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Autorių dėmesiui
Nuo 1998 metų „Liaudies kultūros“ žurnale mokslinių darbų skyrius bus labiau išskirtas negu anksčiau. Autoriai, norintys
spausdinti savo straipsnį šiame skyriuje, turi laikytis moksliniams darbams keliamų reikalavimų:
1) Išryškinti tyrimų objektą, apibrėžti tyrimo tikslus, nusakyti tyrimo metodą, pateikti išvadas, panaudotos literatūros sąrašą,
pateikėjus ir kt.
2) Trumpai, keliais sakiniais, prieš straipsnį suformuluoti straipsnio esmę, pagrindinius teiginius. Parengti 0,5-1,0 mašinraščio
apimties santrauką lietuvių kalba vertimui į anglų kalbą.
3) Straipsniai, pretenduojantys į „Mokslo darbų“ skyrių, duodami recenzuoti ir aprobuoti ne mažiau kaip dviems žurnalo
redkolegijos nariams ar jų nurodytiems recenzentams.

Tėvynė mokykloj
Jolanta BALČIŪNIENE, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo
departamento direktorė, ir Ona VERSECKIENĖ, Lietuvos pedagogų kvalifikacijos
instituto Etnokultūros skyriaus vedėja, - apie etnokultūrinį, pilietinį ugdymą bendrojo
lavinimo mokyklose, šnekinamos Liudviko GIEDRAIČIO.
Liudvikas GIEDRAITIS. „Pradžioj buvo žodis“, mū
sų atveju - „Mokyklos reformos gairės“ , „Bendrosios
programos“, „Tautinė mokykla“ - teoriniai švietimo per
tvarkos pagrindai. Skaitome: „Medžiagos atranką, da
lykų ar temų vietą bendrame ugdymo turinyje sąlygoja
keletas prioritetų. Visų pirma siekimas laiduoti plačias
ugdymo turinio galimybes ugdyti mokinių tautinę są
monę, stiprinti jų tautinę ištikimybę, pilietiškumą, pa
triotizmą“ („B. p.“ P. 67). Ir toliau: „Daug dėmesio ug
dymo turinyje teikiama fundamentalioms Europos kul
tūros vertybėms: bendrosiomis ir krikščioniškomis ver
tybėmis grindžiamai dorovei, demokratijos principams
ir normoms, žmogaus teisėms, mokslinio mąstymo me
todams, kalbų mokėjimui, įvairioms meno formoms, li
beraliems individualizmo principams, ekonominiams...“
- per daugelį puslapių nusitęsiantis platus konkretiza
vimo laukas. Tai, kas „visų pirma“ , toks įspūdis, - pa
lieka užmiršta. Ar tai mano klaidingas įspūdis?
Jolanta BALČIŪNIENĖ. Kartais taip atsitinka, kad
savaime aiškūs dalykai gali būti net ir nepaminėti. Kol
buvome priklausomi, lietuvybė iš tikrųjų atrodė brangi
ir svarbi vertybė, apie kurią net nebūtina dokumentuo
se šnekėt. Atrodė savaime aišku, kad mylėsime ir gerb
sime ją, puoselėsime, branginsime, nuolat stengsi
mės išlaikyti tautiškumą. Bet štai vis akivaizdžiau pa
stebime, kad auga vaikai, iš esmės vis mažiau gerb
dami ir mylėdami, puoselėdami lietuviškumą. Many
čiau, kad šiandien daug žmonių suvokia tą problemą.
Galbūt ir tai, kad Jūs čia atėjote kalbėtis šia tema, yra
viena iš to suvokimo apraiškų. Apskrityse bendrauda
ma su žmonėmis, aiškiai matau, kad šis klausimas
opus. Manyčiau, mes pamažu suvokiam: jeigu neiš
ugdysime vaikuose meilės Lietuvai, pagarbos lietuvy
bei, jie neturės ko perduoti savo vaikams. Kalbu apie
piliečio ugdymą ne Europos prasme, ne Pasaulio, o
Lietuvos piliečio prasme. Esame sutelkę darbo gru
pes Pilietiškumo ugdymo programai kurti. Kai realiai
pradėsime tą programą įgyvendinti mokykloje, Jūsų
minėtą „visų pirma“ turėtų pavykti konkretizuoti ir įgy
vendinti įvairiais, taip pat ir tautinės savimonės, etno
kultūros aspektais.

L.G. Kuriamą programą pavadinot „Pilietiškumo ug
dym o“. Kokį turinį suteikiat „pilietiškumui“?
J.B. Šis klausimas dabar itin rūpi mokytojams. „Pi
lietį“, be abejo, galima suprasti visaip. Tarkim - kaip
bet kurios šalies gyventoją, demokratišką žmogų, do
rai atliekantį savo pareigas, bet vidumi - kosmopolitą.
Mes norėtume pilietiškumo sąvoką praturtinti tautiš
kumu. Tai mūsų programos esmė. Pagrindiniai svars
tymai: ar auklėsim žmogų kosmopolitą, ar - puoselė
jantį tautinę savimonę ir kultūrą? Vieniems atrodo reikia auklėti Europos, Pasaulio pilietį, kitiems - Lietu
vos. Kai kalbama apie jungimąsi į Europos sąjungą,
aš visad sakau: universalūs, vienodi nieko nedomina,
kiekviena tauta turi savo veidą ir privalo jį išsaugoti.
L.G. Mokyklos pertvarkos dokumentuose šia pras
me vėlgi jaučiamas prieštaravimas. Štai „Švietimo re
formos gairėse“ rašoma esą dabartinio žmogaus są
monė susiskaldžiusi, „atomizuota“, mūsų amžiaus kul
tūra „m ozaikinė“ , būtina pajėgti informacijos srautą
„sutvarkyti savyje“, „suderinti su savimi“ , iš viso to su
daryti savo visumą. Būdas tai padaryti - išsaugant sa
vą etninės kultūros pagrindą, įsisavinant naujoves taip,
kad derėtų su juo. Tik tradicija „teikia būdus, kaip įsi
savinti naujoves“. Tai esą „lengvina gyvenimą“, „pa
deda nesijausti vienišam, pasiklydusiam gyvenimo
gausoje, padeda susidaryti vientisą pasaulėžiūrą“ (P.
33). Praradusieji etninę k u ltū rą - puola prie svetimų, iš
kurių perima pirmiausia tai, kas lengviausia - formą,
išorinį gyvenimo būdą, - taip giluminis žmogaus klo
das lieka pustuštis, neužpildytas. Kad suderintume
„kultūrinį pastovumą“ ir „kaitos“ procesą, būtinas sa
vas etninis pamatas... Atleiskit už ilgokas citatas, bet
gi etninės kultūros svarba ir reikšmė čia iš tiesų su
vokta svariai. Tačiau principai, kuriais vadovaujasi švie
timo reforma, nusakomi taip: 1. humaniškumo, 2. de
mokratiškumo, 3. atsinaujinimo (kaitos, atvirumo). Juos
sudėjus - ar ne kosmopolitizmas?..
J.B. Neatitikimų yra, bet manyčiau, kad tie, kurie
kūrė mūsų švietimo reformą, tikrai turėjo kilnius ir ge
rus norus, tik galbūt vėlgi nenumatė ir negalėjo nu
matyti būsimų įvykių, pokyčių, kurie vyks Lietuvoje ir
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pačiame žmoguje. Argi reformos teoretikai galėjo nu
matyti, kokiu svoriu mus užgrius svetimų kultūrų įta
ka? Ir ne tik iš Europos, bet ir iš Amerikos. Manyčiau,
„Gairių“ nuostatos iš esmės geros, tik dabar, suda
rant konkrečias programas, jas reikėtų papildyti ir tau
tiškumu.
L.G. Juolab, kad, anot M. Martinaičio, mūsų etninė
kultūra ilgus šimtmečius buvo mums ir parlamentas,
ir teisė, ir auklėtoja, ir tautos sąmonės reiškėją, ir isto
rija, ir vienintelis viešos saviraiškos būdas. Mes be
veik visą laiką buvome priversti žiūrėti nebūčiai j akis,
ir, matyt, vardan išlikimo - visada reikės nuolatinių kryp
tingų pastangų. Reikės nuolatinio žinojimo, kur mūsų
tvirtybės, atsparumo pagrindas. Manau, pirmiausia tai
turi sąlygoti visas mūsų rašytas ir nerašytas „pirmeny
bes“ . Ar mokykloje tai užmiršta?
J.B. Nepasakyčiau, kad užmiršta... Na, pasimetę
mes visi esam. Dabar tiek visokių naujovių, tiek daug
reikia padaryti. Praktiškai visą švietimo sistemą kuriam
iš naujo: nei naujai parengtų mokytojų turim, nei nau
jos jų rengimo sistemos, nei mokymo priemonių... Ir
pati lietuviškumo samprata kuriama beveik iš naujo,
naudojantis tik ikikarine patirtim. Bet - kuriama. Darbą
sunkina dar ir tai, kad anksčiau visos „pedagoginės
smegenys“ buvo Maskvoje, iš ten ateidavo programos,
vadovėliai. O dabar, kai reikia viską kurti vietoje, mes
jau ir fiziškai nebesuspėjam. Labai džiaugiamės, kad
visai neseniai, 1997 m. lapkričio 5 d., Lietuvos peda
gogų kvalifikacijos institute įkurtas ponios Onos Verseckienės vadovaujamas Etnokultūros skyrius. Labiau
siai bijom vajų. Tokių, kai visi kadaise būtinai turėjom
būti spaliukai, pionieriai, privalėjom žygiuoti, dalyvau
ti sueigose... Nuo tos buvusios prievartos mumyse išsiugdęs bet kokio liepimo atmetimas. Jeigu kažkas ver
čia dainuoti - norim nedainuoti... Tautiškumo, lietuviš
kumo dvasios ugdymas - labai subtilus dalykas. Prie
varta meilės neišugdysi. Taip tik atgrasyt gali. Svar
biausia - pats mokytojas turi patikėti. Kitaip - skam
bės tušti žodžiai, ir nepadės nei programos, nei gra
žiausiai surašyti tikslai ar vadovėliai.
L.G. Bet mes žinome, kokia ideologija „tvirtai pa
kaustytuose“ pedagoginiuose institutuose turėjo mo
kytis mūsų dabartiniai mokytojai. Ar Jūs tikite jais?
J.B. Kodėl aš turiu netikėt! Tie patys žmonės atkū
rė nepriklausomybę: visi augę sovietinėje sistemoje.
Jeigu jie sugebėjo tiek metų išsaugoti lietuvybę, jie gali
ugdyti meilę Tėvynei ir toliau, tik vėlgi: kaip įkvėpti žmo
nėms tą norą, tą poreikį... Visi esam tos sistemos iš
auginti, bet visi gyvenom šeimose, kuriose, nepaisant
to, ką skiepijo aplinka, buvo gyvos ir tradicijos. Aš to
dėl akcentuoju: ir ateity, nepaisydami aplinkos, ar ji
bus europinė, ar amerikoniška, ar dar kokia kitokia,
mes turime įdiegti vaikams lietuvio savimonę, kurią jie
galėtų perduoti kartoms po savęs.
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L.G. „Mokykla sudaro sąlygas tautinių mažumų kul
tūros paveldui plėtoti, jų tautiniam tapatumui išsaugoti...“ („B.p.“ P. 21) Neįsivaizduoju tokių žodžių, tarkim,
Lenkijoj, Rusijoj - lietuvių atžvilgiu...
J.B. Taip, mūsų kitataučiai dabar turi praktiškai ge
resnes sąlygas negu lietuviai kitose šalyse. Visur lie
tuviai mokosi valstybine kalba, o savo kultūrą išlaiko
per sekmadienines, šeštadienines mokyklas, per tau
tinius susibūrimus. Pas mus kitataučiai turi mokyklas
savo gimtąja kalba. Numatom, kad ir Lietuvoje visose
mokyklose būtų dėstoma valstybine kalba. Mokyklos
galėtų turėti savą kryptį: tarkim, sustiprintą lenkų, ru
sų, žydų ar kitą kalbą. Ne kartą esu susitikusi su tauti
nių mažumų atstovais ir pritariu jiems, kad tautinės ma
žumos turi išlaikyti savo kultūrą, tradicijas, kad kiek
vienas žmogus, ką turi viduje, gali puoselėti, bet - ne
valstybinėse mūsų įstaigose, o savo sambūriuose, šeš
tadieninėse mokyklose. Programos šia kryptimi jau
1998 metų pradžioj turėtų būti pateiktos svarstyti.
L.G. Ar sunku, Jūsų supratimu, jas bus įgyvendinti?
J.B. Ne. Jau dabar vyresnėms klasėms nebever
čiame vadovėlių iš lietuvių kalbos. Iš lietuviško istori
jos vadovėlio mokomasi nuo šeštos klasės. 1996 me
tais, atsižvelgdami j vietos sąlygas, kai kur įvedėm lie
tuvių kalbos mokymą nuo pirmos klasės. Ateity ma
nom du tris dalykus, o vėliau - ir daugiau pradėti dės
tyti lietuvių kalba ir pradinėse klasėse. Tautinės ben
drijos supranta lietuvių kalbos reikšmę dabartinėj pa
dėty. Visiems daug geriau lietuvių kalbos išmokti mo
kykloj nei vėliau, suaugusiam, mokėti pinigus, lankyti
kursus. Esam girdėję net priekaištų, kad nepakanka
mai aprūpinam lietuviškais vadovėliais. Todėl nuo 1998
metų mokyklos turės galimybę pačios rinktis vadovė
lius: kuria kalba dėstyti vieną ar kitą dalyką. Pradžioj
gali būti ir taip, kad mokomasi iš lietuviško vadovėlio,
o mokytojas dėsto kita kalba. Bet vyresnėse klasėse
dėstoma - tik lietuvių kalba.
L.G. „Bendrose programose“ teigiama: „Reformuo
tos mokyklos sėkmės svarbiausios sąlygos tokios: ati
tinkamai pasiruošęs mokytojas, nauji vadovėliai ir de
ramas mokyklos materialinis aprūpinimas“. Norėtųsi
išgirsti, kokia padėtis naujų, reformuotų, vadovėlių lei
dybos, rengimo srity.
J.B. Reformuoti vadovėliai pasiekė šeštą klasę. Ren
giami septintai. Nemanau, kad jie ugdys kosmopoliti
nį žmogų. Labai skatintina, kad atsirastų kuo daugiau
alternatyvių vadovėlių, aišku - visi jie turi būti patvirtin
ti Ministerijos. Nes tik tokiu būdu galima užtikrinti, kad
naujas kūrinys atspindėtų reformą.
L.G. Norėčiau kreiptis į ponią Oną Verseckienę. Esat
naujai įkurto Pedagogų kvalifikacijos institute Etnokultū
ros skyriaus vadovė. Kokie poreikiai paskatino jį kurti?
Ona VERSECKIENĖ. Įsivaizduokim: yra etninės kul
tūros siejimo su kitais mokymo dalykais programinė

nuostata, o daugelis mokytojų savo laiku nėra gavę
atitinkamų žinių. Mūsų siekis - vaikų ir jaunimo tauti
nių vertybinių nuostatų ugdymas per pedagogų ir va
dovų profesinį tobulinimąsi. Rengsim kvalifikacijos kė
limo kursus, ilgalaikius seminarus. Būtina užtikrinti, kad
etninės žinios būtų perteikiamos teisingai. Pirmasis rū
pestis - rasti darną tarp pačios idėjos ir išraiškos, atsi
žvelgiant j vaiko amžiaus tarpsnius. Didaktinis princi
pas maždaug toks: mokytojas turi pasiekti, kad moki
niai patys kuo plačiau atsiskleistų, patirtų džiaugsmą,
įsijungdami į pažinimo vyksmą, jaustų poreikį dalyvauti
atradimo, ugdymo veiksme. Vertinam kūrybiškumo, de
mokratiškumo principus. Etninių vertybių atskleidimo
procese mums atrodo labai svarbu - tinkamas tam lai
kas (švenčių, apeigų progos) ir vieta (tiesiogiai prie
supažindinamojo objekto). Atskaitos taško, be abejo,
čia nėra. Jis visur, kur galima pažinti mūsų Tėviškę,
Tėvynę. Šito, pavadinkim, džiaugsmo šaltinio suradi
mas ir atskleidimas vaikams - mokytojo priedermė.
Pagrindinis rūpestis - tautinės mokyklos išorinės ir vi
dinės aplinkos kūrimas, gyvos dabartinės kultūros tra
dicijos tęsimas, ieškant ryšių su krašto žmonių kultū
ros tradicija kaip orientacine vertybine sistema, pagal
ba tautinių mažumų pedagogams ugdant pilietinę kul
tūrą per lietuvių kultūros pažinimą, jų pačių tautinio
savitumo puoselėjimą. Turim tikslą įprasminti etninės
kultūros palikimą, ugdyti etninę pilietinę savimonę bei
savigarbą, rūpintis tradicijų tęstinumu ir humanistinių
kultūros vertybių sklaida. Manau, reikėtų, kad tradici
nius papročius atkurtų pirmiausia žemės ūkio mokyk
los, kad žmonės ten mokėtų darbą pradėti, baigti su
apeiga, daina, jaustų dvasinį ryšį su žeme, su tėviškės
aplinka. Kaimas ištroškęs dvasingumo šviesuliuko. Jei
ir pagrindinė mokykla bendrautų su kaimo bendruo
mene per atnaujintus, atkurtus agrarinius papročius,
gal vėl atsirastų mūsų bendrumo jausmas... Norėtu
me išugdyti, pavadinkim, etninį gamtos pojūtį, doros
ir grožio supratimą, bendravimo nuostatas, suvoki
mą, kad būtent - aš, mes - esame šių vertybių valdo
vai, saugotojai, paveldėtojai, vieninteliai, nesidalinantys nė su niekuo ir būtent tuo turėjimu - skirtingi nuo
visų kitų. Norėčiau pabrėžti siekį etnines vertybes ak
tualizuoti intelektualine prasme, kad tai būtų žinių kau
pimo ir perteikimo naujoms kartoms laukas. Būtent per
šj lauką, manyčiau, turėtų eiti kelias j universaliąsias
pasaulio vertybes, o ne atvirkščiai.
J.B. Pradinėse klasėse, kurioms parengti reformuoti
vadovėliai, būtent tuo keliu ir einama. Labai pritarčiau
išsakytoms mintims, bet noriu pastebėti, kad svarbiau
sia vis tik ne teorija, dokumentai, vadovėliai, o - kas
naudojasi jais: mokytojas. Vaikams mokytojo ištartas
žodis daug svaresnis už dokumente parašytą. Ir dar:
iš tiesų ne tas pat, ar mes išvešim vaiką, tarkim, j Ker
navę, j Trakus, j rašytojų tėviškes, į etnografinę trobą,

ar tik sėdėsim suole, skaitydami tegul ir gražią knygą
apie Lietuvą. Žmogus, turintis daugiau įspūdžių, ma
nau, ir perteiks, perduos daugiau.
L.G. Tuo vadovaujantis, turėtų būti labai reikšmin
ga veikla po pamokų, būreliuose.
J.B. Taip. Tik ši veiklos sritis iki šiol laikosi entuzias
tais - turizmo, kraštotyros būrelių, įvairių draugijų kudirkiečių, maironiečių ir daugelio kitų - vadovais,
dažniausiai negaunančiais jokio atlyginimo. Privalom
atgaivinti, suteikti daugiau reikšmės veiklai po pamo
kų, kad mokytojai galėtų derinti tai, ką dėsto pamoko
se, su užimtumu po pamokų. Sovietinėj mokykloj bu
vo pionierių vadovas, komjaunimo vadovas, užklasi
nio darbo organizatorius ir dargi - karinio vadovas.
Keturi žmonės ideologijai! Šiandien galim tik pasvajo
ti apie tai, kad keturis žmones turėtume pilietiškumui,
tautiškumui ugdyti. Kai švietimui bus skiriama pakan
kamai lėšų, manau, reikalai turės pagerėti. Bet noriu ir
pati sau paprieštaraut: kas daro, tas daro ir be pinigų,
o kas nedaro, nedaro ir su pinigais.
L.G. Man atrodo, kad šiandien ne tik bendrojo lavi
nimo mokyklose etninės kultūros išsaugojimo, kaupi
mo, plėtojimo reikalai ne menka dalimi laikosi nelabai
suprastų pasišventėlių dėka. Vilniuje priešais Preziden
tūrą yra Muzikos akademijos Antrieji rūmai - nedau
gelio kabinetėlių, auditorijų kišenytė. Ten dirbančius
pažįstu beveik visus: jauni ir itin atsidavę savo darbui
etnomuzikologai. Per trumpą laiką jie sukaupė didžiulį
etnomuzikos archyvą: apie 100 tūkstančių įvairių žan
rų kūrinių, tarp jų - retų - raudų, darbo, vestuvinių dai
nų. Bet Akademijos vadovybei atrodo, kad mokamajai veiklai nebūtina tiek turėti, pailiustravimui užtektų
vieno kito kūrinėlio. Ir štai žmonės su savo turtu dūsta
keliuose kambarėliuose, matydami, kokios prastos jų
triūso vaisių saugojimo sąlygos, kaip genda įrašų juos
tos, kokia menka jų apsauga. Reikėtų, kad tas lobis
būtų vertinamas kaip kultūros paveldo dalis, skiriama
papildomai lėšų išsaugoti, bet niekas jų negirdi... O ir
daugelį etninės kultūros srity dirbančių žmonių, kiek
jų pažįstu, persekioja gana prieštaringi jausmai: net ir
iš aukščiausių tribūnų jie girdi esą ateity išnyks eko
nominės ir net politinės sienos, valstybingumui svar
biausias liks etniškumo pamatas, tad šios srities žmo
nės dirbą labai jau vertingą, reikalingą, didelį darbą, o
tų „vertingųjų“ atlyginimai, kad irtam e pačiame Lietu
vos liaudies kultūros centre - kiek tik įmanoma - ma
žų mažiausi. Klausimas pirštųsi vienas: kaip išmokyti
vaikus amžino pasišventimo, bet norėtųsi aptarti, kaip
Jūs konkrečiai įsivaizduojat etnokultūrinį u g d y m ą -jo
formas, pakopas - mokyklose. Štai Lietuvių etninės
kultūros istorijos programoje pirmoji pakopa nusako
ma taip: darželyje, pradinėje mokykloje - sąlytis su
etnine kultūra per gimtosios kalbos ir kitas pamokas...
Na, čia viena mokytoja, ir problemų, kiek žinau, nėr...
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J.B. Būtent! Kol vienas mokytojas, jis gali tą patį
dalyką įvairiais aspektais gvildenti per visas pamokas.
L.G. Apie antrąją pakopą (nuo 5 iki 10 klasės) sa
koma: vientisas etninės kultūros suvokimas formuoja
mas integruojant ją į bendrojo lavinimo dalykus...
J.B. Gaila, ši nuostata vis neišgirstama aukštojoj
mokykloj, kur žmonės iki šiol ruošiami dėstyti tik atski
rus dalykus. Bet jei mokytojai gražiai bendradarbiau
ja, rašo planus kartu, jie puikiausiai gali savo atskirų
dalykų mokymą suderinti ir su etninės kultūros daly
kais. Esu mačiusi nepaprastai gražių dienų mokyklo
se, kai mokytojai suderina savo programas, ir vaikas
iš pamokos į pamoką nuosekliai visais požiūriais gau
na žinių apie kurią nors etninės kultūros sritį. Tam ypač
dėkingas laikas - prieš kalendorines šventes. Tarkim,
artėja Velykos: per lietuvių kalbos pamokas vaikas ra
šo ta tema rašinį, per dailės - margina margutį, per
muzikos - susipažįsta su atitinkamom dainom, per dar
bus - su patiekalais ir pan. O visoj mokykloj tvyro tos
šventės nuotaika... Lemia tik mokytojų kūrybiškumas.
L.G. Bet tai, matyt, įmanoma tik kai mokyklos va
dovybė šitai skatina.
J.B. Nebūtinai. Gali įkvėpti ir vienas veiklus mokytojas.
L.G. Girdėjau atsiliepimų, kad šitoks mokytojas, jei
jo iniciatyva vadovybei nelabai patinka, - gali būti nu
slopintas. Tokiu atveju mokytojas neturįs kuo pasiremt:
stinga esą autoritetų žodžio šiuo klausimu ar kokio at
skiro dokumento, konkrečiai ir aiškiai nusakančio et
ninių vertybių svarbą ir būtinumą ugdymo procese.
J.B. Grįšiu prie to paties: ar gali dokumentas skie
pyti jausmus? Ar gali dokumentas skatinti sąmonin
gumą? Visko reikia siekti per bendravimą, per žmo
nes. Be to, naujoviškas vadovas, kokį aš jį matau, jokiu būdu ne autokratas, jis nevaldo vienas, sprendi
mai priimami įsiklausant į kiekvieną žmogų ir kiekvie
nam sudarant sąlygas dirbti. Jei vadovas autokratas,
sprendžia vienas, jo dienos mokykloj turi baigtis. Ka
raliukų neturi būt. Bet ir mokytojų yra visokių. Yra tik
besiskundžiančių ir nieko nedarančių. O yra tokių, ku
rie bet kokioj aplinkoj tyliai atkakliai be skelbimosi, nu
siskundimų klasę po klasės suburia bendrai gražiai
veiklai... Oficialūs raštai? Ką jie duoda... Štai, tarkim,
artėja Vasario Šešioliktoji. Jei dabar imsim ir sureikšminsim, parašysim ministro raštą, esą artėja neeilinė
diena, visi švęskim, darykim taip, taip ir taip. Mokyk
los gal kiek ir aktyviau sukrus, jeigu apskritai sukrus,
bet mums svarbiau - kaip jos tai darys: ar tik suvarys
vaikus į salę, pasakys nuobodžias kalbas, ar suma
nys iš tikrųjų ką įsimintino ir įdomaus. Šiandien, tarp
kitko, čia, Ministerijoj, baigtas parengti projektas dai
lės mokytojams - Vasario Šešioliktosios aštuoniasde
šimtmečiu! paminėti: organizuojamas konkursas iliust
ruoti istorijos vadovėlį. Tema - Lietuvai brangios as
menybės, svarbūs įvykiai. Bus parodos mokyklose, sa
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vivaldybėse, apskrityse, geriausiųjų piešinių - gal ir
Seimo, Vyriausybės, Švietimo ministerijos rūmuose.
Tikimės aktyvaus dalyvavimo. Rengsime ir konferen
cijas: mokiniai galės rašyti darbus, skirtus Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpiui. Iš vyresnių mokinių tiki
mės mokslinės pakraipos darbų šia tema. Manom
rengti muzikines šventes, skaitovų konkursus... taigi
turėtų būti ne dienos paminėjimas, bet vyksmas, nuo
latinis kryptingas darbas. Negali liepti, kur reikia labai
subtiliai organizuoti. Nuolat svarstom, kaip skatinti ini
ciatyvą be įsakų, „nuleidimų iš viršaus“ , o - einant į
žmones. Manau, tik toks tikras kelias...
L.G. Paskutinė etninės kultūros ugdymo pakopa 10-11 klasės - apibūdinama taip: humanitarinio profi
lio bendrojo lavinimo mokyklose pasirenkamieji daly
kai iš etninės kultūros: folkloras, etnografija... Kalba
ma apie etninės kultūros pamokas.
J.B. Čia jau rengiami busimieji mokslininkai. Perei
nama į sąmoningą pasirinkimą. Žmogus pasirenka jį
dominančią mokslo kryptį ir gilinasi ta linkme. Mano
me, kad pagrindus suteikiame iki dešimtos klasės. O
vyresniems jau turi būti leista rinktis pagal profilį. Kiek
viena mokykla turės savo veidą, savo pasirinktą kelią:
ar į humanitarinius, ar tiksliuosius, ar ekonomikos, ar
kitokius mokslus. Ypač geros profilių pasirinkimo gali
mybės miestuose. Sunkiau kaime, tad čia galbūt iš
liks tik dešimtmetės mokyklos, o profilines tikslinga
bus turėti tik didesniuose centruose. Bet tai jau disku
sinis klausimas.
L.G. Norėčiau pateikti keletą teiginių, norų, priekaiš
tų, kuriuos sulasiojau iš etnokultūrininkų. Pirmiausiaesą reikia, kad bent baigiamosiose klasėse specialis
tai visus supažindintų su etninės kultūros pagrindais.
J.B. Geri norai, tik specialistų nelabai turim.
L.G. ...esą iki šiol nesusisteminta, nesukonkretinta,
ką apie etninę kultūrą turėtų žinoti įvairių klasių mokiniai.
J.B. Štai! Kalėdinė dovanėlė! - „Bendrojo išsilavi
nimo standartai“. Aptariami reikalavimai, ką turėtų ži
noti mokiniai nuo pirmos iki dešimtos klasės. Lieka
parengti dešimtoms - dvyliktoms ir konkrečiau nusa
kyti dėstomąją medžiagą.
L.G. ...mažiausiai esą galvojama, kaip pilietinį ug
dymą susieti su etninės kultūros pagrindais, nes žiūri
ma į Vakarus.
J.B. Žiūrim į Vakarus, nes jie mums atrodo mate
rialiai labai gražūs. Atrodo - turėsim materialių verty
bių, tai - būsim laimingi. Net esama teorijų, įrodinė
jančių, kiek žmogus turėtų turėti materialinių vertybių,
kad galėtų pradėti galvoti apie aukštesnio lygmens po
reikius, aukštesnes vertybes. Vis tik, manau, mes kito
kie: mes ir nepatenkinę pirminių poreikių sugebam,
ačiū Dievui, mąstyti apie aukštesnius dalykus.
L.G. ...prieškarinėj Lietuvoj labai daug reikšmės teik
ta etnografiniam judėjimui, daugelis mokyklų turėjo net

savo muziejėlius. Visa tai nemenkai pasitarnavę ir pa
triotiškumo ugdymui...
J.B. Jeigu atsiranda vadovas, norintis turėti tokį bū
relį, jam mokykla turi sudaryti visas įmanomas sąly
gas. Bet čia ir vėl - sunkiai išsprendžiami apmokėjimo
klausimai.
O.V. Etnografiniai būreliai - tik viena iš daugelio veik
los formų, jų nereikėtų itin sureikšminti. Etnografinės
medžiagos rinkimas mokyklose, manyčiau, pradėtinas
tik vienuoliktoj, dvyliktoj klasėj, kai mokinys jau subren
dęs sąmoningai veiklai.
L.G. Neseniai turėjot bendrą Kolegijos posėdį eko
loginio švietimo problemoms aptarti. Ar, Jūsų suprati
mu, ekologinis švietimas susijęs tik su gamtosauga?
J.B. Tikslinama ekologinio ugdymo programa. Ma
nome, kad ekologija - ne tik gamtosaugos, bet kartu
ir dvasios problema. Ekologiją suprantam plačiai, kaip
visų vertybių išsaugojimą, ne vien gamtos, bet ir kul
tūros, taigi - ir etnokultūros.
L.G. Norėčiau sugrįžti prie Pedagogų kvalifikacijos
institute įkurto Etnokultūros skyriaus. Gal galit konkre
čiau nusakyti veiklos kryptis?
O.V. Artimiausias konkretus tikslas - parengti etni
nės kultūros pažinimo programą, apimant ir integravi
mą, ir popamokinę veiklą nuo darželio iki baigiamo
sios klasės. Norim parengti ugdymo priemonių meto
dines rekomendacijas. Tikimės, kad mūsų talkininkais
bus Lietuvos liaudies kultūros centras, Kraštotyros
draugija ir, be abejo, visi, kas tam neabejingi.
L.G. Ar, Jūsų požiūriu, šiandieninėj lietuvių peda
goginėj minty nereikėtų sureikšminti vieną kurią iš mo
derniosios pedagogikos krypčių? Pagal vieną iš jų dau
giau dėmesio telkiama į praktišką, veržlų, iniciatyvų
(net iki agresyvumo, esą būdingo šiandieniniame Va
karų pasaulyje) praktinės veiklos žmogų, o kita sureikš
mina dvasinę veiklą - reflekcijas, laisvą mąstymą - vi
dinį gyvenimą...
O.V. Matau žmogų su visom jo vertybėm - žingeidų
ir galintį save realizuoti, būti kitam reikalingu, tautos
kūrėju. Man bet kokia žmogaus veikla ir dvasinis pa
saulis - neatskiriami dalykai. Aš pagarbinu žemę ir ją
ariu. Abi pusės vienodai reikalingos.
L.G. Siekiant „dvasingo traktorininko“?
O.V. Na, galima gal ir taip pasakyt. Kiekvieną darbą
reikia dirbti dvasingai: kai dirbi, reikia dirbti iš peties ir
nuo širdies.
L.G. Sunkus Jūsų pasirinkimas. Kaip to pasiekti?
O.V. Turim auginti žmogų nuo mažens: bendrauti,
bendradarbiauti su vaiku atvirai, be melo, suteikti jam
galimybę veikt. Matau ir išbandytą kelią - per etninę
kultūrą, aktualizavus savas, prigimtines dorines, elge
sio, bendravimo normas.
L.G. Gal Jūs ir pervertinat etnokultūrines nuosta
tas... Kiekviena karta nemenka dalimi neigia prieš sa

ve gyvenusiųjų nuostatas, teigia savas. Visada šalia
kilnaus, gražaus būta pakankamai ir niekšybės...
O.V. Genys margas, pasaulis dar margesnis. Be nei
gimo nėra ir teigimo. Bet aš matau vaisius: vaikai, ga
vę etninės kultūros pamokas, geriau sugeba išklausy
ti, savarankiškesni, geba kultūringai bendrauti. Ugdo
muoju požiūriu, vaikui veiksmingiausia savų vertybi
nių nuostatų - dorovės, ekologinių, bendravimo - pa
tirtis. Kai aš noriu pamokyti, kad negalima ant stalo
kelti kojas, sakau: ant stalo dedama šventa duona, o
ne kojos, jų vieta po stalu... Mūsų tradicija šiuo požiū
riu tokia, ir nereikia aklai mėgdžioti kitų.
L.G. Ar šiandieninė dvasia Lietuvoje, Jūsų suprati
mu, palanki etnokultūriniam judėjimui mokyklose?
O.V. Bendrojo lavinimo mokyklose, ypač ikimokyk
linėse įstaigose, šiandien akivaizdus etnokultūrinio ju
dėjimo pakilimas. Sveikintina, kad ir tarptautinės pro
gramos bando derintis prie etninės kultūros, gimsta pro
jektai etniniu pagrindu: atrodo, vis labiau linkstama at
sigręžti ir į tautiškumą... Kiekviena tauta, kaip ta gėlelė
pievoj, graži būtent savo spalva, kvapu, savitumu. Tą
tautos suvokia ir to grožio kiekviena ieško savy.
L.G. Iš kur tad Lietuvoj kai kurių intelektualų net
per televiziją išdidūs mostai - „patriotas - idiotas“ , ar
ba - pasvarstymai dėl humanitarinių institutų, kultū
ros žurnalų (finansiškai nenaudingų) tikslingumo... Ką
čia veikti pedagogams?
O.V. Mano manymu, tai vaikystėj, jaunystėj nu
skriausti žmonės, jie, vargšai, nėra patyrę tos gyvy
bės, tos jėgos, to džiaugsmo šaltinio. Galbūt tai liudija
ir savęs nebuvimą, gyvenimą pagal madą. Tikrovė mar
ga: yra viena jos pusė, yra ir kita. O mes norim savo
gėlelę, jos spalvą, jos savitumą išlaikyt pasaulio ben
drijai ir sau.

