo kojomis, apačioje, stūkso pamėkliško
miesto bokštai. Ten, Čiurlionio žodžiais, - „vyksta že
miški dalykai - sąmyšis, triukšmas, vapėjimas...“ Dan
gus nepriima šio tamsaus miesto juodais dūmais ky
lančios atpirkimo aukos. Jis priima baltais dūmais pa
virtusią angelo prašymo ar įžado auką. Atrodo, kad
angelas tuoj, „auštant... uždainuos Saulei himną. Him
ną Saulei!“ (M.K.Čiurlionis, III laiškas, 7).
Pateikiau savo, per archetipų prizmę atėjusį Čiur
lionio paveikslų regėjimą, padėjusį atrasti naujų pras
mių, geriau suvokti vaizdų turinį, pajusti nesenkančią
mūsų didžiojo dailininko kūrybos gelmę. Galbūt gai
vinančią simbolių versmę Čiurlionio kūryboje pajus ir
skaitytojas.
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The Sun in Čiurlionis’
creative work
Ona KUBILIŪNIENĖ
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’ art work may
be viewed in the aspect of Jung’s archetype theo
ry. Symbols of the Sun have been investigated as
archetypes and they have also been related to the
Life-tree by the authoress.
There are a lot of symbols of the Sun in Čiurlio
nis’ pictures. He was fond of painting sunsets and
sunrises and they were the symbols of the begin
ning and the end, the birth and the death on earth.
The opposition of the light and darkness, happi
ness and unhappiness as the eternal conflict bet
ween them throughout their existance is reflected
in his work „The Black Sun”. An anthropomorphic
Sun was painted by Čiurlionis. It is depicted in his
picture „Prelude of the Knight”. A yellow circle with
eight rays symbolizing the sun is frequent in his
paintings. The symbol might mean: 1) the moving
of the sun in the sky; 2) it might also mean the
magical power against the evil.
The Life-tree is a symbol of man’s birth, life and
death. It also symbolizes the link between cosmos
and the Earth. The Life-tree joins the sky, the earth
and the vault. Most often the Life-tree is guarded
by the snake and above them there are stars, the
moon and the sun. The idea of the Life-tree is origi
nally realized in Čiurlionis’ work the „Sonata of the
Sun”. The sky with magic signs and the Sun du
ring the summer and winter solstices are depicted
in the first picture „Allegro”; the second, „Andan
te“ and „Scherzo“ depict the Earth. The destruc
tion of the world is depicted in the part „Finale“.
The Tree of the world is depicted in the „Sonata of
the Stars“ and „Rex“. There are lots of symbols of
the Sun in his „Sonata of the Grass-snake” and
„The Offering“ the meanings of which are also ex
plained in the paper by the authoress. It is easier
to understand Čiurlionis’ creative work from the
point of view of the archetypes.
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= KEPURIŲ KELIONĖS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ

Čepčiukas

- Nr. 3. - R 40), turėjo ženklinti merginos peržengi
mo į moters statusą momentą: „... pažadino, į rėtį
įdėję bliūdą vandens, nunešė nusiprausti, o nusiplo
vus piršlienė atėmė nuo jaunosios vainiką ir šmakš
apmovė su perregima kepurėle“ (2; 137). Šį momen
tą pabrėžia ir L.A.Jucevičius: „... ištekėjusios mote
rys dengia plaukus šipkeliais, nuometais ar skarytė
mis, o mergaitės supina juos j dvi kasas ir į jas įsipi
na plonus kaspinus,
paprastai rausvus ar
margus“ (3; 223). „Iš
tekėjusios moterys

Čepčiukas, čypkelis, čepčius - galybę atmainų
turinti specifinė galvos danga, vienu atveju prime
nanti šalmą, kitu - gaubtelj, trečiu - turbaną etc. Vien
siūtų čepčiukų suskaičiuojama devynių kirpimo ti
pų, o ką jau kalbėti apie megztus arba nertus (1; 82).
Būta vata pamuštų ir lengvų ažūrinių čepčiukų. Ne
šioti ir du čepčiukai vienu metu, - kad iš po viršuti
nio matytųsi apatinis.
Čepčiuko pavidalo, kaip ir pirminio lotyniško žo
džio cap(p)a, atsiradimo laikas - viduramžiai, vieta Europa. Viduramžių ikonografijoje
ši galvos danga aptinkama ir tarp
valstiečių, ir tarp dvasininkų, ją ne
šiojo gydytojai bei jų pacientai, uba
gai ir statybininkai. Pastarieji, „ap
sišarvavę“ čepčiukais, dirbdami vi
duramžių statybose, neapsakomo
se gotikos aukštybėse, bent kiek
apsaugodavo galvas. Tačiau besi
kuriančiose Europos valstybėse,
kai nuolat puolama arba ginamasi,
Valstietis su čepčiuku ir skrybėle.
svarbiausias buvo karys. Tad kari
1270 // Boucher F. A History of
Costume in the West. - N.Y,
nės amunicijos vystymasis tapo pa /iduramžių statybininkų čepčiukai. XIII a. //Thiel E.
1987.-II. 327.
grindine sukirpimo ir siuvimo ama Seschichte dės Kostums. - Berlin, 1985. - II. 210.
to varomąja jėga. Nuolatinis karinio
kostiumo tobulėjimas lėmė, kad europietiškasis kostiumas, perimdamas naują kir
pimo būdą, plėtotųsi visiškai priešinga
kryptimi nei rytietiškasis; rytietiškas gi iš
laikė neindividualizuotą chalato tipo rūbų
formą.
X—XIII—
XV a. čepčiukas siūtas iš balto
lino ar gelumbės pagal galvos formą ir
nešiotas susegtas arba surištas po kak
lu, po šalmu, net po žiedinių šarvų gaub
tuvu. Jis apsaugojo galvą nuo šalto sun
kaus metalo.
Be praktinės naudos, čepčiukas turė
jo ir ženklinę paskirtį. Tai ypač akivaizdu
moteriškame kostiume, kur čepčiuko užRiteris. XIII a. vid. // Boucher F. A
sidėjimas, kaip ir galvos muturiavimas
History of Costume in the West. Nuotakos čepčiukas. 1480//Boenvon M.
(žiūr. Turbanas // Liaudies kultūra. - 1995.
N.Y, 1987.-II. 323.
Die Mode. T. I. -Mūnchen, 1976. -R 93.
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Renesansinis nuotakos čepčiukas // XVI a. Čekija.

Žygimantas Senasis su čepčiuku // Gloger
Z. Encyklopedia Staropolska. T. IV. Warszawa, 1985. - P 447

Baltarusijoje iki XX a. vidurio nešioti čepčiukai //
Be/iapycxae napoAHan aA3eHHe. - M ihck,
1981. - U/i. 102-104.

Kykas iš profilio// Lietuvininkai.
V, 1970.-II. 4.

dėvėdavo nuometą, vadinamą „abgliojme“, o senesniosios - šypkelius“ (3;
303).
Itin saviti ir, matyt, archaiškiausi
Tužė Vvoiaitienė-Petkikė su kyku h
E.GizeviiaUS pieštuose Rytu Prūsijos
Gizevijus E. Mano gyvenimas//
. ,
.
.. .. „
v. , .
Lietuvininkai.-V, 1970. - II. 2.
buities vaizduose pateiktieji cepciukai.
Vienas jų - Tužės Yvolaitienės-Petkikės
portretas su kyku. Iš čia, matyt, ir „Neue Preussische Provinzial-Blatter“ redakcijos apibrėžimų painiava (tikriausiai jai Gizevijus perdavė
savo rankraščius). Anot redakcijos pastabų, „kykas yra nelyginant
skrybėlė be dugno ir be brylių, tai juodo aksomo antmovas, neretai
siūtas auksu, priekyje su metaliniais blizgučiais, užpakalyje nuo de
šinės iki kairės ausies pritvirtinami virš lankelio vienas prie kito keturi
žalio šilko kaspinai“ (4; 176). Iš aprašymo seka, kad šis galvos ap
dangalas neatitinka portrete pavaizduoto Tužės kyko. O apie čepčių, arba nuometą (kažkodėl šios visai skirtingos galvos dangos for
mos - kepurėlės pavidalo čepčius ir nesusiūto muturo nuometas suvedamos j vieną), rašoma, kad tai „yra dailus apdangalas su per
regimu šydu, kabančiu iš abiejų
šonų“, t.y. kaip tik tai, ką matome
atvaizde (4; 176).
Įdomiausia, kad panašų į Tužės
kyką matome 1480 m. įsimylėju
sios poros portrete. Vokietijos pa
pročiu jaunavedė dar kurį laiką po
vestuvių dėvėjo savo nuotakos ap
darą, taip pat ir galvos apdangalą.
Renesanso epochoje čepčiuku
įvairovė kur kas didesnė nei vidu
ramžiais. Jei šį sąrašą būtų gali
ma pradėti aukščiau minėto čepčiuko pavidalu, tai užbaigti, matyt,
reikėtų kepurėlės pavidalo čepčiu
ku, rastu laidojimo kriptoje po Vil
niaus Arkikatedros grindimis
1984-1985 metais (5; 61). Radinio
Čepčiukas po berete vyrų nešiosenoje.
laikotarpis buvo nustatytas pagal
1509-1515 // Zubercova M. Tisicročie
„drabužių fasoną“ ir „kriptos plytų
mody. - Bratislava, 1988. - R 73.
dydį“ - tai XVI a. paskutinis ketvir-
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tis ar XVII a. pradžia. Čepčiukas, arba kepurėlė, aksominė, su juodo stiklo karoliukais siuvinėtais
grifais ir dvigalviais ereliais. Analogiška galvos for
ma XVI a. nereta, viena jų matyti Barboros Radvi
laitės portrete (tapė L.Kranachas): iš po beretės ir
nuometo blizga perlais siuvinėta ornamentuota ke
purėlė čepčiukas.
Be minėtųjų, Renesanse turbūt populiariausi
čepčiukai tinkleliai, kurie XVI a. pirmoje pusėje la
biau priminė turbanus. Juos mėgo ir vyrai, ir mo
terys. Abeji tinklinį čepčiuką nešiojo po berete (žiūr.
Aukštaitijoje nešiotas čepčiu
Beretė // Liaudies kultūra. - 1996. - Nr. 5. - R 53), Čepčiukai, nešioti Latvijoje XIX a. vid. kas. Medvilnė, siuvinėta vilna //
Lietuvos liaudies menas,
taip pat ir vieną (kaip Žygimanto Augusto portre (iš dešinės apačioje priklauso tipui,
aprašytam Jucevičiaus kaip
Drabužiai. - V, 1974. - II. 59.
te). Martynas Bielskis savo kronikoje teigia, kad „stačiatikių vyskupų mitra“) //
karalius Žygimantas tinklinį čepčiuką nešiojo nuo MCT0pHK0-3TH0rpa(t>MHeCjaunystės, po juo slėpdamas ilgus plaukus (6; KkiPi amac ripn6an™KH.
OAe»<fla. - Pura, 1986.
288). Langeliais pinti čepčiukai pavaizduoti jo por H/i.124 U.
tretuose, medaliuose bei piniguose.
Įdomiausia, kad lygiai tokio pat orna
mento ir dydžio čepčiukų galima aptikti kai
myninėje Baltarusijoje. Nuo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės laikų iki 30-50-ųjų
šio amžiaus metų Vakarų Polesėje nešiojo
„čapec“, arba „čepik“ (kai kurios pagyve
nusios kaimo moterys nešioja iki šiol). Tai
apvali iš lino arba medvilnės megzta kepu
rėlė. Čepčiuko tinklas pritvirtintas prie aus
to lankelio siuvinėtu viršumi, viršus suriša
mas ant sprando virvelėmis, kad čepčiukas Slovakiškas XVIII a. antrosios pusės
geriau laikytųsi (7; 528).
čepčiukas // Zubercova M. Tisicročie
mody. - Bratislava, 1988.
Ikonografinė medžiaga liudija,
Žymioji Liotaro „Šokolado nešėja“ kad be čepčiukų negalėjo išsivers
daugybės vėlesnių čepčiukų ištakų
ti XVIII a. - švietimo ir didelių so
pavyzdys. XVIII a. vid. // Laver J. A
concise history of costume. cialinių sukrėtimų laikotarpis, kai
London, 1972.-R 138.
vidurinysis luomas aktyviai eks
ploatavo madą, esminių pokyčių
impulsus siųsdamas ir j aristokra
tijos viršūnes, ir j valstiečių buitį.
Damos čepčiukus nešiojo ištisą
parą, išskyrus rūmų iškilmes ir ce
remonijas. Suprantama, per šimt
mečius čepčiukų pavidalas kito
nuo nedidelių rozečių viršugalvy
je iki didžiausių čepčių su vieliniu
karkasu.
O trečiojo luomo įtaka, XVIII a.
paveikusi valstiečių drabužius, iki
šiol ženkli visoms Europos tau
toms - beveik nuo to meto nepa
kitus) regime bendraeuropietišką
1780 m. čepčiukas // Laver J. A
moterišką liaudies kostiumą: sijo
1754 ir 1776 m. čepčiukai // Boucher F. A History of
concise History of Costume. ną su prijuoste ir marškinius su Costume in the West. - N. Y, 1987. - P 307.
London, 1972.-R 140.
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korsažu, nuo Italijos iki Švedijos nešiojamus skepetą ant
krūtinės ir čepčiuką ant galvos.
Tai L.A. Jucevičiaus aprašytojo tipo čepčiukai - kepurė
lės iš „auksu lietos medžiagos, apsagstytos brangiausiais
akmenimis, o kai kada ir dažytais stiklo karoliukais. Tų ke
purių pavidalas primena kunigaikščio karūną arba stačia
tikių vyskupo mitrą“ (3; 218). Šis čepčiuko tipas, iš esmės
susiformavęs XVIII a., perėjo j XIX šimtmetį ir ilgiausiai išsi
laikė valstietiškoje buityje.
Ogi mieste dėl biurgeriškos Bydermejerio kultūros (ji
įkūnijo įsitvirtinusių nuvorišų prabangos ir jaukumo sam
pratą) poveikio iš Paryžiaus ir Londono plūsteli muslino,
gazo, batisto, tiulio, nėrinių, puošti ir lygūs, su kaspinais ir
gėlėmis, siuvi
nėti ir raukti
čepčiukai. Pa
kinta ir seman
tinė reikšmė:
čepčiukas nu
stoja žymėti
pagrindinį mo
terystės sakra
mento priėmi
mo etapą, ir jį
noriai perima
Bydermejerio idealas - šeimos portrete // Geismeier
netekėjusios
W. Bieder-meier. - Leipzig, 1986. - II. 61.
merginos, ku
rios jau nesigė
di nešioti čepčiuką, žinoma, trokšdamos, kad jas pagirtų:
kaipgi jis joms tinkąs“ (8, 140).
Kaip matome, nuostata-visiškai priešinga XVIII a. K.Donelaičio priesakams:
„Kykas su nuometu bei ploštė moterų rėdai,
Bet vainikas su kasoms mergų dabinėjims.
Bobos, šiukštu jums margų vainikų norėti,
O jūs, mergos, vėl, minau, n’užsigeiskite kykų.“ (9,92)
Esminės ženklinęs čepčiuko funkcijos nunykimas de
vynioliktame amžiuje, matyt, lėmė, kad mieste jis veikiai
tapo išskirtine „namine“ galvos danga, o išeigai į miestą, į
pasaulį už namų slenksčio būtinai reikėjo nešioti moters
emancipacijos simboliu tapusią skrybėlę (žiūr. Skrybėlė //
Liaudies kultūra. - 1995. - Nr. 6. - R 7).
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Caps travellings...
Rūta GUZEVIČIŪTĖ