The m other country at school
Jolanta Balčiūnienė, the principal of the Department
of General education at the Ministry of Education and
Science and Ona Verseckienė, the head of the Depart
ment of Ethnoculture at the Lithuanian teacher-training
qualification Institute give their opinions on ethnocultural
and civil education at secondary schools. They are inter
viewed by Liudvikas Giedraitis.
The main problem is wether the citizen of the Europe
and the World, i.e. a cosmopolitan or the Lithuanian citi
zen developing Lithuanian nature and national thinking,
first of all, will be educated at secondary schools. If we
choose the second direction much attention at schools
should be paid to the dissemination of the values of eth
nic culture by integrating them into diffirent disciplines or
by introducing the lessons of ethnoculture. The main thing
is, in every possible way, to actualize our own values such
as morals, intercourse, ecology because they are the most
important things in the process of education, and to se
cure further succession of the values from generation to
generation by reserving at the same time our national
identity for the world and for ourselves.
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Ugnies įvaizdis lietuvių ir rusų
užkalbėjimuose
M arija Z AV JALO VA

Visos tautos garbina ugnį kaip vieną iš visatos p a
grindą sudarančių kosminių elem entų. Daug įvairiau
sių legendų pasakoja apie ugnies atsiradim ą žemėje.
Ugnis čia išgaunam a iš medžio, akmens, geležies, že
mės gelmių, vandens, iš dangaus, iš saulės arba tie 
siog gaunam a iš dievybės, turinčios su ja ryšį. Ž m o
gui įsigyti ugnį padeda įvairūs gyvūnai bei paukščiai.
Kartais jie saugo ugnį, bet po to savanoriškai arba
prievarta atiduoda žmogui. M itai apie ugnies atsira
dimą bei su tuo susiję atributai atsispindi ir liaudies
užkalbėjimuose. Ugnimi gydomos ligos, gąsdinamas
priešas, kenkiam a, sužadinam a meilė. Ugnis tuo p a 
čiu yra ir apsauga, ir grasinimas, baisi jėga ir gydymo
priem onė.
Ugnies funkcijos universalios, bet įvaizdžiai lietu
vių ir rusų tautosakoje gana skirtingi. Rusų tradicijoje
ugnis - niekam (išskyrus dieviškus personažus) nepa
valdi stichija, nepriklausom ai gyvenanti jūroje, akm e
nyje, lauke. Ugnis čia yra visatos elementas, toks kaip
žemė, vanduo, oras (vėjas, kuris įpučia ugnį). Žmogus
(užkalbėtojas) retai kreipiasi tiesiogiai į ją, dažniau
siai į kokį nors mitinį personažą (Buxopb Buxpeeuu,
mpoenepan cecm pa,pa6uu cjiyzuųapuųu C ojiomuu,
anzejiu, U/ibn-npopoK), kurio įnagis ji yra. Ji, kaip ir
išvardintieji personažai, priklauso kitam pasauliui, yra
už žmogaus erdvės ribų, todėl užkalbėtojas kreipiasi
pagalbos į tarpininkus, kuriems lengviau „sutvarkyti
santykius“ su artim a jiems stichija.
Lietuvių užkalbėjimuose ugnis - visiškai sudvasin
ta, esanti žmogaus buities sferoje, įvardinama kaip dei
vė Gabija. Į ją kreipiam asi maldomis prašant gerovės
namams, gausaus derliaus, laiminti ūkį, apsaugoti na
mus nuo gaisro, nepūsti, uždegti žvakę ir t.t. Žm onės
garbino ugnį Gabiją, vadino meiliais vardais, dėkoda
vo už jos šilumą, apdengdavo, klodavo jai patalą: Mie
la dievaite, Gabjauja, mes kaip reikiant kalbėjome tau
maldas, būk maloninga, mūsų dievaite, laimink mus,
mūsų vaikus, mūsų šeimą, trobesius ir kambarius, gyvu
lius, javus ir t.t. (Niemi, 280); Ugnela, Gabijonėla, ne
kurstoma nedek, užklostoma miegok ir nevaikščiok po
šiuos namelius (Balys, 302). Gabijai priskiriami antro
pomorfiniai ir zoomorfiniai bruožai: ji turi kojas, spar
nus, apsiaustą, valgo, geria, miega, gali pykti, mylėti,
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ilsėtis. Tikima, kad ji gali pasiversti kate ir pabėgti iš
namų - jeigu šeimininkai blogai su ja elgiasi.
Gabija lieka užkalbėjimuose ir po krikščionybės įve
dimo, tik kartais pakeičiama šventa Agota, kurios svar
biausia funkcija - apsauga nuo ugnies. Kai kuriuose
užkalbėjimuose jos pasirodo kartu: Šventa Gabija, šven
ta Agota, saugok mus nuo ugnies (Dundulienė, Ugnis,
30). Šventa Gabija, rusenk savo vietelėj, ateik, šventa
Agota, aplankyk šventą Gabiją (ten pat, 30). Net jeigu
minimas Jėzus Kristus, užkalbėjimuose pagrindinė vei
kėja vis tiek - ugnis: Vardan Dievo ir t.t. Ugnute, ramu
te, šventa Gumija, gelbėtoja, ramytoja nuo pakusų, būk
rami, būk spragi. Ant amžių amžinųjų. Amen (Balys,
314). Ugnis! Tu karšta liepsna, tavęs prašo Jėzus Kristus,
Dievo avinėlis, tau reik tylėt ir toliau neit. Vardan Die
vo... (ten pat, 352). Krikščioniškas Dievas minimas tik
formaliai, pagrindinė jėga čia yra ugnis: Garbė Jėzui
Kristui. Dėkui, ugnele, už šią dienelę, duok sulaukti ge
ros naktelės, apsisaugoti nuo neprietelių, duok surasti
pakl(y)idėliams kelią (Dundulienė, Ugnis, 30).
Rusų užkalbėjim uose, priešingai, jeigu minimas
šventas personažas, tai ugnis yra jo ginklas: ... M eiųe
6ydy eac uaKa3ueamb zpadoM u ozneM u cnyiųy ua
eac nmuųu uepnuH... / obeper „C oh Boropo/rnųbi“ /
(Pyccicafl Marmi, 81); Ceem mu, Mjibx npopon, oznenna Kapema u oznenna KOJiecnuųa, ... mu epaza u
cynocmama yčueaeuib u ozneM onajiaeiub.../3aroBop o t pa3iibix 6ojie3Hen/ (MaŪKOB, 80). Bet daž
niausiai ugnis rusų užkalbėjimuose vaizduojama kaip
nepersonifikuota stichinė jėga. Vienintelis personifi
kacijos atvejis - „ųapb ozonbu, į kurį kreipiamasi pra
šant apsaugoti nuo ligų: BamiouiKO mu, ųapb ozonb,
eceMH mu ųapnMU ųapb, eceMU mu ozhhmu ozonb,
6ymb mu npomoK, 6ydb mu MUJiocmue; i<an mu
sKapoK u nbuioK, xax mu Mzeiub u nanuuib e uucmoM
none m paeu u Mypaeu, uauimu u mpymmoču, y cupozo dy6a nod3eMejibnue Kopenbn, ceMbdecnmb ceMb
Kopeubee, ceMbdecnmb ceMb omopocjieū, manoMe n
Mojnocn u Kopiocji me6e-xa, čamioiuno, ųapb ozonb,
jkzu u cnanu c pa6a 6 omuh ( umh pen) ecnuu cnop6u
u 6ojie3uu, yponu u npu3opu, cmpaxu u nepenojioxu,
nympennu poduMCbi u cycmaeuamu, odyeuu u 3a6ojionubi, čpocyuu u jioMyuu, c pemueazo cepdųa, c npo-
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eu zopnuu... / (ten pat, 95-96). Bet čia caras ugnis grei
čiausiai izofunkcinis dangaus ugniai, griaustiniui, kaip
lietuvių Gabija užkalbėjimuose - personifikuota namų
židinio ugnis. Todėl, be abejo, ji turi būti moteriškos
giminės. Bet ugnies „m oteriškum o“ yra ir rusų užkal
bėjimuose: visus veiksmus su ugnim atlieka dažniau
siai moteriški personažai (išskyrus Dievą ir šventuo
sius): „6a6bH doub“, „mpoenepaa cecm pa“, carienės
Solomijos dukros, Dievo motina. Viename užkalbėji
me siekiant išvengti ugnies (sugadinti šautuvą) mini
mas vyriškas personažas: ilo ū d y n na O kuūh Mope,
na Mope cmoum KūMeub, na sthom KdMne cudum cmapuK, eojiocoM ced, u ceuem, u pyčum no Hnmapio
KdMHK). Kau nu duMy, nu njidMH, nu ucnpu nemy,
man 6u y pa6a meoezo ne 6 ujlo ne njidMH, ne ucupu,
ne 3dMKd npenue Bnmapn KdMHH... (ten pat, 136).
Bet šis motyvas gali būti susijęs su specifine m oters aukuro ugnies saugotojos (vaidilutės) funkcija, taip pat
ir su kai kuriais mitais apie ugnies atsiradimą iš m o
ters kūno (Frazer, 220).
Be šventos Agotos, Gabijos ir Jėzaus Kristaus, lie
tuvių užkalbėjimuose ir pats užkalbėtojas turi galimy
bę valdyti ugnį: ... Jei neišimsi (gyvaties geluonies), me
siu akmenis ugnį, uždegsiu kalnus, pakalnes ir klonius,
ir tau nebus kur išeiti (LTR, N3961). Analogiškas rusų
užkalbėjimas: ... A mo 6 yd y M uxaiuie A pxam ejiy
npocumb, Eoz zpoMOM y6bem,ozneM coMMem. Rusų
užkalbėjime ugnis nukreipiam a tiesiog į gyvatę, o lie
tuvių - gyvatė lyg ir nepavaldi ugniai: galima uždegti
viską aplinkui, tik ne gyvatę. Grasinimas gyvatei ugni
mi - motyvas iš svarbiausio indoeuropiečių mito, ku
riame griaustinio dievas (Perkūnas) užmuša gyvatę, be
kita ko, ir ugnim.
Gyvatė susijusi su ugnies stichija. Vienu iš ugnies
simbolių Lietuvoje buvo spiralė, o pagonių šventyklo
je Romuvoje stovėjo varinis spirale susisukęs žalčio pa
vidalo stabas karūnuota žmogaus galva (Dundulienė,
Ugnis, 84). M anyta, kad ypatingą magišką galią turi
žvakė, padaryta iš seno žalčio lajaus: tokia žvakė esą
sauganti nuo visokių nelaimių. Uždegus ją, į pagalbą
atšliaužia žalčiai su savo karalium (ten pat, 27). Pažy
mėtina, kad rusai tokia žvake naudojosi meilės magi
joje: po truputį ją deginant, galima vėl atgaivinti meilę
žmoguje. Tai rodo, kaip skirtingai dvi tautos suvokia
ugnį. Lietuviams ji gana konkreti, esanti tarp ritualo
dalyvių (degini žvakę iš žalčio lajaus - ateis žalčiai).
Rusams ryšys su ugnimi sudėtingesnis: ugnis valdo ir
žmogaus jausmus, ne tik žalčių pulką.
Žalčio kultas Lietuvoje tiesiogiai susijęs su namų
židiniu. Žaltys - namų židinio saugotojas, šeimos ge
rovės simbolis. Tai suartina gyvatės ir m oters vaidilu
tės vaizdinius. Neatsitiktinai Lietuvoje manyta, kad žal
čiuose įsikūnijo visos m atriarchato laikų pram otės (ten
pat, 27). Žaltys susijęs ir su dangiškąja ugnimi - saule.

Lietuvoje tikėta, kad, užmušus žaltį, saulė verks. Sau
lė dažnai vaizduojama su žalčio atvaizdu jos viduryje
arba su gyvatės pavidalo spinduliais. Užkalbėjimus nuo
gyvatės įkandimo reikėjo kalbėti žiūrint į saulę. Apsi
saugojimui nuo gyvačių ypač veiksmingomis laikytos
apeigos vasaros ir žiemos lygiadieniais (kai saulė „sto
vi“). Nuo gyvatės įkandimo (kaip ir nuo gaisro) padė
davo „šventos Agotos duona“ (pašventinta bažnyčioje
šv. Agotos dieną). Užkalbėjimuose į gyvačių karalių
kreipamasi „karaliau liepsnotas“. Toks kreipinys nėra
atsitiktinis. Liet. žaltys etimologiškai susijęs su žalias,
žolė ir su slavų 3e/ienuū, 3 0 Jiomo, 3ona (Fraenkel,
LEW, 1288,1287; OacMep,I I ,92,103-104). Taigi kal
bos duomenys liudija žalčio ryšį su turtu, blizgesiu, auk
su, augmenija ir - su ugnimi, pelenais.
Gyvatė susijusi su ugnim ir per požeminį, žemąjį
pasaulį, kuriam ji tiesiogiai priklauso. Lietuvių mitai
pasakoja, kad ugnis buvo požemyje, iš ten ją atnešė
paukščiai. Rusų tradicijoje šitos dvi priešingos prigim
tys - gyvatės ir paukščio - susipina, atsiranda „ozneu
ñutí Jiemynuū 3M,eū“ - ugnies stichijos įsikūnijimas.
Kitų slavų mitologijoje jis susijęs su žmogaus namais:
atskrenda pas m oterį, gundo ją, neša į namus lobius
(CjiaBflHCKafl MH(į)OJiormi, 283). Rusų užkalbėjimuo
se (ypač meilės) ugninis slibinas pasirodo gana daž
nai: jo prašom a „uždegti“ gražios merginos širdį. Kaip
ir pati ugnis, jis gali būti ir teigiamas, ir neigiamas:
...omdejisuo (n meó h) om Jiemyuazo 3Men ozneuuozo... (CKa3aHHh , 284) /3aroBop ot tockh po/juMon
MarymKH b pa3JiyKe c mhjimm amtatkoio/; ... Cnpoiuy
h y smoü oznennoü 3Meu: „K yda mu jiem uiut?“
„JIeuy h eom myda-mo, uecy uzjiy, 3dmueamb p a n y u
¡3dzoeop om Kpoeu! (PyccKa^ M anm,113). Rusų už
kalbėjimuose atsispindi ir gyvatės ryšys su turtais, už
kastais po žeme: Tlod MopeM nod XeajiuncnuM cmoum
Mednuū 3 om, a e moM MednoM doMe 3dKoean 3Meu

ozneunuu, a nod 3MeeM oznenuuM jieMum ceMuny
doeuū kjuoh om KnnMeea mepeMd, BojioduMepoea,
a e khhmom mepeMe, BojioduMepoeoM, conpuma
cópyn óozamupcKdH, óozamupeü noezopodcnux, co
pamnuKoe MOJLodeuecKux... (CKa3aHim, 295).
Lietuvių užkalbėjimuose aitvaras neminimas, bet
šiaipjau turi daug m inėtų savybių: liaudyje tikima, kad
jis gali pasiversti ugnies kamuoliu, ugniniu žalčiu arba
ugnimi spjaudančiu slibinu, raudonu gaidžiu, galinčiu
uždegti trobas. Aitvaras akivaizdžiai susijęs su ugnimi.
Jis, kaip ir ugninis slibinas, susijęs su turtais. Aitvaras
gali pasiversti brangiausiais metalais, susijęs su pože
mine karalyste ir lobiais, atneša žmonėms pinigų. Iš
perinti jį galima iš 7, 9, 12-os m etų gaidžio kiaušinio
arba nupirkti kaip anglies gabalą, kuris ugnyje atvirs
aitvaru (Dundulienė, Ugnis, 9-10). Rusai tiki, kad ug
ninis slibinas galėjo išsiristi iš kiaušinio, jeigu jį padėjo
vyresnis nei 7 m etų gaidys. Tuo slibinas artimas ir va
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karų slavų demoniškai dievybei Rarogui, vaizduoja
mam ugniniu kamuoliu, slibinu ar paukščiu. Rarogas
išsirisdavo iš pirm o juodos vištos kiaušinio, kurį žm o
gus turėjo 9 paras laikyti po pažastimi, sėdėdam as ant
krosnies, nesiprausdam as ir nesimelsdamas (YcneHckhh, 162).
Iš pateiktų pavyzdžių m atome, kad kiaušinis susi
jęs su piktosiomis dvasiomis ir ugnimi. Rusų užkalbė
jimų tekstuose kiaušinis negretinam as su ugnimi. Jis
naudojamas atliekant ritualą: manyta, kad kiaušinis ap
saugos nuo gaisro, jeigu jį apneši aplink degančią vie
tą. Kiaušinis - svarbus kosminio mito objektas. D au
gelio tautų suvokimu, kiaušinis atsirado pasaulio oke
ane, iš kur paskui gimė visa kas gyva (M HM , II, 681).
Panašus mitas yra ir apie ugnį. Tad galima manyti, kad
kiaušinyje yra pesonifikuota ugnis - gaidys, gyvatė, ug
ninis paukštis arba ugninis slibinas.
Taip per kiaušinį atsekam e ryšį tarp gyvatės ir gai
džio, kuris taip pat artimas ugnies stichijai. Pradėdam i
mūryti krosnį, lietuviai aukodavo gaidį. Nam ų židinio
dievybei aukodavo įvairių spalvų vištas ir gaidžio kau
lus. Yra užkalbėjimas, kurį kalba vyrai, valgydami bal
to ar juodo gaidžio mėsą: Miels dieve Gabjauja, mes
tau gražiai atlikom, būk linksmas, mūsų dieveli, peržeg
nok mus, mūsų vaikus, šeimyną, namelius, trobeles, gy
vulius, javelius ir t.t. (Balys, 281). Labai akivaizdus šio
užkalbėjimo panašum as į anksčiau m inėtą maldelę ug
nies deivei Gabijai. Rusų tradicijoje gaidžio ryšį su na
mais liudija paprotys leisti į naują patalpą katę ir gai
dį. Taip į namus įleidžiamas būtent ugnies įsikūnijimas
(apie ugnies pasivertimą kate jau kalbėta, o raudonas
gaidys - visų žinoma gaisro m etafora). Gaidys susijęs
ir su dangaus ugnimi - saule, aušra, ir su požeminiu
pasauliu (juodas gaidys). Lietuvių užkalbėjimuose nuo
gyvatės įkandimo ugnis yra izomorfinė gaidžio krau
jui: Pulkas juodų, pulkas rudų, pulkas geležinių,. Gele
žie, geležie, geležie, ką įleidai, išimk. Jei neišimsi, aš p a 
imsiu, mesiu akmenis ugnį, uždegsiu kalnus, pakalnes ir
klonius, ir tau nebus, kur išeiti. Jei neišeisi, aš paimsiu
gaidžio skiauterės kraujo, užliesiu kalnus, pakalnes ir klo
nius... (LTR,3961).
Kraujas - vienas iš ugnies įsikūnijimų ir rusų užkal
bėjimuose. Čia jis vaizduojamas kaip ugninė upė, ver
dantis šaltinis: y nezo 6 u me/io mjiejio,... a Kpoeb
kjitouom Kunejia... / 3aroBop Ha jiiočoBb/ (PyccKan
Mara#, 1 3 8);... kūk neub monumcn, u U3 neuu ujiūmh
nauiem, - man 6u y Mena, pa6a E omur ( umh pex),
Kpoeb u pana ymuxajia u nepecmaeajia... / ot kpobh/
(MaŪKOB, 67). Plg. lietuvių užkalbėjimą nuo kraujo:
Ugniavistas kraujas, paparčio žiedas. Aprimo upė. Tegul
šitas kraujas nustos tekėt (LT, 898). Kartu minimi ug
nis, kraujas ir paparčio žiedas, kuris yra dar vienas ug
nies įsikūnijimas žemėje. Paparčio ryšių ratas labai pla
tus: jis - paukščio, atnešusio ugnį, įsikūnijimas, jo žie
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das pražysta tik aukščiausio saulės pakilimo metu ir su trenksmu kaip griausmo dundesys, jis susijęs su tur
tais ir su gyvūnais (kas suras paparčio žiedą, galės at
rasti lobius ir suprasti žvėrių kalbą). Lietuvių ir rusų
kalbose paparčio ir paukščio sąvokos etimologiškai ar
timos: rus. nanopomnuK susijęs su nepo, liet. sparnas,
rus. napumb (OacM ep, III, 202). Įdomu, kad rus. na
pumb, nap susijęs su liet.perėti (OacMep, III, 207).
Paukščio motyvas taip pat artimai susijęs su ugnies
tema. Daugelis tautų turi mitus apie tai, kaip paukštis
pagrobė ugnį iš dangaus dievybės (arba iš požemio pa
saulio). Lietuvių mitologijoje tokie paukščiai - kovas,
gandras ir kregždė. Jie ypač gerbiami Lietuvoje. Tikė
ta, kad griaustinis gali uždegti to žmogaus namus, ku
ris išdrasko gandro ar kregždės lizdą. Gandras saugo
jo nuo gaisro ir žaibo (Dundulienė, Ugnis). Rusų už
kalbėjimuose paukščių prašom a užkapoti ugninį slibi
ną ir gauti turtus: JIo Bo/ize mupoKOŪ, no KpymuM
čepezaM njiueem jiečedb khhmūh, co deopa Knn?Keea.
JIoŪMaTo n my Jiečedb, noŪMaio, cxeamaK). Tu, Jiededb,
nojiemu k MopTo XeajiuHCKOMy, 3anyuoū 3Men oz
nemažo, docmanb kjltoh ceMunydoeoū, ūmo kjliou om
KHHMeea mepeMd, BojioduMepoea. He moum Kpujibhm dojiemamb do Mopn XeajiuncKazo, ne Moeū mohu
pacKJieeamb 3Men oznenuazo, ne moum hozūm domaUĄumb kjltoh ceMunydoeuū. Ecmb na Mope na O m a 
ne, na ocmpoee na Bynne eopon, eceM eoponaM cmapmuū 6pam; on dojiemum do Mopn XeajiuncKazo, 3aKJi?oem 3M6H oznennazo, npumaiąum kjliou ceMuny
doeuū; a eopon nocaMen 3jloto eedbMOTO KueecKoio...
(CKa3aHHH, 295-296).
Lietuvių užkalbėjimuose ugnis turi paukščio prigim
tį - j i sparnuota: ,J\4iegok, mano ugnele, kaip pelytė liz
delyje! Nesiauk kojyčių ir nekelk sparnelių“ (Dundulie
nė, Ugnis, 33). Pelė čia - priešprieša paukščiui: ji rami ugnis, mieganti, tyli, o paukštis - siautėjanti, pleš
kinanti, skrendanti ugnis. M itologiškai pelės ryšį su
griaustiniu ir dangum yra rekonstravęs V. N. Toporo
vas: pelės laikomos dangaus ir žemės vaikais; griausti
nio dievo vaikai buvo paversti pelėmis už bausmę dėl
žmonos neištikimybės: trenktos žaibu, jos nukrito iš
dangaus ant žemės (MHM , II, 190). Be tiesioginio pe
lės ryšio su griaustiniu (t.y. dangaus ugnimi), Toporo
vas pabrėžia ir ryšį su požeminiu pasauliu: pelė susiju
si su kalnu ir uola, iš kurių, pagal kai kuriuos padavi
mus, taip pat gimsta ugnis. Tipologinę paralelę galima
matyti ir iš žodžių etimologinio ryšio rus. neub, neuopa
- ‘urvas’ ir senųjų slavų onona - ‘uola, uolos nuolau
ža’ (O a c M e p , III, 145).
Griaustinio dievo vaikai yra ir kiti chtoniški perso
nažai, turintys ryšį su žaibu: gyvatės bei kirmėlės. Už
kalbėjimai liudija apie kirmėlių ryšį su ugnimi: Ugnis
plečias tarp mėlynų ir baltų rožių. Prašau Jėzaus Kris
taus žodžio, kad visos kirmėlės, kur platinas, išdils, kaip
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senas mėnuo, sudžiūs kaip pievoj mindrės (Balys, 534).
Plg. rusų užkalbėjim ą:... a 3decb uepenM ozonb, cepa
zopnuan u cmojlū Kunniųan; nočezume, uepeu, omcene
3 ū Mope... (MaiiKOB, 78). Pirmuoju atveju kirmėlės
lyginamos su ugnimi - jos plečiasi kaip ugnis, antruoju
- ugnimi grasinama kirmėlėms, ugnimi jos išvaromos.
Panašų skirtumą m atėm e ir jau m inėtuose lietuvių bei
rusų užkalbėjimuose nuo gyvatės įgėlimo. Tik lietuvių
užkalbėjimuose šių chtoniškų personažų ryšys su ug
nimi akivaizdesnis. Etimologiškai proslavų *čbrvb ar
timas *čbrmb (liet. 'kirm is’) bažn. slavų uepMHbiū 'rau 
donas, rudaplaukis’ (O a c M e p , IV, 336, 344).
Daugelio tautų mituose pasakojama apie dangaus
karvę - ugnies saugotoją. Rusų ir lietuvių užkalbėjimų
tradicijoje tokio tiesioginio užsiminimo nėra, bet pie
nas yra susijęs su gaisru. Surūgęs pienas Lietuvoje gre
tinamas su Perkūnu, tik juo galima gesinti žaibo su
keltą gaisrą. Pienas rusų užkalbėjimuose vaizduojamas
ugnies upe (kaip kraujas): / 3azoeop na omnop mojlokū/
nodeodocmoHHOŪ cmopouoū 6esxum oznennan peną.
Toū penu uexmo ne Moncem ne 3anepemby ne nepe
nepemb u ne nodnepemb (PyccKan Marnn, 148). Ug
nis gali saugoti galvijus: ... eoKpyz Moeū KopoeyiuKu
oznennan peną, naMennan cmeua (B htckhh cį)OJibKjiop , 21). Galvijai ir patys gali pasiversti ugnimi: ... kū3dJiCH 6u moū cKom ecmiOMy 3eepK> u neuucmoMy
dyxy ozneM u zopbKUM Bumom (MaŪKOB, 118). M e
džioklės metu ugnis neleidžia žvėrims pabėgti nuo m e
džiotojo:^ encejiu... e Jieeyio pyn y ceopomume (3ee~
pu), mo mym njiaMeub oznennuū... (te n p a t, 130).
Lietuvių užkalbėjim uose minimas ugninis žirgas:
(užkalbėjimas įkuriant ugnį) Kuriu, kuriu pečiukų, lau
kiu, laukiu svečiukų; atvažiuoja saulala variniais rate
liais, ...ugniniais arklaliais (Balys, 330). Siame užkal
bėjime atsispindi, kaip buvo įsivaizduojama Saulės dei
vė: važinėjanti po dangų vežimu, kinkytu sparnuotais
žirgais. Žirgas baltų ir slavų mitologijoje - išskirtinis
personažas. Tą liudija ir arklio aukojimo papročiai, lai
dojimas kartu su mirusiu žmogumi. Lietuvoje, pasibai
gus karui, žyniai, nujodę baltą žirgą iki nuovargio, gy
vą sudegindavo lauže, o pelenus išbarstydavo. Žirgo
aukojimas čia buvo susijęs su saulės kultu, o žirgo gal
va laikyta pačios saulės simboliu. Aukščiausieji dievai
- Perkūnas ir Sventovitas - vaizduojami ant baltų žir
gų (Dundulienė, Ugnis, 80).
Be saulės, akivaizdžiai susijusios su ugnimi, lietu
vių užkalbėjimuose tokį ryšį turi ir Mėnulis, o rusų už
kalbėjimuose - žvaigždės: Jaunas Mėnuli, dangaus ka
ralaiti, sergėk mane nuok ugnies degimo, nuok vandens
skendimo ir nuok dantų skaudėjimo (Balys, 81). Rusų
užkalbėjimas gyvuliams apsaugoti: 3ee3da nenaši, m u
oceemu ozneM nezacuMUM 6e/ionpux oeeų ezo ...
3ee3da nenaši, ... 3azopucb ozneM nezacuMUM na ymex y (MaŪKOB, 124). G albūt kreipimasis į Mėnulį, pra

šant apsaugoti nuo ugnies, lietuvių užkalbėjimuose su
sijęs su ypatingu M ėnesio populiarum u lietuvių tauto
sakoje. Jis gali apsaugoti nuo visų nelaimių, tuo pačiu
ir nuo ugnies. Kai kurių tautų mituose žmogus gauna
ugnį ir iš mėnulio, bet rečiau negu iš saulės. „Ugnies"
reikšmę turi ir lenkų hma 'gaisras, liepsnos atspindys’
(O a cM e p , II, 533).
Užkalbėjimuose m atom e ugnies ryšį ir su trečia vi
satos sfera - vandeniu. Tai daugiaplanis ryšys. Kai ku
riuose užkalbėjimuose ugnis priešinama vandeniui, ku
ris gelbsti nuo ugnies: Illjia mpoenepan ceempa, necm
mpoe eedpa sodu, 3ajiueajia najinvyuū ozonb... /or
oacora/ (B htckhh cį>ojibKJiop, 77). Ugnis ir vanduo
gali būti ir greta: K ūk ozonb oumųaem u ece uomu
paem, maK 6u u omą eoduųa ecio 6ojie3nb cbena da
nonapajia (ten pat, 88). O kartais ugnis yra pačiame
vandenyje. Tai susišaukia su mitais apie ugnies kilmę
iš vandens: ...H ecmb 3ejienoū ozonb e Mope, eceM
oznnMųapb, ncsKem u najium omnadmyio nenuemyn)
euny, duaeojioe, epemuKoe u ecex juodeū... /3aroBop
Ha obeper cKora/ (MaŪKOB, 116). Plg. lietuvių užkal
bėjimą nuo blogų akių: ...ant okeanų, marių žvakės de
ga, giliam ežere ten pasiskandinkit, pradinkit giliam eže
re blogos akys (Dundulienė, Akys, 55). Rusų užkalbėji
me u gnis-pagrindinė jėga, skaistinanti, apginanti nuo
piktųjų dvasių, o lietuvių tradicijoje ši ugnies funkcija
nėra taip išplėtota, ugnis čia tik pašalinė stebėtoja, žy
minti kažkokį sakralinį centrą jūroje, bet veiksme ji ne
dalyvauja.
Iš ugnies sąsajų su vandeniu rusų užkalbėjimuose
išsirutuliojo ugninės gyvatės vandenyje tema: ...y mozo
y eunnzo Mopn Onuana Jiencum oznennuū 3Meū. CpaMaemcn on u cnapnsKaemcn on 3asKUzamb zopu u
donų u duem pue pexu (MaŪKOB, 11); taip p a t - u g 
ninės upės ir ugninės jūros tema: Comeopuji iocnodb
ne6o u 3eMJiio, u eao nodece/ienny; npomerca/ia peną
oznennan, e moū nce oznennoū pexe Kpecmujiacb cujia
Focnodnn - Ilem p u Ilaeeji, Muxaun Apxanzeji, c ū m
Mucyc Xpucmoc (ten pat, 52). Taigi ugninė upė, ugni
nė jūra, jungiančios dvi stichijas, tam pa baisiu ginklu,
galinga priem one prieš pikta.
Rusų užkalbėjimuose ugnis vaizduojama dažniau
siai ne pačiame vandenyje, o uždaryta akmenyje, kaip
sakraliniame žemės centre. Iš šito akmens gaunama
ugnis, uždeganti meilę „gražiojoje merginoje": O Mamų,
ųapuųa ConoMun, naeedu ceoux mpudeenmb cnyz u
mpudeenmb npucjiynmuKoe, u mpudeenmb eepnux
pa6oe, u ecex ceoux deenadųamb douepeū c nunaMU,
mepnyzaMu, c MozynuMu u cujibnuMu dojibiuuMu
MonomaMU... u npunancu (eceM um)... pa36umb u
pacnujiumb ceū 6enoū Jlamupb naMem u eunnmb
U3 cezo 6ejiazo Jlamupn uaMun najinvųuū u zyjiniyuū
ozonb... (ten pat, 21). Kai kuriuose užkalbėjimuose ug
nis asocijuojasi su liga, ir tada akmens sudeginimas (pa
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vertimas smėliu) reiškia pagijimą: kūk ceū KciMem na
ozne pa3zopaemcn, na necon paccunaemcn, sman om
pa6a E omur MJiadenųa, om Knaeduna cuna... /3aroBOp ot necoTKn/ (Pyccicas Maras, 128).
Lietuvoje gerai žinom as akm ens vaidm uo kulto
apeigose. Akm uo visų pirm a buvo aukojimų vieta. A nt
kai kurių aukojimo akmenų buvę iškalti gyvatės, ar
klio pasagos (visa tai, kaip žinia, susiję su ugnimi) at
vaizdai. Vienoje sakmėje pasakojama, kaip velnias ak
menyje paslėpė nuo žmonių ugnį (Dundulienė, Ugnis).
Užuominų apie tai yra ir užkalbėjimuose: paimsiu iš
akmenia vugnies... aždegsiu supuvusias kalades (VKLT,
448). Įdomus Dievo motinos širdies palyginimas su ak
meniu (lietuvių užkalbėjime nuo gyvatės): kapa užniemęs akmuo, ta kad užniemt Panos Švenčiausios širdis
(Mansikka, 45). Akm enį su širdimi galbūt sieja ugnis.
Rusų užkalbėjimuose širdis yra meilės uždegtos ugnies
buveinė. Čia ugnis, meilė, ilgesys ir širdis - vieninga
me sinonimų rate: kūk ozonb zopum e neuu Rcapno
na Mapno, ne nomyxaem, man 6u ea cepdųe zopeno
no pa6y 6oMbeMy... (Mainom, 8); Bcmaeaūme eu,
MamyuiKu mpu mocKu mocnynuR, mpu p u č u p ū d y 
mui, u 6epume ceoe ozneunoe nnaMR; pa3Muzaūme
pa6y ( umh pen ) deeuųy... (ten pat, 14).
Tokios ugnies funkcijos lietuvių meilės užkalbėji
muose - lyg ir nėra. Kad būtų aiškiau, galima pateikti
lietuvių ir rusų užkalbėjimus, kuriuose minima ugnis.
L ietuvių:

nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo

gyvatės,
kraujavimo,
kirmėlių,
rožės,
dantų skaudėjimo,
nužiūrėjimo;

nuo piktųjų dvasių,
gyvulių apsaugai;
šautuvo sugadinimui;
maldelėse į ugnį.
R usų:

nuo gyvatės,
nuo kraujavimo,
nuo kirmėlių;
nuo nudegimo,
nuo juodligės,
nuo drugio,
nuo spuogų,
nuo išgąsčio,
nuo niežų,
nuo išvaržos,
nuo piktųjų dvasių,
gyvulių apsaugai,
meilės užkalbėjimuose,
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nuo mirusiųjų,
nuo motinos ilgesio išsiskyrus su mielu vaikeliu,
motinos pykčiui sutramdyti,
priėjimui prie valdžios,
nuo karinės tarnybos,
dėl sėkmės medžioklėje,
šautuvui sugadinti,
dėl miego,
dėl apsaugos,
sūkuriui sulaikyti,
kikimorai išvaryti.
Palyginti su lietuviškais rusų užkalbėjimai žymiai
įvairesni. Lietuvių tradicijoje tai „atsveriama“ dauge
liu maldų į ugnį. Bendra ugnies funkcija lietuvių ir
rusų užkalbėjimuose - ligų gydymas. Ugnis užkalbėji
muose tapatinam a su liga: e neub, e ozonb čpocaio

6ojie3Hb ceoū. Yxodu, ozonb, e ozonb. 3a6epu, ozonb,
ozonb (B stckhh cį)OJibKJiop, 88). A rba palyginama su
ja :Kan U3 6ynamy, U3 cuneea ynjiady oznb KūMeneM
eučueaem , man Rce 6 u U3 pa6a E omur ( umr pen)
ece nedyzu u nopnu eumučajio u eučueajio 6u...
fMaincoB, 8 2 -8 3 ). Išoriniai ligos požymiai kartais gali
būti panašūs į ugnį (rus. zopemb e jiuxopadice). Krau
javimas rusų užkalbėjimuose lyginamas su ugnies upe,
spuogai vadinami Jiemyu uū ozonb, nudegim as- najinlųuū ozonb. Lietuvių užkalbėjimuose su ugnimi lygi
nam a liga rožė ir jos omonimas gėlė ro zė: Jėzus Kristus,
vaikščiopo kalnus, po marias, perplišė rožį, išdžiūvo rožė,
išdego rožė. Išdegsi ugnelė raudona rožė (Mansikka, 111).
Gydymo užkalbėjimuose ugnis minima ne tik tapa
tinant ją su kai kuriomis ligomis (panašaus gydymo pa
našiu principas), bet ir suvokiant jos pačios gydomąją
galią. Ugnis sugeba sunaikinti piktąsias dvasias ir li
gas, atgaivinti, atjauninti žmogų (pasakų motyvas apie
stebuklingą herojaus prisikėlimą po to, kai jis išvirė ver
dančiame katile). Labai archajiški mitai apie dievybę,
atgimstančią ugnyje, apie didvyrius, tokiu būdu įgau
nančius nemirtingumą. Su tuo susijusios ir iniciacijos
apeigos, ir mirusiųjų deginimas. Y ra legendų apie die
viškus personažus, ugnimi išgydžiusius ir atjauninusius
žmones krosnyje arba kalvėje (Edsman, 2,41-131). To
kią žmogų gydančią, piktas dvasias naikinančią ugnį
m atome tik rusų užkalbėjim uose:... eo3bMym mn, onannnyK) camany, mpncaeuųy u ozneeuųy, om Mena,
pa6a E omur, eueedym u eeepzuym e neuĄb oznennyio... /3aroBop ot jmxopa£KH/ (MaihcoB, 52); A
KOJidyny u KOJidynbRM ozonb noecmb u duMOM 3anumb... (te n p a t, 118).
Kai ugnis rusų užkalbėjimuose lyginama su amžina
kančia, siela, valdžia, jos vaizdinys tampa dar abstraktes
nis: rocnodb u36aeum om ozna zopmąezo, om c m o j l u
KunmiĄeū, U36aeum rocnodb om Myxu eeunoū, om uepeeū neycnoKūK)uiiux (Pyccicas Maras, 72); Tu (e/iacmb)
npedo Mnoū ecmb jiTombiū ozonb, a r nped mo6oū ecmb
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cujibuan eoda... fMaincoB, 151); ...y nezo 6u meno
mneno, dyiua ozneM zopena... fPyccKan Maru#, 138).
Lietuvių užkalbėjimuose tokių metaforų nėra.
Pabaigai galima pateikti esminius žodžius, nusakan
čius ugnies semantinį lauką rusų ir lietuvių užkalbėji
muose:
Lietuvių užkalbėjimuose:

gyvatė, kirmėlės, pelė, gaidys, arklys;
rožė, papartis;
akmuo, lenta, kaladė;
saulė, mėnulis, okeanas;
pelenai, kibirkštis, garas, žvakė;
kojos, sparnai, akys, kraujas;
rūbai, ploščius;
namas, kelias.
R usų užkalbėjimuose:

gyvatė, kirmėlės, varna, gulbė, lapė, pabaisa;
žvaigždė, debesys, griausmas, audra, vėjas,
vanduo, jūra, upė, akmuo, smėlis;
dūmai, kibirkštis, pelenai, smala, vaškas;
lenta, raktas, ietis, ginklas, strėlė;
namai, stogas, krosnis, pirtis;
kančia, siela, Viešpaties jėga, meilė, valdžia,
žodis, liga, ilgesys;
širdis, kraujas.
Iš sąrašo matyti, kad ugnis susijusi su visomis sti
chijomis: dangumi, antžeminiu ir požeminiu pasauliais,
gyvūnais, augmenija ir žmogumi. Tai - lyg pasaulio cen
tras, ji sujungia priešingybes. Rusų užkalbėjimuose ug
nis dažnai yra alegorija arba m etafora, turinti mitopoetinį pagrindą. Lietuvių užkalbėjimuose ugnies ryšiai
paprastesni, konkretesni ir galbūt archajiškesni. Gali
ma manyti, kad archajiškiausia yra ugnies personifika
cija. Vėlesnis, krikščioniškas, ugnies suvokimo etapas
atsispindi rusų užkalbėjimuose, kur ugnis vaizduoja
ma kaip dieviška jėga, galinti nubausti nusikaltėlius,
išnaikinti piktąsias dvasias ir išvalyti žmogaus sielą.
Geriau įsivaizduoti ugnies funkcijų skirtumą lietu
vių ir rusų užkalbėjimuose padės sudarom o sisteminio
žodyno pastraipa apie ugnį.
U gnis

lietuvių užkalbėjimuose

Ugnies pavadinimai (kreipiniai): šv. Agota, šv. Abija, šv. Bagona, šv. Barnadiktas, šv. Begonija, šv. Gabieta, Gabija, Gaijonėlė, Gabjauja, šv. Gabri, Gobelija, šv. Guba, šv. Gumija, šv. Elžbieta, Iszreum, šv. L au
rynas, šv. Liubernė, šv. Liubystra, Polengabija, šv. Ponykė, šv. Tamuonija, Tobijatė, Ugnatė, šv. Ugnija, šv.
Visija, šv. Zobija, Zabėlija; ugnis, ugnelė brungelė,
karšta liepsna, gelbėtoja, ramytoja nuo pakusų.
Epitetai: pasotinta, linksma, maloni, rami, spakaina, laiminga, spragi.

Vieta (ugnies): savo vieta, akmuo, tarp mėlynų ir
baltų rožių.
Vieta (ugnyje): rožė.
Veiksmai (ugnies): pakelti (garų), neleisti (kibirkš
čių), gobėti, žibėti, nedegti, rusenti, neiti (iš šitos vie
tos), nesijudinti, nesikrutinti, stovėti (stulpu), nesiaukštinti, nesiplatinti, gulėti, nevaikščioti, nesivėdinti, užsi
laikyti, tamavotis, atilsėti, tylėti, miegoti, pas[i]maudyti, apdengti (savo ploščium šventu), nesiauti kojyčių,
nekelti sparnelių, gyventi (su mumis), peržegnoti (mus),
sergėti (namus), tarnauti, mylėti (mane), padėti (man),
papykti, iškeikti (gyvatę), uždegti žvakelę, atsiimti karš
tį, duoti sulaukti geros naktelės (mums), duoti apsisau
goti nuo neprietelių, duoti surasti kelią (paklydėliams).
Ugnies veiksmų objektai: garas, kibirkštis, kojos,
sparneliai, žvakė, karštis, rūbeliai, ploščius, mes, m ū
sų vaikai, šeimyna, nameliai, trobelės, gyvuliai, javai.
Veiksmų su ugnimi subjektai: Dievas, šv. Agota, Jė 
zus Kristus, aš.
Veiksmai su ugnimi: sugobti, sugaubti, sukopti, už
kloti, užklostyti, sužiebti, užžiebti, sukurti, sukurstyti,
įpūsti, apdengti (savo ploščium), pridengti (savo rū
beliu), saugoti, palaidoti, suraminti (Dievas), prašyti
užgesinti, mylėti, šenavoti, peržegnoti, aplankyti, p a
daryti nekenksminga (šv. Agota).
Veiksmai su ugnim (ugnis - adresatas): pakloti p a
talą, atnešti malkelių, atlikti, kalbėti maldas, dėkoti.
Palyginimai: kraujas, kirmėlės, pelytė.
Asociacijų kompleksas: liepsna - kibirkštis - dū
mai - pelenai - saulė - arklys - gaidys - kraujas - pa
parčio žiedas - akmuo.
U gnis

rusų užkalbėjimuose

(variantai oroHb, oroHeic)
Sinonimai: njiaMn.
Izofunkciniai žodžiai: ornem ian peica, onieHHbie
kjiioth, omeHHoe Mope, Tyra orHeHHaH, orHeHHan 3Mea,
oraeHHaH crpejia, oraemian H36a, orHeonajiHMan barni,
nenb, cep/me, Myxa BenHan, CMOJia KHnnman.
Antonimai/opozitai: BOAa.
Hiperonimai: noacap.
Hiponimai: Visuma: Bce oran.
Svarbiausias visumos elementas: IJapb-Oronb,
Oramije (TyAHine).
Dalys: HCKpa, othhk.
Vidinė savybė/epitetas/: 3apeHHbiH,jieTyHHH,najiaIIIHH, ropHHHH, )KapKHH, KpOTKHH, nbIJIKHH, MHJIOCTHBbin, ryjumjHH, 3ejieHoii, HeracuMbiū, juotmh.

Ugnį valdo: Bor, Hjibn-npopoic, 6a6b# aohb, 3Be3Aa
ncHaa, Ayuia, Tpn tockh TOCKyrae, Tpn pbiAbi pbiAynne.
Ugnyje: 6o;ie3Hb, oroHb, pa6a Boacun, njiaMn.
Ugnies vieta: Mope, byjiaT, chhhh yKJiaA, nenb, hhcToe no Jie, pa6 B o^chh, bejian rpy/Įb, peTHBoe cepAhe,
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HCHbie ohh, nepHbie 6poBH, 6yHHaH rojioBa, 6ejioe Tejio,
nepHan neneHb, rop^na# KpOBb, CGMb/fecHT ^chji, ceMbAecOT cycTaBOB, 6ejibm JlaTbipb KaMeHb, Kpbirna, He6o.

Subjektas (kas naudojasi ugnimi): rocno/Įb-cnacHTe;ib, ceMb/tecHT ceMb 6paTbeB h Bnxopb BHxpeBHH,
Tpoenepaa cecTpa, neTKa, BoropOAHųa, 6ojie3Hb, Bozja.
Ugnies veiksmai: CTynaTb, B3HTb, yxoAHTb, 3a6npaTb, OMHmaTb, no^KHpaTb, nbuiaTb, (c)^ceHb, noTyxaTb,
pa3ropeTbc^[, (c)najiHTb, 3a^KeHb, hath, ropeTb, (He)noTyxaTb, nbIXaTb, TJIHTb, BblHHMaTb, BKJia/fblBaTb.
Adresatas (į ką nukreipti ugnies veiksmai):

nepBH ,

KOJIAyHbl.

Veiksmai, nukreipti į ugnį (ugnis - adresatas): noKJIOHOTbCfl, MOJIHTbCH, KOpKTbCH.

Ugnies veiksmų objektai: 6o;ie3Hb, Bce, TpaBbi, MypaBbi, HaiifH, Tpymo6bi, Kopėme, OTopocjm, Apcrna, 3ejieHbie jiyra, CMOJieBbie nyHKH, CKop6n, ypOKH, npH30pbi, cTpaxH, nepenojioxH, poahmcbi, HeAyrn h nop™ ,
TOCKa, AeBHua, Bpar, cepARe, cynocTaT, HeHHCTan CHJia,
AbflBOJIbl, epeTHKH, KOJIAyHbl, BCe JUO/ĮH.
Veiksmai su ugnimi: 3ajiHBaTb,c)KHraTb,AaTb,Bbi6HBaTb, (n o )ecT b , BbiraaTb, pa3^CHraTb, 3aceKaTb, cn a c th

( ot), coxpaH H T b ( ot), 6o5iTbC5i, 3a6p aT b , CymHTb,

KpyiHHTb.

Kuo ugnis veikia (priemonės):

oro H b ,

Bce oran,

Edsman - Edsman C-M . Ignis divinus. Le feu comme moyen de
rajeunissement et d’immortalité: contes, legendes et rites. Lund, 1949.
Fraenkel - Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg - Göttingen, 1955.
Frazer - Frazer J. G. Myths of the origin of fire. - London, 1930.
LT - Lietuvių tautosaka. - Vilnius, 1968.
LTR - Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institute Vilniuje.
Mansikka - Mansikka V. J. Litauische Zaubersprüche. (FF Communikations, N87) - Helsinki, 1929.
Niemi - Niemi A. R. Lituanistiniai raštai // Lietuvių mitologija. T. II. - V , 1997.
VKLT - Vilniaus krašto lietuvių tautosaka // Tautosakos darbai. T. IV. - Kaunas, 1938.
BflTCKHH (į)0JIbKJ10p - B hTCKHH (įlOJIbKJIOp. 3arOBOpHOC HCKyCCTBO. - KOTCJIbHHH, 1994.
MaŪKOB - BcjiHKOpyccKne 3aKJiHHaHHa. CöopHHK JI.H. ManKOBa. - Cn6., 1994.
MHM - Mji<į)bi Hapo^oB MHpa. - M., 1997.
Pyccxaa Marna - TpaAmmoHHafl pyccicaa Marna b 3anncax Konua
XX Bci<a. - Cn6., 1993.
CKa3aHHH - CKa3aHHH o Hy/iecax. - M., 1990.
OiaBaHCKaa MMcjDoaorHa - CjiaBAHCKaa MH<į>ojiormi. 3 thmo;iornaecKHH cjioBapb. - M., 1995.
YcnCHCKHH - YCnCHCKHH B. A. OHJIOJIOrHHCCKHC pa3bICKaHHH
B OÖJiaCTH CJiaBaHCKHX ApCBHOCTCH. - M., 1982.
OacMep - OacMep M. STHMoaornaecKHM c/ioBapb pyccxoro
a3bii<a. - T. I-IV . - Cn6., 1995.

KpeMeHb, orHHBO.

Veiksmai su ugnimi kaip su priemone: ropeTb,
3axceHb, cxcenb, 3aceKaTb, (c)najiHTb, 3aropeTbC5i,
OCBeTHTb.
Veiksmai su ugnimi (vieta-ugnis): AaTb ( ot), bm jieTeTb ( h3 ), He xchtb ( b ), ropeTb ( b ), He jie^KaTb,
6pOCaTb ( b ), yXOAHTb ( b ).

Šaltinis, priežastis, sukelianti ugnį:

o rH en H b m

3Meii, TpH ne™ , TpHAOBOTb c ;iy r , TpHAeBOTb u pu cjiyyK HHKOB, TpHAeBOTb BepHbIX p a 6 0 B ŲapHIĮbl COJIOMHH,
BeTep, C batoh MaKOB, X (H eo n p eA eji. - jihhh.), H e6o.

Pasekmės: co:>OKeHne, B03ropaHHe, ropeHue, Tymernie (oHHmeHHe, 3amHTa, H36aBjiemie ot 6ojie3Heii,
jiK)6oBb, yrpo3a, HaKa3amie).
Įsikūnijimas (kuo virsta ugnis): cepARe, rope, 30Jia,
necoK, KaMeHb, pa6 B o^echh, abimok.

Ugnimi pavirsiantys objektai:

ckot,

3me#, JincKa,

TbI, BJiaCTb.

Palyginimai (su kuo palyginama ugnis): cepARe,
BO^a, noKOHHHK, h , KpOBb, paHa, HeAyrn, n o p ™ , 6ypn,
cjiOBa.

Asociacijų kompleksas: cepARe - cBe™ - amm Men - nap - CMOJia - KpOBb - py^cbe - rpoM mojihhh - cepa.
SANTRUMPOS:
Balys - Balys J. Liaudies magija ir medicina. - Bloomington, 1981.
Dundulienė. Akys - Dundulienė P. Akys lietuvių pasaulėjautoje. Vilnius, 1992. Dundulienė. Ugnis - Dundulienė P. Ugnis lietu
vių liaudies pasaulėjautoje. - Vilnius, 1985.
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The image of fire in Lithuanian and
Russian incantations
M arija Z A V IA L O V A
Im ages o f fire in Lithuanian folklore differ suffi
ciently from those in Russian folklore. In Russian tradi
tion fire is subordinated to the personages of deity and
it itself is a personified elem ent (e.g. Ognenyj letučij
zmej), it is the elem ent o f the universe such as the earth,
water and air. It is outside the m anageable world of the
man, thus when it is indispensible to him it may be ad
dressed only through mythic mediators.
In Lithuanian incantations fire is entirely spiritual
one that exists in the sphere o f m an’s living, its name is
the G oddess Gabija having zoom orphic and anthropo
morphic features. It has legs, wings, a coat. It can eat,
drink, sleep and love. It can be angry and after turning
into a cat it can leave its hom e etc.
The Russian incantations connected with fire are of
great variety and the sem antic field o f the fire is more
developed than in Lithuanian tradition where the bal
ance, in com p arison w ith the R ussian tradition, is
reached by saying a great many prayers. The author’s
presum ption is that the image o f fire in Lithuanian tra
dition is more archaic than in Russian tradition.
Slavistikos ir balkanistikos institutas,
Lenino pr. 32a, Maskva, Rusija.
Darbas buvo parašytas parėmus
Rusijos valstybiniam mokslo fondui.

Gauta 1997 06 07Pateikta spaudai 1998 01 25

Čigonai lietuvių tautosakoje
Laim a A N G L IC K IE N Ė

Straipsnio tikslas - pažvelgti į čigoną lietuvio akimis,
parodyti jo kitoniškumą ir kaip šitai atsiskleidžia folklo
re. Įvairiuose tautosakos žanrų kūriniuose aprašytas či
gonų gyvenimo būdas, jų išvaizda, bruožai lyginami su
esančiais tikrovėje. Personažo kilmės, prasmės, meninės
vertės problemos tyrinėjamos kompleksiškai. Istorinis
metodas įgalina pažvelgti į šį svetimtautį laike ir erdvėje.
Interpretaciniu metodu atskleidžiama buvusi ir esama šio
personažo vieta, reikšmė ir vertė mūsų tautosakoje.
Čigonai - antroji transnacionalinė mažuma po žydų,
paplitusi visame pasaulyje, išskyrus Japoniją. Europoje
jie pasirodė XIV a. XVI-XVII a. - patys nepalankiausi
laikai čigonams. Tada kai kur jie net medžiojami su ar
kliais - kaip didikų pramoga. Jų pradėjo netoleruoti ir
Bažnyčia, nes čigonai nenorėdavo krikštytis, nesilaiky
davo krikščionių normų, buvo nesėslūs.
Į Lietuvą čigonai atėjo iš Lenkijos XV a. pab. - XVI
a. pr. Kaip ir visi kitataučiai, jie iš pradžių gauna Didžio
jo kunigaikščio privilegijas. Tačiau jau 1501 m., Aleksan
dro viešpatavimo laikais, Lietuvos Metrikos knygose yra
minimas įstatymas dėl čigonų išvarymo iš krašto. Įstaty
mas nebuvo įvykdytas. 1588 m. III statute čigonai trak
tuojami labai prastai. XVIII a. pab., kai Lietuvą okupa
vo Rusija, čigonų gyvenimas pablogėjo - juos bandyta
susėslinti, paversti žemdirbiais. Prietaringumas, viduram
žiais viešpatavęs Vakarų Europoje, paliko savo žymę či
gonų likime. Juos kaltindavo kerėjus, laikė velnio tar
nais, sakydavo santykiaujant su piktomis dvasiomis, ra
ganomis, demonais (3; 995).
Labiausiai visiems užkliūdavo kitoks jų gyvenimo bū
das. Tai laisva tauta. Laisvė - jos brangiausias turtas. Daug
kartų žeminti, varyti iš vieno krašto į kitą, čigonai išmoko
būti lankstūs. Tą parodo ir toks pavyzdys: „Kokios tu re
ligijos? Kokia sveikam patinka. Kokias kalbas moki? Vi
sas, kurių reikia. O pilietybė? Nesvarbu: visi mes esame
Ievos vaikai“ (1; 157). Jie yra tarsi viso pasaulio vaikai,
piliečiai. Patys čigonai vienodai vertina visus nečigonus,
neskirstydami jų į tautybes - rusus, lietuvius ir kitus (7;
39). A. Bendoravičius pastebi, kad nečigonus jie vadina
„gadjo“, t.y. mulkiais, ir mano, kad čigoniškos kalbos nie
kas negali suprasti ir išmokti, nes net ir pats gerasis Die
vulis kartais ne visai suprantąs jų maldas (1; 157). Tačiau
save, kaip ir kiekviena tauta, jie lauko aukščiau kitų, pa
teisindami ir savo gyvenimo būdą: „Čigonas kitaip (sės
liai) negali gyventi. Jis iš mažens taip pripratęs. Dirbti
sunkiau čigonas nenori ir nemoka. Nei arti, nei sėti, nei

miestietiško darbo jis nemoka. O žemei ir namams nusi
pirkti čigonas ir pinigų neturi. O kad ir turėtų - tai ne
traukia jo kitaip gyventi. Toks jau čigono kraujas“ (7; 38),
- apibūdina patys save.
Čigonų Lietuvoje niekada negyveno labai daug. Per
1923 m. surašymą jų skaičius nesiekė nei 300, bet tai nė
ra tikslus skaičius, nes dėl klajokliško gyvenimo būdo jų
neįmanoma suskaičiuoti. Būdami klajokliai jie dažnai su
tinkami, todėl ir mūsų tautosakoje yra vieni iš dažniau
siai minimų kitataučių. Čigonas minimas buitinėse pa
sakose, pasakose apie kvailą velnią, anekdotuose, pasa
kojimuose, vestuvinėse, meilės, vaišių, vaikų dainose, talalinėse, patarlėse, priežodžiuose, palyginimuose.
Vienoje stebuklinėje pasakoje čigonas figūruoja kaip
epizodinis veikėjas. Joje pasakojama, kad karalius davęs
prisakymą, jog visi čigonai turi iš jo žemės išeiti. Atva
žiavęs į Lietuvą, karalius sutinka čigoną, vežimu važiuo
jantį ir truputį žemės besivežantį: jis užlipęs ant tų že
mių ir pasakęs, kad čia jo valdos (LPY 1; 13). Tai istori
nių įvykių, kai čigonams buvo liepta išsikraustyti iš Lie
tuvos, atspindys.
Dažniausias čigonas buitinėse pasakose. Jose iš es
mės yra tik du veikėjai - gudruolis (apgavikas) ir kvailys
(apgaunamasis) (9; 52), sudarantys opoziciją. Čigono
vaizdavimas priklauso nuo antrojo veikėjo. Čigonas vi
suomenėje turi labai žemą socialinį statusą, yra vienas
didžiausių vargšų, todėl - labai gera priešprieša turtin
gajam, su kuriuo jis dažniausiai gudruolis, o ponas - au
ka, atsiduriantis kvailio vietoje. Kita opozicija: čigonas liaudies žmogus. Bet čia paprastas liaudies žmogus įgyja
teigiamų bruožų, tampa gudruoliu, o čigonas atsiduria
apgautojo vietoje. Čia jis jau kaip kitatautis, o toks vaiz
davimas savaime turi neigiamą atspalvį.
Čigonas turi ir visus triksterio bruožus. (Triksteris mitinis personažas, pasižymintis ir demoniškomis, ir ko
miškomis savybėmis. Triksterio bruožai būdingi kipšui,
šelmiui, juokdariui. - Red.) Besistengdamas patenkinti
savo norus ir poreikius (dažniausiai alkį), triksteris grie1
biasi apgaulės, pažeisdamas įprastines teisės ir visuome
nės moralės normas („nemeluok!“, „nevok!“). Veikdamas
asocialiai, jis dažnai laimi, susidoroja su tais, kurie pasi
duoda jo apgaulei. Tačiau kai kada ir jam tenka pralaimėti
- tada negailestingai pasijuokiama ir iš jo (8; 39-41).
Reikia pastebėti dar vieną dalyką. Čigonas, kaip ir
elgeta, žmonių akyse - tarsi ant paties žemiausio sociali
nio laiptelio, nes jis neturi jokios apčiuopiamos nuosa
vybės - namų, žemės. Tokį požiūrį matome iš pateikėjų
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pasisakymų: pradžioje pasakoma, kad čigonai buvę blo
gi žmonės, vogdavę, apgaudinėdavę, pateikiami to įro
dymai, o pasakojimų pabaigoje dažnai pabrėžiamas ir či
gonų išdaigiškumas, žmonių patiklumas, net užuojauta
vargstančiam, tikrų namų neturinčiam, alkanam, bet nie
kada nenusimenančiam, linksmam čigonui.
Pirmiausia aptarsime čigoną kaip gudruolį, apgaviką,
triukų išdarinėtoją. Buitinė pasaka turi savo tradicinius
siužetus. Kartais jie perteikia lyg ir čigonų gyvenimo tikro
vę, nes čigonų užsiėmimai - vogimas, mainikavimas, ap
gavystės - labai tinka šio žanro pasakai. Pateikėjai ir pa
tys sakydavo: „Vilks negal avis ganyt, čigons negal dirbti“
(VDU EA 31-1; 3). Kartais net suabejojama, ar tai pasa
ka, ar visai tikras atsitikimas, nes patiklus žmogus, net
žinantis čigonų sugebėjimą gudrauti ir apgaudinėti sie
kiant naudos sau, vis tiek užkibdavo ant čigono meškerės.
Buitinėse pasakose ir anekdotuose atsispindi visos či
gonų „profesijos“. Populiariausia - prekyba ir mainika
vimas arkliais. Prekiauti arkliais čigonai įpranta nuo ma
žų dienų, jau čigoniukui gerai žinoma arklių rinka. Iš pra
džių jis lydi tėvą ar vyresnį brolį, o vėliau ir pats išvažiuo
ja (4; 262). Čigonai išsimiklinę pažinti arklius, jiems ge
rai žinomos visos priemonės arklių trūkumams ar ydoms
paslėpti. Taigi pasakoje čigonas, gudriai pagyręs savo ar
klį, pavertęs jo trūkumus privalumais, - parduoda arklį
be liežuvio (LTt4; 153); ar net sugeba parduoti ponui ar
būzą kaip kumelės kiaušinį (VDU EA 27-5; 6).
Dar vienas čigonų amatas - vogimas. Čigonui vogti
esą ne nuodėmė: kai žydai ruošėsi nukryžiuoti Kristų,
čigonas pavogė vieną iš keturių vinių, tuo sumažinda
mas Kristaus kančias (LPK 1638*), ir Dievas atsilygin
damas leidęs jam vogti. Bet čigonai griežtai skiria savą ir
svetimą: jiems leidžiama vogti tik iš kitataučių, ir labai
nedora vogti iš savo tautiečių. Kai tabore visi nesutap
davo, dalis čigonų eidavo nakvoti į kaimą. Pas kuriuos
žmones nakvodavo, tie buvo laikomi savais, nuo tų nie
ko nevogdavo (dar kitur minima, kad nevogdavo iš viso
kaimo), o iš kitų nesigėdydavo ką pasisavinti (VDU EA
20-5; 11). Apgauti savą žmogų - reiškia blogai pasielgti,
bet apgauti svetimą ir dar tokį, kuris čigoną skriaudžia,
- visai leistina. Kas su čigonais gerai elgiasi - iš to jie
nieko nevogs (4; 263). Čigonų kalbos tyrinėtojai paste
bi, kad jų kalboje net nėra žodžių pareigos ir nuosavybės
sąvokoms išreikšti (1; 158).
Sakoma, kad vogimo amato čigonai mokosi jau nuo
pat mažumės ir net labai griežtai, su bizūnu. Vienoje pa
sakoje čigono vaikas sode vagia obuolius ir net sugautas
sugeba išsisukti: „O pone, ką daręs, tai daryk, tik per tvorą
nemesk.“ O ūkininkui išmetus: „Gerai tau sode mane su
gaut...“ (BT 899). Čigono gudrumas atsispindi ir kitoje
pasakoje: čigonas vagia kopūstus, bet gerai žino dievo įsa
kymus - septintasis: „Nevok!“ Todėl nevagia septintosios
galvos (AED 120). Kitur, sužavėję visus savo linksmumu
ir dainomis, čigonai pavagia ūkininkų vežimo ratą (PDI 98).
Liaudyje čigonai vadinami arkliavagiais, bet vagiant
sugaunama jų labai mažai. Tarp valstiečių buvo paplitu
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si nuomonė, kad čigonai gudrūs, nesugaunami (6; 19).
Pasakose minimi neįprasti čigonų arklių vogimo būdai.
Dažnai jie tai padaro ir pačiam savininkui matant: čigo
nas rodo, kaip galima pavogti arklį, ir iš tikrųjų jį pava
gia (LPK 1525 B). O sugautas visada sugeba išsisukti,
turi savo pasiaiškinimą: jis esą atsisėdęs ant svetimo ar
klio, nes labai skaudėję dantį (LPK 1624 D), arba - ne
tyčia užšokęs ant arklio, o šis tarsi pagavęs jį ir pradėjęs
nešt (LTt 4; 233).
Vogimas dažniausiai susijęs su apgavystėmis. Pasa
kose čigonai ne šiaip pasiima kokį daiktą, bet dažniau
siai apgauna žmogų gudriai kalbėdami, o šis jų kalbą per
pranta tik tada, kai apsižiūri esąs apvogtas, apgautas. Pa
sakoje čigonas žmogui siūlo arklį be liežuvio: „Visam svie
te kito tokio arklio nerasi. Ir ką aš sakau, tai teisybė. Ši
tas arklys žemyn visai galvos nelenkia, bet aukštai laiko
ir žvaigždes skaito. Kad liežuvį turėtų, ir šnekėt mokė
tų.“ Parsivestas arklys nieko neėda, žmogus apsižiūri, kad
- be liežuvio. Tada prisimena visą čigono šneką, bet nie
ko negali kaltinti, vien pats save, nes nesuprato gudrios
kalbos, kai čigonas jam viską aiškiai sakė (LTt 4; 153).
Čigonas apgauna ir Dievą, ir velnią. Nelaimės aki
vaizdoje prižada didelę auką Dievui, o iš tikrųjų to net
nežada įgyvendinti (LTt 4; 218). Nuo jo tenka nukentėti
ir kunigams. Pasakoje gudria kalba jis sugeba gauti išri
šimą iš to paties kunigo, kurio daiktus ką tik pavogė: laik
rodį, mėsą iš puodo, kailinius (LTt 4; 97). Kunigą apgau
na ir kitais būdais - už žmonos palaidojimą duoda tik
rublį, atseit tiek gavęs už arklį, nes turguje arklį, kainuo
jantį rublį, siūlęs kaip priedą prie katės, kainuojančios
200 rublių (LTt 4; 95).
Pasakose apie kvailą velnią čigonas gudrumu nugali
velnią (LTR 476 (21), kitas mitines būtybes: raganą (LTR
3796 (95), slibiną, gyvatę (LTR 768 (455), milžiną (LTR
398 (263). Velnias net pats privengia čigono, nes jį labai
išgąsdino čigono vaikai (LTR 476 (21).
Čigonas tingi dirbti, bet nori gerai pavalgyti: prie val
gio jis visada pirmutinis, o padėti darbuose atsisako. Dau
gelyje pasakų ir pasakojimų jis nevagia labai didelių daik
tų, o tik maistą. Tuo jis panašus į triksterį, besistengiantį
numalšinti savo alkį ir dėl to pažeidžiantį visuomenėje
įprastas normas. Suktumu jis pasivagia keptą žąsį: „Ar
nepažįsti pono Gargačiono (žąsies), kuris gyveno Moliakalniuose (krosnyje), o dabar persikėlė į Tarbelninkus (čigono krepšį)“ (ČUS 137). Per vestuves pavagia
vestuvininkų kepsnius (PDI 97). Su pavogtais lašiniais
per klaidą patekęs į pirkią, susigriebęs sako: „Šeiminin
ke, tau velnias iš pragaro siunčia lašinių“. O šeiminin
kas: „Eik pats su savo lašiniais į pragarą“ (LPK 1627*).
Jei čigonui paskolinsi maisto produktų, jis išvirs sriubą iš
akmens (LPK 1548).
Labai paplitęs pasakos siužetas apie šienauti pas ūki
ninką pasisiūliusį čigoną: jis tik prisivalgo už visą dieną,
o darbo taip ir nepadaro (ČUS 136). Kartais už neatlik
tą darbą jis gauna atlyginimą pinigais (LTt 4, 67), o ne
gavęs atlygio, užkeikia: „Jei tu man nemoki, tai aš tau
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padarysiu, kad tau visa pieva stotus, kaip ji stovėjo, cik
ten gulės, kur aš gulėjau!“ (ČUS 138). Žmogus, pama
tęs žaliuojančią nepjautą pievą, patiki, kad čigono čerauninko būta (LTt 4; 67). Kituose variantuose čigonas
vis dėlto pjauna šieną. Šeimininkas bando jį apgauti, su
galvojęs čigoną už tą patį atlyginimą išnaudoti dar ir nak
tį. Bet čigonas pasirodo nepėsčias: be suderėtos lašinių
palties, pasiima dar ir skilandį (LTt4; 78).
Daug pasakų apie čigonų maistą: atseit čigonai valgo
padvėsusių gyvulių mėsą, apie kurią sako: „Dievo mušta
mėsa!“ (LTR 1438 (377). T. Narbutas bando paneigti
tai ir aiškina šių pasakų priežastį: „Pirkti maistą visai šei
mai čigonas neturi pinigų, todėl naktį jis įsibrauna į tur
tingo ir dosnaus valstiečio tvartą, tik jam žinomu būdu
numarina avį, meitėlį, o kartais ir riebų jautį. Kitą dieną
šeimininkas, radęs negyvą gyvulį, mano, kad gyvulys nu
stipo nuo staigios ligos. Žinia apskrieja kaimą. Ateina ir
čigonas, kuris pasisiūlo nulupti odą, o už tą paslaugą pa
prašo atiduoti mėsą: Dievas paskerdė gyvulį, todėl varg
šui čigonui valgyti galima“ (7; 38).
Kartais ir patį čigoną apgauna, nubaudžia arba at
keršija už apgaulę. Tačiau žmonės sako: jei pasisekė či
gonus apgauti, tai didelius atlaidus turėsi arba didelė lai
mė aplankys (VDU EA 36-1; 50). Pasakoje apgautas či
gonas gauna į kailį už kitą žmogų, kuris ant čigono už
siundo bausmės vykdytojus (PSO 141). Čigonas baudžia
mas ne tik oficialios valdžios, bet ir pačių žmonių. Čigo
ną plakimu nubaudžia šeimininkas, į kurio kopūstus anas
įsisuko vogti (AED 120).
Tikrovėje čigonai buvo ir arklių gydytojai: jei arti ne
būdavo veterinaro, žmonės kreipdavosi į čigonus. Ne
tinkamus darbui arklius žmonės taip pat parduoda čigo
nams: nuo dusulio pasveikusį, bet jau netikusį darbui arklį
(2; 201), arba - 3 metų nekinkytą kumelaitę, kuria ir pats
čigonas negalėjo jodinėti, todėl turėjo skūrai atiduoti
(LTR 4424 (222).
Gudrus žmogus apgauna čigoną, pardavęs jam arklį
su į užpakalį prikimštais pinigais: atseit, „šika pinigais“.
Čigonas apgaunamas ir „stebuklingu bizūnu“, esą turin
čiu prikelti nužudytą žmoną - bet čigono žmona nesike
lia, ir čigonas gauna sėsti į kalėjimą (ŽT 535).
Pasakose apie čigono išpažintį čigonas klastinga kal
ba apgauna kunigą, bet vienoje, gudruoliui pasisakius,
kad jis pavogė tik virvę, kunigas išklausia viską iki galo ir
išsiaiškina, kad čigonas pavogė jautį (ŠLSA 36).
Dar IX a. Bizantijos rašytojai čigonus aprašė kaip bur
tininkus, magus, gyvačių kerėtojus (5; 115). Lietuviai taip
pat tikėjo, kad čigonai gali gyvulius pakerėti arba nužiū
rėti, nes turėdavę „blogas akis“, ypač pavojingas jauniems
gyvuliams (2; 200). Būrimas ir čeravojimas - čigonių ama
tas. Tarp jų buvo daug profesionalių būrėjų, gerų psi
chologių. I. Kisinas pastebi, kad pačios čigonės būrimu
(„varažijimu“) netiki, o tik verčiasi tuo dėl uždarbio. Jos
yra puikios fizionomistės, greitai pažįstančios žmogų iš
poros žodžių. Jei gerai užmokėsi - išburs gerai, jei įžeisi
ar neduosi, ko prašo, išburs bloga (4; 262). Todėl reikia

duoti, ko jos prašo, kitaip iškeiks, apleis trobas žiurkė
mis (VDU EA 44-1; 9).
Vienoje stebuklinėje pasakoje senas čigonas nuspėja
karaliui ateitį, kad šis apaksiąs (LPY 13), kitoje pasako
je čigonė išburia karaliui, kad šis mirs, jei neįvykdys tam
tikrų sąlygų. Viską padaręs, kaip čigonė sakė, karalius
išsigelbsti nuo mirties (VDU EA 45-3; 6). Tačiau „gydy
mo“ būdai kartais yra paprasčiausia apgavystė: čigonas
apsiima išgydyti šeimininkę, įvaro ją į medį, atseit, aprū
kys - ir ji pasveiks (TD 182), arba liepia šeimininkams
sulįsti į kubilą ir tylėti, kol darys burtus (L P K 1629). Tuo
metu apvagia namus.
Daug panašių istorijų, atsitikusių visai neseniai, ten
ka išgirsti ir dabar. Kartais žmogus net gėdijasi tokio sa
vo patiklumo. O čigonas lieka čigonu.
Piršlybų dainose čigonas dažniausiai vertinamas nei
giamai. Lietuviui jis, aišku, nėra geras vedybų partneris.
O ir patys čigonai labai endogamiški. Tiesa, būdavo at
vejų, kai čigonai vesdavo lietuvaites, tačiau tokius čigo
nus smerkė tautiečiai, vadino juos „parno“ - baltaisiais,
o dažnai ir išsigimėliais (7; 41). Dainose, kuriose mergi
nai peršami įvairių profesijų žmonės, čigonas minimas
kaip blogas vyras:
Už ko tekši, pana Ona
Bene už čigono.
Man čigonas ne bernelis,
Aš čigonui ne mergelė
Anksti rytą atsikėlus,
Reiks makarą sukti.
(JLD 476)