The coif
The coif as a hairdress with its protective
function against cold and blows appeared
in the 10thcentury and this coinsides with the
establishment of the main European states.
It is found in the iconography of the Middle
Ages as a hairdress of both the poor and
the priesthood. It is also worn by peasants
and doctors and by builders and soldiers in
the main.
The function of woman’s coif was to dis
tinguish a girl from a married woman. At the
end of the Middle Ages a certain shape of
the coif was the sign of the status of the bri
de. This shape passed over to the Renais
sance where there were a great variety of
shapes of the coif. The most popular was
reticulate coif which somewhat reminded of
the turban and was worn by men and wo
men. The fact that the coif of such shape
was worn by Žygimantas the Old and that
its analogy is founded in Pelesa, the present
Belarus, the territory of the former Grand Du
chy of Lithuania is of great importance. Such
hairdress are worn here by aged women
even nowdays.
Eighteenth century coifs are particularly
variable and their spread was greatly influ
enced by the achieved civil rights of the mid
dle-class nouveu-riches and its active intru
sion into the field of vogue. The dictatorship
of the middle-class was spreading up and
down by hierarchy steps, touching upon aristocrasy and peasantry and it formed the folk
costume.
In the following age the society of nou
veu-riches that was in power enjoined them
selves in their comfortable private life expres
sing themselves through Bieder-meier and
the coif became very popular. On the other
hand, it was the beginning of the vanishing
of the coif. At first it lost its function as a hair
dress of the married woman and later it be
came exceptionally a hairdress of a woman
in town and in country for some time longer
and, in the end, it merged with the common
European folk costume.
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KNYGOS

Etninės kultūros
baruose
Dr. Irenos Čepienės darbai pasižymi racionalumu,
faktai dėstomi griežtai. Visi etnologės minimi kultūros
reiškiniai kiek įmanoma tiksliai datuojami, nurodoma
realijų gyvavimo teritorija. Tuo galėjome įsitikinti jau mo
nografijoje „Lietuvių liaudies vestuvių veikėjai“ [1]. Šiam
bei vėlesniems darbams autorė siekė suteikti taikomąjį
pobūdį. Tokia yra ir „Lietuvių etninės kultūros istorija“
[2]. 1992 m. „Šviesos“ leidykla išleido pirmąjį leidimą.
Leidinys susilaukė palankių recenzijų [3], leidimas bu
vo beregint išpirktas. Galima pritarti oponentams, kad
su nelengva užduotimi autorė susidorojo sėkmingai. Ant
rąjį leidimą papuošė kiek solidesnis rūbas - dailininkė
Virginija Kalinauskienė atsisakė vadovėliams būdingų
ryškių spalvų, o lietuvių santūrumą įprasmino kukliu sto
gastulpiu, tuo vaizdžiai perteikdama šios knygos turinį.
Pagirtina, kad knygos teksto kalba kur kas sklandesnė
negu pirmosios laidos.
Kaip žinia, pastaraisiais metais etninė kultūra Lietu
voje nėra prioritetinė disciplina - mokyklose ji gali būti
dėstoma tik kaip pasirenkamas dalykas. Tai liudija ir ma
žas knygos tiražas - 2000 (pirmojo leidimo - 5000). Kny
gų neužtektų net vienai mokyklai, jeigu, sakykime, kiek
viename rajone šį dalyką dėstytų tik dviemklasėms. Nors
etninės kultūros pamokų nebuvo ir tarpukario Lietuvos
mokyklų programose, tačiau senosios tautinės tradicijos
gyvavo šalia: moksleiviui nereikėjo aiškinti, kas yra Jurginės ar Sekminės, adventas ar gavėnia. Pusę amžiaus
trukusi kultūros tradicijos deformacija net dvi kartas ati
tolino nuo natūralaus tautinės kultūros vystymosi. Trum
pa, septynerius metus trukusio tautinio atgimimo patir
tis įrodė, kad turime remtis trečiąja karta. Tautiškai nesubrendusį Lietuvos jaunimą užgriuvusios Europos in
tegracijos ir amerikonizacijos procesų bangos bemat pa
vers savo ištakų nežinančių, ateities neplanuojančių, ne
įsivaizduojančių, ką jų senoliai dūmojo, apie ką jų vai
kai mąstys, vergų karta. Labiau ekonomiškai išsivysčiu
siai Europai atrodysime beveidė masė. Deja, valdžios
olimpe gyvenama dabartimi, apipelėjęs pyragas vertina
mas labiau nei senolės daina, anglų kalbos pamoka daugiau negu dvi lietuvių... Etninės kultūros pamokos
ir padėtų pasisemti patirties, suvokti, kaip mūsų sene
liai tapo tokie, kokie yra, tautiška dvasia užgydytų jauni
mo sovietmečio randus.
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Lietuvių etninės kultūros istorijos paskirtis: etninės
kultūros vadovėlis moksleiviams bei mokytojų ir besido
minčių tradicine liaudies kultūra parankinė knyga. Dėl
šios priežasties autorė pateikė į vidurinių mokyklų va
dovėlius nededamų nuorodų, kartu aiškiai ir paprastai
išdėstė tekstą, skliausteliuose paaiškindama mokslei
viams nesuprantamą mokslinę terminiją. Nors vadovė
liuose iliustracijos paprastai nemetrikuojamos, kitame
leidime galėtų būti nurodomos įdomesnių eksponatų
saugojimo vietos. Antai, žinodami, kad apeiginė lazda
su briedės galva ar Vilniaus miesto kasos skrynia saugo
mi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, moksleiviai Vil
niuje net ir be pedagogo raginimo užsuks į muziejų pa
žvelgti į sudominusį daiktą ar planuotoje ekskursijoje
geriau pajaus ekspoziciją.
Knyga apima laikotarpį - nuo paleolito iki šio am
žiaus pradžios, todėl autorė turėjo naudotis kelių dis
ciplinų autorių darbais. Tai vienam žmogui nelengva,
tuo labiau kad anksčiau panašaus pobūdžio darbų ne
buvo. Artimiausias - P. Dundulienės „Lietuvių etnolo
gija“ aukštųjų mokyklų etnologijos specialybės studen
tams [4].
Nors skyriuje „Baltų ir senoji lietuvių etninė kultū
ra“ remiamasi etnologų, archeologų, mitologų, istorikų,
kalbininkų ir kitų mokslininkų darbais, visos etnogene
zės problemą liečiančios teorijos neapžvelgiamos. Tai et
ninės kultūros besimokančiam paaugliui būtų perdaug
platu. Vadovėlio autorė pateikia alternatyvių archeolo
gų ir kitų mokslininkų teorijų: sakykim, sugretinamos
garsių archeologių R. Rimantienės ir M. Gimbutienės
hipotezės (p. 14-15), moksleiviui nesiūlo tiesmukai pri
imti hipotetinių teiginių, skatina mąstyti. Glaustai ap
žvelgiami baltų mitologijos šaltiniai ir tyrinėjimai, meno
simbolika, materialiosios ir dvasinės mūsų protėvių gy
venimo erdvės fragmentai.
Skyriuje „Lietuvių etninė kultūra XIV-XVIII a.“ ap
tariamas lietuvių etninės kultūros sinkretizmas. Pagoniš
kųjų ir krikščioniškųjų tradicijų kaita traktuojama kaip
laipsniškas šių tradicijų elementų kontaminacijos pro
cesas, o ne chronologiškai spartus kokybinis šuolis. Kita
vertus, pagoniškojo paveldo reikšmė XIX a. - XX a. pr.
valstietiškajai kultūrai nepervertinama. Pasiskaitę sky
relį, moksleiviai suvoks, kad jau XVI a. šaltiniai liudija
smarkiai pakitusią lietuvių pagoniškąją tradiciją. Įžval
gesnis moksleivis, mokytojai, lietuvių etnine kultūra be
sidomintys žmonės net susimąstys, ar įmanoma atkurti
mūsų protėvių pagoniškuosius ritualus, ar verta kalbėti
apie pagoniškojo gyvenimo būdo atgaivinimą.
Po miestiečių buities ir papročių aprašymo pereina
ma prie bajorų kultūros elementų. Akcentuojama bajo
rų lietuviška kilmė, atskleidžiamas šio socialinio sluoks
nio atstovų tautinės savimonės kaitos procesas. Autorės
teigimu, baroko stilius atitiko Lietuvos didikų ir šlėktų
prabangos poreikį. Per baroko poveikį paprastų žmonių

sąmonei pereinama prie valstietiškosios kultūros anali
zės. Minimas ne tik baroko poveikis lietuvių liaudies
dailei, bet ir kaimiečių šventinių drabužių puošybai, net
vestuvių oracijoms. Detaliai aptariama ir paprotinė tei
sė, žmogaus ir bendruomenės gyvenimo ciklo papročiai,
tautosaka. Gerai, kad nepamirštami ir valstiečių ben
druomeniniai papročiai. Ankstesniuose apibendrinamo
jo pobūdžio darbuose jie nebuvo akcentuojami.
Skyrius „Lietuvių etninė kultūra XIX a - XX a. pra
džioje“ moksleiviams padės pagilinti istorijos ir lietuvių
literatūros pamokose įgytas žinias. Antrajame leidime
naujai nušviestas A. Mickevičiaus, J.I. Kraševskio, V. Si
rokomlės, J. Jaroševičiaus indėlis keliant susidomėji
mą lietuvių praeitimi ir tautos kultūra, aptarta Rusijos
geografų draugijos Šiaurės vakarų skyriaus kraštotyrinė
veikla, iškelti A. ir J. Juškų nuopelnai lietuvių folkloris
tikai ir etnografijai, apibūdinama P. Višinskio, Lietuvių
literatūros, Birutės, Lietuvių mokslo, Šiaulių kraštoty
ros draugijų veikla, 1900 metų paroda Paryžiuje.
Supažindindama su valstiečių materialinės kultūros
tradicijomis, autorė plačiai aptaria žemdirbystę (beje,
mažiau dėmesio skyrė gyvulininkystei), įtaigiai gvildena
tradicinio valstietiško namo genezę, nusako regioninius
skirtumus, o statybos papročiuose iškelia krikštasuolės
apeigines funkcijas, supažindina ir su kai kuriais valstie
čių baldais, audimu, verpimu, verpsčių dekoro simboli
ka, trumpai aptaria audinius, valstiečių drabužius. Moks
leiviams patraukliai ir suprantamai papasakojama apie
prosenelių mitybą, namų apyvokos maisto gamybai daik
tus, atskleidžiama duonos sakralinė prasmė. Materiali
nės kultūros realijos baigiamos senųjų transporto prie
monių aptarimu.
Materialinei kultūrai skirtasis skyrelis parašytas la
bai įtaigiai, o tai labai svarbu, nes, kaip patyriau dėsty
damas Vilniaus aukštesniojoje kultūros mokykloje (da
bar Vilniaus konservatorija), - tai sunkiausiai mokslei
viams suprantama etnografijos sritis. Materialinės kul
tūros realijomis sudominti kur kas sunkiau nei papro
čiais.
Poskyryje „Valstiečių šeimos tradicijos“, be ankstes
niame leidime aprašytų vestuvių, krikštynų ir laidotuvių
papročių, naujai aptartas vaikų tradicinis auklėjimas.
Vertinga tai, kad apie dorinio auklėjimo papročius kal
bama gana santūriai, neįkyriai - vengiama supriešinti
senelių ir skaitytojo vaikystę ir jaunystę.
Pastaruosius septynerius metus masinės informaci
jos priemonės daugiausia propagavo kalendorinius pa
pročius. Tai vaikui žinomiausias etninės kultūros ba
ras. Pagirtina tai, kad šventės neatsiejamos nuo jas ly
dinčių darbų, tačiau sutrumpinus žinomiausių švenčių
- Kūčių, Kalėdų, Velykų - aprašus kiek daugiau dėme
sio reikėtų skirti Jurginėms, Šeštinėms, Sekminėms, De
vintinėms ir kitoms mažiau žinomoms, nes į jų vietą
kėsinasi šv. Valentino, Gegužės pirmoji ir kitos pseudo-

tautinės šventės. Vertėtų priminti ir Tautos šventės, Ne
priklausomybės ir Nepriklausomybės atkūrimo šven
čių tradicijas.
Mokytojams ir mokiniams pravers trumpa, pateikta
kaip priedas, Lietuvos mokyklos tradicijų istorija. Jie
sužinos, kada pradėtos rengti Kalėdų eglutės, šimta
dieniai, Motinos dienos minėjimai; iškeliami mokytojų
ir moksleivių nuopelnai kraštotyrai. Susipažinę su tau
tinės mokyklos tradicijomis, skaitytojai galės garantuoti
jų tęstinumą.
Leidinį pagyvina rašytinių šaltinių ištraukos. Antra
jame leidime apstu naujų ištraukų iš J. Balio, J. Šliavo,
A. R. Niemio, E. Dulaitienės (Glemžaitės), A. Juškos,
P. Višinskio, B. Buračo, V.Sirokomlės, T. Narbuto ir kitų
aprašų. Mano manymu, autorė rašytinių ištraukų chres
tomatiją galėtų išleisti atskira knygele (kaip vadovėlio
priedą ar antrą dalį). Sutaupius vietą būtų galima apim
ti platesnį kultūros reiškinių ratą, ypač vertėtų praplėsti
trečiąjį skyrių (per pastaruosius dvejus metus išleista ne
mažai etnologinių tyrinėjimų, šaltinių publikacijų, kraš
totyrinių leidinių). Padidinus tiražą, sumažėtų knygos
kaina. Tad ir norėtųsi palinkėti, kad kitas leidimas kai
nuotų bent dvigubai pigiau ( net ir su priedu) ir būtų
prieinamas kiekvienam norinčiam. Kitą leidimą galėtų
praturtinti ir mažas tradicinių lietuvių švenčių kalendo
riukas su trumpais paaiškinimais, manau, mokiniai juo
mielai naudotųsi (5).
Manau, kad etninės kultūros istorijos vadovėlis at
liks savo funkcijas ir šios knygos skaitytojų kurstomas
tautos židinys vėl įsiliepsnos.
Žilvytis Šaknys
1. Čepienė I. Lietuvių liaudies vestuvių veikėjai. - Vilnius, 1977.
2. Čepienė I. Lietuvių etninės kultūros istorija. - Kaunas, 1992; Če
pienė I. Lietuvių etninės kultūros istorija. - Kaunas, 1995.
3. Sereda A. Lietuvių etninė kultūra... Kas tai? // Naujasis židinys. 1993. - Nr. 11. - P. 86-87; Stravinskas A. Pradžiamoksliu nepava
dinsi // Liaudies kultūra. - 1993. - Nr. 5. - P.49-50.
4. Dundulienė P. Lietuvių etnologija. - Vilnius, 1991.
5. Panašų į pateiktą S. Gutauto knygelėje (Gutautas S. Lietuvių ka
lendorinės šventės. - Vilnius, 1991. - P. 16-19), tačiau kaip priedą,
neįrištą.

In the fields of ethnic culture
Žilvytis ŠAKNYS
The book „The history of Lithuanian ethnic cul
ture“ written by the ethnologist Irena Čepienė is dis
cussed in the article. The book is meant for pupils as
a textbook in ethnic culture, for teachers as a hand
book and also for those who are interested in tradi
tional folk culture. The author of the article states
that it was uneasy task to write the book. But it iswell
written and will prove useful.