Čigono darbas prastas - vis kančiukas rankoj (LTt 1;
301). Be to, ir pati mergelė nenori dirbti čigonui įprastų
darbų: šerti čigono žirgelio (JLD 1523), vogti vištų (LTt
1; 300).
Yra dainų, kuriose žadama tekėti už čigono ar vesti
čigonę:
O kas vedė bajoriukę,
O aš vesiu čigoniukę,
Išmokytą vištų vogti
Ir kazoką gražiai šokt.
(JLD 1400)

Čia, matyt, susižavima čigonų linksmumu, karštesnių
temperamentu, nežiūrima į čigoną kaip į realiai galimą
partnerį.
Vienoje dainoje mergelę į tolimą šalį vežasi čigonai:
Kodėl sena /motinėle/ negirdėjai,
Kaip dukrelę vežė
Šūkaudami ūkaudami
Juodi čigonėliai.
(AED 47)

Per vestuves stalą užsėdantys persirengėliai čigonai
taip apdainuoja savo čigonišką gyvenimą: čigonai atva
žiavo susikrovę pačias ir vaikelius, jie pakeleivingi, nakti
gulto reikalingi, jiems reikia vaikus girdyti arielka (LDK
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V 1536). Arba: „Mes čigonkos čigonkėlės, kaimo žmo
nių prietelkėlės. Mokame meluoti, duonos kąsnį išvilio
ti“ (LDK V 1537) ir pan. Vestuvininkų apdainavimo dai
nose svetimoji pusė pavadinama čigonais: „Anos šalies
svotas, juodas kaip čigonas“ (LDK V 2569), „Aš pažinau
svainiuką nesakytą, čigonėlį nerodytą“ (LDK V 2333).
Grįžtuvių dainose ištekėjusi už čigono mergelė verkia
(LDK V 2833), arba - atsitinka tai, ko mergelė bijojo prieš
vedybas: tenka vištas vogti ir makarų gauti (LDK V 2833).
Labai paplitęs pasakos apie šienaujantį čigoną siuže
tas atsispindi ir dainose:
Trys čigonai šieną pjovė
Vai valy valio
Ne vežimą nepripjovė
Pievelė žalio!
(VDU EA 22-6; 5)

Lietuvoje yra užrašyta dainų, kuriose vaizduojamas
čigonų gyvenimas, buitis. Šios dainos dainuojamos pir
mu asmeniu.
Mes esam didi ponai
Ir patogūs čigonai.
Dangaus žemės leliumai
Tai čigonų sėdimai
Aukštas dangus, debesis
Tai čigonų užklojesys.
Tankūs krūmai, maukynai
Tai čigonų ten namai.
(JLD 583)

Apdainuojama ir čigonų laisvė, svarbesnė už turtus:
Čigons bernelis,
Čigons varguolis,
Čigons laimingas,
Čigons turtuolis.
Čigons neturi
Ant savęs pono.
Kur tik pažvelgsi,
Žemės čigono.
(VDU EA 46-1,3)

Tokiose dainose atsispindi čigonų laisvės troškimas:
„Ką mes norim, tai darom “ (JLD 383), drąsa: sukapoja
vaito sūnaus zomšinę už melagystes. Paminimi ir tradi
ciniai čigonų amatai. Svarbiausias iš jų - vogti: arklius,
avis, viščiukus, žąsiukus.
Stalde žirgus sudarom
Ar pirktus, ar mainytus.
Ar vogtus, ar pelnytus.
(JLD 383)

Čigonai jodinėja po jomarkus, moko vaikus arklių
mainų (ŽT 441). Atsispindi ir aplinkinių žmonių bei ofi
cialios valdžios požiūris į čigonus:
Už padarytus zbitkus
Suded mumis į dipkas.
(JLD 383)
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Dainos apie čigonų gyvenimą gali būti sukurtos ir lie
tuvių, gerai pažįstančių čigonų silpnybes, buitį. Tos dai
nos dainuotos galbūt Užgavėnių ar vestuvių metu, nes
savo vaizdais panašios į vestuvių persirengėlių dainas.
Visoje Lietuvoje tokių dainų užrašyta apie 30 variantų.
Šitoks dainų apie čigonus paplitimas nestebina, nes či
gono kaukė - viena populiariausių persirengėlių vaikš
tynių metu: tarp Šv. Kalėdų ir Trijų Karalių, per Užga
vėnes ir vestuves.
Vaikų dainose, talalinėse dažnai pasišaipoma iš čigono:
Čigonėlis
Paskūpėlis
Graužia pelę
Kaip kumelę.
Prisirišęs
Į tvorelę Be druskelės.
Be duonelės
(LTt, 1, 570)

Literatūrinės kilmės dainose, baladėse žiaurų likimą
išpranašauja čigonė:
Atėjo čigonė pas jauną mergytę,
Žiūrėjo į ranką ir galvą kraipė.
(VDU EA 36-1, 23)

Išpranašauja, kad šliūbo dieną ji skęs vandeny. Vis
kas taip ir išsipildo.
Smulkiojoje tautosakoje atsispindi saviti čigonų būdo
bruožai, užsiėmimai, jau aprašyti įvairiuose pasakojamo
sios ir dainuojamosios tautosakos žanruose. Tačiau čia vi
sa tai pateikiama ryškesnėmis spalvomis, taikliau, sodriau.
Tekstų, kuriuose minima čigonų išvaizda, nėra daug.
Visiems į akis labiausiai krenta čigonų tamsus gymis:
juods kaip čigono familijos (LTR 1292 (147), kitoniška ap
ranga: apsičiūčiavęs skarmalais, kap čigonė (LKŽ 2; 137).
Spalvingai vaizduojami čigono būdo bruožai: čigonas
visada laimingas ir linksmas (LTR 5397 (212). Kitas ryš
kus bruožas - iškalbingumas, mokėjimas prieiti prie kiek
vieno žmogaus, nes tai padeda čigonui pasiekti jo tiks
lus: išprašyti norimą daiktą, pelningiau parduoti prekę.
Trumpi tekstai kartais taikliai nusako tokius jų bruožus:
„mandras kaip čigono liežuvis“ (LTR 1459 (6515), „įky
ri kaip čigonė“ (LTR 3424 (179) ir pan.
Daugelio patarlių apie laisvą čigonų gyvenimą vaizdai
panašūs į minėtųjų persirengėlių dainų vaizdus: čigonas
- laukinis bajoras (LTR 75 (826), čigono namai - kur krū
mai, miškai (LTR 265 (290/10). Klajoklišką gyvenimo bū
dą atspindi ir toks palyginimas: bastosi kap koki čigonai negalėtų vienoj vietoje gyvent (LKŽ 1; 681).
Daugely smulkiosios tautosakos tekstų, kuriuose mini
mi čigonai, vaizduojami jų „darbai“ - vagystės, apgavys
tės; užsiėmimai - ubagavimas, vogimas (LTR 30 (2108);
amatai - melavimas (LTR 465 (367), nes „čigonas iš gud
rybės gyvena“ (LTR 713 (427). Jis nepataisomas vagišius:
ir bažnyčioj tyko vogti (LTR 30 (2141). Sąžiningas, visiems
kitiems žmonėms įprastas darbas - ne čigono madai, todėl
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ir paklausiama: ar matei čigoną dirbant (LTR 30 (2019).
O vogti čigonas mokosi jau nuo mažens: muš čigonas savo
vaikus, kad vogti žinotų takus (MST 238).
Smulkioji tautosaka užfiksavo ir čigonų moterų „pro
fesijas“ - ateities spėjimą, kortų metimą: „Spėja - kaip
čigonė ligą“ (LTR 436 (158), „Iš čigono būrimo bagotas
nebūsi“ (LKŽ 1; 1180).
Daug patarlių apie čigonus ir arklius: „Glostė čigo
nas arklį iš tyko, iš po nakties arklys išnyko“ (LTR 3374
(17), „Maino kaip čigonas arklius“ (LTR 407 (533). Jei
čigono arklys aklas, tai giriamas kaklas“ (MST 36), „Me
luoja kaip čigonas arklį parduodam as“ (TŽ 144).
Palyginimuose čigonas taip pat neatsiejamas nuo ar
klio: „Ir kuinas čigonui buinas“ (MST 98); „Mitras kaip
čigono arklys“ (MST 188); „Kūdas kaip čigono arklys“
(LTR 5837 (411).
Kai kurios patarlės skamba lyg pasakų ir anekdotų
apie čigonus moralai: „Nemesk čigoną per tvorą“ arba
„Sugauk čigoną laukuose“ (MST 666); „Šildosi kaip či
gonas prieš mėnulį“ (TŽ 168); „Kam kas, o čigonui laši
niai“ (LKŽ 2; 106).
Kai kurių žinių apie čigoną bei požiūrį į jį galime ras
ti ir Lietuvių kalbos žodyne. Tamsesnio gymio ar papras
čiausiai murziną žmogų palyginame su čigonu - „juodas
kaip čigonas“ (LKŽ 2; 106). Turime ir augalų, liaudyje
vadinamų čigonais. Jų uogos, sėklos ar žievė turi juodu
mo: čigonu vadinama juodoji kiauliauogė (pasakymas:
„Merga sumetė žolių su čigonais“), juosvasis gluosnis
(„Kaip turgaus, taip ir pabalių čigonų neiškasavosi“). Či
gonės vardą turi ir dirvinė juodgrūdė: „Kai kas deda či
gones ir kopūstuos, man tai nepatinka - kaip blusos.“
Trešnė vadinama čigonvyšne (LKŽ 2; 106).
Lietuvių kalboje turime iš žodžio „čigonas“ šaknies
sudarytų veiksmažodžių, būdvardžių, kurie gali pakeisti
kitus žodžius ir suteikti pasakymui tam tikrą, dažniau
siai neigiamą, prasmę: čigonauti - mainikauti, bąstytis,
gudrauti, smarkauti. „Vaikas be priežiūros visiškum sučigonėjęs“, „čigonauti pratęs“. „Jis turi tokią čigonišką
madą - ką tik pamatys, tai ir prašinėja“. „Jį išmušė čigo
niškas prakaitas“ (labai sušilo) (LKŽ 2; 106).
** *
Čigonas tautosakoje - ambivalentiškas personažas, tu
rintis triksterio bruožų. Jis vaizduojamas labai panašiai
visuose tautosakos žanruose. Čigonas - apgavikas, gud
ruolis, ir - apgautasis. Jo užsiėmimų vaizdavimui tauto
sakinės priemonės, situacijos labai tinka. Žmones sužavi
čigonų proto guvumas, linksmumas, laisvės troškimas. Jie
- gudriausi iš visų tautosakos personažų kitataučių.
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„Gipsy“ in Lithuanian folklore
L aim a A N G L I C K IE N Ė
In folklore a „Gipsy“ is an ambivalent personage
having features o f trickster. The depiction of him is alike
in all the genres o f folklore. A „Gipsy“ is a sly person, a
swindler and also a person who is often deceived. All of
the m eans o f folklore and all situations are very suit
able to illustrate „Gipsy’s“ activity. People are admired
by their gaiety, quickness o f mind and their desire for
freedom .
Vytauto Didžiojo universitetas,
Daukanto 28, Kaunas
Gauta 1997 06 26
Pateikta spaudai 1998 01 25
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Alytaus ir Prienų krašto armonikininkų
grojimo tradicijos
Loreta AUGĖNAITĖ

Straipsnyje Alytaus ir Prienų krašto armonikininkų
muzikavimas atskleidžiamas kaip svarbus beveik viso
XX a. etninės kultūros reiškinys, kurio kaita priklausė nuo
žmonių gyvenimo sąlygų. Minėti rajonai atskiru instru
mentinio muzikavimo aspektu dar nebuvo tyrinėti.
Duomenys surinkti, susisteminti pačios autorės, patei
kiami pirmą kartą. Jie surinkti tiesiogiai stebint, tiriant,
užpildant specialias anketas, įrašant muzikantų grojimą,
pasakojimą į magnetines juostas. Surinktos medžiagos
analizavimo duomenys palyginti su Dzūkijos ir Suvalki
jos muzikavimą aptarusių autorių duomenimis. Sistemi
nimo metodas leido atskleisti muzikos instrumentų, re
pertuaro, muzikavimo papročių, muzikanto asmenybės
vietą etninėje kultūroje.
Sulopytas sukurptas
eina keliu bambydamas.
(armonika) (1)
1996 m. rugpjūčio 5-10 d. Alytaus ir Prienų rajonuose
surengta aštuntoji Etnomuzikos instituto ir Lietuvos liau
dies kultūros centro etnoinstrumentinė ekspedicija, kuriai
vadovavo prof. habil. dr. R. Apanavičius. Įrašyta nemaža
muzikos, apklausta 64 pateikėjai. Daugiausia jų, netgi apie
70 proc., grojo armonika, akordeonu, koncertina, lūpine
armonikėle, bajanu. Smuikavo apie 20 proc. muzikantų.
Likusieji grojo cimbolais, klarnetu, kanklėmis, būgnu.
Armonikų tyrinėtojas A. Baika pastebi, kad Dzūkijo
je armonikomis pradėjo groti vėliau nei kitose Lietuvos
vietovėse. Iki I pasaulinio karo armonikų čia buvo reta.
Priežastis - krašto liaudies dainų monodija, kuriai sveti
mas daugiabalsumas ir harmoninis balsų sekos principas.
„Tiktai po I pasaulinio karo, kai Dzūkijoje prigijo (...) dvi
balsis ir tribalsis dainavimas bei įsitvirtino mažoras su li
nijiniais intervalais, patogiais pritarti paralelinėmis terci
jomis, neatsitiktinai greičiau ėmė plisti ir armonikos“ (2).
Tai tinka kalbant ir apie Alytaus bei Prienų rajonų armo
nikininkus.
Dauguma armonikininkų šiame krašte pradėjo groti
Peterburgo, Vienos ir vokiškomis dviejų eilių armoniko
mis. Muzikantai jas vadino „gramatična su klavišiukais“,
„Hohner“ ir „atbuline vokiška“. M. Zagurskas (3) mokė
si groti armonikų meistro Ig. Patinsko (2) armonika. Šis
meistras iki II pasaulinio karo darė instrumentus, pana
šius į Vienos armonikas. Per karą ir po jo daugelis muzi
kantų instrumentus įsigijo iš kareivių.
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Juozas Jasionis, g. 1946 m., Alytaus raj.
Gvido Vilio nuotrauka, 1996 m.

Dabar muzikantai groja „Weltmeister“, „Hohner“,
„Rojall-standart“ vokiškais akordeonais ir standartizuo
tomis diatoninėmis ir masinės gamybos rusiškomis dviejų
eilių armonikomis. Jos Lietuvoje paplito tik po 1945 me
tų, nes tik tokias armonikas muzikantai, be akordeonų ir
bajanų, tegalėjo įsigyti.
Įdomu buvo sužinoti, kaip liaudies muzikantai vertina
instrumento gerumą. Visi apklaustieji pastebi šiuos požy
mius: „geras balsas“ (pažymi balso skardumą bei švelnu
mą); „mechanika“ („kad atsilieptų vos patraukus“, „kad
pirštai nepavargtų“, „kad smagu pirštams būtų“). Armo
nikininkai gyrė „Hohner“ armonikutes dėl jų švelnaus gar
so, o rusiškas - peikė dėl nemalonaus garso ir silpnos me
chanikos.
Groti armonika muzikantai dažniausiai išmokdavo iš
tėvų, senelių ar giminių. Grojančių dažniau atsirasdavo

Loreta Augenait ė.
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kviečiami groti gana iš toli. Mat iki II pasaulinio karo mu
zikantų šiame krašte mažai buvo, todėl juos vertino ir ger
bė. Užprašydavo muzikantus prieš 1-2 mėnesius. Po II
pasaulinio karo, apie šešiasdešimtuosius septyniasdešim
tuosius metus, prieniškiai nuvažiuodavo groti ir pas Lat
vijos lietuvius.
Pagal to krašto tradiciją, muzikantai vestuvėse sėdė
davo už bendro stalo, prie krašto, daugiau prie durų. Ta
čiau „grojant pas lenkus (pas šeimininką - šio krašto len
ką. - L. A.) muzikantus pasodino kitame kambarėlyje“, prisimena P. Kričena (5). „Ryte jaunimas mus pagavo ir
pasisodino už bendro stalo. Pamatęs
šeimininkas baisiai supykęs nuvarė
nuo stalo“. Ankstesniais laikais armo
nika nepritardavo dainoms, retsykiais
joms pritardavo tik smuiku.
XX a. pradžioje Dzūkijoje vestu
vėse grieždavo vienas muzikantas
smuiku, rečiau armonika. „Nebuvo
mados keliese groti, - sako J. Juodys
(8), - „lūpinuke grodavau šokdamas“
(lūpinę armonikėlę šiame krašte va
dindavo „lūpinuke“, „snukinuke“).
„Jei grojo smuiku ir armonika, tai jau
iškilminga muzika buvo“ (9). Tarpu
kariu ansamblyje dažniausiai grodavo
1-2 smuikai, armonika, būgnelis, kar
tais prisijungdavo basetlė, cimbolai.
Buvo žinomi armonikos ir cimbolų,
koncertinos ir „boso“ (basetlės) an
Alytaus raj., Nemunaičio armonikininkai ir akordeonistai 1953 m.
Etnomuzikos instituto archyvas.
sambliai. Grodavo vestuvėse tie patys
muzikantai, nes labai svarbu buvo su
sigroti. Dažnai jie tapdavo geriausiais draugais. Kartais
mentą ir prašė gelbėti. Nuo to laiko brolis nedraudė“ (6).
Groti išmokdavo ir patys „iš savęs“, „nusižiūrėdami“. vestuvėse grodavo abiejų pusių muzikantai pasikeisdami,
kartais - lydėdavo į jungtuves.
Kitą kartą koks muzikantas „parodydavo pirštais“. Labai
retai pamokydavo samdytas muzikantas. Mokant, „būda
Po II pasaulinio karo akordeonas ir armonika jau bu
vo, prisiriša pirštus“ (muzikantas siūlais pririšdavo pirš vo labai populiarūs instrumentai. Vestuvėse grojo ir ma
tus prie savo pirštų) (4). Bet pirmiausia turėjo būti dide žos sudėties ansambliai - smuikas, armonika, būgnas, kar
lis noras groti, „jei neakvatis, nieko nepadarysi“, sakė mu tais - armonika ir būgnas.
zikantai. Dažnai šeimoje grodami skirtingais instrumen
Armonikomis grodavo ir talkose, taip pat įvairiuose
tais sudarydavo ansamblius. „Armonika groti pamokino
pasilinksminimo vakarėliuose, „roboksuose“ (kviestiniuo
brolis, bet iš pradžių nedavė armonikos, liepė groti smui se vakaruose), per gegužines, Jonines, Velykas, Kalėdas,
ku“ (6). Dažnas armonikininkas mokėjo groti smuiku, viešuose vakarėliuose po vaidinimų. Talkose, dažniausiai
smuikininkas - cimbolais. Atsižvelgus į turimus instrumen plunksnų plėšymo, žmonės dirbdavo iki dvyliktos nakties,
tus, pagal galimybes sueidavo į ansamblius.
o po to šokdavo, kartais iki penkių ryto. Vakaruškose gro
Groti armonikomis pradėdavo įvairaus amžiaus. Šei davo sekmadieniais, vakare, saulei leidžiantis iki išaušda
moje, kur buvo muzikantų, vaikai pradėdavo groti nuo 7- vo. „Tris kilometrus girdėdavosi vakaruškų muzika“ (10).
8 metų, kiti - vyresni, nuo 14-18 metų, kai jau galėjo tar
Įdomu buvo sužinoti, ką muzikantai privalėjo mokėti
naudami patys užsidirbti ir nusipirkti instrumentą. „Kad
groti. Daugumos pateikėjų nuomone, dabar muzikantai
norėjau armonikos, tai visą vasarą ganiau ir nusipirkau
nori išsiskirti negirdėtais kūriniais, o anksčiau būtinai tu
už 500 rublių“, - prisimena J. Dvareckas (7). Vaikai ar rėjo mokėti groti tradicinį repertuarą, ypač vestuvių. Me
monika grodavo ganydami, dažniausiai - karves. Kartais
lodijas perimdavo iš tėvų. „Senoviškai grojau, - sako J.
vaikai grodavo su suaugusiaisiais vestuvėse, pasilinksmi Aržuolaitis, - „tokių kūrinių dabar niekur neišgirsi“ (11).
nimo vakarėliuose. „Smagu vaiku groti vestuvėse, užsi Dažnai muzikantai prisimena ir iš ko išmoko vieną ar kitą
dirbti rūpėjo“, - sako P. Kričena (5). Šiaip vestuvėse pra kūrinį. Kiekvienas muzikantas supranta senųjų kūrinių
dėdavo groti jau gerokai „pabandę“ instrumentą, po ko vertę, tačiau ne visi jau gali prisiminti jų melodijas, kai
kių aštuonerių metų grojimo. Žinomi muzikantai buvo
dabar aplinkui tiek daug įvairios muzikos.
ten, kur buvo koks muzikantas. Tačiau jei šeimoje buvo
muzikos instrumentas, vaikams jo nedavė, draudė, sau
gojo. Mat tokie daiktai buvo brangūs, juos labai „šienavojo“, „geresnio instrumento neduodavo bet kam“. „In
strumentas turi būti tvarkingas, mėgsta, kad kiti nelies
tų“, - sako V. Mockevičius (4). „Kai draudė, dar didesnė
akvata būdavo“ (5). Už instrumento paskolinimą atsily
gindavo: duodavo, tarkim, grietinės, ar netgi - dviračiu
važiuoti. „Brolis armonika nedavė groti. Kartą jis pasigė
rė ir nebegalėjo šokiuose groti. Brolienė, žinodama, kad
aš kartais slapčia pačiupdavau armoniką, atnešė instru-
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Dabar armonikininkų ir akordeonistų repertuare di
džiausią dalį sudaro polkos, valsai, maršai, fokstrotai.
Anksčiau sakydavo - „moki polką, valsą, maršą - tai jau
muzikantas“. Meniniu požiūriu šiame krašte tikriausiai
vertingiausios yra polkos. „Kas gerai polkas grodavo, tai
laikydavo muzikantu“ (7). Dar žmonės sakydavo: „Kaip
daina trumpa - ne daina, tai ir polka turi būti ilga“. Ir
tikrai, šokiui grodavo mažiausiai 5-10 minučių, o polką
„su ragučiais“ - net 1-2 valandas be sustojimo. Kada už
baigti, nurodydavo šokėjai, sustodami priešais muzikan
tus ir nusilenkdami. „Iš sveikatos lupdavom, būdavo, net
rankos ištinsta“, - prisimena J. Aržuolaitis (11). Muzi
kantams polkas patikdavo groti labiau nei valsus. Valsas
- dažniausiai būdavo „merginų viliotinis“. Populiariau
sias tarp muzikantų buvo valsas „Ant melsvo ežero ban
gų“, o iš maršų - „Suk ratelį“ ir „Du broliukai“. Pastarąjį
kiti pagrojo ir su padainavimu. „Anksčiau, kai muzikantų
nebuvo, vestuvėse užtekdavo mokėti groti ir vieno mar
šo“ (8). Vestuvinis maršas tarp muzikantų reiškė - „trum
pas maršas“. Armonikininkai griežė ir lietuviškus šokius
„Klumpakojį“, „Katinėlį“, „Rugučius“, „Bitutę“ „Sustą“.
Po I pasaulinio karo iš svetimų kraštų grįžę kareiviai
užnešė ir svetimus šokius bei dainas. Todėl muzikantai
dar grojo ir „Aleksandrušką“, „Karobušką“, „Padispaną“,
rečiau - „Krakoviaką“, „Mazurpolkę“, „Deržavą“ ir kt.
„Lenkiškai tai lenkiškai, bet lietuviškas gražesnis moty
vas“, - sako C. Spyliauskas (12). „Nepatinka melodija,
kai nerandu nei apvalumo, tik aštrūs kampai“, - sako
P. Migonis (13). Kitatautes melodijas armonikininkai, beje,
grojo ta pačia maniera kaip ir savo šokius. Muzikantai
kurdavo ir savos muzikos. Tačiau nuo vietinių tradicijų jie
neatitrūko, todėl „savo kūrybos“ repertuarą sudarė dau
giausia polkos ir valsai. P. Mockevičius (14) įgrojo akor
deonu daug „laluškų su savo pridėjimu“. Tai - polkos po
būdžio greito tempo melodijos, palydimos šmaikščių teks
tų iš vietinių žmonių gyvenimo.
Beje, kūrinių pavadinimai labai tiksliai nusakydavo po
būdį („Valsas ilgesingas“), kilmę („Ulonių polka“, „Nib
rių polka“, „Dzūkiška polka“), šokio judesį („Sukorių val
sas“), melodijų ryšį su kitų tautų muzika („Valsas lenkiš
kas,“„Valsas suomiškas“). Valsų pavadinimuose atsispin
dėjo ir istoriniai įvykiai.
Nors to krašto muzikantai buvo ir yra labai geri, bet
visi jie nepažįsta natų, groja iš klausos. Net ir vargoninin
kas iš Nemunaičio P. Kaupinis (15), bene vienintelis gro
jantis iš natų, sako, kad akordeonu ir smuiku jam labiau
patinka groti iš klausos.
Šio krašto liaudies muzikantai, pavieniui ar ansambly
je, groja garsiai ir energingai. Polkų tempas - griežtai ly
gus. Kai kurie muzikantai pritarė sau, stiprioje takto da
lyje smarkiai belsdami koja į grindis. Kartais - grodami
mušdavo į armonikos dėklą. J. Ambrazevičius (16) savo
grojimą praturtindavo ant bato pritaisytais skambaliukais
nuo barškučių (tamburino). Akordeonistai paprastai gro
ja, įsijungę patį skardžiausią registrą ir nebūtinai tutti. To
dėl viską grojo dažniausiai vienu registru, išskyrus J. Amb
razevičių (16), kuris maršą grojo kitu registru nei valsą.
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Muzikantai groja instrumentus padėję ant kelių, ne
žiūrėdami į klaviatūrą. Grodami galvą užsuka į šoną, kiti
- nudelbia akis. Matyti, kaip grojimą jie nuolatos kontro
liuoja klausa. Jų laikysena rodo didelį susikaupimą, pasi
nėrimą į kūrinio nuotaiką, grojimo reikšmingumą. Akor
deonistai daugiau linkę groti stovėdami, sako - „patogiau“.
Vienbalsiškai melodijų negroja. „Kam kiti pirštai?“ - sa
ko akordeonistas S. Skilandis (10). Muzikantai mėgsta pa
naudoti tercijos, sekstos, kvartos intervalus, tercijų para
lelinį judėjimą. Dažnai naudoja trigarsį, akordą iš kvartos
su dubliuota tonika. Akordeonistai žino, kad kas antras
baltas klavišas gražiai skamba, o iš eilės (sekundos) - „pra
garas ausyse“ (10). Įdomiausia, kad akordeonistai groja
armonikininkų maniera. Šitai visai natūralu, nes visi jie
pirmiau išmoko groti armonikomis. Akordeonistai, kaip
ir armonikininkai, kaire ranka bosais „mačina“, trečiu
pirštu užgaudami pagrindinį, o antru - mažorinį ar mino
rinį akordą; kartais grojimą paįvairina, ketvirtu pirštu už
gaudami terciją pagalbinėje eilėje.
Muzikantai groja vadinamosiomis ilgomis dumplėmis,
smagiau grieždami jas užverčia į viršų, kartais armoni
kos dumples traukia labai įstrižai nuo savęs (17). Dum
plių judėjimo kryptį muzikantai dažnai keičia prieš pas
kutinę takto aštuntinę ir ketvirtinę, net ir nenorėdami
paryškinti stipriosios takto dalies. Atrodo, kad šitokia
traukimo kaita įtakojama smuikavimo tradicijų, kurios
šiame krašte yra gajos. Būtent kelių smuikų ansamblyje
antrasis „turavodavo“, tuo pačiu metu keisdamas stryko
braukimo kryptį.
Panašia maniera akordeonu bei armonika groja ir ka
pelose. Melodiją visi groja unisonu, savaip pagražindami.
Iš ansamblio savo „turavojim u“ gražiai išsiskirdavo
antrasis (jei toks būdavo) smuikas, o trečiasis - „triūbindamas“, „bosindamas“. Dainavimą palydėdavo akor
deonas, grodamas melodiją, prisiderindamas prie balsų
aukščio, o per užgrojimą - melodiją oktava užkeldamas.
Negeru muzikantu ansamblyje laikė tą, kuris „pameta
taktą“, pradeda lėtinti. Kai muzikantas nenori groti, pa
šiepdami sako: „iškadavoja pirštus“. Apie prastesnį gro
jiką sakydavo: „tep zulino“. „Gerą muzikantą“ apibūdi
na šitaip: „žino daug melodijų“, „groja daugiau natų“,
„groja gyvesniu tem pu“, „švariai groja“, „groja, net ar
monika virpa“. „Gerai groja“ reiškė, kad muzikantas mo
ka senesnių ir daug melodijų. Kartais muzikantus vadin
davo pravarde, pavyzdžiui, J. Jasionį (17) krašte žinojo
kaip Muzikėlą.
Pokaryje įsitvirtinus kolektyvizacijai, tautinės muzikos
kultūrinė terpė labai pakito. Standartizuotos kultūrinio
darbo formos slopino individo iniciatyvą. Pakito vestuvių
tradicijos ir muzikantų reikšmė: armonikininkų ir smui
kininkų vietą užėmė atlikėjai elektriniais instrumentais.
Vestuvių tradicinę muziką pakeitė estradinės dainos ir
lėkštoki kupletai. Kaimo kapelos pasidarė reprezentaci
nės, o grojo visoje Lietuvoje tą patį repertuarą. Daugelis
armonikininkų pradėjo groti akordeonu - daugiau gali
mybių turinčiu instrumentu. Buvo mėginimų vyresnės kar
tos žmones suburti į kapelas. Tačiau tai sunkiai sekėsi,
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nes muzikantai nenorėjo mokytis „svetimų“ melodijų. Tad
daugelis armonikininkų ir šiandien po senovei groja po
vieną. Armonikas jie virkdo šeimos šventėse, „nusirami
nimui, kai liūdnumas užeina“, „kai žmona įpykdavo“. Be
veik visi pateikėjai pažymėjo, jog jie aktyviai muzikuoti
baigė daugiau kaip prieš gerą ketvirtį amžiaus, kai pasi
keitė šokių muzikos mada, o vestuvėse jų išraitytas melo
dijas išstūmė naujoviškos estradinės dainos. Naujai mo
kytis sodžiaus muzikantai ir neįstengė, ir nenorėjo, todėl
su vestuvėmis ir kitokiais pasilinksminimais teko atsisvei
kinti. „Kai prasidėjo dainos, kad jų girdėt nenorėdavau, o
reikėjo mokytis, už tai ir mečiau tas vestuves,“ - sako J.
Dvareckas (7).
Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais pakilus folklorinio
judėjimo bangai, armonikas ir kitus liaudies muzikavime
naudotus instrumentus geri muzikantai vėl ima į rankas.
Jie dalyvauja folkloriniuose ansambliuose, pasirodo įvai
riuose renginiuose. Simno miestelyje pagroti šventėse su
sibūrė puiki dvylikos ir daugiau žmonių kapela. Muzikan
tai tradicine maniera groja savo krašto melodijas. V. Juškauskas (cimbolai), A. ir J. Ramanauskai (smuikai), G.
Ivanauskas (būgnas) ir P. Kričena (akordeonas), pasiva
dinę ansambliu „Dzūkeliai - 95“, išleido netgi liaudiškų
melodijų kasetę. Kasetė laikytina labai reikšmingu neto
limos praeities sodžiaus muzikinės kultūros dokumentu,
kurį palieka patys tos kultūros dalyviai. Mat jie įrašė to
kią muziką, kurią patys mielai grojo ir groja. Jų repertua
ras atspindi to krašto muzikavimo tradicijas, muzikos po
reikius ir, pagaliau, pačių muzikantų skonį.
Geriau gyvenantys armonikininkai, groję visą gyveni
mą, ir šiandien dar tebeturi po kelis akordeonus, armoni
kas, bajaną, moka pasmuikuoti, groja savo pasigamintais
cimbolais (5).
Iš didelio būrio muzikantų armonikomis grojo tik dvi
moterys, ir tai daugiau dėl savęs. Grojimo armonikomis
tradicijos Lietuvoje nesenos, tačiau, akivaizdu, ir jas pa
lietė tradicinės kultūros lyčių diferenciacija. Kaip rašo D.
Račiūnaitė, „moterų ryšys su dainavimu, o vyrų su instru
mentine muzika yra akivaizdus ir nepaprastai senas“ (18).
Tą, beje, pastebėjo ir daugelis lietuvių etninės muzikos
tyrinėtojų, pradedant jau A. Sabaliausku (19). Susiskirs
tymą greičiausiai lėmė įvairūs draudimai ir prietarai, nes
ir giedojimas, ir grojimas nuo seno buvo apeiginis. Tą tin
ka pasakyti ir apie armonikininkų tradicijas Alytaus ir Prie
nų krašte, kur armonikos, kaip ir visoje Lietuvoje, - be
veik išimtinai vyrų rankose.
Akivaizdu, kad XX amžiuje armonikos čia buvo mėgs
tamiausi instrumentai, po I pasaulinio karo įsitvirtinę liau
dies muzikavime ir netgi Dzūkijoje nurungę labai popu
liarų smuiką. Grodami tradicinius kūrinėlius, daugiausia
šokių muziką, armonikininkai išreiškė ir patys save, savo
sugebėjimus, kūrybinę fantaziją, išradingumą, pagaliau gyvenimišką pastabumą. Kiekvienas iš jų grojo savaip, ne
pakartojamai, suteikdamas savitų atlikimo spalvų ne tik
pačių sukurtiems, bet ir tradiciškai visų muzikantų groja
miems kūrinėliams.
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Traditions of playing the accordion
in the regions of Alytus and Prienai
Loreta AUGĖNAITĖ
It was not long ago, only after the First World War that
the playing the accordion in Dzūkija began.
The reason is traditional single - voiced singing of the
folk songs in the region.
The greatest part of the repertoire of the players is totaled
by waltzes, polkas, marches, Lithuanian dances. They were
played at wedding parties, gatherings, and most often at
dance parties. At the beginning of the 20lh century in Dzūkija
a single person would play the fiddle at wedding parties,
sometimes he would play the accordion or the accordion that
is played with lips (a very small instrument with holes and
put to the lips when played). Two players - one would play
the fiddle and the other the accordion at weddings of richer
people. Some time later, the bands with one or two fiddles,
an accordion, a drum, a lip-accordion and cymbols appeared.
After the Second World War the accordion was very popu
lar in Dzūkija. A quater of the century ago folk players from
weddings and entertainment parties were banished by domi
nating standartized variety music. Recently more active play
ers play the accordion and fiddles again. They are invited to
various festivals and take part in folklore bands.
Klaipėdos universitetas,
Donelaičio 4, Klaipėda
Gauta 1997 06 26
Pateikta spaudai 1998 01 25
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Romantizmo epochos
medinių bažnyčių architektūra
Algė JANKEVIČIENĖ

Lietuvos medinėje sakralinėje architektū
roje romantizmo epocha buvo kūrybiška ir
įvairi, kaip ir mūrinėje, bet čia jis plito kiek
vėliau ir užsitęsė ilgiau: dauguma romantiz
mo įtaką patyrusių medinių bažnyčių pasta
tyta tarp 1840 ir 1877 m.
Romantizmas, kitaip negu ankstesnieji is
toriniai stiliai, naujų kompozicijos principų ar
formų nesukūrė. Ir mūriniai, ir mediniai pa
statai akumuliavo liaudies tradicijas ir imita
vo stilių formas. Stilių kanonų romantizmo ar
chitektūroje nesilaikyta, nepaisyta nė formų
„sterilumo“. Vieno stiliaus sakraliniuose pa
statuose naudotos ir kitų stilių formos. Daž
nai bažnyčių eksterjeruose vyrauja vieno, in
terjeruose - kito stiliaus elementai.
Mūrinės romantizmo architektūros stilių
kryptys buvo būdingos ir medinėms bažny
čioms. Nors šios bažnyčios labai įvairios, są
lyginai galima išskirti tokias
stiliaus grupes: „liaudiškoji“,
„klasicistinė“, „neobarokinė“, „neogotikinė“.
Grupių pavadinimų pras
mė - sąlyginė, nes romantiz
mo architektūra šiuos stilius
įsisavimo formaliai, neperimdama jų esmės.
Kiekviena stiliaus grupė
turėjo tam tikrus chronologi
nius rėmus. „Klasicistiniai“
sakraliniai pastatai buvo sta
tomi penktuoju ir šeštuoju,
„neobarokiniai“ bei „neogo
tikiniai“ labiau plito septin
tuoju ir aštuntuoju XIX a.
dešimtmečiais (mūrinėse ro
mantizmo bažnyčiose analo
giškas stilių krypčių pokytis
įvyko anksčiau - XIX a. vi
duryje), o „liaudiškoji“ kryp
tis buvo aktuali visam roman
tizmo laikotarpiui.
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Babtų bažnyčios planas. ASI. R 12.
Babtų bažnyčia. A. Jankevičienės 1991 m. nuotrauka.