61

Lietuvių etnologijos
1994-1996 metų knygų
bibliografija
Vacys MILIUS
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išleista nemaža knygų ir bro
šiūrų apie lietuvių etninę kultūrą. Jos apima etnologijos istoriją, bib
liografiją, medžiaginę kultūrą, tautodailę, šeimą, žmonių tarpusavio
santykius, kalendorinių ir šeimos švenčių papročius, muzikos instru
mentus. Vienuose darbuose nagrinėjama kuri nors viso etnoso sri
tis, kituose pateikiama atskiro regiono ar apylinkės apybraiža. Jų
autoriai taip pat įvairūs - profesionalai tyrinėtojai, muziejininkai, kraš
totyrininkai.
Šioje bibliografijoje taip pat sudėti lokalinės istorijos tyrinėjimai,
pasižymintys gausia etnologine medžiaga, leidiniai, kuriuose rašo
ma apie etninės kultūros materialųjį paveldą. Nedėta straipsnių rin
kinių, nes straipsniai priklauso atskirai mokslinės veiklos grupei. Dėl
vietos stokos nepateikta aprašomų pozicijų recenzijų.
Aliulis, Vaclovas. Palūšės bažnyčia ir parapija. - V: Voruta, 1996. 101 p.: iliustr.
Amatai ir verslai Dzūkijos nacionaliniame parke / Sudarytojas A.Lazdinis. Teksto autorius H.Gudavičius. Fotografai A. ir M.Černiauskai. - Alytus: Dzūkijos nacionalinis parkas, 1994. - 26 p.: iliustr.
Apanavičius, Romualdas. The origin of the musical instruments of
the anciet Balts: The theses of the habilitationwork. - V; 1994. 66 p.: ill.
Apanavičius, Romualdas; Alenskas, Vytautas; Palubinskienė, Vi
da; Virbašius, Egidijus; Visockaitė, Nida. Senovės kanklės ir
kankliavimas. - 2-as pataisyt, ir papild. leid. - V: Muzika, 1994. 160 p.: iliustr., žml., gaidos. - santr. angį., suom., rus.
Bugailiškis, Peliksas. Gyvenimo vieškeliais: Medžiaga istorijai: /Ats.
red. ir įvadą „Peliksas Bugailiškis ir jo „Gyvenimo vieškeliais“ (p.
4-23) parašė V.B.Pšibilskis. - Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muzie
jus, 1994. - 537 p., 26 iliustr. lap.
Dumciūtė-Breichmanienė, Genovaitė. Mylėjom Lietuvą iš tolo. V: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996. - 215 p.: iliustr. Kanados lietuvių tautinių šokių ansambliai po Antrojo pasauli
nio karo.
Detlefzenas, Richardas. Rytų Prūsijos kaimo mediniai namai ir me
dinės bažnyčios. - V: Mintis, 1995. - 146 p.; iliustr.
Dundulienė, Pranė. Žalčiai lietuvių pasaulėjautoje ir dailėje. -V : Min
tis, 1996. - 192 p.: iliustr. - Santr. angį., rus.
Gimbutienė, Marija. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. V: Mintis, 1994. - 144 p.: iliustr.
Girininkienė V.; Paulauskas A. Vilniaus Bernardinų kapinės. - V:
Mintis, 1994. - 78 p.: iliustr.
Guobis, Raimondas. Inkūnai. - Anykščiai: A.Baranausko ir A. Vie
nuolio memorialinis muziejus, 1996. - 78 p., 18 iliustr. lap.
Ilgūnas, Gediminas. Prie Sasnos ir Šešupės. - V, 1995. - 335 p.;
iliustr.
Končius, Ignas. Žemaičio šnekos. - 2-as leid. - V: Vaga, 1996. 479 p. - Dzigaitė, Lina. Ignas Končius ir jo „Žemaičio šnekos“,
p. 5-28; Gimbutas, Jurgis. Igno Končiaus biografijos santrauka,
p. 474-476.
Kudirka, Juozas. Der Heilige Abend und die Weihnachten in Litauen: Thesen der Habilitationsarbeit. - V, 1995. - 23 S.
Kudirka, Juozas. Lietuviškos Kūčios: Istorinė lyginamoji apžvalga.
- V: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. - 62 p.
Kudirka, Juozas. Motinos diena. - 2-as papild. ir pataisyt, leid. Ukmergė: Verslininkas, 1994. - 44 p.
Kudirka, Juozas. Papročiai ir kaimo kultūra. - K.: Lietuvos respubli
kos žemės ūkio rūmai, 1996. - 58 p. (Žemės ūkio rūmų knygy
nėlis Nr. 1).
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Lietuvių liaudies dailės paroda. Katalogas: Skulptūra, tapyba, grafi
ka / sudarė Alė Počiulpaitė. - V: Lietuvos liaudies kultūros cen
tras, 1994. - 99 p.: iliustr.
Lietuvių tautiniai drabužiai / Sudarytoja Saulė Šemeškevičienė, dai
lininkė Ona Danutė Buivydaitė, teksto autorė Aldona Stravins
kienė. - V: Alka, 1994. - 48 p.: iliustr.
Lietuvių tautiniai rūbai = Lithuanian national costume / Vyrų drabu
žius rekonstravo Vida Kulikauskienė, moterų - Marija Miliuvie
nė, teksto autorė Vida Kulikauskienė, piešė Rūta Lėlytė. - V:
Scena, 1994. - 62 p.: iliustr. - Santr. angį.
Lithuanian Roots: An Overview of Lithuanian Traditional Culture /
Ed. Rytis Ambrazevičius. - V: Lietuvos liaudies kultūros cen
tras, 1995. - 24 p.: ill. map., notes.
Marcinkas, Feliksas. Lietuva: Juodkrantė, Raganų kalnas. -V : Tau
todailė, 1994. - 72 p.: iliustr.
Milius, Vacys. „Gimtojo krašto“ (1934-1943) bibliografija: „Gimtojo
krašto“ Nr. 32 priedas. - V : Lietuvos kraštotyros draugija, 1996.
- 3 2 p.
Vacys Milius: Bibliografinė rodyklė 1950-1996 [Birutė Kulnytė. Pro
fesoriui Vaciui Miliui 70, p. 3-6]; Sudarė Rita Strazdūnaitė. - V:
Lietuvos istorijos institutas, 1996. -66 p.: portr.
Morkūnienė, Janina. Valstiečių rogės, pakinktai ir jų gamyba. - V:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. - 175 p., 16 iliustr. lap.,
žml. - Santr. vok., rus.
Nemanis J. Zarasų rajono kultūros paveldas. - Zarasai, 1994. 86 p.: iliustr.
Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura. Bitininkystė Lietuvoje (XVI a. - XX a.
pirmoji pusė). - V : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. -173
p.: iliustr., žml. - Santr. vok., rus.
Rimkus, Vytenis. Lietuvių liaudies skulptūra: Ryšiai ir sąveikos. -V :
Šiaulių pedagoginis institutas, 1996. -1 2 0 p.: iliustr. - Santr. rus.
Rimkus, Vytenis. Mūsų tautodailininkai: Leidinys apie Šiaulių krašto
tautodailininkus. - Šiauliai: Saulės Delta, 1995. - 88 p.; iliustr. Santr. angį., rus.
Savaniokaitė, Vida. Tekstilė kaimo kultūroje: Lietuvių geometriniai
raštai XIX-XX a.: Daktaro disertacijos tezės. - V, 1996. - 16 p.
Senoji lietuvių skulptūra = The old Lithuanian sculpture = Die alte
litauische Holzskulptur / Tekstas: Marcelijus Martinaitis. Foto:
Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys. - V: R.Paknio leidykla,
1994. - 143 p.: iliustr.
Stanikūnas, Vytautas. Lietuvos liaudies buities muziejus. - Rumšiš
kės, 1996. - 16 p.: iliustr.
Šaknys, Žilvytis Bernardas. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje
XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje. - V: Pradai, 1996. 212 p.: iliustr., žml. (Lietuvos etnologija, 1). - Santr. angį.
Šaknys, Žilvytis Bernardas. Jaunimo gyvenimas Lietuvoje XIX a. pa
baigoje ir XX a. pirmojoje pusėje: Brandos apeigos. Daktaro di
sertacijos tezės. - V, 1996. - 16 p.
Šliavas, Juozas. Žiemgalių pėdsakais. - V: „Žiemgalos“ draugija,
1996. - 200 p. - Etnografija, R 105-159.
lytuvos kraitelė: Tytuvėnų krašto tautodailininkų ir literatų kūryba /
Sudarė Ignas ir Justina Viržintai. - V : Asveja, 1996.-96 p.: iliustr.
Ulčinskas, Vladas. Raitininkų kaimas (1850-1950) / Mokslinis re
daktorius ir straipsnio „Apie autorių“ (p. 154-155) autorius Jo
nas Mardosa. - V: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. - 158
p.: iliustr. (Lietuvių etnografijos šaltiniai, 3).
Vaicekauskienė, Aldona. Punsko ir Seinų krašto vestuviniai papro
čiai. - Punskas: „Aušros“ leidykla, 1995. - 177 p.: iliustr.
Vaivada, Antanas. Features of the Lithuanian folk pedagogics and
their reflections in Žemaitė’s social activities and literary works:
Summary of the theses for the doctor’s degree. - V, 1994. 11 p.
Vyšniauskaitė, Angelė. Lietuviai IX a. - XIX a. vidurio istoriniuose
šaltiniuose. - V: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. - 195
p., 12 iliustr. lap. - Santr. angį., vok., rus.
Vyšniauskaitė, Angelė; Kalnius, Petras; Paukštytė, Rasa. Lietuvių
šeima ir papročiai. - V: Mintis, 1995. - 557 p. - Santr. angį.
The bibliography of Lithuanian books in ethnology of the year
1994-1996 compiled by professor Vacys Milius is presented.

KITOS KULTŪROS

Kaip namai apsigina nuo velnio
Herve FILLIPETTI

Maginiai ženklai, saugantys
nuo piktųjų jėgų, - žmogaus
sutrikimo gamtos šėlsmo aki
statoje liudininkai - dar ir šian
dien tebepuošia daugelį Pran
cūzijos kaimo namų.
Ant gyvenamojo namo,
tvarto, kluono slenksčio velnią
ir jo bendrininkus žmonės
stabdė tam tikrais augalais, gy
vulių išnaromis, paprasčiau
siais namų apyvokos reikmeni
mis (šluota, klumpe, arklio pa
saga ir kt.), taip pat ypatingais
ženklais ant sienų.
Tradiciniai kaimo namai
žavi mus savo proporcijomis,
Gyvulių išnaros visada buvo laikomos
daiktų šiluma, įvairiuose
geriausia sauga (Langadokas).
Prancūzijos regionuose skir
tinga puošyba. Tačiau pamirš
tama, kad tie patys pastatai,
jančio vaisingumo žiūrėta mie
kuriuose gyveno šeima, buvo
Namo saugojimas nuo gyventojams galinčių pakenkti lai: Pikardijos bei Normandijos
laikomi gyvuliai bei sukrauna
piktųjųjėgų kitados buvo nuolatinis kaimo žmonių
mas derlius, saugojo ne tik kū
rūpestis (Langadokas). (regionai Prancūzijos šiaurėje vert. past.) ūkininkai tebesodiną, bet ir sielą. Pastatas turė
na šį medį priešais namą. Įpras
jo būti atsparus laikui, klima
tui, o kartu ir apginti nuo blogio pasikėsinimų. Turi ta manyti, kad gudobelė gina nuo gyvačių ir žaibo. Nuo
me galvoje mirtį, negandas, marą, ligas ar papras žaibo saugo ir artišokas, arba Jupiterio barzda, auganti
čiausią perkūniją sukeliančias okultines jėgas. Vel ant namo stogo ar kiemo vartų stulpo: Elzase (rytinis,
nią bei raganą sulaikantys ritualiniai daiktai, ženklai, su Vokietija besiribojantis Prancūzijos regionas - vert.
maginė puošyba pasižymėjo ypatinga ištaiga. Visų past.) jis gana dažnas. Kiekvienas medis, kiekvienas
pirma jie įsitvirtino kaip religiniai simboliai, o pas augalas turėjo ir savo maginę funkciją.
kui jau įgijo ir praktinę maginę paskirtį. Vieni fasa
duose iškilę saugos elementai patraukia dėmesį sa
Gyvulių išnaros ir namų apyvokos daiktai
vo keistumu, o kiti atrodo banalūs ir lieka nepaste
Neįprasti daiktai ant durų ar fasado netikėčiau
bėti. Tarp jų ir aplink namą auganti augmenija, ku
rią šiandien jau laikome vien puošmena. Tačiau ki siu būdu atspindi senųjų tikėjimų bei šiuolaikinių
tados ji simbolizavo įvairias, tiek palankias, tiek ir prietarų sąsajas. Ant klojimo, tvarto ar sandėlio du
priešiškas jėgas, su kuriomis reikėjo sutarti arba ko rų vis dar galime aptikti gyvulių išnaras, itin reikš
voti. Štai riešutmedžio, romėnų arbor inflex, bijota mingomis laikytas antikoje bei viduramžiais. Kaip
dėl jo pragaištingo šešėlio, o į kriaušę dėl jos vilio- efektyvi pastatų, gyvulių, derliaus saugos priemonė
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dažnai naudojamos sumedžio
tų šerno ar elnio kanopos bei
galūnės. Dar ne taip seniai
Prancūzijoje teko matyti ant
klojimo durų prikaltas tikras
pelėdas. Pelėdos simbolizavo
blogio jėgas, tačiau prikaltos
sukryžiuojant kaip tik jas at
remdavo. Nevertėtų pamiršti
ir po laukus bei vynuogynus iš
mėtytų varnų ir strazdų. Jie
veikiausiai atliko dviprasmišką
kaliausių vaidmenį. Į sienas
būdavo įmūrijama fasilijos,
ypač amonitai (iškastiniai gal
vakojai moliuskai, gyvenę van
denyne nuo devono iki kreidos
periodo - TTŽ). Šiandien tai Ant namų dažnai aptinkama svastika tik puošmena, tačiau tekstai visuotinis saulės simbolis (Vivarė).
pasakoja mums apie jau anti
koje žinotą jų ginamąją galią.
Tokie pastatų maginiai saugai - tai ne tik gamtiški augalijos
ar gyvūnijos atstovai. Jais galėjo būti ir žmogaus pagaminti daik
tai. Štai šluota: pakakdavo ją parversti ant namo slenksčio - ir
blogis sustabdytas. Tačiau kartu ji - raganos įrankis. Stebina ir
klumpės kaip ženklo
panaudojimas. Klumpę
prikaldavo prie dengto
prieangio arba gyvena
mųjų patalpų durų. Ži
noma ir daugiau senų
jų papročių liekanų. Vi
sų pirma, tai arklio pa
saga, kurios maginėmis
savybėmis naudotasi
nuo amžių. Tebesaugo
namus ir daugelis kitų
kuklių bei atvirai de
monstruojamų elemen
tų. Ir visai paprasti, sun
kiai net išskiriami žen
klai bei fasadus puo
šiančios kompozicijos
buvo skirti ne praei
viams pasigėrėti, bet
okultinėms jėgoms at
remti - tarsi gairės, žy
minčios saugomos teri
torijos ribas. Tas pačias
savybes, kaip maginiai
Nuo blogio dažnai saugo ir krikščioniški, ir
Ženklai bei figūros, turi
pagoniški simboliai drauge (Lotaringija).
paskubomis ant durų
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Elzase gausu įvairiausios maginės puošybos, kaip antai
grėsmingos kaukės piktosioms jėgoms atstumti.