Alge Jankevi či enė.
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„Liaudiškosios“ romantizmo bažnyčios, kaip ir jų pro
totipai, dažniausiai stačiakampio, rečiau - kryžminio pla
no. Jų tūris susideda iš vienanavės, halinės ar pseudobazilikinės navų dalies ir siauresnės už ją presbiterijos, ar
ba yra vientisas. „Liaudiškųjų“ medinių sakralinių pa
statų architektūros išraiška daugeliu saitų susijusi su ro
mantizmo epochos akmens mūro bažnyčiomis. Medinių
bažnyčių išorė monumentali ir paprasta. Priekyje virš tri
kampio frontono stūkso bokštelis. Fasaduose galima ap
tikti įvairių stilių elementų: smailų ar pusapskričių arkų,
profiliuotų karnizų, sandrikų, bokštelių smailių ar plas

tiškų šalmų ir pan. Bažnyčių interjerai dažniausiai seka
naujųjų laikų stilių: neobaroko, neoklasicizmo formas.
„Liaudiškajai“ romantizmo krypčiai atstovauja me
dinės Babtų, Kauno r., Inturkės, Molėtų r., Deltuvos, Uk
mergės r., Plokščių, Šakių r., bažnyčios.
Paprastus, beveik tradiciškai liaudiškai sukomponuo
tus stačiakampės su išsikišusia trisiene apsidaBabtų baž
nyčios (1853 m.) fasadus paįvairina dideli pusapskričių
arkų langai ir kiek įgilintas trikampis frontonas. Sudėtin
gas ir puošnus halinis interjeras yra profesionalus neorenesansui būdingo „arkadų stiliaus“ kūrinys. Lygiomis lu
bomis uždengtą vidaus erdvę skaido
trys poros skersai ir išilgai arkomis su
jungtų kolonų. Arkų motyvą kartoja
ir emporų arkados, ir langų sąramos.
Nesudėtingoje stačiakampės/niwrkės bažnyčios (1855 m.) išorėje domi
nuoja aukštas dvišlaitis stogas ir virš
trikampio frontono stūksantis kresnas
kvadratinis bokštelis piramidiniu sto
geliu. Bažnyčios portalą pabrėžia kla
sicistinis trikampis sandrikas; nedide
li, retai išdėstyti arkiniai langai fasa
duose sugrupuoti po du ir apjuosti sta:
čiakampiais apvadais. Ryškiausias ro
mantizmo bruožas - pastato vidaus
erdvę dengiančios giliais kesonais sulanguotos lubos. Navos kesonai stam
besni, presbiterijoje jie susmulkėja. Iš
klasicizmo paveldėtos kesonuotos lu
bos yra pagrindinis ir ryškiausias baž
nyčios interjero akcentas.
1752 m. pastatytos ir 1872 m. ro
mantizmo dvasia rekonstruotos Del
tuvos bažnyčios tradiciškai sukompo
nuotuose fasaduose klasicistinius sta
čiakampius langus keičia piliastrų for
mos sienų sąvaržos. Erdvioje, pagal
klasicizmo tradicijas sukurtoje bažny
čioje navas skiria trys poros masyvių
kvadratinių stulpų su aukštais pjedes^
talais. Plačią viduriniąją navą dengia
cilindrinio skliauto formos perdanga,
o siauras šonines - lygios lubos. Pres
biteriją atskiria skersinė sija su kruci
fiksu, paveldėta iš senųjų liaudiškų
bažnyčių.
Kartais liaudiški sprendimai gana
smarkiai modifikuojami, pavyzdžiui,
įprastiniame bažnyčios fasade neįpras
tai padidinamas bokštas, o viduje ku
riama savita interjero erdvė.
1868 m. tokia bažnyčia pastatyta
Plokščiuose (Šakių r.). Bažnyčios pla-
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nas lotyniško kryžiaus formos. Pastato iš
orė griežta, geometriškai taisyklinga. Virš
pagrindinio fasado frontono kyla masyvus
dvitarpsnis bokštas. Jo apatinis tarpsnis
kvadratinis, o viršutinis - aštuonkampis,
užbaigtas aukštoku piramidiniu stogeliu.
Stačiakampį bažnyčios portalą puošia tri
kampis; tokios pat formos langus - tiesūs
sandrikai. Angų proporcijos ir forma - kla
sicistinės. Halinę vidaus erdvę skaido ketu
rios stulpų poros. Jie įsiterpia ir į platesnę
už viduriniąją navą, trisiene apsida užbaigtą
presbiteriją. Lieknus kvadratinius stulpus
išilgai navų jungia pusapskritės arkos. Į stul
pus atremta skersinė arka atskiria presbi
terijos erdvę. Svarbiausi interjero meniniai
akcentai yra neobarokiniai altoriai.
Romantizmo epochos medinės klasicis
tines bažnyčios, taip pat kaip ir mūrinės, su
kurtos modifikuojant klasicistinius spren
dimus bei formas. Dauguma sakralinių pa
statų yra vientiso stačiakampio arba trisie
niu užbaigto plano, su keturkoloniu porti
ku. Tačiau romantizmo architektūros kū
rėjai bažnyčių orderinę kompoziciją laiko
ne kanonu, bet tema daugeliui variacijų,
todėl ’’klasicistinių“ bažnyčių projektai

Inturkės bažnyčios presbiterija. A. Jankevičienės 1983 m. nuotrauka.
Inturkės bažnyčia. R. Požerskio 1982 m. nuotrauka.-
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Deltuvos bažnyčios vargonų choras. A. Jankevičienės 1991 m. nuotrauka.
Ubiškės bažnyčia. A. Jankevičienės 1991 m. nuotrauka.

gana įvairūs, papildyti liaudiškomis ir kitų
stilių formomis, o jų interjerai gerokai ski
riasi nuo klasicistinių.
Dalies medinių bažnyčių su portikais išo 
rėje itin akcentuotas liaudiškasis pradas. Jos
gana primityvios, orderinė kompozicija la
bai supaprastinta. Tokios pabrėžtinai „liau
diškos“ bažnyčios su portikais yra Ubiškėje
(Telšių r.) ir Karklėnuose (Kelmės r.).
Ubiškės bažnyčios (1851 m.) planas
dviejų dalių, jos vidaus erdvė - pseudobazilikinė. Portike retai sustatyti ploni apskri
ti stulpai remia ne antablementą, o tiesiog
trapecinės formos frontoną.
1871 m. suręstos kryžminės vienanaves
salinės Karklėnų bažnyčios portike keturi
ploni briaunoti stulpai laiko profiliuotą
karnizą ir virš jo iškilusį aukštą trikampį
frontoną su mažu bokšteliu.
Kitos medinės romantizmo bažnyčios
labai primena profesionalius klasicistinio
stiliaus mūrinius pavyzdžius ir turi tik pa
vienių liaudiškų bruožų. Prie tokių priskir
tina Palomenės (Kaišiadorių r.) bažnyčia.
Stačiakampės halinės Palomenės bažny
čios (1840 m.) portikas gana tiksliai imituo
ja orderines formas, bet nesilaikoma kla
sicistinių proporcijų: frontonas čia perne-
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lyg aukštas, kolonų žingsnis - retas. Pastato šoninius
ir galinį fasadus skaido stačiakampiai langai. Interje
re esama pavienių klasicistinių fragmentų.
Romantizmo idėjos ryškiausios tose bažnyčiose,
kurių „klasicistinę“ architektūrą papildo ne tik liau
diškosios, bet ir neogotikinės bei neobarokinės for
mos. Tokios bažnyčios pastatytos Paberžėje ir Ančiškėse (abi Kėdainių r.).
Paberžės bažnyčia (1859 m.) - stačiakampė, vie
nanavė, užbaigta trisieniu. Prie jos šonų jungiasi že
mesnės zakristijos, o priekyje yra keturių mūrinių (iki
1967 m. - medinių) kolonų portikas. Virš aukšto tri
kampio frontono stūkso aštuonkampis bokštelis, už
baigtas neobarokiniu varpo formos šalmu. Šoninius
fasadus skaido neogotikiniai smailiaarkiai langai.
Salinėje, lygiomis lubomis uždengtoje vidaus erd
vėje išsiskiria įspūdingas barokinis didysis altorius, su
kurtas dar XVIII a. Navos gale yra vargonų choras,
paremtas toskaninio orderio kolonėlėmis. Nedaloma
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Karklėnų bažnyčia. R. Požerskio 1982 m. nuotrauka.

Paberžės bažnyčios planas. ASI. 591.
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Radviliškio bažnyčia prieš 1940 m. Atvirukas. KAK. b.n.

klasicistinių, neogotikinių,
neobarokinių, barokinių
ir liaudies architektūros
motyvų sinteze Paberžės
bažnyčios kompozicijoje
sudaro vieningą ir darnią
visumą.
Kitaip sukomponuota,
romantizmui ypač būdin
ga, 1846 m. suręsta, 1893
m. rekonstruota Ančiškių
bažnyčia. Ji stačiakampio
plano, su plačia trisiene
apsida; zakristijos ir em
poros čia atitvertos abipus
presbiterijos. Kitaip negu
įprasta, bažnyčios portiko
kolonas jungia lėkštos seg
mentinės arkos. Virš fron
tono kyla lieknas, panašus
į neogotikinį, aštuonkam
pis bokštelis. Šoniniuose
fasaduose išdėstyti smailiaarkiai langai.
K artais rom antizm o
„klasicistinių“ bažnyčių
architektūra modifikuota
tiek, kad pastatai beveik
praranda šiam stiliui bū
dingą išraišką. Neišlikusios Paberžės (Vilniaus r.,
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1860 m.) bažnyčios pagrindiniame fasade vietoje tradicinio
portiko tebuvo tik nedidelis orderinės kompozicijos priean
gis. Abipus sieną skaidė langai su banguotomis neobarokinėmis sąramomis.
1870 m. pastatytos, per Antrąjį pasaulinį karą sudegu
sios Radviliškio bažnyčios pagrindinis fasadas buvo pabrėž
tinai klasicistinių proporcijų, bet be orderio elementų. Jame
nemaža neogotikos bruožų: plokščią sieną gyvino nedideli
smailiaarkiai langai ir stambus portalas. Virš frontono kilo
lieknas, smaile užbaigtas bokštelis.
Nemažiau nei klasicizmas romantizmo sakraliniuose pa
statuose buvo transformuojamas ir neobarokas. Net ir mū
rinėse bažnyčiose jis nebeturi nei autentiškos barokinės plas
tikos, nei formų gyvumo, o medis, suprantama, dar labiau
apribojo išraiškos galimybes. Nepaisant to, bendras stiliaus
įspūdis išliko.
Medinės, kaip ir mūrinės, romantizmo „neobarokinės“
bažnyčios visada dvibokštės. Jų kompozicija būna ir papras
ta, ir gana sudėtinga, praturtinta orderio elementais.
Lakoniškos architektūros bažnyčios pastatytos Slavikuo
se (Šakių r., bokštai nugriauti per Antrąjį pasaulinį karą),
Antašavoje (Kupiškio r.), Vajasiškyje (Utenos r.). Pagrindi
niuose fasaduose virš vainikuojančių karnizų-stoginukų
stūkso neaukšti kvadratiniai piramidiniais stogeliais užbaigti
bokštai. Trikampių skydų šlaitai nusileidžia prie bokštų sienų
Slavikų bažnyčia prieš 1941 m. ASI. Neg. 1580.
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Slavikų bažnyčios interjero fragmentas. ASI. Neg. 2164.
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ir su jomis sudaro vientisą
plokštum ą (Slavikuose,
Vajasiškyje), arba skydai
yra įgilinti ir vizualiai at
skirti (Antašavoje).
Paprastųjų „neobarokinių“ dvibokščių bažnyčių
interjerai daug sudėtinges
ni ir puošnesni už išorę, jie
pasižymi netradicinėm is
erdvėmis, įvairių stilių for
momis.
Stačiakampės Slavikų
bažnyčios (1835 m.) navas
skiria dvi poros stambių
kvadratinių stulpų, laikan
čių trapecines „arkas“. Pla
čią viduriniąją navą dengia
cilindrinio skliauto formos,
o siauras šonines - lygios
lubos. Stačiakampėje pres
biterijoje ir šoninių navų
galuose stovi plokšti neobarokinių formų altoriai.
Abipus presbiterijos atsi
veria stačiakampės empo
rų angos su baliustradų
tvorelėmis.
Lotyniško kryžiaus for
mos Vajasiškio bažnyčios
(1863 m.) vidaus erdvę
skaido net keturios poros
laibų stulpų, panašiai kaip
Plokščiuose, paskirstytų
per visą salinę navos-pres
biterijos erdvę. Negilias šo
nines koplyčias nuo navų
dalies skiria trapecinės
„arkos“. Vidaus erdvę den
gia lygios lubos. Raiškiau
sias interjero meninis ak
centas - platus neobarokinis didysis altorius.
Savitai sukomponuota nedidelės Antašavos bažnyčios
(1862 m.) vidaus erdvė. Ji stačiakampė, su trisiene apsida, uždengta lygiomis lubomis. Presbiterijos šonuose yra
žemos zakristijos, virš kurių įrengtos atviros galerijos.
Nuo navos jas skiria aukštos skersinės sienutės, prie ku
rių priglausti šoniniai altoriai.
Paprastųjų „neobarokinių“ bažnyčių išorės kompo
zicija siejasi su liaudies architektūra, o sudėtingųjų - ar
timesnė mūriniam romantizmo „neobarokui“. Iš sudė
tingesnių šio stiliaus medinių bažnyčių minėtina Joniš
kio (Molėtų r.), Liudvinavo (Marijampolės r.).

Joniškio bažnyčia. R.Požerskio 1984 m. nuotrauka.

Joniškio bažnyčia, pastatyta 1726 m., dabartinį, ro
mantizmo tendencijas ryškiai atspindintį, vaizdą įgijusi
1848 m., yra stačiakampė, trinavė, halinė. Pagrindinia
me fasade priešais įėjimą kyšo keturkolonio portiko for
mos atviras prieangis. Fasado kampuose virš karnizo ky
la kvadratiniai dvitarpsniai bokštai su žemais trikampiais
frontonėliais ir smailiukėmis. Dekoratyviausia fasado da
lis - tarp bokštų įterptas banguoto kontūro frontonas.
Fasaduose išdėstyti įvairios formos langai.
Joniškio bažnyčios interjere navas skiria dvi poros
lieknų apskrito skerspjūvio stulpų, laikančių ilgines sijas.
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Vievio bažnyčia. XX a. pradžios nuotrauka. AM 7234.

Į jas atremtos plokščios, briaunotos lubos - tai duoklė
liaudiškajai tradicijai. Kitos interjero formos perimtos iš
įvairių architektūros stilių. Už trapecinės „triumfo ar
kos“ esančioje presbiterijoje ir šoninių navų galuose stovi
drožiniais papuošti orderinių formų altoriai. Navų da
lies gale, virš pagrindinio įėjimo, toskaninės kolonėlės
remia chorą. Jo vidury puikuojasi juvelyriškai atliktas,
mezginius primenančiais ažūriniais drožiniais papuoštas
rokokinių formų vargonų prospektas.
Kiek panaši į Joniškio - dvibokštė, su akcentuota
fasado viduriniąja dalimi, bažnyčia, 1864 m. pastatyta
Liudvinave (Marijampolės r.). 1915 m. ji sudegė. Bažny
čios fasado architektūroje jungėsi neobarokinė struktū
ra ir klasicistinės formos. Masyvius kvadratinius bokštus
horizontalios padalos skaidė į kelis tarpsnius. Aklinus,
belangius viršutiniuosius tarpsnius užbaigė piramidiniai
stogeliai. Fasado viduriniosios dalies apačia buvo įgi
linta, o viršų ir trikampį frontoną puošė ant sienos nu
tapytas keturkolonis jonėninis portikas. Iliuziškai tapy
ti elementai gana dažni romantizmo epochos mūrinių
pastatų fasaduose, bet medinėse bažnyčiose jų reta.
Sudėtinga, originali, pagal neobaroko principus su
kurta bažnyčia 1859 m. suręsta Vievyje (1907 m. sudegė).
Tai kryžminio plano pastatas su dviem į šonus išsikišusiais,
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nuo pat žemės iškilusiais bokštais. Jų viršus buvo kiek
platesnis už apačią. Viršūnes dengė išlenktų šlaitų stogai.
Tarp bokštų įsiterpusį platų trapecinį frontoną užbaigė
pusvalminio stogo šlaitas ir mažas aštuonkampis bokšte
lis. Pagrindinio ir šoninių fasadų langai buvo stačiakam
piai, su klasicistiniais apvadais ir trikampiais sandrikais.
Apačioje, prie įėjimo, kyšojo atviras prieangis - portikas.
Pasirinktieji „neobarokinių“ sakralinių pastatų pro
jektai gana gerai atitiko medžio savybes, jų architektūra
buvo tektoniška. Todėl tokių medinių bažnyčių roman
tizmo laikotarpiu buvo statoma ne mažiau negu mūri
nių. Kiek kitaip buvo su „neogotika“.
Romantizmo „neogotika“, kaip ir kitų stilių kryptys,
reiškėsi paprastais ir komplikuotais sprendimais. Pirmuo
ju atveju šios krypties sakralinius pastatus žymi tik smai
lios langų arkos, ir bendras jų vaizdas nesiskyrė nuo „liau
diškųjų“ bažnyčių. Būta ir gerokai profesionalesnių pa
prastosios „neogotikos“ pavyzdžių, - 1852 m. pastatyta
Gegužinės (Kaišiadorių r.) bažnyčia, nugriauta 1933 m.
Bažnyčios projektą sukūrė architektas Tomas Tišeckis.
Stačiakampio vienanavio pastato priekyje kilo aukštas
bokštas. Siaurą aštuonkampį, smailiaarkiais langais su
skaidytą viršutinįjį tarpsnį tartum karūna vainikavo ma
ži trikampiai skydeliai ir nedidelė smailiukė.

Sudėtingosios „neogotikinės“ bažnyčios gau
siai dekoruotos. Nei mūro, nei, ypač, medžio pa
statų puošybos elementai nėra tektoniški - jie
pritvirtinti prie išorinių sienų tarsi aplikacijos.
Medinės Nemajūnų (Prienų r.) bažnyčios pa
grindinė kompozicijos idėja - romantinė vidu
ramžių nostalgija, naivus siekimas imituoti Vil
niaus šv. Onos bažnyčios pagrindinį fasadą. Si
idėja realizuota romantizmo „neogotikai“ būdin
gomis priemonėmis, tarp jų - formų kontūrus žy
minčiomis balanų aplikacijomis. Bažnyčios archi
tektūroje jaučiamas ir kitų stilių poveikis. Sta
čiakampis planas sukurtas klasicizmo įtakoje;
stambų „kupolą“ pastato gale, o iš dalies ir dvibokštę fasado struktūrą padiktavo neobarokas.
Jo poveikis ryškus ir interjere.
Romantizmas praturtino Lietuvos medinę
sakralinę architektūrą naujomis išraiškos prie
monėmis ir formomis. Kūrybiškai remdamiesi
liaudies statybos tradicijomis, kritiškai peržiū
rėdam i nusistovėjusius klasicizmo kanonus,
naudodami atgimstančių neostilių motyvus, ro
mantizmo epochoje Lietuvos bažnyčių kūrėjai
pastatė nemažai profesionalių, ryškiai atspin
dinčių laikmečio menines tendencijas sakrali
nių pastatų.
SAN TRU M PO S:
AM - Kultūros paveldo centro Architektūros muziejus.
ASI - A rchitektūros ir statybos instituto A rchitektū
ros istorijos sektoriaus archyvas.

The architecture of wooden churches
in the period of romanticism
A lgė JA N K E V IČ IE N Ė
Nemajūnų bažnyčios fasadas. A. Jankevičienės 1987 m. nuotrauka.
Nemajūnų bažnyčios planas. ASI. 416.

In L ith u an ia w ooden churches that are
greatly influenced by the epoch of romanticism
were built from 1840 to 1877.
New principles and forms of composition
were not created at that period.
O ne can notice the folk tradition and also
the im itation of other styles in the wooden and
brick cult buildings of romanticism. This is the
reason why, conditionally, Lithuanian wooden
churches are devided by the author into the
styles of classicism, neo-baroque, neo-Gothic
and folk.
Each of these style groups are discussed
separately.
Architektūros ir statybos institutas,
Tunelio 60, 3035 Kaunas
Gauta 1997 11 14
Pateikta spaudai 1998 01 25
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Mirties projekcijos
tradicinėje kultūroje
R ita R E P Š IE N Ė

Kai durys pačios atsiveria,
tai smertis įeina į trobą.
LTR 1403(256)

Mirtis tradicinėje lietuvių kultūroje niekada ne
buvo tabu. Žm ogus gyveno galvodamas, kad mirs
ir kaip jis numirs. Tai buvo apm ąstytas ir suvoktas
paskutinis žemiškojo gyvenimo aktas, jam buvo de
ramai pasiruošta. Nuo seno žinoma: „N e m arių šir
dis, ne saulės a m ž iu s “ (TTŽ, 1913, p. 22). Žm ogaus
laikinumas buvo apm ąstom as gam tos ir jį supan
čio pasaulio am žinybėje.
„Tai, kas tinka gyvenimo pradžiai, tinka ir jo pa
baigai: žmogus ramiai laukia, kol jo amžius pasibaigs
ir, jausdamas besiartinantį galą, atsigula į lovą, su
kviečia < ...> savo vaikus ir anūkus, gimines ir arti
muosius, palaimina juos ir numiršta sau".1
Racionali valstietiška sąmonė propagavo mirties
apmąstymus būties kasdienybėje, nes tikėta, kad
m islis už marių, o m irtis už p e č ių (LKŽ, X, p. 276).
Anot Arno Anzenbacherio, „žm ogaus autentiškajai
būčiai iš esmės priklauso tai, kad jis priva lo p riim ti
savo gyvenim ą kaip buvim ą - m irties - lin k “. Savo
„veikliajame buvime - pasaulyje“ jis turi ryžtingai pri
imti savo baigtinum ą bei „įm estį“ kaip galim ybę.2
Apie mirtį žmogus paprastai nevengė kalbėti, jis
galvojo apie tai, iš kur yra mirtis, kodėl ji yra ir kokia
ji yra, kas yra po mirties ir kur tai yra.
Priežastingumo ieškojimas būdingas liaudies fi
losofijai, teigiančiai, kad niekas neatsiranda savai
me. Tai klasikinė tradicija (Lucretius) - ex nihilo nihil:
„D ievas dalijo visiem s darbus. Ir sm e rčia i sako:
- Tu g a u si e iti žm ones pjaudam as.
Sm ertis ja m sako:
- A nt m anęs žm onės pyks.
Diėvas sako:
- S udėsiu prieiną.
Užtat visada sm e rčia i būna su p rie in a : je i kas už
simuša, je i kas paskęsta - nėra ko sm erčių kaltinti. “

LTR 4084(860).
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Etiologinėje sakmėje Dievas neišskiria mirties iš
kitų, ji yra tokia pat kaip visi. Naratyvinėje tradicijoje
mirtis yra įprastas faktas, o ne išskirtinis reiškinys.
Mirtis nepakaltinama, priežastyje slypi mirties pa
slaptis.
Mitologinėje tradicijoje priežastis gali būti preci
ziškai eksplikuojama:
„Ž m ogus važiuodam s keliu girdžias: „M yrius yra,
priežasties n ė ra “. Kasžinkas dejuoja ir dejuo, ir p a 
g a l kelią vikšrynėje, apsistojas ir ėjas pasižiūrėti. Besisklaidydam as tuos virkščius su ranka ir p e rs ip jo 
vęs pirštą. Iš to p iršto visa ranka užsivietrijus, suti
nus, susirgęs ir tuo j nam o parvažiavęs ir numiręs. Ot
ir buvo priežastis, ir m yriu s.“ LMD I 324(19).

Ir konkrečiu, realiu atveju yra aptariama mirtis,
išsaugoma būtina priežastinė mirties interpretacija.
Mirtis detalizuojama, apie ją nuolat galvojama.
Atvirybė mirčiai turi katarsinės, žmogų skaidrinan
čios prasmės.3
Išties, nuo Giltinės p o p u o d u nepasivoši (LTR 465/
36/25539), nes visi G iltinei lygūs (LTR 3533/92), neveizdi Giltinė dantų.4

Lietuvių stebuklinėje pasakoje (AT 332) apie Gil
tinę kūmą teigiama, kad ji teisingesnė ir už Dievą, ir
už velnią - visus tarytumei sulygina, todėl žmogus ir
prašo ją į kūmus.
Giltinę galim a išvysti svarbiausių kalendorinių
švenčių metu: jei Kūčių pavalgęs išeisi priemenėn,
tai ant gryčios galo gali pam atyt Giltinę.5
Žodis „g iltin ė “ sietinas su žodžiais „galas, gelti,
g e s ti“ - tokia etim ologinė Ernsto Fraenkelio pozici
ja.6 Augustas Schleicheris, aptardamas lietuvių die
vų vardus, nedrįsta teigti, ar žodis „G iltin ė “ sietinas,
su šaknimi gel-, g il- („g e lti“), bet Jokūbo Brodovskio žodyne dar pridurtas žodis deiwes, t.y. „vaiduok
liai“ , galbūt tam, kad pabrėžtų, jog G iltinė čia su
prantama kaip personifikacija, nes kaip Perkuns įgi
jo „g ria u s tin io “, taip G iltinė - „m irties, ūm ios piktos
m irtie s “ reikšmę.7
Seniau buvo tikima, kad Giltinė ne papjaunanti
dalgiu, bet nusmaugianti ar uždusinanti. Užtat yra

toks. keiksmas: „K a d tave G iltinė n u s m a u g tų !“ Kita,
J. Balio pateikiama, versija: Giltinė įgelianti žm ogų
savo ilgu liežuviu (senesnis įsivaizdavimas), nusmau
gianti, uždusinanti, dalgiu nukertanti (tarptautinis mo
tyvas), ir žm ogus tuojau mirštąs.8
Ir M ikalojaus Daukšos Postilėje, datuojam oje
1599 metais, klausiama: „K am e yra, o Giltine, g e 

eina (LTR 600/63-68). Tiesa, lietuvių buvo gebama
ir pašmaikštauti šia tema:
„Viena b o b a sm a g iai sirga. Šuva p rie durų p ra d ė 
ję s lote. Ž iū ri žm ones, kad žm ogaus kaulai, su d al
giu runkovėj, n oriū aitie vidun. Šuva loja ir nelaidžia.
Tik šuva iš ra ta v o jis tų b o b ų na sm ertes. “ (LTR

(LTR 1081/54); G uldam as į lovą avalus (klum pes,

1418(869).
Visoje Lietuvoje plačiai pasklidęs tikėjimas, kad
jei šuo naktimis kaukia nuleidęs galvą, tai kas nors
tuose namuose (dažnai šeimininkas) mirs, o jei kau
kia iškėlęs galvą aukštyn, tai bus gaisras; jei nam uo
se yra ligonis, tada šuns kaukimas reiškia jo m irtį.12
Jei paukščiukas su snapeliu pabeldžia į langą, reiš
kia: Giltinė pabeldė į langą, užtat mirs kas nors iš to
namo arba labai artimų žm onių (LTR 81/245-19); jei
kinavarpai plaka - Giltinė plaka dalgę, kas nors mirs
iš tų namų (LTR 281/245-20).
Buvo tikima, kad nuo mirties ne tik įm anom a ap
sisaugoti (bent tam tikram laikui), ją galima ir ap
gauti, suklaidinti. Yra nemažai stebuklinių pasakų
(AT 330 C, šis tipas populiarus visoje Europoje), kaip
kareivis uždaro Giltinę stebuklingame krepšyje ar ko
kioje kitoje sandarioje ertmėje (karste, butely, tabo
kinėj, riešuto kevale), įpleišijęs medyje, ją ten ilgai
laiko, arba suklaidina Giltinę, pranešęs netikrą Die
vo įsakymą, kad ji eitų medžių graužti. Giltinė to 
kiais atvejais labai sublogsta, ir žmonės ilgai nemirš
ta. Kita vertus, lietuviai sako, kad mirtis kaip vagis,
nežinai, kur sutiksi.
Mirties galim a ir palinkėti: „K a d tave G iltin ė !“
(BLF, p. 56), „E ik sau p o G iltin ių “ (LKŽ III, p. 303).
Mirties galim a išvengti:/e/'/rur/o nors šeim ininko viš

batus) p a s lovą reikia p a d ė ti taip, ka d p irš tų g a la i
n e b ū tų a tsu kti į lovą. M a t nakčia G iltinė p ėd sa ku
ateina lig i lovos ir, ra d u s i avalus a tkreiptu s į lovą,
sako: „Ž m o g u s lovoje. “ - įlip a ir uždusina. J e ig u a t
randa a tkre iptu s į lovą užkulnius, sako: „A teita, ale į
lovą neįlip ta. “ P aklaidina pėdsaką, ir žm o g us lieka
gyvas (LMD I 195/1).

ta p ra de d a g ie do ti, tai sako, kad tuose nam uose kas
nors mirs. N enorėdam i, ka d kas iš jų mirtų, p a g a u 
na vištą, atneša j g ryčią ir paė m ę vištą p ra de d a m a
tu o ti ske rsa i a r iš ilg a i g ryčią ir atm atavus su višta ik i
durų, je ig u p a p u o la a nt s le n k s č io vištos uodega,
tai nukerta ją, o je ig u galva, tai nukerta galvą. Tada,
sako, niekas ja u tuose nam uose nem irs (LTR 1322/

Konkretybe dvelkiantys mirties vaizdiniai yra vė
lesnės kilmės. Archajiniu mąstymu paremta sampra
ta, kad mirtis nematoma, bet, jei ji tave šauks, reikia
neatsiliepti:

155-7).
Pasak žinomo mirties antropologo E. Morino, mir
ties koncepcija gali būti pateikiama viena kitą papil
dančiom is dialektinėmis išraiškomis: magija - kaip
technika, mitas - kaip racionalum as.13
Nuo seno buvo tikim a: jei ligonis kliedėdamas
Giltinę mato gale galvos, tai mirs, o jei gale kojų, tai
išgis (LTR 1633/97-2). Stebuklinėje pasakoje apie
gudrų gydytoją, kuris nori apgauti kūmą Giltinę, pa
dirbama lova, kurią pasukus, Giltinė vis atsiduria prie
kojų. Bet galų gale ji laimi.
Apskritai prieš mirtį žm ogus tol gyvena, kol Gilti
nė tvorom is prie jo atskuba, nes esą prie mirštan

luonis ta w a ? !“ 9

Giltinė - smertis įsivaizduojam a labai liesa, vaikš
to apsisupus šiaudine skraiste, su dalgiu ant peties
(LTR 1633/99-1) ar atrodo kaip žmogaus griaučiai
su dalgiu rankoje, ją mato tik tas žmogus, kuris sun
kiai serga arba kuris miršta (LTR 1300/577). A. J.
Greimo požiūriu, visi Giltinės „įvaizdžiai, pristatan
tys ją kaip barškančiais kaulais, dalge g in kluotą
šmėklą, pjaunančią ar draskančią žmones, yra tik
vėlesnis krikščionybės įnašas. Jos pagrindinė funk
cija - nustatyti, ar jau laikas mirti, ar dar ne“ < ...> .
„D a r tą kartą p asp iria u G iltin ę ...“ , sako iš sunkios li
gos pakilęs žm ogus.10 Įdomūs palyginimai išlikę lie
tuvių kalboje: išblyškęs kaip G iltinė ar išsišiepęs kaip
G iltinė (LTR 1200/102), beje, būdavo sakoma: G ilti
nės m ie g an čios n e ža d in k,11 G iltinei m arškinius p a 
žadėjo (LMD I 863/526).
Ji yra neišvengiam a, visad šalia: su m yrium žm o 
gus guli, su m yrium k e li (LMD I 483/70; Šiaulių aps.

1914 m.). Bet buvo tikim a, kad nuo jos įm anom a
apsisaugoti, jei elgsiesi, paisydam as specialių - su
mirtimi sietinų, mirties išvengti padedančių, - tai
syklių:
N aktį n e m ie g o ti su siju osu s, ba G iltinė pavožys

Kada kas nors nem atom as pašaukia - neatsišauk,
nes g a li p a šaukti m irtį; je i a tsilie p si - g a li m irti (LTR
270/429); „ Viena m oteris auštant išg ird o ją vardu šau
kiant. J i a tsiliepė: „K ą ? “ A nt rytojaus to ji m oteris su 
sirgo ir num irė. Jeigu nebūtų atsakiusi į šaukimą, būtų
n e m iru s i.“ (LTR 1552/225).

Apie Giltinę sakoma, kad ji ateis nešaukiama (LTR
275/6/39), bet apie jos atėjimą galima sužinoti iš mus
supančio pasaulio ženklų: šuo staugia - Giltinė at
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čiojo Giltinė per tvoras atbraška (LTR 284/703-7).
Tradicinėje kultūroje akcentuojama neišvengiama že
miškoji baigtis.
Pasak Jono Balio, lietuvių įsivaizduojamoji Gilti
nė turi daug panašum o su airių mirties deive Banši.14 Tai ireali būtybė, atrodanti kaip graži moteris,
jos pasirodymas lemia m irtį.15 Germanų tikėjim uo
se mirtis [der Tod] paprastai pasirodo kaip senas
vyras be jokių išskirtinių ar ypatingų požymių. Išgirs
tama jį stuksenant, jis lipa laiptais ar ateina kaip ne
pavojingas keliautojas.16
įdomi mirties lyties problema: pavyzdžiui, baltams
ir slavams ji moteriškos giminės būtybė, germanams
- vyriškos. Tai lemia moteriškų ar vyriškų dievybių
dom inavim ą mirties vizijose, įgalina teigti m itologi
nių vaizdinių kilmės senum ą bendruom eninių struk
tūrų požiūriu.
Slavų m itologijoje, kaip ir kitų tautų mirties recep
cijose, apie mirtį praneša įvairūs sapnai: dantų iškri
timas, balti rūbai, baltas arklys, namas be langų,
kiaušinis, susitikimas su mirusiais giminaičiais ir pan.
Personifikuota mirtis pasirodo kaulėtos, bjaurios se
nės pavidalu.17
Buvo tikima: „K iekvienam ž m o g u i m irtis iš anksto
paskirta, ir k ie k besisaugotų, b ū tin a i m irs tokia m irti
mi, kokia ja m ž a d ė ta “ (LTR 600/212-17). Tai savotiš

ka predestinacijos idėja.18
Intuityviuose liaudies filosofavimuose atsispindi
mintis, kad žm ogus paprastai pats gali nujausti mirtį:
jei sudreba nuo šalčio, - Giltinė pažiūri, ar greit reiks
pjauti (LTR 426/368); jei šiurpuliai per visą kūną nu
ėjo, - „M irtis į akis pažiūrėjo“ . (LMD I 605/1-18). Ži
noma ne viena m itologinė sakmė apie mirties nuo
jautą - artimą tiesioginį žm ogaus santykį su mirtimi:
„Žm onės seniau nujausdavo savo m irtį. Tas pats
senelis pašėrė avis, sako sūnui:
- Juozai, sušauk visus gim ines.
- Kam dabar? - sako.
Sako:
- Aš šia ndein m irsiu.
Nu vis tik sušaukė. Suėjo visi. Sako:
- Šiam p asau ly gana. P adalinau viską, gyvenkit
gražiai, nesipykit. Dabar, -sa ko , - iše ikit visi.
Išėjo. Paskui je in a , sako, ja u m iręs, n e i dejavo,
n e i nieko. LTR 3783(856).

Dievas, velnias, aniuolas sargas ir sm ertis. Jeigu da
ra i gerą darbą - užrašo aniuolas, o je ig u blo gą užrašo p ikta dvasia. Kada žm o g us m iršta, tai dekre 
tas bus atneštas a nt patalo, ku r m iršta. “ LTR 374d
( 2012 ).

Kasdieniškas, natūralus požiūris į mirtį yra vie
nas susitaikymo su gam tos tvarka būdų - naivaus,
kasdieniniame gyvenime, ir moksliškai astrologų aiš
kinamo susitaikymo.19 Anot A. J. Greimo, gyvenimas
ir mirtis yra pastovūs, ne tik neišvengiami, bet ir rei
kalingi kosminės tvarkos reiškiniai.20
Per didžiąsias kalendorines šventes - Kalėdas ir
Velykas - svarbiausi burtai visada lemdavo mirtį ar
ba padėdavo jos išvengti. Tai tradiciniai dar prakti
kuojami Kūčių vakaro papročiai: šiaudų iš po stal
tiesės traukimas, būrimas iš šešėlio (jei šešėlis pa
našus į karstą, žm ogus mirs), apeiginės magijos re
alijos (reikia Kūčių vakarienės metu, kitiems nepa
stebint, išeiti oran, apibėgti (nuogam) tris kartus ap
link trobą ir pažiūrėti pro langą: kieno šešėlis be gal
vos, tas tais metais mirs; jei pamatomas grabas, tai
irgi reiškia mirtį).21 Akivaizdi ypatinga būsena, elg
sena būrimo metu - tam sus metas, triskartinis veiks
mas, judėjim as apskritimu, kūno egzaltacija, stebė
jim as nežinant ir net nenum anant kitiems.
Buvo tikima: jeigu pirm osios Velykų dienos rytą
saulei tekant pragysta gaidys, tai iš tų namų tais me
tais kas nors mirs (LTR 754/99). Jei pirmą Velykų
dieną pereini skersai kelią, tai iš tų namų turės kas
mirti (LTR 374/2982). Per Velykas kiekvienas sten
giasi turėti stipresnį kiaušinį. Kurio stipresnis kiauši
nis sudaužo kitus, tas ilgiau gyvena. R id e n a n t-ta ip
pat: kas daugiau kiaušinių išrita, tas ilgiau gyvena
(LTR 1299/82).
Tik yp atin g u metu įm anom i yp atin g i m agijos
sankcionuoti veiksmai.
Nebijodamas burti mirtį, žm ogus parodo, kad ir
pats nebijos mirties.
Anot Juozo Girniaus, tik santykyje su mirtimi žmo
gui iškyla jo prasmės klausimas.22
Tradicinėje kultūroje mirtis buvo identifikuojama
kaip mirtis savo patale: jeigu žm ogus miršta ant pa
talo, sakoma, laiminga (mirtis), o jei kelyje ar eida
mas, tuom et būva nelaiminga (mirtis). LTR 1629(63).
Krikščionybėje praktikuojam os maldos, kuriomis
prašom a laimingos mirties: A r gyvename, Viešpačiui

Taigi pagal krikščionišką mirties sampratą, ne vis
kas Dievo kom petencijoje: mirties žinojimas būdin
gas ir žmogui.
Krikščioniškoji mirties samprata atsispindi šioje
sakmėje:

gyvenam e, a r m irštam e, V iešpačiui mirštame. Taigi,
a r gyvename, a r m irštam e - m es esam e Viešpaties.
J u k ir Kristus num irė, kad viešpatautų ir m irusiem s, ir
gyviem s (LR 1 4 ,7 -9 ).

„K ur tik žm ogus eini, tai su tavim ir sm ertis eina.
Sm ertj sunčia Dievas. Su žm o g um i visados kartu eina

Sam protavimuose apie mirtį lemia etinės nuosta
tos: geram žm ogui - gera mirtis. Jeigu miršta geras
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toks keiksmas: „K a d tave G iltinė n u s m a u g tų !“ Kita,
J. Balio pateikiama, versija: Giltinė įgelianti žm ogų
savo ilgu liežuviu (senesnis įsivaizdavimas), nusmau
gianti, uždusinanti, dalgiu nukertanti (tarptautinis m o
tyvas), ir žm ogus tuojau mirštąs.8
Ir M ikalojaus Daukšos Postilėje, datuojam oje
1599 metais, klausiama: „K am e yra, o Giltine, g e 

eina (LTR 600/63-68). Tiesa, lietuvių buvo gebama
ir pašmaikštauti šia tema:
„Viena boba sm a g iai sirga. Šuva p rie durų p ra d ė 
ję s lote. Ž iū ri žm ones, kad žm ogaus kaulai, su d al
giu runkovėj, noriū aitie vidun. Šuva loja ir nelaidžia.
Tik šuva iš ra ta v o jis tų b o b ų na sm e rtes. “ (LTR

(LTR 1081/54); G uldam as į lovą avalus (klum pes,

1418(869).
Visoje Lietuvoje plačiai pasklidęs tikėjimas, kad
jei šuo naktimis kaukia nuleidęs galvą, tai kas nors
tuose namuose (dažnai šeimininkas) mirs, o jei kau
kia iškėlęs galvą aukštyn, tai bus gaisras; jei namuo
se yra ligonis, tada šuns kaukimas reiškia jo m irtį.12
Jei paukščiukas su snapeliu pabeldžia į langą, reiš
kia: Giltinė pabeldė į langą, užtat mirs kas nors iš to
namo arba labai artimų žm onių (LTR 81/245-19); jei
kinavarpai plaka - Giltinė plaka dalgę, kas nors mirs
iš tų namų (LTR 281/245-20).
Buvo tikima, kad nuo mirties ne tik įmanom a ap
sisaugoti (bent tam tikram laikui), ją galima ir ap
gauti, suklaidinti. Yra nemažai stebuklinių pasakų
(AT 330 C, šis tipas populiarus visoje Europoje), kaip
kareivis uždaro Giltinę stebuklingame krepšyje ar ko
kioje kitoje sandarioje ertmėje (karste, butely, tabo
kinėj, riešuto kevale), įpleišijęs medyje, ją ten ilgai
laiko, arba suklaidina Giltinę, pranešęs netikrą Die
vo įsakymą, kad ji eitų medžių graužti. Giltinė to 
kiais atvejais labai sublogsta, ir žmonės ilgai nemirš
ta. Kita vertus, lietuviai sako, kad mirtis kaip vagis,
nežinai, kur sutiksi.
Mirties galim a ir palinkėti: „K a d tave G iltin ė !“
(BLF, p. 56), „E ik sau p o G iltin ių “ (LKŽ III, p. 303).
Mirties galim a išvengti: je i kurio nors šeim ininko viš

batus) pas lovą reikia p a d ė ti taip, ka d p irš tų g a la i
n eb ū tų a tsu kti į lovą. M a t nakčia G iltinė p ėd sa ku
ateina lig i lovos ir, ra d u s i avalus a tkreiptu s į lovą,
sako: „Ž m o g u s lovoje. “ - įlip a ir uždusina. J e ig u at
randa a tkre iptu s į lovą u žkulnius, sako: „A teita, ale į
lovą neįlip ta. “ P aklaidina pėd sa ką, ir žm o g us lieka
gyvas (LMD 1195/1).

ta p ra deda g ie do ti, tai sako, kad tuose nam uose kas
nors m irs. N enorėdam i, ka d kas iš jų m irtų, p a g a u 
na vištą, atneša į g ryčią ir paė m ę vištą p ra de d a m a
tuo ti ske rsa i a r iš ilg a i g ryčią ir atm atavus su višta iki
durų, je ig u p a p u o la a n t s le n k s č io vištos uodega,
tai nukerta ją, o je ig u galva, tai nukerta galvą. Tada,
sako, niekas ja u tuose nam uose nem irs (LTR 1322/

Konkretybe dvelkiantys mirties vaizdiniai yra vė
lesnės kilmės. Archajiniu mąstymu paremta sampra
ta, kad mirtis nematoma, bet, jei ji tave šauks, reikia
neatsiliepti:

155-7).
Pasak žinom o mirties antropologo E. Morino, mir
ties koncepcija gali būti pateikiama viena kitą papil
dančiom is dialektinėmis išraiškomis: magija - kaip
technika, mitas - kaip racionalumas.13
Nuo seno buvo tikima: jei ligonis kliedėdamas
Giltinę mato gale galvos, tai mirs, o jei gale kojų, tai
išgis (LTR 1633/97-2). Stebuklinėje pasakoje apie
gudrų gydytoją, kuris nori apgauti kūmą Giltinę, pa
dirbama lova, kurią pasukus, Giltinė vis atsiduria prie
kojų. Bet galų gale ji laimi.
Apskritai prieš mirtį žm ogus tol gyvena, kol Gilti
nė tvorom is prie jo atskuba, nes esą prie mirštan

lu o nis ta w a ? !“ 9

Giltinė -s m e rtis įsivaizduojama labai liesa, vaikš
to apsisupus šiaudine skraiste, su dalgiu ant peties
(LTR 1633/99-1) ar atrodo kaip žm ogaus griaučiai
su dalgiu rankoje, ją mato tik tas žmogus, kuris sun
kiai serga arba kuris miršta (LTR 1300/577). A. J.
Greimo požiūriu, visi Giltinės „įvaizdžiai, pristatan
tys ją kaip barškančiais kaulais, dalge ginkluotą
šmėklą, pjaunančią ar draskančią žmones, yra tik
vėlesnis krikščionybės įnašas. Jos pagrindinė funk
cija - nustatyti, ar jau laikas mirti, ar dar ne“ < ...> .
„D a r tą kartą p asp iria u G iltin ę ...“ , sako iš sunkios li
gos pakilęs žm ogus.10 Įdomūs palyginimai išlikę lie
tuvių kalboje: išblyškęs kaip G iltinė ar išsišiepęs kaip
G iltinė (LTR 1200/102), beje, būdavo sakoma: G ilti
nės m ie g a n čio s n e ža d in k,11 G iltinei m arškinius p a 
žadėjo (LMD I 863/526).
Ji yra neišvengiam a, visad šalia: su m yrium žm o
g us guli, su m yrium k e li (LMD 1483/70; Šiaulių aps.

1914 m.). Bet buvo tikima, kad nuo jos įm anom a
apsisaugoti, jei elgsiesi, paisydam as specialių - su
mirtimi sietinų, mirties išvengti padedančių, - tai
syklių:
N aktį n e m ie g o ti su siju osu s, ba G iltinė pavožys

Kada kas nors nem atom as pašaukia - neatsišauk,
nes g a li p ašaukti m irtį; je i a tsilie p si - g a li m irti (LTR
270/429); „ Viena m oteris auštant išg ird o ją vardu šau
kiant. J i atsiliepė: „K ą ? “ A nt rytojaus to ji m oteris su
sirgo ir numirė. Je ig u nebūtų atsakiusi j šaukimą, būtų
n e m iru s i.“ (LTR 1552/225).

Apie Giltinę sakoma, kad ji ateis nešaukiama (LTR
275/6/39), bet apie jos atėjimą galima sužinoti iš mus
supančio pasaulio ženklų: šuo staugia - Giltinė at
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čiojo Giltinė per tvoras atbraška (LTR 284/703-7).
Tradicinėje kultūroje akcentuojama neišvengiama že
miškoji baigtis.
Pasak Jono Balio, lietuvių įsivaizduojamoji Gilti
nė turi daug panašum o su airių mirties deive Banši.14 Tai ¡reali būtybė, atrodanti kaip graži moteris,
jos pasirodymas lemia m irtį.15 Germanų tikėjim uo
se mirtis [der Tod] paprastai pasirodo kaip senas
vyras be jokių išskirtinių ar ypatingų požymių. Išgirs
tam a jį stuksenant, jis lipa laiptais ar ateina kaip ne
pavojingas keliautojas.16
Įdomi mirties lyties problema: pavyzdžiui, baltams
ir slavams ji moteriškos giminės būtybė, germanams
- vyriškos. Tai lemia moteriškų ar vyriškų dievybių
dom inavim ą mirties vizijose, įgalina teigti m itologi
nių vaizdinių kilmės senum ą bendruom eninių struk
tūrų požiūriu.
Slavų m itologijoje, kaip ir kitų tautų mirties recep
cijose, apie mirtį praneša įvairūs sapnai: dantų iškri
timas, balti rūbai, baltas arklys, namas be langų,
kiaušinis, susitikimas su mirusiais giminaičiais ir pan.
Personifikuota mirtis pasirodo kaulėtos, bjaurios se
nės pavidalu.17
Buvo tikima: „K iekvienam ž m o g u i m irtis iš anksto
paskirta, ir k ie k besisaugotų, b ū tin a i m irs tokia m irti
mi, kokia ja m žadėta “ (LTR 600/212-17). Tai savotiš

ka predestinacijos idėja.18
Intuityviuose liaudies filosofavimuose atsispindi
mintis, kad žm ogus paprastai pats gali nujausti mirtį:
jei sudreba nuo šalčio, - Giltinė pažiūri, ar greit reiks
pjauti (LTR 426/368); jei šiurpuliai per visą kūną nu
ėjo, - „M irtis į akis pažiūrėjo“ . (LMD I 605/1-18). Ži
noma ne viena m itologinė sakmė apie mirties nuo
jautą - artimą tiesioginį žmogaus santykį su mirtimi:
„Žm onės seniau nujausdavo savo m irtį. Tas pats
senelis pašėrė avis, sako sūnui:
- Juozai, sušauk visus gim ines.
- Kam dabar? - sako.
Sako:
- Aš šia n dein m irsiu.
Nu vis tik sušaukė. Suėjo visi. Sako:
- Šiam p asauly gana. P adalinau viską, gyvenkit
gražiai, nesipykit. Dabar, -sa ko , - iše ikit visi.
Išėjo. Paskui įeina, sako, ja u m iręs, n e i dejavo,
n e i nieko. LTR 3783(856).

Dievas, velnias, aniuolas sargas ir sm ertis. Jeigu da
ra i gerą darbą - užrašo aniuolas, o je ig u blo gą užrašo p ikta dvasia. Kada žm o g us m iršta, tai d e kre 
tas bus atneštas a nt patalo, ku r m iršta. “ LTR 374d

(2012 ).
Kasdieniškas, natūralus požiūris į mirtį yra vie
nas susitaikymo su gam tos tvarka būdų - naivaus,
kasdieniniame gyvenime, ir moksliškai astrologų aiš
kinamo susitaikymo.19 Anot A. J. Greimo, gyvenimas
ir mirtis yra pastovūs, ne tik neišvengiami, bet ir rei
kalingi kosminės tvarkos reiškiniai.20
Per didžiąsias kalendorines šventes - Kalėdas ir
Velykas - svarbiausi burtai visada lemdavo mirtį ar
ba padėdavo jos išvengti. Tai tradiciniai dar prakti
kuojami Kūčių vakaro papročiai: šiaudų iš po stal
tiesės traukimas, būrimas iš šešėlio (jei šešėlis pa
našus į karstą, žm ogus mirs), apeiginės magijos re
alijos (reikia Kūčių vakarienės metu, kitiems nepa
stebint, išeiti oran, apibėgti (nuogam) tris kartus ap
link trobą ir pažiūrėti pro langą: kieno šešėlis be gal
vos, tas tais metais mirs; jei pamatomas grabas, tai
irgi reiškia mirtį).21 Akivaizdi ypatinga būsena, elg
sena būrim o metu - tam sus metas, triskartinis veiks
mas, judėjim as apskritimu, kūno egzaltacija, stebė
jimas nežinant ir net nenum anant kitiems.
Buvo tikima: jeigu pirm osios Velykų dienos rytą
saulei tekant pragysta gaidys, tai iš tų namų tais me
tais kas nors mirs (LTR 754/99). Jei pirmą Velykų
dieną pereini skersai kelią, tai iš tų namų turės kas
mirti (LTR 374/2982). Per Velykas kiekvienas sten
giasi turėti stipresnį kiaušinį. Kurio stipresnis kiauši
nis sudaužo kitus, tas ilgiau gyvena. R id e n a n t-ta ip
pat: kas daugiau kiaušinių išrita, tas ilgiau gyvena
(LTR 1299/82).
Tik yp atin g u metu įm anom i yp atin g i m agijos
sankcionuoti veiksmai.
Nebijodamas burti mirtį, žm ogus parodo, kad ir
pats nebijos mirties.
Anot Juozo Girniaus, tik santykyje su mirtimi žmo
gui iškyla jo prasmės klausimas.22
Tradicinėje kultūroje mirtis buvo identifikuojama
kaip mirtis savo patale: jeigu žm ogus miršta ant pa
talo, sakoma, laiminga (mirtis), o jei kelyje ar eida
mas, tuom et būva nelaiminga (mirtis). LTR 1629(63).
Krikščionybėje praktikuojam os maldos, kuriomis
prašom a laimingos mirties: A r gyvename, Viešpačiui

Taigi pagal krikščionišką mirties sampratą, n evis
kas Dievo kom petencijoje: mirties žinojimas būdin
gas ir žmogui.
Krikščioniškoji mirties samprata atsispindi šioje
sakmėje:

gyvename, a r mirštam e, V iešpačiui mirštame. Taigi,
a r gyvename, a r m irštam e - m es esam e Viešpaties.
Ju k ir Kristus num irė, kad viešpatautų ir m irusiem s, ir
gyviem s (LR 14, 7-9).

„K ur tik žm ogus eini, tai su tavim ir sm ertis eina.
Sm ertj sunčia Dievas. Su žm o g um i visados kartu eina

Sam protavimuose apie mirtį lemia etinės nuosta
tos: geram žm ogui - gera mirtis. Jeigu miršta geras
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žmogus, tai miršta ramiai ir siela atsiskiria nuo kūno
lengvai; bet jei miršta blogas žmogus, tai jis smar
kiai blaškosi ir siela sunkiai skiriasi nuo kūno, nes ji
žino, kad jos laukia kančios - nori dar gyventi ir pa
sitaisyti (LTR 1300/581).
Galima ir tokia sukrikščioninta vizija: jei miršta iš
lengvo, tai eis j dangų, o jei miršta greit - eis j pra
garą (LTR 1415/218).
Mirtis gali būti ir nesava - svetima. Sakoma: ne
sava mirtimi miręs.
Nuo seniausių laikų buvo svarbu, kad žm ogus
pasiruoštų sutikti savo mirtj, priimti ją tokią, kokia
jam skirta. Žinom a lotyniška prepozicija: A subitanea et im provisa m orte, libera nos, D om ine [Nuo
staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus, Viešpatie],
Lietuvių taip melstasi: „N uo Perkūno ir šturmo, nuo
ūmios ir netikėtos mirties išgelbėk mus, Viešpatie,
nekorok rūstybėje savo...“ (LTR 828/328). Pasak ku
nigo dr. Gintaro Petronio, tai atėję iš moralinių vado
vėlių, kur minimas šventas Alfonsas, gyvenęs prieš
200 metų, ir tai nėra krikščioniška m alda.23
Šventajam e Rašte, Pirm ajam e laiške korintiečiams rašoma: Kaip p e r žm o g ų atsirado m irtis, taip
p e r žm ogų ir m irusiųjų p risikė lim a s (1 Ko r 15, 21).
Tradicinėje kultūroje ypač netoleruojama savižu
dybė. Savižudžiai liaudyje vaizdžiai vadinami „nelaikiais“ . Jie labai pavojingi gyviesiems, vaidenasi ir
kenkia visą tą laiką, kuris jiem s buvo skirtas dar gy
venti.24 Lietuvių mitologinėse sakmėse apie vietas,
kur nusižudyta, pasakojama daugybė šiurpiausių at
sitikimų. Tenai vaidenasi. „K a i tik saulė nusileidžia,
girdėti, kaip vaitoja kažin kas tokiu liū d n u balsu. Verk
davo, vaitodavo, šaukdavo visokiais balsais, tai gy
vuliais, tai žm onėm is pasivertęs. “ (LMD I 635/1). Sa

koma, savižudžių kapuose laidoti negalima.
Vertindamas mirtį, žm ogus vertina ir save: mir
damas jis mato visas baisybes, tik nevalia niekam
apie tai sakyti. Jeigu kas iš numirusių ir atsigauna,
tai sublūsta, kad negalėtų žm onėm s ko papasakoti
(LMD I 144/36-10).
Žm ogus nuolatos mėgino suprasti, kokia ta mir
tis, kokios mirties galim a būtų geidauti sau.
„Vienas žm ogus num irė. N um iręs nuėjo pas D ie
vą, apžiūrėjo dangų, aniuolus, arkaniuolus ir visas
dangaus gražybes. A pžiūrėjęs visą dangų grįžo pas
Dievą. Dievas ja m sako: „A n e n o ri kartais grįžti atgal
į že m ę ?" „G erai, - sako žm ogus, - g aliu g rįž ti.“ Jau
buvo beeinąs, b e t atsim inė ir paklausė D ievo: „A r
reiks antrą sykį m irti? “ Dievas atsakė: „Taip, re ik s .“
Tada žm ogus grįžo a tg a l į dangų ir sako: „J e ig u reiks
mirti, tai n e isiu . " Matyt, kad sm ertis yra b aisiai b a i
s u s .“ LTR 1552(223).

Žm ogui gal ne tiek smertis baisus, labiau nesi
nori dar kartą mirti.
„Atm ink, jo g essi ssm ertelnas, m ussissi num irtij,
nes žinom , kurssay užgim i, tur num yrty“, rašė XVIII

amžiuje Mykolas Olševskis „Brom oje Atwertoje ing
VViecznasti“ .25
Mūsų kaimo žm onės į mirtj žiūrėjo filosofiškai,
kaip į neišvengiamą dalyką, dėl kurio per daug jau
dintis nėra prasmės. Pagyvenęs ūkininkas dažnai iš
anksto pasidirbdindavo sau karstą, kurį laikydavo
ant savo namo aukšto, kol prireiks.26
Dar XVII amžiuje Motiejaus Pretorijaus buvo už
rašyta: „Kai mirštamai susirgęs pastebi, kad jis ne
begalės išsikasti, tai paprastai prisako, kaip jo šer
menis turės atlikti: jis nurodo, kiek javų duonai ir ra
gaišiams reikia iškepti, kiek alaus padaryti, kiek pa
skersti, kaip jj aprėdyti ir ką jam j grabą įdėti. Taip ir
padaroma ir nuskirtus daiktus nevartojama kam nors
kitam, kaip tik laidotuvėms ir prie jų esantiems as
m enim s.“27
Įdomu, kad niekur kitur nėra tiek konservatyvu
mo, kiek laidojimo papročiuose.28 Savo mirtimi bū
davo pasirūpinam a iš anksto.
E tiologinėse sakm ėse teigiam a, kad kadaise
žmogus net žinojo savo mirties dieną:
,Aina Dievas pasvertįs saneliu. Daboja tveria žm o
gus sm ilg in į tvorų. Dievas klausia:
- Kų tu čia dirb i? Kam tu tveri sm ilg in į tvorų?
- Kam m an reikia drūtesnas, - sako žm ogus, kad aš ryt mirsiu.
Tadu Dievas žm o g u i teip padare, kad anas savo
sm erte nežinotų, kad vis būt: „r y t“, „r y t“ ir „ry t“. LTR

1486(416).
Tai viena žinom iausių ir populiariausių lietuvių
etiologinių sakmių, kurios užrašyta 125 variantai. Ši
etiologinė sakmė būdinga ir latviams, ir estams, ir
kitoms Europos tautom s.29
Postuluojamas moralinis kodeksas: „Darbuokis
it amžinai gyvensiąs, elkis it rytoj mirsiąs“ .30
Kaip ir daugum oje etiologinių sakmių, čia pa
grindinis prasm inis centras yra Dievas. Tik jo dėka
galim a paaiškinti pasaulio kilmę, dangaus kūnų at
siradimą, žemės, vandenų ir žm ogaus sukūrim ą daugybę be galo svarbių žm ogui klausimų. „A ina
D ie va s“ , pasireikšdam as žm ogiškajam e pasaulyje
realiais veiksmais, atlikęs prieš tai jam įmanomą,
bet žm ogui nepasiekiam ą vizualinę metamorfozę
- įgydam as kitą pavidalą. Dievas persikelia į kon
krečią erdvę. Konkrečiame diskursyviniam e lygm e
nyje veiksmas, kuriuo atkreipiam as dėm esys, iš
reiškiamas ne tik tvoros (kiečių, smilgų, šiaudų ar
žolių) tvėrimu, bet ir kitais būdais: žm ogus iškirto
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visą mišką, nes nenorėjo kitiem s palikti (BLLS, Nr.
118), skeltuvu m išką padegęs, pastatė puodą van
dens šildytis (BLLS, Nr. 119). Žm ogus atlieka veiks
mą, piktnaudžiaudam as savo ypatingu žinojim u mirties dienos. Jis pats reklam uoja savo žinojim ą,
prieš tai sukėlęs susidom ėjim ą savo darbu. Pasi
rinktame tekste pagrindinė erdvinė ašis, - tvora,
apie ją sukasi Dievo ir žm ogaus dialogas. U žduo
damas klausimus, Dievas visų pirm a m ėgina išsi
aiškinti kuriam ą objektą, identifikuoti oksim oroninę - „sąm oningai kvailą“ - figūrą: „K ų tu čia d irb i? “
ir sužinoti šio darbo tikslą ar paskirtį: „K am tu tveri
s m ilg in į tv o rų ? “ Pradėdam as bendrauti su žm ogu
mi, Dievas gal ir nenorom , bet atskleidžia savo es
mę: stebi p a sa u lį - „ d a b o ja “ . Žm ogus atkreipia Die
vo dėm esį savo darbu ir pats siūlo kuriam o objek
to verdikcinę interpretaciją, kurią sąlygoja yp atin 
gas - savo gyvenim o žemėje baigties - žinojim as.
Gyvenimas jam tarytum ei nebeturi prasmės. Žm o
gus dem onstruoja tokio žinojim o nereikalingum ą.
Dievas lyg ir priim a pasiūlyto žaidim o taisykles. Jis
atima mirties dienos žinojim ą, kad žm ogui vis atro
dytų: „ r y t“, „ r y t “, „ r y t“...
Žm ogus žinojo svarbų dalyką - savo mirties die
ną, bet jis negalėjo pakeisti tos dienos. Dievas, prie
šingai, gali viską: pasiversti žm ogum i, duoti ar atim
ti. Krikščionybėje populiari Dievo, absoliutaus žino
jim o, idėja. Kultūrinėje tradicijoje žm ogus siekia kuo
absoliutesnio žinojimo. Nagrinėjamoje sakmėje jis
reklamuoja savo ypatingą žinojimą, kada mirs. Kal
bėdamas apie mirtį, žm ogus teigia gyvenimą. Le
miama transform acija - perėjimas nuo žinojimo į ne
žinojimą, iš svarbios informacijos turėjim o į neturėji
mą, iš žm ogiškojo žinojim o į dieviškąją visažinystę.
Etiologinėje sakmėje kuriama absurdo teatro ver
ta situacija: žm ogus atlieka patį beprasmiškiausią
darbą, taip provokuoja Dievą, dem onstruodam as ir
deklaruodam as net gana savitą mirties neigim ą geriau nežinoti mirties datos, negu žinoti; žm ogus
savo noru, niekieno neverčiamas atsisako žinojimo,
nes nieko negali pakeisti. Iš gyvenim o ir mirties jis
pasirenka gyvenimą.
Atsisakydamas išankstinių nuostatų, žm ogus pa
didina savirealizacijos galimybes. Bet tuom et svar
bi tampa apgaulės formulė: ar įmanom a apgauti Die
vą, ar įm anom a apgauti save?
Taip žmogaus mirties dienos žinojimas tam pa die
viškąja kompetencija.
Lietuvių kalboje/a/'/cas m irti įvardijamas kaip m ir
tinoji: žm ogus ką ant mirtinosios pradeda galvoti,
viskas kitaip atrodo; jei jau mirtinoji, tai kaip nori
kapstykis - nebeišsikapstysi (LKŽ, VIII, p. 276).
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Pasak A. J. Greimo, tik mirtis išbaigia, užbaigia
gyvenimą ir duoda jam prasmę.31
Mirtis tokia pat amžina, kaip ir gyvenimas. Ir tai
visada žm ogui aktuali tema.
Amžinojo gyvenim o siekimas - tarsi gyvojo van
dens ieškojimas. Ar jis prasmingas? Bandymas pa
neigti mirtį metaforinėje mąstysenoje - stebuklinių
pasakų vizijose - tai dar viena iliuzija, dar viena in
terpretacinė kultūrinė erdvė.
Tradicijos, susijusios su mirtimi, išlaikomos pui
kiai. Iki šiol lietuvių kultūroje žinom a nekintanti lietu
vių apeigų visuma, prasidedanti pasirengimu mir
čiai, mokėjimu gražiai num irti32 ir pasibaigianti mir
ties metinių minėjimais. M. Gimbutienės nuomone,
niekur kitur nėra tiek konservatyvumo, kaip laidoji
mo papročiuose.33 Laidosena yra vienas iš lėčiau
siai kintančių kultūros reiškinių; joje aptinkame la
bai gilios senovės papročių pradus. Tai geriausias
paminklas atkurti priešistorinių laikų dvasiniam gy
venimui, pagoniškam tikėjimui, bent vienai jo šakai:
mirusiųjų kultui.34
Kalbėdamas, galvodamas apie mirtį, žmogus tei
gia gyvenimą. Anot M. Heideggerio, žmogus miršta
tol, kol gyvena.35 „A utentiškas buvim as m irties link,
- sako M. Heideggeris, - t a iy r a laikiškum o b aigtinu
mas, yra slaptas žm ogiškosios būties istoriškum o pa-,
grindas. "36

Paprasta vitalinė mirties baimė reiškiasi kasdie
niniu slėpimusi nuo mirties, įvardinant ją paprastu
gamtiniu įvykiu ir raminantis, jog nėra pagrindo bai
mintis: „Kol gyvename, mirties dar nėra, o kai jau
mirtis yra, mūsų nebėra“ (Epikūras).37
Mirties samprata kristalizuojasi priklausomai nuo
m agijos ir m itologijos. A iškindam i mirtį, vieni krei
pia dėm esį į mirties kosm om orfizm ą, kitaip sakant,
į kosm inę m etam orfozę, į kurią įtraukiam as indivi
das (m irtis-atgim im as, m irtis-ram ybė); kiti akcen
tuoja m irštančiųjų virtim ą vaiduokliais, dvasiomis,
taigi pripažįsta individualią mirtį, ją absoliučiai antropom orfizuoja.38
Lietuvių tradicinėje kultūroje mirčiai apibūdinti
yra daugybė epitetų: sava, gera, lengva ir pan. O
kai mirties nebuvo: „P a sid ara un svietą visakių san ių ir lig o nių, kurie p ra d e d a šauktias ir gvolta rėkt
un Dievų, kad a tsiųstų s m e rtį“ (LTR 2115/87). Mirtis

priklauso periodiniam s žm ogaus gyvenim o reiški
niams. Ji turi ateiti laiku.39 Gyvenimas po mirties
analogiškas gyvenim ui čia, žemėje. Lietuvių liau
dies padavimų nugrimzdusiuose miestuose, dvaruo
se, bažnyčiose skam ba varpai, vargonai groja, gai
džiai gieda, žmonės dirba.40 Tikėjimas, kad mirusy
sis gyvena žemės gyvenimą, pasak M. Gimbutienės,

žmogus, tai miršta ramiai ir siela atsiskiria nuo kūno
lengvai; bet jei miršta blogas žmogus, tai jis smar
kiai blaškosi ir siela sunkiai skiriasi nuo kūno, nes ji
žino, kad jos laukia kančios - nori dar gyventi ir pa
sitaisyti (LTR 1300/581).
Galima ir tokia sukrikščioninta vizija: jei miršta iš
lengvo, tai eis į dangų, o jei miršta greit - eis į pra
garą (LTR 1415/218).
Mirtis gali būti ir nesava - svetima. Sakoma: ne
sava mirtimi miręs.
Nuo seniausių laikų buvo svarbu, kad žm ogus
pasiruoštų sutikti savo mirtį, priimti ją tokią, kokia
jam skirta. Žinoma lotyniška prepozicija: A subitá
nea et im provisa m orte, libera nos, D om ine [Nuo
staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus, Viešpatie],
Lietuvių taip melstasi: „N uo Perkūno ir šturmo, nuo
ūmios ir netikėtos mirties išgelbėk mus, Viešpatie,
nekorok rūstybėje savo...“ (LTR 828/328). Pasak ku
nigo dr. Gintaro Petronio, tai atėję iš moralinių vado
vėlių, kur minimas šventas Alfonsas, gyvenęs prieš
200 metų, ir tai nėra krikščioniška m alda.23
Šventajam e Rašte, Pirm ajam e laiške korintiečiams rašoma: Kaip p e r žm o g ų atsirado m irtis, taip
p e r žm ogų ir m irusiųjų p risikė lim a s (1 Kor 15, 21).
Tradicinėje kultūroje ypač netoleruojama savižu
dybė. Savižudžiai liaudyje vaizdžiai vadinami „nelaikiais“ . Jie labai pavojingi gyviesiems, vaidenasi ir
kenkia visą tą laiką, kuris jiem s buvo skirtas dar gy
venti.24 Lietuvių mitologinėse sakmėse apie vietas,
kur nusižudyta, pasakojama daugybė šiurpiausių at
sitikimų. Tenai vaidenasi. „K a i tik saulė nusileidžia,
girdėti, kaip vaitoja kažin kas tokiu liū d nu balsu. Verk
davo, vaitodavo, šaukdavo visokiais balsais, tai gy
vuliais, tai žm onėm is pasivertęs. “ (LMD I 635/1). Sa

koma, savižudžių kapuose laidoti negalima.
Vertindamas mirtį, žm ogus vertina ir save: mir
damas jis mato visas baisybes, tik nevalia niekam
apie tai sakyti. Jeigu kas iš num irusių ir atsigauna,
tai sublūsta, kad negalėtų žm onėm s ko papasakoti
(LMD I 144/36-10).
Žm ogus nuolatos m ėgino suprasti, kokia ta mir
tis, kokios mirties galima būtų geidauti sau.
„ Vienas žm ogus num irė. N um iręs nuėjo pas D ie
vą, apžiūrėjo dangų, aniuolus, arkaniuolus ir visas
dangaus gražybes. A pžiūrėjęs visą dangų grįžo pas
Dievą. Dievas ja m sako: „A n e n o ri kartais grįžti atgal
į že m ę ? “ „G erai, - sako žm ogus, - g aliu grįžti. “ Jau
buvo beeinąs, b e t atsim inė ir p aklausė Dievo: „A r
reiks antrą sykį m irti? “ Dievas atsakė: „ Taip, re iks . "
Tada žm ogus grįžo atg a l į dangų ir sako: „J e ig u reiks
mirti, tai neisiu. “ Matyt, ka d sm ertis yra baisiai b a i
s u s .“ LTR 1552(223).