nubrėžtas kryžius. Kryžiai aptinkami
Bretanėje (Prancūzijos regionas šiaurės
vakaruose - vert. past.), Langedoke (se
nosios Prancūzijos provincija pietuose,
prie Viduržemio jūros - vert. past.), Nor
mandijoje ir Baskų krašte (Pirėnų kalnų
regionas prie Ispanijos sienos - vert.
past.). Kryžius - tai ne tik vietinis ar kon
tinentinis, bet tiesiog visuotinis ženklas,
naudojamas nuo seniausių laikų iki da
bar. Be kryžiaus, ir saulės ratai, gegnės,
koncentriniai žiedai, vingiuotos bei lau
žytos linijos, spiralės, rombai išties pri
klausė visuotinei abėcėlei: jie piešti, ta
pyti, raižyti medyje ir kalti akmenyje, žy
mėti ant stalių ir kalvių dirbinių, šiferyje
ir čerpėse ant stogų. Vieni iš tokių žen
klų iškart atkreipia dėmesį, kiti dėl savo
kuklios išvaizdos ar atitinkamos pastato
vietos plika akimi lieka nepastebėti. Ir
visi jie interpretuotini dvejopai: tai ir es
tetinis vaizdas, ir maginių galių susitel
kimo vieta. Pasaulietinių ir religinių sim
bolių bei ženklų (Šv. Mergelės, kitų šven
tųjų statulos ir pan.) sambūvis tame pa
čiame fasade akivaizdžiai liudija visapu
siškos saugos troškimą.

„Raganos mazgo“ pavidalo orlaidė gina nuo kerėtojų
(Vogėzųkalnai).

Ant durų į gyvenamąsias patalpas - strategiškai
geriausioje vietoje - sutelkta daugiausia prieš nužiūrėji
mą nukreiptos maginės atributikos (Overnė).

Piešti, raižyti ir iškalti ženklai
Savaime suprantama, kad dekoratyvioji
sauga išdėstoma svarbiausiose pastato vie
tose, juolab prie visų angų - durų, langų,
orlaidžių, kaminų, raktų skylučių ir pan.
Tačiau kartais ji integruota į pačią pastato
struktūrą. Greičiausiai nusitrina bei pra
nyksta medžio anglimi, kreida, dažais at
likti piešiniai - lietaus ir laiko aukos. Už
tat jie ir saugo tik pačius kukliausius na
mus. Mažų kryželių, kabliukų, ratukų apstu

durų bei langų kampuose, konstrukcijos numatytose kiau
rymėse, kertėse.
Kita vertus, išraižyti medyje ar iškalti akmenyje ženklai blo
gam orui kur kas atsparesni. Ant gyvenamojo namo sijų, ker
tinių balkių, kraigo gegnių matyti širdys, kryžiai, svastikos, sau
lės su spinduliais, penkiakampės bei šešiakampės žvaigždės.
Ant sijų tokie ženklai paprastai atsiranda greta savininko var
do bei pastatymo datos. Itin tai būdinga baskams, ypač Bearno regione. Langadoke ant akmeninių stulpų pastato kam
puose iškaltos širdys, kartais apverstos, - gan retas reiškinys.
Baskų provincijoje Laburde mediniai pastoliai bei smėlinės
papuošti maginės paskirties vingeliais bei kabliukais. Elzase,
Utrofore, taip pat Sundgo (Elzaso pietuose) kampinį, į gatvę
atgręžtą namo stulpą puošia vadinamieji raganos ūsai. Lo
taringijos (regionas
Prancūzijos rytuose,
besisiej antis su Bel
gija, Liuksemburgu,
Vokietija bei Elzasu
- vert. past.) pietva
kariuose, Ksentose,
pagrindinių durų pano raižomas širdimis,
žvaigždutėmis, besi
sukančiomis saulė
mis ir net svastiko
mis. Dažnai čia, o
juolab Sampanėje
(regionas tarp Lota
ringijos ir Il-de-Franso - vert. past.) šir
dies, rago ar kabliu
ko pavidalo raižiniai
pasitaiko ant medi
nių langinių bei klo
jimo durų. Lotaringi
joje klojimo akmens
Kovai su blogiu pritaikyta ir pati pastato stuktūra
sienoje vėdinimo an
(Gyvybės medis Ožo krašte).
gos primena „raga
nos mazgą“ (sukry
žiuoti apskritimai), o kartais širdį ar net svastiką. Tas pat ir Savo
joje bei Šablė (Prancūzijos pietryčių regionas, besiribojantis su
Šveicarija ir Italija - vert. past.).
Daugybė kalnų trobelėse iškabinėtų kryžių ar net krucifiksų
taip pat neabejotinai apsauginės paskirties. Dažnai tame pa
čiame fasade randame ir pasaulietiškus, ir Dievo saugą žymin
čius ženklus. Visuose Prancūzijos regionuose sijų puošyboje
saulės bei gyvybės medžio simboliai derinami su kryžiumi bei
Kristaus monograma. Neretai ant namo sijų Lotaringijoje už
rašytą maldelę „Dieve, saugok šiuos namus“ ar „Jėzau, Marija,
Juozapai, globokite šią vietą“ lydi pagoniški įvaizdžiai. Savo
ruožtu daugelyje regionų šalia viso maginių ženklų arsenalo
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virš durų atsiduria krikš
čioniškos tematikos sta
tulėlės, nebūtinai antro
pomorfinės. Burgundi
joje, Overė (centrinės
Prancūzijos regionai vert. past.), Bretanėje
bei kai kuriuose kituose
kraštuose aptinkami se
nųjų dievų - namų glo
bėjų atvaizdai: iškaltos
ar išpjaustytos sienoje
galvos. Kartais, kaip tat
įprasta Bretanėje, pana
šios figūros tupi ant ka
mino. Ne išimtis ir gyvū
nų atvaizdai. Itin išraiš
kingos kaukės iškaltos
akmeninėje durų stakto
je ar sienoje, išdrožtos
ant medinių vynuogyno
stulpų Elzase. O Breta
nėje frontonai puošiami
siaubingais žvėrimis, ku
rių užduotis - atbaidyti
namams pakenkti grasi
nančias jėgas.
Rombai, kryžiai bei
širdys ant mūro
sienų

Baskų krašte ant namo fasado vaizduojama svastika.

Saugos ženklais papuoštos senų namų čerpės
Rusilone.

saulės su spinduliais. Medis tiko netikėčiausioms variacijoms. Normandijoje,
Šampanėje ir ypač Elzase yra tiesiog ga
lybė tokių dviprasmiškų figūrų, kurias
sunku vienareikšmiškai apibendrinti. Ta
čiau visose jose puikiai dera estetinė,
praktinė bei maginė funkcijos. Subrūkšniuoti rombai, palei stogo kraigą išrikiuoti
šv. Andriejaus kryžiai, pagrindinį įėjimą
įrėminantys gyvybės medžiai, kryžiai ap
skritime, saulės su spinduliais ir pan. su
teikia pastatų fasadams kerinčio grožio.
Net stogų čerpės ar šiferis neišvengė ma
ginių ženklų įsiveržimo. Pavyzdžiui, Flan
drijoje bei Pikardijoje stogai puošiami
kryžiais, Elzase ir Bretanėje - vaisingu
mo simboliais.
Dar mįslingesni geležiniai bei variniai
durų įrenginiai. Kad ir plaktukai pabelsti
į duris ar geležiniai, skardiniai spynų sky
deliai, ant kurių vėl matome maginės pa
skirties kryželius, ragelius, raganų maz
gelius, paukštelius ir pan. Tuo itin pasi
žymi Burgundija.

Maginiai ženklai bei
saugai, kaip, beje, ir pati
namo architektūra, pri
klausė ir nuo savininko
kišenės, ir nuo statybinės
medžiagos. Mūras meist
rui buvo tikras atradimas,
mat pasinaudojant skir
tingomis plytų spalvomis
galima „išpiešti“ įvairių
laužytų linijų frizus su
ryškiais rombais, kryžius,
širdeles ir pan., turinčius
užtikrinti namui bei jo gy Ant kaimo pastatų gausu religinio turinio statulėlių
ventojams ilgą gyvenimą. (Normandija).
Flandrijoje, Pikardijoje,
Iš prancūzų kalbos vertė
Salonėje bei Burbonėje
Rita LIUTKEVIČIŪTĖ
(šiaurė ir centrinė Prancūzija - vert. past.) taip puošė
fasadus ir frontonus. Lotaringijoje bei Elzase iš medi Herve Fillipetti. Quand les maisons se protegent du diable. //
Detours en France. - 1996. - Nr. 25. - P. 86-92.
nių lystelių buvo sudaromi rombai, gyvybės medžiai bei
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SKAITYMAI

Baltai ir arijai
Suniti K. CHATTERJI
Norėtume trumpai pristatyti mūsą skaitytojui iškilų indų kalbininką Sunitį Čaterdžį (1890-1977), re
gis, nepelnytai primirštą Lietuvoje, kuris karštai domėjosi baltais, baltų kalba, kultūra, praeitimi bei da
bartimi. Dusyk, 1964 ir 1966 metais, S.Čaterdžis lankėsi Lietuvoje ir Latvijoje, susidraugavo ir vėliau
susirašinėjo su latvių poete M.Kempe, žavėjosi Janiu Rainiu, lygindamas jį su Rabindranatu Tagore, Simlos universitete Indijoje skaitė paskaitas apie lietuvių bei latvių istoriją, kultūrą, kalbą, poeziją. „Nežinau,
kodėl mane taip traukia baltų tautos, Latvija ir Lietuva. Gal priežastis - bendras mūsų kalbų ir kultūrų
pagrindas, neabejotinai glaudžios meno ir literatūros sąsajos. O gal tiesiog visos žmonijos kraujo giminys
tė“ rašo S.Čaterdžis viename iš savo laiškų M.Kempei. 1968 metais Indijoje išėjo Simlos universitete
skaitytų paskaitų pagrindu anglų kalba parašyta jo knyga „Baltai ir arijai“, kurią 1990 metais pagaliau
išsivertė ir išleido latviai. Iš jos ir siūlome lietuvių skaitytojui bent keletą trumpų ištraukų.

Baltai indoeuropiečių tautų vidury
Baltai išsaugojo tikrai daug senovės indoeuropiečių kul
tūros bei gyvensenos bruožų. Kitoms indoeuropiečių tau
toms tai nebuvo įmanoma. Todėl baltai verti ir ypatingo
indų dėmesio. Mat pastarųjų religija, kultūra bei kalbos
(tiek Indijos šiaurėje, tiek iš dalies ir pietuose) tęsia tą
pačią senovės indoeuropiečių tradiciją. Norint daugias
luoksnėje Indijos kultūroje nustatyti pirminius indoarijų
elementus, nepaprastai reikšmingos yra baltų pasaulio stu
dijos. Žinoma, ne mažiau reikšmingos ir senoji graikų, ka
likų, keltų bei germanų kultūros. Visų šių skirtingų indo
europiečių šakų kultūros įvairiuose sąlyčio taškuose savaip
nušviečia viena kitą, tad, jas tarpusavy palygindami, gali
me susidaryti bendrą senovės indoeuropiečių materialinio
bei minčių, idėjų, idealų pasaulio vaizdą. (...)
Tai, kas vadinama senovės indoeuropiečių Urheimat
(protėvynė - vert.), iš tikrųjų yra šiuolaikinėse baltų ir
slavų žemėse - Vedų arijai andai patraukė Indijon bū
tent iš baltų ir slavų kraštų.
Šaknis balt-, kuria nūn vadinama ši indoeuropiečių
šaka, turi įdomią istoriją. Šis žodis pirmąsyk pasirodė grai
kų romėnų laikais kaip jūros, skalaujančios baltų gyvena
mąsias žemes, pavadinimas. Ją ir iki šiol tebevadiname
Baltijos jūra (lotynų Mare Balticum). Apie 1845 m. Nesselmannas šiuo žodžiu pirmą kartą pavadino tautą, bū
tent baltus kaip indoeuropiečių šaką. Šaknies balt- pir
minė reikšmė dar ne visiškai tvirtai nustatyta (priešingai
nei, pavyzdžiui, kitos indoeuropiečių šakos pavadinimas
celt ‘keltai’, kuris, matyt, kyla iš seno ‘klajojantį karį, ri
terį’žyminčio žodžio; jo germaniškieji atitikmenys įžiūri

mi vokiečių kalbos žodyje Held bei senosios anglų kalbos
žodyje haeleth ‘didvyris’). Lietuvių kalboje šaknis balt- ap
tinkama žodyje baltas, taip pat bala. Ir slavų žodyje belyj
‘baltas’, baltarusių bielo bei kt., ir senovės slavų blato, ru
sų boloto ‘bala’, su kuriais dar siejamas albanų balte ‘pur
vas, dumblas, molis’. Galimas daiktas, ilgainiui pirminė
žodžiobalt-, bal- reikšmė prasiplėtė, irjis ėmė reikšti baltu
sniegu nuklotas pelkes. Baltijos jūra tad savo pavadini
mą bus gavusi dėl balto sniego bei ledo. Taigi šis žodis
senovėje galėjo žymėti ‘baltas balas’, o galiausiai tapo pri
taikytas ir tose žemėse gyvenusiai tautai. Atitinkama in
doeuropiečių prokalbės šaknis buvo *bha- arba *bhi- ‘ži
bėti’. Plg. senovės graikų/?Ms ‘šviesa’, sanskrito bhas. Ap
tinkama ji sanskrite ir praplėsta sufiksais -/- bei -lt-\ plg.
sanskritobhala ‘spindulys, spindesys, žibėjimas’bei *bhals>bhas, *bhl-n->bhan ‘aiškinti, kalbėti’ ir kt.
Senovės indoeuropiečių žodis reikšme ‘baltas’ galėtų
būt buvęs *bhalto-, *bhlto-, iš kurio savo ruožtu radosi
lietuvių bei latvių balt-. Sanskrito atitikmuo galėtų būti
*bha/a. Sanskrite išties yra visa eilė panašių žodžių: bhatas ‘tarnas, samdinys, kareivis’, bhatfas ‘mokytojas, moks
lininkas’, bhaffaras ‘šventasis, dievas, saulė’ (taip pat
bhatfdraka-j, nors jie laikomi esą kitos kilmės. (...)
Tikroji prieškrikščioniškoji baltų literatūrinė tradici
ja visose šios indoeuropiečių šakos gentyse gyvavo nuo
labai senų laikų. Visiškai įmanoma, kad šios tradicijos
pradžia siekia senovės indoeuropiečių laikus. Tą pačią
tradiciją kitados tęsė ne tik baltai, bet ir dauguma indo
europiečių tautų, tiek arijai Indijoje bei Persijoje, tiek ir
senovės graikai, italikai, keltai bei germanai, slavai bei,
galimas daiktas, armėnai.
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Literatūrinei žodinei baltų tradicijai būdingos trum
pos eilės, tiksliau, dainos, kuriose paliečiami visi visuo
meninio ir asmeninio gyvenimo aspektai. Žmonės šias
dainas saugojo atmintyje ir perduodavo iš kartos į kartą
drauge su kitais tradicinės kultūros elementais. Ši žodinė
tradicija dažnai mini jų garbintus dievus, ji paveldėjo in
doeuropiečių protautės pasaulėžiūrą.

Baltų daina ir indoarijų dhėna

reikia laikyti fundamentaliu, be Arntzo, atsiliepė ir kiti
tyrinėtojai. Nėra reikalo kartoti Olifanto tezių bei argu
mentų. Vedų dhėna pilna reikšmė parodoma pasitelkiant
gausias citatas, įvairius aiškinimus bei atsiliepimus į juos:
senovės bei viduramžių indų kalbininkų ir šiuolaikinių
Vedų tyrinėtojų sutartiniu požiūriu, priklausomai nuo
konteksto, šis žodis gali reikšti ‘kalbą, balsą, žodį, gyrių,
šlovinančią dainą’ ir tiesiog ‘dainą’. Avestoje giminingos
šaknies da(y)- ‘suvokti, suprasti, apmąstyti’ atitikmuo se
mantinių pakitimų dėka įgavo reikšmes: 1) ‘vidinis as
muo’ arba ‘aukštesnioji žmogaus esmė’ ir 2) ‘mokymas,
tikyba, apreiškimas, religija’. Avestos arba senovės ira
nėnų daina vidurio iranėnų (pehlevi) kalboje virto din
‘religija’, o vėliau pateko arabų kalbon kaip din. Musul
monai šiuo žodžiu vadina islamo religiją arba tikėjimą,
t.y. „tikrąjį islamo mokymą.“
Skyrių baigiant, tiks pacituoti Olifanto darbo pa
baigą:
„Mes žiūrime į dhėna kaip į šaknies dhi- ‘mąstyti’ ve
dinį ir dhiti bei dhi sinonimą, su kuriais jis susijęs leksiškai. Šie žodžiai gali žymėti ir mintį, ir maldą, kuria žmo
gus veržiasi dievop. Veduose dhėna iš esmės visada mena
žodinę minties raišką. Tai arba žmonių dievams skirta
džiaugsmo giesmė, arba žodžiai, kuriuos dievai taria žmo
nėms, atsidėkodami už giesmių jiems suteiktas galias, ar
ba karo šūkiai, su kuriais žmonės mūšyje puldavo priešą.
Savo džiaugsmą šniokšdami išgieda ir vandenų srautai,
dėkodami dievybei, kad juos išlaisvino.
Dhėna yra tiesioginis Avestos daina bei lietuvių dai
na fonetinis atitikmuo. Avestos daina - tai 1) religija,
ypač Ahuro Mazdo religija, taip pat 2) religinis filosofi
nis mokymas apie žmogaus psichikos bei religinių verty
bių vienybę. Kartu tai pats žmogaus dvasinis Aš, pati jo
nemirtingoji esmė.
Lietuvių liaudies daina - tai skaisčiausių bei tauriau
sių tautos sielos ir sąmonės savybių autentiška išraiška,
kurioje kaip tik atsispindi religiniai bei filosofiniai ap
mąstymai. Šiose dainose, kurios sudaro lietuvių poezijos
pamatą, pagauta visa gyvenimo filosofija. Čia išsakomos
lietuvių mintys apie didį bevardį Dievą, apie Mėnesį ir
Saulės dukras, Rytinę ir Vakarę žvaigždes, Perkūną ir kt.
- vaizdiniai, kurie sugrąžina mus į žilą mūsų kilties seno
vę. Kaip ir sanskrito dhėna, lietuvių daina - tai į žodžius
įvilkta mintis, tik priešingai pirmajai, pastaroji dažnai nu
sileidžia iš dieviškų aukštumų ir suteikia žodį Žemės bal
sui į Dangų. Šiaip ar taip, dhėna, daina ir daina išsako į
aukštesniąją dvasinę sferą nukreiptą mintį. Ir fonetika,
ir semantika rodo jas esant tikromis indoeuropiečių šei
mos seserimis“.

Nuo šešioliktojo amžiaus iki mūsų dienų lietuvių ir
latvių kalbą liudija rašto paminklai, tačiau žodinė litera
tūra, kaip žinome, yra nepalyginti senesnė. (...) Dėmesį
visų pirma patraukia dainos, kuriose atsispindi tradicinė
prieškrikščioniška buitis ir kultūra. Dainos - tai tautos
folkloras, perduodamas iš kartos į kartą ne raštu, bet iš
lūpų į lūpas. Šia prasme dainos prilygsta Vedų giesmėms,
prieš jas sutvarkant į rinkinį, kaip tai X a. pr. m. e. pada
rė Vedų puoselėtojas Krišna Dvaipajana Vjasa arba tie
siog Veda-Vjasa. Vedų giesmės mini dievus, jų darbus,
santykius su žmonėmis - tą patį randame ir daugelyje dai
nų. Vedų giesmes sudėjo esą dieviško apreiškimo įkvėpti
žyniai, todėl jose slypinti pirmapradė dievų bei protėvių
išmintis. Panašiai žynių dainių dieviška išmintimi tikėta
ir visose kitose indoeuropiečių tautose. Lotynų kalboje
jie vadinti vates bz\flamenes\ keltų senovės airių kalboje
-fili (filid< indoeuropiečių uolyo-vid-, sanskrito varyavid- ‘tas, kuris žino, ko žmonėms iš tikrųjų reikia’); Indi
joje poetas kavi- yra ‘aiškiaregys’ (<*skawi-: vokiečių
aukštaičių schauen ‘žiūrėti, stebėti, regėti’), taip pat rsi(„rišis“) - ‘tas, kuris regi tiesą’; senovės graikų poiėtės tai ‘kūrėjas’, kurį mūzos „įkvėpė tiesą byloti“. (...) Tradi
cinei baltų poezijai duotas pavadinimas taip pat liudija ją
esant susijusią su kažkuo aukštesniu, nekasdienišku, gi
musią iš gilaus susimąstymo bei godų.
Baltų žodis daina turi visapusišką atitikmenį arijų (indoiranėnų) kalboje. Šis ryšys pagrindžiamas ir etimolo
giškai, ir semantiškai. Deja, didelė dalis indoeuropiečių
kalbos bei kultūros tyrinėtojų ignoravo baltų žodžio dai
na (latvių daina) ryšį su Vedų dhėna ir Avestos daina.
Vedų dhėna ir Avestos daina vestini iš indoeuropie
čių šaknies *dhi-, *dhy-ei- reikšme ‘galvoti, suprasti’. O iš
jos jau visai lengvai išvedamas indoeuropiečių žodis *dhaina. Tiek baltų, tiek arijų kalbose šio žodžio reikšmė te
pakito labai nežymiai. Kai kurie mokslininkai, pavyzdžiui,
A.Valde ir J.Pokornas, R.Trautmannas ir E.Fraenkelis ig
noravo baltų žodžio daina etimologinį ryšį su Vedų dhind, siūlydami kitokius jų aiškinimus. Mūsiškiam aiškini
mui pritaria Helmutas Arntzas (žr.: Arntz H. Sprachliche Beziehungen zwischen Arisch und Balto-Slavisch. Heidelberg, 1933. - P. 48.). Atitikimasdhina=daina =daiIš latvių kalbos išvertė Dainius RAZAUSKAS
na tiek fonologiškai, tiek semasiologiškai, mano nuomo
ne, yra visiškai tvirtai įrodytas jau 1912 metais Samuelio
Chatteiji S.K. Balts and Aryans in their Indoeuropean back
Granto Olifanto (žr.: Journal of the American Society. - ground. - Simla, 1968; Latvių kalba: Čaterdži S.K. Balti un arieši.
1912. - Vol. 32. - P 393-413). Į šį Olifanto darbą, kurį - Riga, 1990. - P. 31-35, 55-58.
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ŽMONES PASAKOJA