Žm ogui gal ne tiek smertis baisus, labiau nesi
nori dar kartą mirti.
„Atm ink, jo g essi ssm ertelnas, m ussissi num irtij,
nes žinom , kurssay užgim i, tur num yrty“, rašė XVIII

amžiuje Mykolas Olševskis „Brom oje Atvvertoje ing
VViecznasti“ .25
Mūsų kaimo žm onės į mirtį žiūrėjo filosofiškai,
kaip į neišvengiamą dalyką, dėl kurio per daug jau
dintis nėra prasmės. Pagyvenęs ūkininkas dažnai iš
anksto pasidirbdindavo sau karstą, kurį laikydavo
ant savo namo aukšto, kol prireiks.26
Dar XVII amžiuje Motiejaus Pretorijaus buvo už
rašyta: „Kai mirštamai susirgęs pastebi, kad jis ne
begalės išsikasti, tai paprastai prisako, kaip jo šer
menis turės atlikti: jis nurodo, kiek javų duonai ir ra
gaišiams reikia iškepti, kiek alaus padaryti, kiek pa
skersti, kaip jį aprėdyti ir ką jam į grabą įdėti. Taip ir
padaroma ir nuskirtus daiktus nevartojama kam nors
kitam, kaip tik laidotuvėms ir prie jų esantiems as
m enim s.“27
Įdomu, kad niekur kitur nėra tiek konservatyvu
mo, kiek laidojimo papročiuose.28 Savo mirtimi bū
davo pasirūpinam a iš anksto.
E tiologinėse sakm ėse teigiam a, kad kadaise
žm ogus net žinojo savo mirties dieną:
,A 'ma Dievas pasvertįs saneliu. Daboja tveria žm o
gus s m ilg in į tvorų. Dievas klausia:
- Kų tu čia d irb i? Kam tu tveri sm ilg in į tvorų?
- Kam man reikia drūtesnas, - sako žm ogus, kad aš ryt mirsiu.
Tadu Dievas žm o g u i teip padare, kad anas savo
sm erte nežinotų, kad vis būt: „r y t“, „ry t“ ir „r y t“. LTR

1486(416).
Tai viena žinom iausių ir populiariausių lietuvių
etiologinių sakmių, kurios užrašyta 125 variantai. Ši
etiologinė sakmė būdinga ir latviams, ir estams, ir
kitoms Europos tautom s.29
Postuluojamas moralinis kodeksas: „Darbuokis
it amžinai gyvensiąs, elkis it rytoj m irsiąs“ .30
Kaip ir daugum oje etiologinių sakmių, čia pa
grindinis prasm inis centras yra Dievas. Tik jo dėka
galim a paaiškinti pasaulio kilmę, dangaus kūnų at
siradimą, žemės, vandenų ir žm ogaus sukūrim ą daugybę be galo svarbių žm ogui klausimų. „A ina
D ie v a s “ , pasireikšdam as žm ogiškajam e pasaulyje
realiais veiksmais, atlikęs prieš tai jam įmanomą,
bet žm ogui nepasiekiam ą vizualinę metamorfozę
- įgydam as kitą pavidalą. Dievas persikelia į kon
krečią erdvę. Konkrečiame diskursyviniam e lygm e
nyje veiksmas, kuriuo atkreipiam as dėm esys, iš
reiškiamas ne tik tvoros (kiečių, smilgų, šiaudų ar
žolių) tvėrim u, bet ir kitais būdais: žm ogus iškirto
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visą mišką, nes nenorėjo kitiems palikti (BLLS, Nr.
118), skeltuvu m išką padegęs, pastatė puodą van
dens šildytis (BLLS, Nr. 119). Žm ogus atlieka veiks
mą, piktnaudžiaudam as savo ypatingu žinojim u mirties dienos. Jis pats reklam uoja savo žinojim ą,
prieš tai sukėlęs susidom ėjim ą savo darbu. Pasi
rinktame tekste pagrindinė erdvinė ašis, - tvora,
apie ją sukasi Dievo ir žm ogaus dialogas. Užduo
damas klausimus, Dievas visų pirm a m ėgina išsi
aiškinti kuriam ą objektą, identifikuoti oksim oroninę - „sąm oningai kvailą“ - figūrą: „K ų tu čia d irb i? “
ir sužinoti šio darbo tikslą ar paskirtį: „K a m tu tveri
s m ilg in į tv o rų ? “ Pradėdam as bendrauti su žm ogu
mi, Dievas gal ir nenorom , bet atskleidžia savo es
mę: stebi p a sa u lį - „ d a b o ja “ . Žm ogus atkreipia Die
vo dėm esį savo darbu ir pats siūlo kuriam o objek
to verdikcinę interpretaciją, kurią sąlygoja ypatin
gas - savo gyvenim o žemėje baigties - žinojim as.
Gyvenimas jam tarytum ei nebeturi prasmės. Žm o
gus dem onstruoja tokio žinojim o nereikalingum ą.
Dievas lyg ir priim a pasiūlyto žaidim o taisykles. Jis
atima mirties dienos žinojim ą, kad žm ogui vis atro
dytų: „ r y t“, „ r y t“, „ r y t“...
Žm ogus žinojo svarbų dalyką - savo mirties die
ną, bet jis negalėjo pakeisti tos dienos. Dievas, prie
šingai, gali viską: pasiversti žm ogum i, duoti ar atim
ti. Krikščionybėje populiari Dievo, absoliutaus žino
jim o, idėja. Kultūrinėje tradicijoje žm ogus siekia kuo
absoliutesnio žinojimo. Nagrinėjamoje sakmėje jis
reklamuoja savo ypatingą žinojimą, kada mirs. Kal
bėdamas apie mirtį, žm ogus teigia gyvenimą. Le
miama transform acija - perėjimas nuo žinojim o į ne
žinojimą, iš svarbios inform acijos turėjim o į neturėji
mą, iš žm ogiškojo žinojim o į dieviškąją visažinystę.
Etiologinėje sakmėje kuriama absurdo teatro ver
ta situacija: žm ogus atlieka patį beprasmiškiausią
darbą, taip provokuoja Dievą, dem onstruodam as ir
deklaruodam as net gana savitą mirties neigim ą geriau nežinoti mirties datos, negu žinoti; žm ogus
savo noru, niekieno neverčiamas atsisako žinojimo,
nes nieko negali pakeisti. Iš gyvenim o ir mirties jis
pasirenka gyvenimą.
Atsisakydamas išankstinių nuostatų, žm ogus pa
didina savirealizacijos galimybes. Bet tuom et svar
bi tampa apgaulės formulė: ar įmanoma apgauti Die
vą, ar įm anom a apgauti save?
Taip žmogaus mirties dienos žinojimas tampa die
viškąja kom petencija.
Lietuvių kalboje/a/7cas m irti įvardijamas Wa\p m ir
tinoji: žm ogus ką ant m irtinosios pradeda galvoti,
viskas kitaip atrodo; jei jau mirtinoji, tai kaip nori
kapstykis - nebeišsikapstysi (LKŽ, VIII, p. 276).
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Pasak A. J. Greimo, tik mirtis išbaigia, užbaigia
gyvenimą ir duoda jam prasmę.31
Mirtis tokia pat amžina, kaip ir gyvenimas. Ir tai
visada žm ogui aktuali tema.
Amžinojo gyvenim o siekimas - tarsi gyvojo van
dens ieškojimas. Ar jis prasmingas? Bandymas pa
neigti mirtį metaforinėje mąstysenoje - stebuklinių
pasakų vizijose - tai dar viena iliuzija, dar viena in
terpretacinė kultūrinė erdvė.
Tradicijos, susijusios su mirtimi, išlaikomos pui
kiai. Iki šiol lietuvių kultūroje žinom a nekintanti lietu
vių apeigų visuma, prasidedanti pasirengimu mir
čiai, mokėjimu gražiai num irti32 ir pasibaigianti mir
ties metinių minėjimais. M. Gimbutienės nuomone,
niekur kitur nėra tiek konservatyvumo, kaip laidoji
mo papročiuose.33 Laidosena yra vienas iš lėčiau
siai kintančių kultūros reiškinių; joje aptinkame la
bai gilios senovės papročių pradus. Tai geriausias
paminklas atkurti priešistorinių laikų dvasiniam gy
venimui, pagoniškam tikėjimui, bent vienai jo šakai:
mirusiųjų kultui.34
Kalbėdamas, galvodamas apie mirtį, žmogus tei
gia gyvenimą. Anot M. Heideggerio, žmogus miršta
tol, kol gyvena.35 „A utentiškas buvim as m irties link,
- sako M. Heideggeris, - tai yra laikiškum o b aigtin u 
mas, yra slaptas žm ogiškosios būties istoriškum o pa-.
g rin d a s .“36

Paprasta vitalinė mirties baimė reiškiasi kasdie
niniu slėpimusi nuo mirties, įvardinant ją paprastu
gamtiniu įvykiu ir raminantis, jog nėra pagrindo bai
mintis: „Kol gyvename, mirties dar nėra, o kai jau
mirtis yra, mūsų nebėra“ (Epikūras).37
Mirties samprata kristalizuojasi priklausomai nuo
m agijos ir m itologijos. A iškindam i mirtį, vieni krei
pia dėm esį į mirties kosm om orfizm ą, kitaip sakant,
į kosm inę metam orfozę, į kurią įtraukiam as indivi
das (m irtis-atgim im as, m irtis-ram ybė); kiti akcen
tuoja m irštančiųjų virtim ą vaiduokliais, dvasiomis,
taigi pripažįsta individualią mirtį, ją absoliučiai antropom orfizuoja.38
Lietuvių tradicinėje kultūroje mirčiai apibūdinti
yra daugybė epitetų: sava, gera, lengva ir pan. O
kai mirties nebuvo: „P a sid ara un svietą visakių sanių ir lig o nių, kurie p ra d e d a šauktias ir gvolta rėkt
un Dievų, ka d a tsiųstų s m e rtį“ (LTR 2115/87). Mirtis

priklauso periodiniam s žm ogaus gyvenim o reiški
niams. Ji turi ateiti laiku.39 Gyvenimas po mirties
analogiškas gyvenim ui čia, žemėje. Lietuvių liau
dies padavimų nugrimzdusiuose miestuose, dvaruo
se, bažnyčiose skamba varpai, vargonai groja, gai
džiai gieda, žmonės dirba.40 Tikėjimas, kad mirusy
sis gyvena žemės gyvenimą, pasak M. Gimbutienės,

ateina nuo paleolito laikų. Lietuvoje dar iki XIX a. ir
kai kur net iki XX a. m irusiajam buvo įdedam a įran
kių, pinigų, duonos kepalėlis ar degtinės buteliu
kas.41 Įsručio bažnyčios vizitacijos 1638 m. apyskai
toje skaitom e: „ Tai yra visai sta b m e ld iška s ir p rie ta 
ringas d arba s, kad kai ku rie lie tu via i savo m irusius
aprengia geriausiais drabužiais ir p in ig u s meta į d uo 
bę, tarsi jie anam e am žinam e g yvenim e b ūtų rūbų
ir m aisto re ik a lin g i“.42

Taigi teisus Juozas Girnius teigdam as, kad „be
santykio su mirtimi gyvenim as lieka be prasmės:
mirties užmiršimas veda į dvasinę seklumą. Kaip
mirtis priklauso gyvybei, taip m e m e nto m orí p ri
klauso g yvenim o išm in čia i. M em e n to m o ri - tai ne
liguistai sirgti mirties baime ir ja nuodyti gyvenimą,
o neužmiršti, jog gyvenam e ne be galo, ir dėl to
svarbu savo laiką prasm ingai naudoti. Sveika mierties baimė kreipia ne nuo gyvenim o, o į prasm in
gesnį gyvenim ą...“43
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The notion of the death
in traditional culture
Rita R E P Š IE N Ė
In traditional Lithuanian culture the death as the
last period of earthly life is under very important con
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siderations. The death is ruled by God, it is subordi

P, Paukštytė R. Lietuvių šeim a ir papročiai. - V., 1995. R 442.

to escape it. The very essence of the death is the art

nated to him and it is appointed by him. In beliefs,
legends, miraculous fairy tales the death is depicted
as a being of the fem ale sex. It is clearly

seen by

anyone and there is always an opportunity to strug
gle with it; it m ay be deceived but there is no chance
to live and the art to die.
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IGNO BURLINGIO
medžio drožinių gyvybė ir šviesa
Ramutė BRAZAITIENĖ
D ailiosios m e d žio d ro žy b o s m eistras kaunietis Ignas

dies m e n o tradicijas, ra n k o s e .“1 Todėl svarbus yra toks

Burlingis (g. 1 9 1 9 m .), tęsiantis šio lietuvių liaud ies m e 

m e n in in ka s kaip Ig n as Burlingis, kurio m e d žio drožiniai

no žan ro tradiciją, yra jau vienintelis išlikęs dailininko, kul

su žib a savita šviesa.

tūros veikėjo A n tan o Jaro še vičiau s ( 1 8 7 0 - 1 9 6 5 ) m o k i
nys. Šis faktas yra re ik šm in g as ne tiek pats sa va im e, kiek

B urlingio g im tin ė -

G ie d raičiai, ten jis ir p rad ėjo m o 

kytis. Jau a m žia u s p ra d žio je (1 9 0 8 m .) ten ap sig yven o

dėl to, kad Burlingis, n u ė ję s ilg ą ir n e le n g v ą g yve n im o

šviesuoliai vaistininkas M ata s V ale ik a su ž m o n a m o ky to 

kelią, iki šiol s a u g o m o k y to jo atm in im ą , liko ištikim as jo

ja M alvin a V ale ik ie n e , p asiryžę kovoti už tautinį atg im im ą

m o ra lin ėm s ir pilietinėm s n u o sta to m s, o d irb d a m a s kū 

n u s k u rd u s iu o s e , s u le n k ė ju s iu o s e G ie d ra ič iu o s e . N uo

rybiškai p ritaikė iš jo g a u ta s p a m o k a s . Jo m e d žio d ro ži

1921 m. savo g y v e n im ą su G ie d raičiais susiejo A .Ja ro 

niai tautiški g iliąja p ra s m e - savitai in terp retu o ta, jautriai

ševičius ir ta p o V aleikų b e n d ra žy g iu . Šie žm o n ės, kaip ir
kiti to m eto p a ža n g ia u s i Lietuvoje, su p rato , kad p ag rin 

p erteikta liaud ies m e n o estetin e sa m p ra ta.
G yv yb in g a s tau tin ė s kultūros šaltinis -

„liaudies m e 

d in ė tau to s atg im im o s ą ly g a - jos d vasinės kultūros at

nas n yksta su k ie kvien a ka rta ir kie kvien o je tau to je , su 

g im im as. Todėl jie ža d in o ta u tin ę s a vig arb ą, savo krašto

žib d a m a s kartais ko kio m e n in in ko , tęs ia n čio savitas liau 

tradicijų, p ap ro čių m eilę.
A .Jaro ševičiu s rūpinosi nacionalinio m eno
vertybių likim u, p op u liarin o liaudies m e n ą sa 
vo įvairiapuse veikla G iedraičių m okykloje. Pa
grindinis jo tikslas m o ky klo je įkurtoje dailiųjų
m e d žio darb elių klasėje, kurioje m okėsi ir Ig
nas Burlingis, -

„atgaivinti užm irštus liaudies

m enišku s d a rb e liu s “, skatinti m okinius kūry
biškai taikyti liaudies m e n o o rn am e n tu s d ro ži
niu o se. V ėliau A .Ja ro še vičiu s p ara šė kn yg ą
„Dailieji m edžio d arb eliai“2, kurioje perteikė toje
k la s ė je įg y tą p a ty rim ą . S a v o m o k in ia m s V.Miknevičiui, A .G raužiniui, J .L is a u s k a ite i-R a išienei, I.Burlingiui - A .Jaro ševičiu s d avė g ro 
žio ir ž m o g iš k u m o p am o kų , kurių jie jau nie
k a d a n ep am iršo ...
Meistras I.Burlingis ankstyvo
je jaunystėje įgytą šviesą gebėjo
išsaugoti per visą gyvenim ą ir jo
n eg an d a s ir perteikė ją savo dro
žiniuose. O n eg an d ų jam n eb u 
vo pagailėta... Jas ištverti, matyt,
p ad ėjo ne tik įgytos žinios, bet ir
įgim tos savybės -

dvasios stip

rybė, v e iklu m as, kru o p štu m as,
tvarkingum as. Teko dirbti įvairius
darbus, tik neteko dirbti savo vė
liau pasirinktos sp ecialybės - ar
chitektūros, nes, baigus vieną stu
dijų Vytauto Didžiojo universitete
kursą, 19 45 m. buvo ištremtas į
Komi lagerius. Lageriai pasiglem 
žė šim tą vienuolika gyvenim o m ė
nesių, bet jis ištvėrė, o gal dar la
biau užsigrūdino...
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ateina nuo paleolito laikų. Lietuvoje dar iki XIX a. ir
kai kur net iki XX a. m irusiajam buvo įdedam a įran
kių, pinigų, duonos kepalėlis ar degtinės buteliu
kas.41 įsručio bažnyčios vizitacijos 1638 m. apyskai
toje skaitom e: „ Tai yra visai s ta b m e ld iška s ir p rie ta 
ringas darbas, ka d k a i ku rie lie tu v ia i savo m irusius
aprengia geriausiais drabužiais ir p in ig u s meta į d u o 
bę, tarsi jie anam e am žinam e g yvenim e b ū tų rūbų
ir m aisto re ik a lin g i“.42

Taigi teisus Juozas Girnius teigdam as, kad „be
santykio su m irtim i gyvenim as lieka be prasmės:
mirties užmiršimas veda į dvasinę seklumą. Kaip
mirtis priklauso gyvybei, taip m e m e n to m o rí p ri
klauso gyvenim o išm in čia i. M e m e n to m o rí - tai ne
liguistai sirgti mirties baim e ir ja nuodyti gyvenimą,
o neužmiršti, jo g gyvenam e ne be galo, ir dėl to
svarbu savo laiką prasm ingai naudoti. Sveika mierties baimė kreipia ne nuo gyvenim o, o į prasm in
gesnį gyvenim ą...“43
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The notion of the death
in traditional culture
Rita R E P Š IE N Ė
In traditional Lithuanian culture the death as the
last period of earthly life is under very important con
siderations. The death is ruled by God, it is subordi
nated to him and it is appointed by him. In beliefs,
legends, miraculous fairy tales the death is depicted
as a being of the fem ale sex. It is clearly seen by
anyone and there is always an opportunity to strug

18. Vyšniauskaitė A. Laidotuvės // Vyšniauskaitė A., Kalnius

gle with it; it may be deceived but there is no chance

R, Paukštytė R. Lietuvių šeim a ir papročiai. - V , 1995. P. 442.

to escape it. The very essence of the death is the art
to live and the art to die.
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F olkloro

ar etnologijos būrelis mokykloje
Rūta G RUM ADAITĖ

skritai bet koks būrelis) - p e d a g o g ik o s teo rijoje ir prakti

los veikloje d alyv au ja jau pen keri m etai. M okytojai ir m o 
kiniai p ra d e d a įprasti prie jo, m ielai p a n a u d o ja būrelio

koje tradiciškai su vo k ia m as kaip n ep am o k in io a rb a u ž

narių tu rim as žinias - y p a č m u ziko s ir literatūros p a m o 

Folkloro a rb a etn o lo g ijo s būrelis m o kyklo je (kaip a p 

klasinio d arb o o bjektas. Tačiau, turint galvo je n eišv en g ia

kose. Jau penkti m etai būrelį lan kantys m okiniai puikiai

m ą išorinių veiksnių (m asinės kultūros įtakos, kičo ap ra iš
kų visose g yve n im o srityse) poveikį, tas o bjektas sa va i

skiria visų tau to sak o s rūšių žan ru s ir gali pateikti d a u g y 
bę dainų, pasakų , sm ulkiosios tau to sak o s pavyzd žių . Bū

m e išsiplečia: d a rb a s to k ia m e būrelyje ta m p a ir m o ky m o
p riem o n e. Tokiu b ūd u natūraliai su siejam as fo rm alu s (or

relio nariai kviečiam i į įvadines ir a p ib e n d rin am ą sias ta u 
to sak o s p a m o k a s p ad em o n stru o ti įvairių kūrinių. Iš an ks

g an izu o tas, pro gram in is) ir nefo rm alu s (stichiškas, kas
dieninis) lavinim as. Šių dviejų sistem ų „d erin toju “ (id e a 

to susitarus, d ažn ai s u d a ro m a te m in ė p ro b lem in ė skirtin
gų žan rų p a vy zd žių p ro g ra m ė lė atskirai p am o kai, p avyz

liu atveju) ta m p a m o kykla. K alb an t ap ie term inu s, s ą m o 
ningai a ts irib o ja m a nuo „an sa m b lio “, kad an g i „būrelis“

džiui, „Mitiniai įvaizdžiai kalen do rinėje tau to sak o je“ ir d aug
kitų. P am o k o se klausom asi ir įrašų, tačiau „gyvos iliust

šiuo atveju turi p la tes n e s fu nkcijas, „an sa m b lis“ - tik vie

ra cijo s“ atlieka n e m e n k ą k e le rio p ą vaidm enį: be inform a
cijos p ateikim o, iliustravim o, ke lia m as būrelio narių pres

nas iš jo veiklos b ūd ų . F o lklo ro ar e tn o lo g ijo s -

priklau 

som ai nuo keliam ų uždavinių ir atliek am o d arbo: e tn o lo 
g ijo s a p im a p la tes n e s veiklos sritis, įtrau kd a m as ir fo lklo 

tižas b e n d ra a m žių akyse, o ir ta u to s a k a lengviau priarti

rą ne tik kaip išorinės raiškos p riem o n ę, bet ir kaip teo ri
nių studijų d alyką.

įrašo seno s m oters balsas, o visai kitaip b en d raa m žio d ai
navim as ar p asa ko jim as . Č ia lazd a, aišku, turi du galus:

Tautiškai su sip ra tu s io s, ats p a rio s ir in te le ktu alio s a s 

n a m a prie šiuolaikinio jau n u o lio . N es vienaip s k a m b a iš

m es n e k a lb a m e ap ie a u te n tiš k u m ą -

jam aptarti reikia

ne taip g reit ir ne taip lengvai

p a re n g ia m o jo laikotarpio. T in ka m a i n ep aru o šu s auditori

p a s ie k ia m a s tikslas. Jis b uvo ak tu a lu s įvairiais istoriniais
e ta p a is (V yd ū n a s, S .Š a lk a u s k is , A .M a c e in a ), š ia n d ie n -

jos, autentiškieji įrašai gali sukelti visai n etin k am ą reakci
ją. B e n d ra am žių ko lektyvas šioje situacijoje ta m p a savo 

y p a č p ro b lem iš ka s. E tn o lo g ijo s būrelio veikla - kaip p a 
p ild o m a g ra n d is š iu o la ik in ė je m o k y k lo je - gali būti h u 

tišku m ediato riu m i. Jį g eriau p riim a ir lengviau girdi m asi
nės kultūros kasd ien pen im i m iesto vaikai.

m e n y b ė s iš u g d y m a s -

m a nitarinių ir estetin io lavin im o d isciplinų m o ky to jų d i

D ė stant lietuvių literatūros klasiką, atskirų autorių

deliu p a g a lb in in k u . N oriu p asid alyti p a s te b ė jim a is , kaip

skirtinga regio nin ė kilm ė tiek jų b iografiniam portretui, tiek

k o n k re č io je m o k y k lo je b a n d o m a įgyvend in ti etn o k u ltū 

ir kūrinių interpretavim ui gali suteikti b e g a lę p ap ild o m ų

rinį u g d y m ą .

spalvų. D a žn a m m iesto vaikui skirtingos tarm ės tėra m a 

Lituanistai, p a p ild o m a i b esisp ecializu o jan tys e tn o lo 

žai žino m as, šiek tiek ju o kin g a s eg zo tik o s d alykas. Tokiu

gijos srity, kol kas rengiam i tik K laipėdos universitete. Idėja
rengti tokius sp ecialistus kilo n um atan t, jog m o kyklo se

atveju nepulsi dirbtinai gaivinti tos tarm ė s arb a jos m o ky
ti. G alim a išeitis - lituanistas etn o lo g as s u p ažin d in a su

veiks etn o lo g ijo s būreliai. N iek am ne p aslaptis, kad tarp
aukštosios m o kyklo s keliam ų reikalavim ų ir realaus m o 

jei pats gali vie n ą iš jų p ad em o n stru o ti. Po to, p er literatū

kytojo d arb o d a žn a s atotrūkis. Norint patikrinti idėjos tiks
lingum ą, sukurti šiokį tokį bazinį p ag rin d ą būsim iem s prak-

c e n tu o ja m a tarm ė s ir gim tosio s vietos įtaka kūrėjui. Č ia ir

tikan tam s, buvo s u m a n y tas etn o lo g ijo s būrelio veiklos ir
pritaikym o m o ky klo je g alim yb ių planas. Jo p ag rin d as -

reikaling as folkloro būrelis. Pavyzdžiui, M aironis ir S .S ta 
nevičius: raseiniškių tarm e užrašytose S.Stanevičiaus „Dai

kom pleksinio m o ky m o , tarpd alykinės ryšių sistem os ir n e 
fo rm a la u s lavinim o (savo valia p asirin kta m okinių veikla)

veik n ep ak itę s u s k a m b a M airo n io eilėraščių posm u ose.

tarm ė m is teoriškai (p er kalbo s p a m o k a s iš įrašų), idealu,
rą, išryškinam as tau to sak o s ir atskirų kūrinių ryšys, ak

n ose ž e m a ič ių “ nesunkiai randi eilučių, kurios vėliau b e 

d erinim as. (Žr. p iln ą sc h e m ą .) „Įjungti“ visų s c h e m o je nu 

M airo n io eilėd aros ritm as to bu lai d e ra su S .S tan evičiaus

m atytų g ra n d žių kol kas n e p a v y k o , tai būtų id ealu sis v a 

d ainų m e lo d ik a, eilėd aro s ritm u, tekstu, n uotaika. Tai n e 

riantas, m ū sų s ie k ia m y b ė . Tam reikėtų p ag rin d in į d a rb ą
dirbti m o k y k lo je ir k a s d ie n in ė s e situ ac ijo s e palaikyti ryšį

sunkiai įrodo šių d viejų vidurio žem aičių b e n d rą e m o c i
nio įkvėpim o šaltinį. Tuo pačiu m okytojui suteikia g alim ybę

su kitų d alyk ų m o ky to ja is . A išku v ie n a , jo g to ks (p la č ią 

pasirinkti kiek kitokį an alizės „ k a m p ą “ -

ja p ras m e ) h u m a n ita rin ė s veiklos ko o rd in av im as m o k y k 

m otyvų n ag rinėjim ą. Pan ašiom is p aralelėm is gali prasi

ne tik įprastinį

loje turi p ra s m ę . To ko o rd in a to ria u s v a id m u o d a ž n ia u 

dėti a rb a pasibaigti Krėvės, V aižg an to , Biliūno, B a ranaus

siai te n k a lituanistui, b e t jei lituanistas tu rės p a g a lb in in 

ko, V alančiaus, Ž e m a itė s biografijų bei kūrinių nagrinėji

kų ir tarp m o kin ių (etn o lo g ijo s b ūrelio narių), jų b e n d ra s

m as. O koks netradiciškas ir įd o m u s gali pasirodyti J a n o 

d a rb a s n e a tro d y s eilin ė m o ky to jų „iš v irš a u s “ p rim es ta

nis, jei pristatysim e jį šalia m o tino s kaip tau to sakos rinkė

prievartin ė veikla.

ją ir p ateik sim e ko kią Biržų krašto d a in ą bei keletą patar

Pasirem siu K laip ėd os „V arp o “ vidurinės m okyklos fo l

lių iš jų rinktinės „Biržų krašto ta u to s a k a “. Tada visai kitą

klorinio būrelio veiklos patirtim i. Būrelis tiesiogiai ar n e 

svorį įgautų ir p oeto kūdikystės vizija „Vaikų d ie n o s e “, s e 

tiesiogiai tiek p a m o k in ė ję , tiek ir užklasin ėje šios m o ky k

kant a m žin ą ją pasaką: „ir p astatė rim tą svirną, ir atved ė
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kurios m ū sų p ro tėvia i ilgus a m žiu s sė m ė si stip ryb ės.

m ę. „Tai v ie n a iš m ū s ų m ito lo g ijo s ir religijos d alių , iš
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N e te k ę jos, le n g v ia u p a s id a v ė sv etim ų jų įtakai", - rašė
R D u n d u lie n ė .3
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I.B u rlin g io G y v y b ė s m e d ž ia i iš įvairių stilizuotų v a is 
tinių a u g a lų tarsi s p in d u liu o ja y p a tin g ą šviesą. J u o se
m eistro g ro žio s a m p ra ta išsilieja į d a u g y b ę išraiškos for
m ų - tai su b tilu s a k iš v e itė s g ra k š tu m a s , tai įvairiausiais
ž ie d a is p ra ž y d u s io s , su s a u lė m is v irš ū n ė s e kreisvės,
š v e n ta g a rš v ė s , d ž iu g ū n ė s , k a le n d ro s . Jų sa vitu m u p a 
sireiškia a u te n tiš k a s I.B irlin gio m e n in io m ą sty m o stilius,
gilus vidinis p asa u lis.
„K iek vien as a u g a la s , m e d is ar g ė lė turi g y v y b ė s ir

Dekoratyvinė lėkštė, prieverpstėlės. 1991-1995.

energijos. Kiekvienas jų yra paslapting o g yvybės stebu k

Rankšluostinės. 1995.

lo įsikūnijim as ir, g yd yd am as
ligas, sa u g o d a m a s žm o n es
nuo nelaim ių, neša jiem s g ė 
rį". -

rašė M. G im b u tie n ė .1

S u sika u p ęs m eistras rair
žo m e d y je senovinius lietu
vių liaudies m eno sim bolius.
Jų įkvėp tas netikėtai ra n d a
savo dvasios g e lm ė s e n a u 
jų vaizdinių . G al šie v a izd i
niai, jo spontaniškai kuriam a
sim b o lių k a lb a yra a tė ję iš
tau to s p asą m o n ės slėpinių?
G rįžęs iš tre m ties 1 9 5 5 m. ats id ė jo dailiajai m e d žio
d ro žyb ai. Tiesa, iš p rad žių d irbo laisvalaikiu, tik nuo 1 9 7 9

Vis dėlto reikia s u g e b ė ti įsijausti ir rasti au ten tišk ą kūry
bos šaltinį.

m ., išėjęs į pen siją, kū rybai skird avo visą laiką. Per visus
tuos m etus su kū rė savo m e d ž io d ro žin ių p asau lį -

ap ie

4 0 0 0 įvairių dro žin ių, be to, s u re n g ė 6 p ers o n a lin e s p a 
ro d as, d alyvavo 2 0 -y je kolektyvinių p a ro d ų , d alyvavo a t
statan t kryžius K au n e, V yta u to D id žio jo karo m u ziejau s
so d elyje (1 9 9 0 m .), įvairiuose visuo m eniniu ose reng iniu o 
se. P asku tinė p e rs o n a lin ė p a ro d a įvyko 1 9 9 5 m. ru g p jū 
čio m ė n e sį K aun o A rch yvo m e n o g alerijo je. Ji buvo skir

NU O R O D O S:
1. G im butienė M. Senovinė sim bolika lietuvių liaudies m e
ne. - V., 1994. - P. 7; 59.
2. Jaroševičius A. Dailieji m edžio darbeliai / Jaunųjų ūkinin
kų ratelių sąjungos leidinys. - K., 1939.
3. Dundulienė P. Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosako
je. - K., 1994. - R 8

ta m o kyto jo A n tan o J a ro še vičiau s 1 2 5 -o s io m s g im im o
m e tin ėm s. P a ro d o je e k s p o n u o ta 6 6 m e d žio drožiniai.
I.B urlingio m e d ž io dro žin ių m ė g s ta m ia u s ia te m a yra
tradicinių lietuvių liaud ies m e n o dirbinių -

p riev erp stė -

lių, rankšluostinių - variacijo s, interjero e le m e n ta i - d e 

The life and the light of the wooden
carvings of Ignas Burlingis
R a m u tė B R A Z A IT IE N Ė

ko ratyvinės lėkštės, tač ia u tu rb ū t įd o m ia u s ia - G yv yb ės
m e d žia i iš stilizuotų vaistinių au g alų .
P agrindiniai d ro žin ių k o m p o zic ijo s ele m e n ta i -

daž

niausiai tra d ic in ė lietuvių liaud ies m e n o sim b o lika , nuo
p ap ras čiau sių g e o m e trin ių fo rm ų iki stilizuotos a u g m e 
nijos. Išskirti reikėtų se g m en tin e s žvaig žd es - saulės sim 
bolius, įvairių fo rm ų sa u le s (v a d in a m ą ją Ja ro še vičiau s
saulu tę) ir žyd in č ia s g ė le s -

g y v y b in g u m o sim bolius.

G eriausieji dirbiniai labai h a rm o n in g i -

tarp u sa vy je

d e ra įvairūs raštai ir e le m en tai, ko m p o zic ija išradinga. Itin
m ė g s ta m a kiaurapjūvio tec h n ika suteikia drožiniam s len g 
vum o, g rakštu m o . Tokių kūrinių įvairovė b yloja ap ie m eist
ro nuolatinį intuityvų ve ržim ąsi į h a rm o n iją ir g rožį, g im s 
tan čiu s ka žk u r vid uje.

At present the craftsman Ignas Burlingis, born in
1919, is the last alive pupil of the outstanding Lithua
nian cultural w orker Antanas Jaroševičius. He lives in
Kaunas now. He has experienced the horrors of the
exile. He returned to Lithuania only in 1955.
After coming hom e he could not go on his repu
tation as an architect, so he had to take to different
jobs. He began to carve. Four thousand carvings are
m ade by him. He has held six personal exhibitions.
Burlingis’ carvings are of greatly national spirit. He
likes to carve decorative spindles, towel boards, deco
rative plates and other things for the interior. The most
interesting motif of his works is the Tree of Life which
is a stylization of a variety of herbs.
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F olkloro

ar etnologijos būrelis mokykloje
Rūta GRUM ADAITĖ

Folkloro a rb a etn o lo g ijo s būrelis m o ky klo je (kaip a p 
skritai bet koks būrelis) - p e d a g o g ik o s teo rijoje ir p rakti

los veikloje d alyv au ja jau p en keri m etai. M okytojai ir m o 
kiniai p ra d e d a įprasti prie jo, m ielai p a n a u d o ja būrelio

koje tradiciškai su vo k ia m as kaip n ep am o k in io arb a u ž
klasinio d arb o o bjektas. Tačiau, turint g alvoje n eišv en g ia

narių tu rim as žinias - y p a č m u ziko s ir literatūros p a m o 

m ą išorinių veiksnių (m asinės kultūros įtakos, kičo ap ra iš

skiria visų tau to sak o s rūšių žan ru s ir gali pateikti d a u g y 
bę dainų, p asakų , sm ulkiosios tau to sak o s pavyzdžių. Bū

kų visose g yve n im o srityse) poveikį, tas o b jek tas sa va i

kose. Jau penkti m etai būrelį lan kantys m okiniai puikiai

m e išsiplečia: d a rb a s to k ia m e b ūrelyje ta m p a ir m o ky m o

relio nariai kviečiam i į įvadines ir a p ib e n d rin am ą sias ta u 

priem o n e. Tokiu būd u natūraliai su siejam as fo rm alu s (or

to sak o s p a m o k a s p a d em o n stru o ti įvairių kūrinių. Iš an ks

g an izu o tas, pro gram in is) ir nefo rm alu s (stichiškas, kas
dieninis) lavinim as. Šių dviejų sistem ų „d erin toju “ (id e a 

to susitarus, d ažn ai s u d a ro m a te m in ė p ro b lem in ė skirtin

liu atveju) ta m p a m o kykla. K alb an t ap ie term inus, s ą m o 
ningai a ts irib o ja m a nuo „a n s a m b lio “, kad an g i „būrelis“

džiui, „Mitiniai įvaizdžiai kalen do rinėje tau to sak o je“ ir daug
kitų. P am o k o se klausom asi ir įrašų, tačiau „gyvos iliust

šiuo atveju turi p latesn es funkcijas, „an sa m b lis“ - tik vie
nas iš jo veiklos būd ų . F o lklo ro ar e tn o lo g ijo s - priklau 

cijos p ateikim o , iliustravim o, ke lia m as būrelio narių p res

som ai nuo keliam ų uždavinių ir atliek am o darbo: e tn o lo 
g ijo s a p im a p latesn es veiklos sritis, įtrau kd a m as ir fo lklo 

tižas b e n d ra a m žių akyse, o ir ta u to s a k a lengviau priarti
n a m a prie šiuolaikinio jau n u o lio . N es vienaip s k a m b a iš

rą ne tik kaip išorinės raiškos p riem o n ę, bet ir kaip teo ri
nių studijų d alyką.