Burtai ir
burtininkai
Baltiškio apylinkės gyventojų Lietuvos liaudies kul
tūros centro darbuotojai Ritai Balkutei, 1995 metais
Varanavo rajone rinkusiai pasakojamąją tautosaką ir
liaudies medicinos papročius, buvo nemaža pasako
ta apie burtus ir burtininkus. Tų burtininkų ir savo kai
muose turėta, ir toliau jų galios ieškant važiuota, nes
„atdaryc“ galėjęs tik didesnės galios. Kai kurie patei
kėjai burtais ir burtininkais tikėjo, kiti - jau ne, treti ir
patys sakėsi perėmę kai kuriuos sugebėjimus, net bur
tais jų nelaikydami. Apie tai jie ir kalbasi su Rita Balku
te, dažniausiai burtininkus jau gudiškai čerauninkais
ir varažbitais vadindami.

Juozas LINGĖ (g. 1932 m. Baltiškio apyl.,
Pavaikęs k.)
Man pasakė (apie tą čeraunyką Savickį), kap mano
užsirgo sesuva (...). Ėmė ana apmirdyc, sunkybėj dak
tarai Lydos nieko negalėj padaryc. Negydė jos niekuom.
Laukė... Aš kai sužinojau, kad, skaitos, Rodūnioj anas
(tas čeraunykas) išgydė vienų moterį, aš greičiau nu
važiavau Lydos rajonan, jiej pasakiau, sėdomės su vy
ru ir nuvažiavom Vilniun. Pastaisė sesuo (...) seseriai
nieko nedarė, pastatė tep, o ji visa paporij, anas pats
pasakė, žiedų inmetė, veidrodį paėmis pasistatė pas
savi ir daboja, ir kalba anas per savi. Ir anas jai vande
nio davė ir užkalbėj an vandenio, an ko te, ar ne ant
cukro. Pamiršau kų tai dar. Ir ana i tai visa priėmė, ir jai
perėj. (...)
(Jis gyveno) Juranec... Ty kai kaimas, ty už Anta
kalnio ir Juraitis (lietuviškai), Juranec (rusiškai). O dar
aš nežinau, kaip tas kaimas vadinasi. Ty gali būc po
drugomu visai (...). Aš paklausiau, kap ajau pirmą kar
tą pas jį: „Ar čia gyvena Savickij Sergej Fiodorovič?“
„Ainat pas gydytojus, pas Norkūnus?“ Sakau: „Nie, aš
ne pas Norkūną“, - tep o ir pasakiau. Nesakiau, skai
tos, kų anas čeravoc galėj. Ba jeigu an žamės stovėsi
ir pro jį kalbėsi, tai išsivaris. Išvaris iš namų, kap nuveisi pas jį, todėl, kad anas visa žino (ką apie jį blogai
sakai). Apie jį cik gali kalbėc kap dabar, pas mani gali
kalbėc ką nori (apie jį), - anas nieko nežinos. Jeigu an

žemės stovėsi, skaitos, anas visa žino. Kap gerai kal
bėsi pro jį, tai anas nieko, anas nevaris, o jeigu kų blo
gai kalbėsi (tai išvaris).
Mes išvažiavom iš Pavaiakės trise: Bogulis Audrius,
aš ir Baranauskas. (...) „Ot, - sako, - mumi padės ar
nepadės, o pinigus tai vežam jam“, - tep vienas (sako).
Sakau: „Nekalbėk, ko nereikia, ale kad ani, tai aik cykiai
ir daugiau nekalbėk nieko“. Kap cik atvažiavom Vilniun,
žuvėjom pas jį namuosna. „Tau, - sako, - visa gerai bus,
tu pastaisysi“, - (sako) an vieno. O an manį (...) anas
sako: „Su tavim nežinau, aš tai vienas neišgydysiu.“ O
tam sako: „Atvažiuosi kitą kartą, tu gi pasakei, (kad) ar
išgydysiu ar neišgydysiu, o pinigus tai vežam. Atvažiuo
si kitą kart“. Tai anas išsigando ir nevažau.
... kap nuvežiau tų moterį ir anas (burtininkas Sa
vickis) paklausė tep va pas jų: „Tu laiškų gavai?“ Sako:
„Gavau.“ „Laiški buvo moteriški plaukai?“ „Buvo, - sa
ko, - moteriški plaukai laiški.“ „Tu sudeginai?“ Sako:
„Sudeginau“. „Negerai padarei. Reikė tuos plaukus nedeginc, ale atvažuoc pas mani. Tai kuroj atsiuntė tuos
plaukus, tai ana būt sukusi kaip gyvatė, - sako, - aš jai
būtau tep padaręs, kad būt sukusi ir atvažiavus pas ti
(tave) toj moteriškė.“
Nu kadu ana tep visa sudegino, tuos plaukus, anas
pasakė, kad „galėsiu padaryc, ale (...) šitoji moteriškė,
kuri tai atsiuntė plaukus, ana, sako, labai didžiulė gy
vatė. Ana visa gali. Kad ana galės daugiau kap aš, aš
nieko nepadarysiu“. O paskui anas padaboj kokion tai
knygon ti, ti visur. Anas va stato stiklinį, skaitos, sklėnyčių (...) ir meta žiedų vandenin, pripila pusė vande
nio, daboja ir visa kalba, tau daugiau nieko nereikia.
Žiedas jo, ir anas tau visa kalba. Neraikia (tau nieko
sakyc), anas neklausia nieko pas tavi, anas tau pasakis, kas pas tavi namie daros, kas visa. Ana (toj mote
ris kų atsiuntė plaukus) norėj padaryc, kad neapsivest
sūnus su tuoj mergaiti. Ir anas vis tiek jos sūnus apsižanijo, apsivedė. Ale (ji) nieko negalėj padaryc. (...).
Anas jiej davė ti kokių tai ar adatų, ar špilkų ir dar ti ko,
ir kad insiūt jo kosciuman. Nu ana ar šitai darė, ar ne
darė, aš nežinau.
Anas (tas čeraunykas iš Vilniaus) buvo geras, ge
ras. „Nori ištekėc, apsivesc, mėgsti bernų, atvažiuok,
- sako, - pas mani. Man cik reikia, kad su tuom bernu
mergaitė kartum sėscis pavalgyt. Man daugiau nieko
nereikia. Ir verks, ir ais. Tep, - sako, - padarysiu. Ir
verks, ir ais. Ir bernu, - sako, - galiu padaryc, kad anas,
norės nenorės, žanysis, apsives tų mergaitį“. Anas dau
gel man kų kalbėjo. (...)
Jeigu vyras geria, anas gali padaryti, kad, skaitos,
negers.
R.B.: Visi galėdavo ateiti?
J.L.: Kas norėj. Tik milicija pasakė nevesti ir komu
nistų. Pinigų imdavo tiek, kiek daug kas gali: tris rub
lius, du...
Aš nuvedeu brolio giminaitį iš Lydos rajono. Ir aš
nežinojau kų ana komunistka. Atajau pas jį, pas jį atva-

69

žavau. „Tai dėl to, - sako, - komunistkų atveži?“ Sa
kiau: „Aš nieko nežinau! Ponas Savicki Fiodorovič, aš
nieko, - sakau, - nežinau. Ana, sakau, labai Dzievų
vierija“. „O aš pasakysiu, pažiūrėsiu, ar vierija, ar nevierija“, - anas an mani. „Labai gera žmona,“ - sakau,
- mano i to brolio giminaitė, už tai, - sakau, - aš ir
atvedeu, aš nieko nežinau ar ana komunistka, ar ne.“
Daboj: „Vierija Dzievų. O jeigu nevieryt Dzievų, tai aš
kap paimtau, - sako, - tai ana cik rūkt. Ir tavi kartu! Aš
tau gi pasakiau nevest komunistų pas mane“.
R.B.: O jis su kuo nors „susidėjis“ buvo?
J.L.: Kaip tau pasakyc? Anas kokių tai turėj černamagijų knygų. Užtatai anas ir galėj padaryc. Daug bū
na, tokių žmonių yra (katrie turi čemamagijų knygų).
Ale ne kožno... Nežinai, kas ką gali padaryc (...) j tokį
žmogų nuvažiuok, tai anas, kad su juo gerai būsi, tai
anas visa tau gali padaryc: anas ir išgydyc gali, anas ir
visa. Anas, sako, labai blogai miršta.
Juoda knyga (aš pats jos neturėjau), toj juoda kny
ga, jeigu nori sužinoc visa, tai reikia pasirašyc šituoj
pirštu (mažuoju dešinės rankos) sa krauju ir tadu visa
darysi, ką norėsi.
R.B.: Tai jisai (tas Savickis) buvo pasrašis?
J.L.: Nu buj, kur tai buj visa padaris. O tai šitokis,
skaitos, čeraunykas. Jeigu su juo negerai, tai geriau
nelįsk, ba gali padaryc kų būsi neroda. Aš kų vežiojau
žmones, tai viso gero (darė).
Jei čeraunykų j vestuves nepakvieti, tai gali pada
ryc. (...) jeigu nepaprašysi an vestuvių, anas kų nors
padaris tau.
O vestuvėse pirmuliausia prigirdyk degtinės, duok
užkųsti gerai, tai visa bus gerai, ir jis nieko nedaris. O
jei darysi blogai, tai anas taip padaris, kad neroda būsi.
* * *

A, tai seniai jau buvo (seniai tas čeraunykas Stračinskas) gyveno. I tai buvo taip seniai, kad mano tėvas
numirė 90 metų buvo, o i tai dar buvo kai dziedas (tas
Stračinskas). Tai dar tas galėj „daryc“ Stračinskas.
(Ką jis darydavo?) O Dievas žino. Anas galėj pada
ryc, kad, skaitos, ir bitėm užlaidžia ant žmogaus, gali
padaryc, kad važiuoji su arkliais ir ratai nuvirts. Veseilia
važiuoja, tai, skaitos, ratai ir nukrenta.
Sako, ma tėvas važiavo (...) „Ar padaryc, - sako, Juozai, kad ta ratai nuvirst?“ Sako: „Dėde, dėde, pa
daryk! Tai noriu, kad nuvirst“. O, skaitos, ratai išgrjžta
skylės, paimta, skaitos, žuvaryta ti kokie geležiniai, kad
nenuvirst ratai. Visa nuskraidė! Tai vienas ratas virsta,
tai kitas virsta, tai vienas virsta, tai kitas virsta. O važia
vo abudu už brolius (...) Nu ir paskui aina senelis. Ra
gi, kad anys insidarj. „Nu ir kų, - sako, - ratai virsta?!“
Sako: „Virsta! Ale nieko negalim, - sako, - padaryc“.
„Jūs, - sako, - ir nepadarysit nieko. Ar norit, - sako, kad nevirst?“ „Tai, - sako, - norim. Jau, - sako, - netoli
ir veseilia, važiuojam veseilion ir negalim nie padaryc“
(...) „Susukit ryšį šiaudų an ašies“. Padarė, ir nė karto
ratas nenuvirto.
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R.B.: Tai tas pats padarė?
J.L.: Ne, jau kitas pasakė. Ale anys jo nepažįsta.
R.B.: O Stračinskas juokais paklausė?
J.L.: Tas juokais paklausė, o anys juokais atsakė.
Tėvas netikėj, kų gali padaryc, tėvas ir pasakė.
Kokios bėdos (žmogui), tai anys gali padaryc kų
nori. Va vienų žmonų buvo „padaris“ ar ne penkeris
metus (sirgo), ar tai devynis metus sirgo.
Vaikščiojo ti tokie kai burlokai iš Rasiejos (porij tė
vas vis man, aš pats nežinau). Kaukelio Vilduko motkai (buvo taip padarę). (...) Labai daug sirgo.
Nu sirgo ana: tai verkė, tai bijoj, tai... (Jinai) sėdi
an pečio ir verkia, ir visa, ir nieko (nedaro). Ir vaikai
maži buvo, ir nieko negalėjo padaryc. O paskui išaj
ciej metai (ir perėjo) jai. An daug metų padarė. Jei
„padaris“ an penkerių, tai penkerius metus sirgsi, jei
an devynių, devynis. O padaris, kad numirsi, - tai
numirsi.
Apsisaugoti nuo tų čeraunykų labai sunku. Pas tokį
žmogų, kokį anas, pas tokį žmogų reikia ir aic. Tai kad
anas bus, skaitos, už jį krepkesnis (stipresnis), tai pa
daris, kad anas, skaitos, verks ir adaris. O jeigu ne,
nieko tu jam nepadarysi.
Jadvyga KAUZIENĖ (g. 1929 m. Baltiškio apyl.,
Piliūnų k.)
Paskui kų čia buvo tokis Kuldziukai kaimas, kap
čia to burtininko pavardė buvo? Kūlikas. Matai, jau jei
gu nori kų anas tavi išmokyc šitai daryc, tai tada turi
išmokinę, kai jisai miršta. Sako, ir šitas Kūlikas mirė, tai
kur jis gulėjo lovoj, tai reikėjo viršuj ištraukė, negali nu
mirė. Kai ištraukė tas lentas, tada jisai numirė.
R.B.: Ką tos lentos padeda?
J.K.: Aš nesuprantu šito dalyko... Ar šitiej vėlinai iš
skrenda tenai (...), ar ką... Cha cha cha...
O kaimi, čia netoli mus kaimo, yra Kukliai. O tai tynai ir burtininkai buvo. Tai tynai yra šitų čeraunykų. Anks
čiau buvo. Aš girdėjau dar buvo. Ir motina dar mokyk
lon vaikščiojo, tai girdėjau, kad Kukliuose (buvo).
Dar mano motina kalbėjo, kad Leliušuose buvo,
Kraučiūnas pavardė. Anas kų nori i tai padaro. O atgal
atdaryc negalėjo. Tai buvo čia tokis kaimas - Kuldziu
kai, va netoli, žu balos, (...) tai tynai mokėjo atdaryc.
Kų nori (tie čerauninkai) padaro: ir durnas būsi, ir kų
nori, tų padaris.
R.B.: O kaip jis taip gali padaryc?
J.K.: Jie jau su vėlinu surišči.
Ne kožnų žmogų (ciej čerauninkai) gali (apčeravoc).
Ne kožnų, ne kožnų. Būna, kad neina kraujas, negali
paimc. (...) Su šitokiu, sako, jei būsi piktai, jisai tau
nieko nepadaris. O jeigu tiktai prisavins tavi, tai mirsi...
Jeigu nebūsi gerai su juo, tai nieko nepadaris. Jei, sa
ko, tu šitų žmogų žinai, kad jis burtininkas, tai reikia
susuke špygas, kai palei jį aini. Tada, sako (nieko ne
padarys).

Jane LINGĮENĖ (g. 1923 m. Baltiškio apyl.
Paditvio k.)

Feliksas KAUZA (g. 1924 m. Baltiškio apyl.,
Piliūnų k.)

Na čia žubalėj tai buvo [daug] čeraunykų! Kuldziukuose tas čeraunykas tai mano dėdė. Anas visap da
ro. Nu (sako) veža žmogus šieną. O anas buvo žuvėjis
svečiuosna ir padarė jau patapų. Pirkioj, sako, jau žmo
nės karias an staliavonios, landa an pečio, jau vande
nio lig langais prilaido pirkion (...).
T.K.: Akysna kų tai inlaidzia ir (matosi).
J.L.: Vandenio prilaido, ciej rėkia - vanduva vanduva, kad skęsta, o ty jokio vandenio nėra.

Sako, yra (liubčikai). An saldainių ty kaip tai pada
ro. (...) Ale klausykit, ar tai yr kų „grūdai“ koki (...) Aš i
tai va girdėjau nuog moterų. Čia viena slūžij (...) toj
moteriška gatavij pietus - prikepė kiaušinių, spirgučių
ir nuvej (...) Toj služanka, kap ana išaj, toj an tos skarvados pripylė (liubčikų). Aš pas tų mergų klausiu: „Ko
ana pripylė, kad anas suprato?“ Ana sako: „Dar ciej
„grūdai“ nespėj rassilaisc. Kurie riebaluose, tai rassilaido, o kurie ant kiaušinių ir an spirgučių, tai anys ne
spėj rassilaisc. Grūdeliai koki...“

J.L.: Porij (apie tuos čerauninkus), gudai juos žino.
Aš tai nepomėciju, ale va mano tėvelis porijo kaip bu
vo... mūs buvo veseilia, ir išaj šoke visos poros, jau
jaunimas išaj (...) ir muzikantas ant skripkos groj. Kap
užgraj „Kašulenka tonka, dai pa pupi tolka“ (...) Tep
kap žugiedoj, andarokai visi ir nuvirto. Ir stovi marti cik
su marškiniais. (...) Nu tas muzikantas tep jau žuvaražijo marčiai! Guzai jj žino dėl ko! (...) An juoko, taip
padarė ir sako - stau štai marti (cik su vienu sukneli).
Teofilė KANAVIČIŪTĖ (g. 1925 m. Baltiškio apyl.,
Pavalakės k.)
Oj, visokių burtų buvo. Kadaise va sakė kap jau va
sėdas jau kur tai kartum, jau va geria, tai an degtinės
kų tai padaro. Tai jei sėdėsi ir špygų turėsi žu savj, tai
negali padaryc, albo, sako, reikia prisiminė kadu Vieš
pats Jėzus gimė. Sako, jei prisiminsi, kadu Viešpats
Jėzus gimė, tai tadu šoka jau iš stiklinės tuoj jau dag
tinė.
R.B.: Ką padaro an tos degtinės?
T.K.: A bi kų gali padaryc. Ir mėgtai, gali numirė.
Visap gali padaryc...
O dar mano mama pasakoj (kap vaikščioj kadusei
koki burlokai (...) nu, sako, užajo pas vienų žmogų, dvi
marčios sėdzi ir verpia. Labai jau gražios tos jau mar
čios. Anas kų tai jau mokėj padaryc ir padarė an klemkos. Kad tos marčios jau paskui juos jau aits, kad išait
jau tos marčios. Sako, anys išaj ir paliko duris atdarį. O
nepaskėli tos jau marčios durų žudaryc, ale sena jau
motina žudarė duris. Sako, žudarė duris, žiūri ir ran
gias jau ana (...) ir išaj, sako, ir aina paskui. Tie, sako,
pažūrėj, kad sena moteriškė aina, cik mosterėj ranku,
ir grįžo ana atgal.
(Pakulis) buvo kur tai už svotų, piršliuos. Ir kadaise
gi buvo tų svočių dzvi ir trys. Nu ir, sako, kur tai anys
kap nuvažiau ir pasakė tos svočios (tokios jau gudrios,
mandros buvo labai) ir, sako, nuvejo anos šoke, o ko
kis tai sako pasakė: „Nu ir šokit!“ Tai, sako, anos šoko
šoko, jau paskui, sako, ir be dvasios jau. Šoka ir šoka!
Ir, sako, negali nusraminc. Paskui sako: „Jau sustokit,
gana“. Ir sustojo.

Juozas LINGĖ: Skaitos labai blogai kap akių paboja žmogus. Blogos būna akės kap motka žindze
vaikų ir paskui meta žindyc, neduoda cickos, o pas
kui pabūna ir vėl duoda. Jau to vaiko akės labai būna
blogos. Ir anys ne tik kad stotkai labai bijo, daže gaiš
ta stotkai, o žmonės gali numirt, vaikai gali numirt. Tai
cik gali išgelbėc nuvėjįs pas tų, kuris žmogus kalba.
O pats jau savo šlapumu, skaitos, gydyti akis, daže ir
gert.
R.B.: Kas atsitinka gyvuliams ar žmogui?
J.L.: Iš karto virsta, jeigu akių pabos. Va pas mus
pabojo akių telėkas. Ot ma sosiedo motka sako: „Ot
tai telėkas! Dominai, Dominai, - sako, - labai telėkas
gražus!“ Nu ir anys pakalbėj narni, išaj, telias rėkia,
anys kolai daskrido pas ma tėvų kalbėc (ma tėvas kal
bėjo), kolai daskrido kalbėc, nespėj daveic, ir telias kri
to. Širdis trūko kaip peiliu perpjauta.
J.B.: Ką reiškia kalbėti? Ką sako?
J.L.: Sako žodžius, šventus. Jeigu ne šventus žo
džius kalbėsi, tai reiškia būsi „černoknyžnykas“, reikia
šventus žodžius kalbėti.
R.B.: Tėvas jum perdavė?
J.L.: Perdavė. (...) Galima užkalbėc nuo akių, nuo
parušenijos, nuog nervų, nuo gyvatės, nuo kraujo. Dau
giau nemoku. Ma tėvas daugiau nekalbėjo (...) Tėvelis
kaip pasakė užkalbėjimus, tai aš užsirašiau. (Perduot)
gali kam tik nori. Pirmuliausia persižegnoji, paskui rei
kia kalbėc tris kartus vienu dūku. Paskui tris kart „Zdrovose, Marija“. Vienu dūku. Paskui reikia peržegnoc tų
cukrų vis ir aduoc, pats persižegnoji (...). Ir reikia, kad
žmogus tikėt užkalbėjimu. Jeigu žmogus netiki, jam
nepadės. Kitas žmogus gi netiki kalboj. (...) Kitas ir Die
vu nevierija, netiki, kad anas yr.
PEOPLE NARRATE

Enchantments and enchanters
The people of the village of Pavalakis, Piliūnai in the
district of Varanavas (the present territory of Belarus) rela
te about enchantments and various enchanters whom they
happened to meet in their surroundings. Long ago peop
le used to go even to Vilnius to get some services from
enchanters. Some of the people had their own enchan
ters among their relatives.
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