įrašo seno s m oters balsas, o visai kitaip b en d raa m žio d ai
navim as ar p asa ko jim as . Č ia lazd a, aišku, turi du galus:

Tautiškai su sip ra tu s io s, ats p a rio s ir in te le ktu alio s a s 

gų žan rų p a vy zd žių p ro g ra m ė lė atskirai pam o kai, p avy z

ra cijo s“ atlieka n e m e n k ą k e le rio p ą vaidm en į: be inform a

m es n e k a lb a m e ap ie au te n tiš k u m ą -

jam aptarti reikia

ne ta ip greit ir ne taip len gvai

p a re n g ia m o jo laikotarpio. T in kam ai n ep aru o šu s auditori

p a s ie k ia m a s tikslas. Jis b uvo a k tu a lu s įvairiais istoriniais
e ta p a is (V yd ū n a s, S .Š a lk a u s k is , A .M a c e in a ), š ia n d ie n -

jos, autentiškieji įrašai gali sukelti visai n etin k am ą reakci
ją. B e n d ra am žių ko lektyvas šioje situacijoje ta m p a savo 

y p a č p ro b le m iš k a s . E tn o lo g ijo s būrelio veikla - kaip p a 
p ild o m a g ran d is š iu o la ik in ė je m o k y k lo je - gali būti h u 
m anitarinių ir estetinio lavin im o d isciplinų m o ky to jų d i

tišku m ediato riu m i. Jį g eriau p riim a ir lengviau girdi m asi

d eliu p a g a lb in in k u . N o riu p asid alyti p a s te b ė jim a is , kaip

skirtinga regio nin ė kilm ė tiek jų b iografiniam portretui, tiek
ir kūrinių interpretavim ui gali suteikti b eg alę p ap ild o m ų

m e n y b ė s iš u g d y m a s -

ko n k re č io je m o k y k lo je b a n d o m a įgyvend in ti e tn o k u ltū 
rinį u g d y m ą .

nės kultūros kasd ien p enim i m iesto vaikai.
D ėstan t lietuvių literatūros klasiką, atskirų autorių

Lituanistai, p a p ild o m a i b esis p e cializu o ja n ty s etn o lo 

spalvų. D a žn a m m iesto vaikui skirtingos tarm ė s tėra m a 
žai žin o m as, šiek tiek ju o k in g a s eg zo tik o s d alykas. Tokiu

gijos srity, kol kas rengiam i tik Klaipėdos universitete. Idėja
rengti tokius sp ecialistus kilo n um atan t, jog m o kyklo se

atveju nepulsi dirbtinai gaivinti tos tarm ė s arb a jos m o ky
ti. G alim a išeitis - lituanistas etn o lo g as s u p ažin d in a su

veiks etn o lo g ijo s b ūreliai. N iek am ne p aslaptis, kad tarp

tarm ė m is teoriškai (per kalbo s p a m o k a s iš įrašų), idealu,

au kštosios m o kyklo s keliam ų reikalavim ų ir realaus m o 

jei pats gali vie n ą iš jų p ad em o n stru o ti. Po to, p er literatū

kytojo d arb o d a žn a s atotrūkis. N orint patikrinti idėjos tiks
lingum ą, sukurti šiokį tokį bazinį p ag rin d ą būsim iem s prak-

rą, išryškinam as tau to sak o s ir atskirų kūrinių ryšys, ak
c e n tu o ja m a tarm ė s ir gim tosio s vietos įtaka kūrėjui. Č ia ir

tikan tam s, buvo s u m a n y tas etn o lo g ijo s būrelio veiklos ir
pritaikym o m o ky klo je g alim yb ių planas. Jo p ag rin d as -

reikaling as folkloro būrelis. P avyzdžiui, M aironis ir S .S ta 
nevičius: raseiniškių tarm e užrašytose S.Stanevičiaus „Dai

kom pleksinio m o ky m o , tarp d alykin ės ryšių sistem os ir n e
fo rm alau s lavinim o (savo valia p asirinkta m okinių veikla)

n ose ž e m a ič ių “ nesunkiai randi eilučių, kurios vėliau b e 
veik n ep ak itę s u s k a m b a M airo n io eilėraščių posm u ose.

d erinim as. (Žr. p iln ą s c h e m ą .) „Įjungti“ visų s c h e m o je n u 
m atytų g ra n d žių kol kas n e p a v y k o , tai būtų id ealusis v a 

M aironio eilėd aros ritm as to bu lai d e ra su S .S tan evičiaus
d ainų m e lo d ik a, e ilėd aro s ritm u, tekstu, nuotaika. Tai n e 

riantas, m ū sų s ie k ia m y b ė . Tam reikėtų p a g rin d in į d a rb ą

sunkiai įrodo šių d viejų vidurio žem aičių b e n d rą e m o c i

dirbti m o k y k lo je ir k a s d ie n in ė s e situ ac ijo s e p alaikyti ryšį

nio įkvėpim o šaltinį. Tuo pačiu m okytojui suteikia galim ybę

su kitų d alyk ų m o ky to ja is . A išku viena, jo g to ks (p la č ią 

pasirinkti kiek kitokį an alizės „k a m p ą “ -

ja p ras m e ) h u m a n ita rin ė s veiklos ko o rd in av im as m o k y k 

m otyvų n ag rin ėjim ą. P anašiom is p ara lelėm is gali prasi

ne tik įprastinį

loje turi p ra s m ę . To ko o rd in a to ria u s v a id m u o d a ž n ia u 

dėti a rb a p asibaigti Krėvės, V aižg an to , Biliūno, B aran au s

siai te n k a lituanistui, b e t jei lituanistas tu rės p a g a lb in in 

ko, V alančiaus, Ž e m a itė s biografijų bei kūrinių n ag rinėji

kų ir tarp m o kin ių (e tn o lo g ijo s b ūrelio n arių), jų b e n d ra s

m as. O koks netradiciškas ir įd o m u s gali pasirodyti J a n o 

d a rb a s n e a tro d y s eilin ė m o ky to jų „iš v irš a u s “ p rim es ta
p rievartin ė veikla.

ją ir p ateik sim e ko kią Biržų krašto d a in ą bei keletą patar

nis, jei p ristatysim e jį šalia m otinos kaip tau to sakos rinkė

Pasirem siu K laip ėd os „V arp o “ vidurinės m o kyklo s fol

lių iš jų rinktinės „Biržų krašto ta u to s a k a “. Tada visai kitą

klorinio būrelio veiklos patirtim i. Būrelis tiesiogiai ar n e 

svorį įgautų ir p oeto kūdikystės vizija „Vaikų d ie n o s e “, s e 

tiesiogiai tiek p a m o k in ė ję , tiek ir u žklasin ėje šios m o ky k

kant a m žin ą ją pasaką: „ir p asta tė rim tą svirną, ir atved ė
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sutartinių tipais; gyvai parodyti, kaip
g ro ja m a įvairiais liaudies instrum en
tais. M okytojai dar n eišnaudojo visų
ko lektyvo g alim yb ių literatūriniam s,
m u zik in ia m s m in ė jim a m s . O te m i
niuose renginiuose (M otinos dieną,
p er įvairias valstybines bei kalendor
rines šventes) - ir atskirų klasių, ir
m okyklos, ir m iesto mastu kolektyvas
visiškai realizuo ja savo galim ybes.
P a m a žu įg y ve n d in a m i s u m a n y 
m ai d a ilė s p a m o k o s e . P avyzd žiui,
prieš dvejus m etus vaikai, per dailės
p a m o k a s g a m in d a m i U ž g a v ė n ių
kaukes, žinojo, kad jos gyvuos ilgai.
Pirm iausia jos buvo d e m o n s tru o ja 
m os Klaipėdos parodų rūm uose. Fol
kloro b ūrelis U ž g a v ė n ių p ro g ra m a
PRITAIKYMO

GALIMYBĖS

atid arė savo b e n d ra a m žių p a re n g tą

PAMOKI^Ė

VEIKLA

g a m y b o s k a u k ėm is ir p ro g ra m a d a 

p a ro d ą , vėliau visi d rau g e su savo

Gimtoji literatūra
Gimtoji kalba
Užsienio literatūra
Muzika

Piešimas
Darbai
Literatūra

UŽKLASINĖ

Į

Istorija
Literatūra
Geografija
Muzika

lyvavo b e n d ra m e m iesto U žg avėn ių
karn avale.

Muzika
Piešimas
Darbai

M okytojai žino, kad būrelio vaikus
gali pasikviesti į klasę, į šventinį tėvų
su sirin kim ą ar ko kia kita p ro ga. La
bai stim u liu o ja tokių kolektyvų veik

VEIKLA

i
Literatūriniai, muzikiniai, istoriniai-kultūriniai
05
<
Z

minėjimai

Teminiai

^proginiai: Motinos d.,Mokytojo d.
koncertai:
’'
išleistuvės ir t.t.
kalendorinės ir tautinės šventės

lą m iesto Etnokultūros centras. Jis
su d aro visas sąlyg as vaikam s p asi
reikšti: ir kaip atlikėjam s, ir kaip ren
ginio šeim ininkam s, ir net kaip o rg a 
nizatoriam s. Šio būrelio nariai d aly
v a u ja vis o s e m iesto šven tės e. Šie
vaikai gali būti paprašyti priimti ir p a 

ristą žirgą, ir p aklo jo šalavijų lo v ą ...“. O D o nelaitis reikš

globoti svetim o m iesto ar šalies svečius, o gal net vesti

m in gas ir įd o m u s ne tik statiškais ir d in am iškais veikėjų
paveikslais, su n kios būrų buities vaizdais ar g am to s va iz

renginį. Būrelio „S m iltelė“ vaikai iš d alies o rg an izu o ja jau
trad icin ę K laip ėd o s zo n o s vaikų folkloro šventę „Vėlun-

davim u. Tai ju k ištisa M ažo sio s Lietuvos etn o grafijo s isto

g is“ S m iltynės Žvejo so d yb o je. K ą reiškia „iš d alie s“? M er

rija. Pavyzdžiui, Krizo d ukters vestuvės „R udens g ė ry b ių “

gaitės sutinka ir g lo b o ja svečius n eklaip ėd iečiu s bei v e d a

d alyje. Č ia v a iz d ą natū raliai paryškinti p raš yte prašosi
L .R ėzo s d ainos ir autentiškieji vo kiečių keliautojų ap rašai

šventę (sc en o je pristato ko lektyvus, jų p ro gram as, skel
bia konkursus, teikia prizus ir t.t.).

ap ie lietuvininkų vestuves kn yg o je „Lietuvininkai“. Ir vėlgi
- folkloro būrelio tu rim a info rm acija - d aino s, ištraukos

Č ia buvo p ateiktas tik n ed id elis pan oram in is su m a n y
to ir atliek am o d arb o va izd a s. Jau su la u k ė m e m o kyklo je

puikiai p ap ild ytų istorinį v a iz d ą a p ie M ažo sio s Lietuvos ir
K laipėdos krašto išskirtinę bei d ra m a tiš k ą p ad ėtį. Trys pir

pirm ųjų p raktikantų lituanistų etn o lo g ų. Jų d arb as p a m o 
kose ir užklasin ė veikla puikiai m u m s p ad em o n stra vo pir

m osios RRuigio p askelbtos lietuvių liaudies dainos, iš kurių
m us p ažino dalis pasau lio, p ateikus jas su H e rd erio , Le-

m iau sia tai, ko m es jų n e iš m o k ė m e , ką reikia koreguoti ir
kaip dirbti toliau. Vis a k iv a izd e s n ė m ūsų „tarpin in kavim o “

singo, G ėtės e m o c in g a is ko m entarais, g alėtų nors tru m 
p am sudom inti vaikus. N e paslaptis, kad u žsieniečių p o 

g o g in ė s g ra n d in ė lė s “ dalis. Ta „g ra n d in ė lė “ - d ėstytojas

žiūris į m us va ikam s yra labai svarbus. Jie labiau linkę
žavėtis tuo, kas sv etim a ir šiek tiek ironiškai bei atlaidžiai

sp ecialistas - » m okinys (būrelio narys ar p ap rasta klasė)

žiūri į savo kultūrą. Tad teg u l išgirsta užsien iečių b alsą
ap ie m us iš visų laikų. S ėk m in g a i dirbantis folkloro b ū re 

-» d ėstytojas.
„G ra n d in ė lė “ p ra s id e d a ir b aigiasi dėstytoju p e d a g o 

lis m e d žia g o s tokio p o b ū d žio p a m o k o m s vis ad a turės.

gu, kuris pats d irb a tiek su stu d en tu, tiek ir su m okiniu

p rasm ė. O tikslas - savo patirtim i patikrinti visas „ p e d a 
-» stu d en tas lituanistas etn o lo g as a rb a liaudies m uzikos

M uzikos folkloro būrelis vėlgi yra puikus m okytojo ir E .B al

(busim uoju savo stu d en tų ko n tin g en tu ). M ūsų n uo m o n e,

čyčio p are n g tų vado vėlių „p ap ild in ys“. Vaikai puikiausiai

labai p ras m in g a s b e n d ra s lituanisto etn o lo g o ir m u zika n 

gali pad em o n stru o ti, kaip realiai atrodo m o kym as dainuoti

to liaudies instrum entų sp ecialisto d arb as su m okyklos

dviem trim b alsais „per te rc iją “ (liaudiško „tarim o “ p avy z

folkloro būreliu. D ažnai šie žm o n ė s d irba atskirai, b et filo

džiai); kaip atro d o „gyvos“ sutartinės, p ab an d yti p a s im o 

loginis ir m uzikinis išprusim o derinys su d aro sąlyg as įvai-

kyti jas g iedoti, p ra d e d a n t kano n u ir b aig ian t visais kitais

riapusiškesnei h um an itarinei (p la čiąja prasm e) veiklai.
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LA T V IJO S P U S L A P IA I

Vaira Vike-Freiberga, latvių išeivė, yra Montrealio universiteto Psichologijos skyriaus profesorė,
dėsto pažinimo teoriją, epistemologiją, taip pat psichofarmakologiją ir eksperimentinę psicholingvistiką. 1990 metais išrinkta į Kanados karališkąją mokslų akademiją (Royal Society ofCanada) ir nuo to
laiko dirba šios organizacijos valdyboje. Keleto knygų, daugelio straipsnių latvių bei anglų kalbomis
apie latvių liaudies dainas bei poeziją autorė. Aktyviai bendradarbiauja su nepriklausomos Latvijos
Mokslų akademija, Kultūros akademija, Latvijos universiteto etninės kultūros centru, dviejuose fol
kloro festivaliuose „Baltica“ dirbo konsultante.
Siūlome keletą ištraukų iš Vairos Vlke-Freibergos knygos „Saulė, pasaulis, anas pasaulis“ (Saule,

pasaule, vinsaule).

Kosmologinė Saulė:
šis pasaulis, anas pasaulis ir saulės kelias tarp abiejų
Vaira V IK E -F R E IB E R G A

Saulė - vienas iš plačiausiai latvių folklore apdai
nuotų įvaizdžių. Tai liudija daugiau kaip keturi tūks
tančiai atskirai sunum eruotų dainų ir dar visa aibė Ba
rono bei Visendorfo (1894-1915) rinkinių tomuose ap
tinkamų trum pesnių variantų. Surinkus Saulės dainas
iš visų prieinam ų šaltinių,1 jos buvo sugrupuotos į tris
kategorijas: kosmologinės, fizinės ir legendinės. Taip
gimė knyga kosmologinės bei fizinės saulės temomis,
kurioje būtent kosmologinei saulei skirtos dvi atskiros
dalys. Čia visų pirm a nagrinėjamos tos dainos, kuriose
pasaulio kosmologinė erdvė padalinta į dvi dalis verti
kaliai - saulę viršuje ir pasaulį apačioje, - kurias laike
savo ruožtu atitinka žmogaus amžius ir saulės amžius,
arba tiesiog amžinybė.
Aptarsime šiame darbe ir dar vieną, trečią dainoms
būdingą pasaulio padalinim ą į dvi kontrastuojančias
dalis, apimančias tiek erdvės, tiek laiko atitinkamas
sampratas. Pirmoji iš šių visatos erdvėlaikio sudeda
mųjų dalių - tai visiems regimas „šis pasaulis“ arba tie
siog „pasaulis“, m ateriali kasdienybės tikrovė. O ant
roji - tai „anas pasaulis“, kurio po šia visiems regima
saule nėra ir kurio gyvas žmogus negali nei pamatyti,
nei kaip kitaip suvokti. Tai svečia šalis ne tik kartu lai
ko ir erdvės prasme, bet visų pirm a egzistenciniu at
žvilgiu, kadangi esti visiškai kitoje būties plotmėje. Ta
čiau būtent saulę vėlgi galima pasitelkti kaip šios ant
rosios tikrovės liudininkę, nes vai saullte tur uzlėc, kur
vakare norietėja 'argi saulelė ten pat teka, kur vakare
nusileido’? Tai, kad saulė pateka priešingoje pusėje nei
nusileido, rodo, jog naktį ji nepražuvo suvis, o tik buvo
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išėjusi - ten, kur žmogaus akys paprasčiausiai nebega
li jos sužiūrėti. Panašiai žmogui norisi tikėti, kad ir jo
artimieji, palikę šį pasaulį, nepražuvo visai, o tik išėjo į
„aną pasaulį“ - kažkur ten, kur žmogus eina po mir
ties, kad toliau būtų, nors ir radikaliai kitokioje būties
plotmėje. Toji vieta, kur saullte nakti gul 'kur saulužė
naktį m iega’, tad ir yra anas pa-saulis, mirusiųjų kara
lystė - tiek latviams, tiek m ažne visoms kitoms žemės
tautoms, o fiziškai regima cikliška dienos ir nakties mai
n ą - emocionaliai turbūt visų reikšmingiausio, prasmin
giausio gyvenimo ir mirties virsmo simbolis.
Senasis latvių visatos padalijimas dainose savaip
artimas Pitagoro aprašytajam senovės Graikijoje. Ten
visata įsivaizduota kaip rutulys ar sfera, kurios vienas
pusrutulis - virš žemės, o kitas - po. Pasak 40-aisiais
mūsų eros metais apie tai rašiusio Filono, graikai šiuo
du pusrutulius buvo priskyrę Dievo sūneliams Dioskūrams ir siejo su pasakojimu apie tai, kaip kiekvienas
iš dieviškųjų dvynių, Kastoras ir Polideukas, kas antrą
dieną valdę tai vieną, tai kitą.2
Atitinkami kosmologiniai vaizdiniai dainose, su
prantam a, susiję ne tik su saule, be to, kai kurie jų ele
m entai įžvelgiami ir tokiuose tekstuose, kur apie šį ir
aną pasaulius tiesiogiai nekalbama. Šia prasme čia de
rėtų įskaičiuoti ir kitas dažnu atveju giminingas dai
nas, ypač laidotuvių dainas, kuriose tiesiogiai ar netie
siogiai m enam a vėlių karalystė.3 Į tas iš dainų, kuriose
saulė neįvardijama, čia atsižvelgsime nebent išimties
tvarka, kadangi tai išvestų mus anapus nustatytos sau
lės dainų temos.

Jei toks visatos erdvėlaikio ir pačios būties pada
linimas dainose kam ir nepasirodytų labai akivaizdžiai
paliudytas, tai tik todėl, kad jis sutinkamas ne itin di
deliame dainų skaičiuje. Visame Saulės dainų masyve
ištarmės ši saule 'šis pasaulis’ bei šai saulė 'šiame p a
saulyje’ pavartotos viso labo tik 47 kartus, tik 43-ose
skirtingose dainose, sudarančiose šiuo atžvilgiu atski
rą, santykinai apibrėžtą tem inį dainų pogrupį. Nors
šiaip jau jam derėtų priskirti ir kai kurias kitas dainas,
kur „šio pasaulio" sąvoka perteikiam a kiek kitokiomis
žodinėmis lytimis, kaip antai saulitė 'saulužėje’ bei šai
balta saulė 'šioje baltoje saulėje’ arba formulėje Saule,
saule, žeme, žeme 'Saulė, saulė, žemė, žem ė’. D ar m a
žiau dainų apie to sauli 'tą saulę’ (viena daina) ar vinu
sauli 'aną saulę’, tepam inėta 25 kartus 24-ose atskirai
sunum eruotose dainose.4
Dainų ketureiliuose šis pasaulis ir anas pasaulis
dažnai pasirodo simetriški, atvirkšti, kaip vienas kito
atspindys veidrodyje. Toliau aptarsim e visų pirm a tas
dainas, kur „šis pasaulis“ minimas vienas pats, tada tas,
kur kartu su „anuo pasauliu", ir galiausiai tas, kuriose
tiesiogiai minimas tik „anas pasaulis". Pabaigoje atski
rai dar panagrinėsime dainas bei tikėjimus apie saulės
kelią tarp abiejų pasaulių, taip pat šio kelio ryšį su lai
dotuvių apeigomis bei senuoju Saulės kultu.
Ši sau lė
Ištarm ė ši saule 'ši saulė’, kuri iš dalies yra žodžio
pasaule 'pasaulis’ šiuolaikine prasm e sinonimas, pa
čia savo kalbine sandara nelyginant Siamo dvynys yra
susijusi su savo priešybe vina saule 'ana saulė’. „Pasau
lio“ sąvoka šiaip jau m ena visų pirm a žmogui prieina
mą ir suvokiamą žemiškąją, medžiaginę e r d v ę , nors
ištarmė šai saulė 'šioje saulėje’, kita vertus, taikyta vei
kiau tam l a i k o tarpui, kurį žmogui šiame fiziniame
pasaulyje lemta nugyventi. Apibendrinta prasme ši sau
le taip pat žymi gyvųjų pasaulį apskritai, ne tiek kaip
apibrėžtą mums skirtą vietą erdvėje, bet kaip atitinka
mą būties plotmę, kokybiškai griežtai skirtingą nuo sa
vo dvynės vinas saules 'anos saulės’. Abipusis m orfo
loginis bei asociatyvinis ryšys tarp šios ir anos (p a g a u 
lių yra toks glaudus, kad vos paminėjus vieną, savaime
ateina galvon ir kita. Tačiau toks asociatyvinis ryšys vis
dėlto nėra visiškai simetriškas, kadangi anas pasaulis,
emocionaliai susijęs su gana sunkiomis mintimis apie
mirtį, lyg ir nusveria semantines svarstykles savo pu
sėn. U žtat net ir tos dainos, kuriose minima vien tik ši
saule, semantiškai patenka į ano pasaulio asociacijų lau
ką, ir jose galima įžiūrėti plazdant gana tirštą mirties
šešėlį. Sis pasaulis dainose beveik nė neatskleidžiamas
kaip toks, t.y. kaip fizinė ar visuomeninė aplinka, o vei
kiau tik paminimas, ir tik tada, kai jį tenka palikti. G al
būt todėl dainose, kuriose, rodos, paprasčiausiai api

būdinamas koks nors šio pasaulio reiškinys, ištarmė ši
saule išvis nevartojam a, o jos vietoje atsiduria formulė
viena saule, viena žeme 'viena saulė, viena žemė’ (47163,
žr. taip pat 21129 bei variantus):

Viena saule, viena žeme,
Nav vienada valodina:
Par upiti vien pargaju,
Jau citada valodina.
Viena saulė, viena žemė,
Tik bendros kalbos nėra:
Vos upelį perėjau,
Jau ir kitokia kalba.
Mokslui gerai žinoma, kad net vienoje ir toje pa
čioje šalyje vienos ir tos pačios tautybės žmonės pa
prastai kalba pastebim ai skirtingomis tarmėmis, tarp
kurių ribos šiaip jau nubrėžiam os nemažiau aiškiai,
kaip, tarkime, tarp kalbančiųjų latvių ir lietuvių kalbo
mis - kiekvienas savam upės krante. Formulė viena sau
le, viena žeme čia yra ištarmės sinonimas ir žymi tie
siog visiems bendrą vieną pasaulį. O štai kita daina su
panašia pirm ąja eilute tokią lygiavą jau neigia. Viena
žeme, viena saule čia, priešingai, fizinį pasaulį su jo aukš
tumomis bei žemumomis m ena būtent kaip ne visiems
vienodą. Pasaulite 'pasaulėlis’ čia žymi visuomeninę
santvarką su visomis jos nelygybėmis bei neteisybėmis
(56018, žr. 52512):

Viena žeme, viena saule,
Nevienada pasaulite:
Citam zelts, sudrabinš,
Citam gaužas ašarinas.
Viena žemė, viena saulė Nevienodas pasaulėlis:
Vienam auksas, sidabrėlis,
Kitam ašarėlės graudžios.
Visai kitam e kontekste, šįsyk netekėjusios m erge
lės lūpose, ši žeme ir ši saule vėlgi labai konkrečiai ir
būdingai žymi vieną fizinį pasaulį. Mergina, žinanti, kad
jai teks iš gimtosios žemelės iškeliauti į vyro namus
arba paprasčiausiai išeiti svetur dirbti (17657 V I), pa
brėžia santykinį fizinės aplinkos tolygumą palyginti su
žmogiškąja aplinka, kuri neišvengiamai keičiasi sulig
kiekvienu ją ir sudarančiu žmogumi (17657 V, K, Z):
Lai es iemu, kur iedama,
Sis zemites man nav žėl.
SI zemlte, ši saulite,
So lautinu vien nevaid.
Eisiu aš, kur eidama,
Šios žemelės man negaila.
Ši žemelė, ši saulelė,
„Šio bernelio" tik nėra.
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Šio p a sa u lio laim ė
Pasakyti apie gyvenimą šai saulė 'šioje saulėje’ ar
ba, tarsi formule, šai balta saulltė 'šioj baltoj saulelėj’,
priešingai nei tik pasauli 'pasaulyje’, savaime tad reiš
kia gyvenimo ir mirties sanpriešą, o dainos, kur tokie
posakiai pasirodo, šia prasm e kaip tik atspindi latvių
gyvenimo ir mirties filosofiją. Laidotuvių dainose ap
skritai visad turim a galvoje, kad gyvenimas „šioje sau
lėje'' tetrunka žmogaus amžių, o šis gi yra griežtai ri
botas, neretai tiesiog perdėm trumpas. Apie pustuzi
nyje panašių dainų su gyvu poetiniu grakštumu išvien
kalbama apie visų žmogaus vargų, siekių, triūso bei ko
vų neišvengiamą vienodą galą (24565, var. 3):
Ko es laba nopelnlšu
Šai saulė dzlvodams?
Divi linu paladzinus,
Četru gaidų istabinu.
Ką gi gero aš pelnysiu
Šioj pasaulėje gyvenęs?
Dvi linines drobulytes,
Keturių lentų trobelę.
Žodis galds čia pavartotas savo pirmykšte reikš
me 'lenta’,5 o vadinamoji trobelė - tai, žinoma, žm o
gaus „amžinieji namai", būtent karstas, į kurį jis p a
guldomas numiręs (plg. to paties num erio pagrindi
nėje dainoje: Sešus delu gabalinus, / Vienu linu paladzinu 'Šešias lenteles, / Vieną lino drobulėlę’). Panaši
daina užrašyta ir Latgaloje: Kū as eisi aizpeįnėju / šai
saulė dzeivodama - / Sesi delu gabalenu, / Viriu lynu
paladzenu (FS 1045, 673), pasirodanti ilgoje laidotu
vių dainų pynėje. Kiti variantai išvis prozaiškai ties
muki, mažne visai nė nepoetiški: tikai baltu eglu skirs
iu, / Gulas vietų smiliąją 'tiktai baltą eglės karstą, / G uo
liui vietą smėlyje’ (49504). A ntra vertus, kito varianto
pagrindinėje dainoje Straubergas6 randa jau ne kars
tą, o nedidelį žemės plotelį kapui (27564, var. 1):
Ko es laba nopelnlšu,
Šai saulė dzlvodams?
Vienu žemes gabalinu
Asi vien garum a
Asi vien garuma,
Olektinu platuma.
Ką gi gero aš pelnysiu
Šioj pasaulėje gyvenęs?
Vieną žemės gabalėlį
Sieksnio ilgumo
Sieksnio ilgumo,
Uolekties platumo.
Visoje šioje dainų grupėje išreikštai atsispindi fi
losofiški apmąstymai apie žmogaus gyvenimo efem e
riškumą, tik sunku tiksliai pasakyti, kokia iš tikrųjų in
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tonacija šie apmąstymai suvoktini. Viena vertus, čia ga
lime atrasti stoišką ramybę bei didvyrišką žmogaus su
sitaikym ą su aplinkybėmis. Kita vertus, čia galima
įžvelgti ir karčiai ironišką, netgi ciniškai pašaipų po
žiūrį į tai, kaip nedaug išties žmogui per visą savo gy
venimą tėra lem ta pasiekti.
Panaši dviprasmybė gaubia ir žmogaus pasirengi
mą bet kurią akimirką skirtis su šiuo pasauliu. Tokį pa
sirengimą irgi galima išsiaiškinti įvairiai. Viena vertus,
čia vėlgi galėtų ryškėti didžiai stoiškas, filosofiškas, be
sąlygiškas susitaikymas su likimu. Kita vertus, ne m a
žiau sėkmingai čia galima išgirsti jei ne gilų kartėlį, tai
mažų mažiausiai tikrą skausmą dėl savo gyvenimo tuš
tybės - šis, pasirodo, yra toks varganas, kad jam e išvis
nėra nieko nė gailesčio verta (27386 T I):
Nem, Dievin, kad nemdams,
Tūlių grlbu lldzi iet.
Vai man kadi glaza logi
Šai saulė žėlojami.
Imki, Dieve, kai tik imsi,
Tučtuojau kartu išeičiau.
A r m an kokio langų stiklo
Šioj pasaulėje gailėt?7
Priešingai šioms rezignuojančio susitaikymo gai
doms, kitoje dainoje atsispindi aštrus apmaudas dėl ne
nugyvento amžiaus, ypač jei išėjusiojo būta dar visai
jauno (27311, var. 6):
Paliek man ši saullte,
Paliek m eita saderėta;
Paliek caunu cepurlte
Izpuškota, nevalkata.
Nebėra man šio pasaulio,
Nei mergelės sužadėtos;
Nebėra kepurės kiaunių
Išpustytos, nedėvėtos.
Kiaunių kailio, savaime brangaus, kepurės tam tik
rais istorijos laikotarpiais dargi buvo pozumentuojamos aukso ar sidabro juostelėm is bei skiautėmis, da
binamos žalvario bei skardos papuošalais, šilko kaspi
nais bei gėlėmis, taip pat povo bei kitų paukščių plunks
nomis.8 Vedybinio amžiaus vaikinui tai buvo gera in
vesticija, ir kiekvienas centas, įdėtas į kepurės praš
matnumą, galėjo gerai atsipirkti, nes jaunikį seniau daž
nai „žiūrėjo pagal kepurę". Išpuošta, bet nenudėvėta
kepurė tad kartu yra sužadėtos, tačiau dar netekėju
sios merginos paralelė. Tai jaudinančiai konkreti deta
lė, metonimiškai įkūnijanti visa, kas jauno numirusio
vaikino gyvenime liko neišgyventa ir nenuveikta.
Panašų į vaikino kiaunių kepurės vaidmenį vaidina
jaunos mergelės vainikas, kurį po jos belaikės mirties
pakabindavo arba ant žalios liepos (kaip Laimos m e
džio) šakos, arba - vėlesniais laikais - ant kapo kryžiaus,

„kad saulytė išbalintų“ ir kad motina, jį vis matydama,
taip graudžiai neraudotų. Nelaiku nutrukusio nenugy
vento gyvenimo tragedija jaunos merginos atveju tel
kiasi apie mintį, jog vietoj laidotuvių jai šiaip jau būtų
derėję šokti vestuves. Keliose dainose (27810, 27811
bei var.) po žalia velėna atgulusi dar nė nesužadėta m er
gelė gaili brolelių, kurie liko „šiam pasauly bedaliai“ jiems nebuvo lemta sulaukti sesers vestuvių ir gauti iš
jos tradicinių vestuvinių dovanų (27811 V I):
Paliek mani balelini
SI saule neziedoti;
Vedat pūru kalnina,
Ziedojiet balelinus.
Paliko mano broleliai
Šiam pasauly bedaliai;
Veskite juos į kalnelį,
Išdalinkit jiems m ano kraitelį.
Mirusios mergelės prašyme vesti brolelius į kapų
kalnelį ir ten jiems „išdalinti kraitelį“, regis, ataidi la
bai senas laidotuvių paprotys bei ritualas. Panašu, kad
į netekėjusios merginos laidotuves buvo įtraukiami sim
boliškai reikšmingi vestuvių ritualo elementai, šiuo at
veju - iš merginos kraičio artimiems giminaičiams da
lijamos dovanos. Kitaip sakant, žmogaus, kuriam ne
buvo lem ta sulaukti savo vestuvių, laidotuvėse buvo
švenčiamos abi šventės kartu, visai kaip vadinam osio
se numirėlių vestuvėse, išlikusiose Žem utiniam e K ur
še ligi pat praėjusio šimtmečio ir aprašytose Jakobo
Janševskio romanuose.
Priešingai ką tik cituotai dainai, išsaugojusiai la
bai tolimos senovės atbalsius, kitoje dainoje jau paste
bimi daugiau ar mažiau vikrūs Vakarų Europos rom an
tinės poezijos stiliaus pamėgdžiojimai (49513):
Rokat mni jūrm ala
Pie jūrinas vilnišiem,
Vilnlts manim pasacls,
Ka jums klajas šai saule.
Kaskit m ane pajūry,
Prie pat jūros vilnių,
Vilnys man pasakys
Kaip jums klojas pasauly.
Plepiosios jūros vilnys, smalsiam velioniui papasa
kosiančios, kaip klojasi gyviesiems, stiliumi ir turiniu
primena romantinėje poezijoje įprastas gamtos personi
fikacijas, taigi čia galima kalbėti apie vieną iš vėlyviau
sių dainų tradicijos sluoksnių. Be to, ką tik pateiktos
dainos pirmąjį dvieilį galima įžvelgti esant tiesiog nusi
žiūrėtą nuo žinomo romanso apie mirusio bernelio ge
dėjimą - Rociet mani rožu darza/ Zem rozlšu sakaitėm
'Kaskit mane rožių daržely / Po rožyčių šaknelėm ’, kurį A. Bėrzkalne9 atpažino kaip vienos šveicarų liau
dies dainos latvišką adaptaciją. Šio vėlyvojo dainų

sluoksnio gilesniam bei visapusiškesniam pažinimui taip
pat labai vertingi būtų detalūs, sistemiški XVIII bei XIX
a. rašytinės latvių literatūros stiliaus ypatybių, vokiečių
zingių bei rusų romansų vertimų, jų paplitimo liaudyje
bei įtakos dainų tradicijai tyrinėjimai.
Šio ir ano p a sa u lių d u alizm as
Ištarmė ši saule 'šis pasaulis’ dažniausiai vartota
sampriešoje suvirta saule 'anas pasaulis’, menančia būtį
po mirties arba vėlių karalystėje. Tokia šio ir ano pa
saulių paralelė bei sanprieša šiaip jau labai prim ena
krikščionių bažnyčios įtvirtintą dualizmą tarp kūno ir
dvasios, tarp pasaulietiškumo ir amžinybės. Todėl ga
lima paklausti, kiek šiose dainose iš tikrųjų atsispindi
senieji latvių kosmologiniai vaizdiniai, o kiek čia įžiūrėtinos būtent krikščioniškojo tikėjimo apnašos? A t
sakymas, kaip matysime, galėtų būti tas, kad saulės dai
nose aptinkami trys visiškai skirtingi religiniai filosofi
niai modeliai: 1) archajiškasis, arba prieškrikščioniš
kasis, 2) krikščioniškasis ir 3) sinkretusis, kuriame ypa
tingu būdu susilieję pirm udu. Tačiau dainose apie tai
kalbama taip šykščiai ir dviprasmiškai, kad iš esmės
neįm anoma jų aiškiai ir galutinai priskirti vienai ku
riai iš m inėtų kategorijų.
Geras pavyzdys, atskleidžiantis šio ir ano pasaulių
sampratos keblumus, bus toliau pateiksimas tekstas,
iš kurio akivaizdu, kad šiame pasaulyje žmogaus nugy
ventas amžius tėra mažytė dalis viso jo amžiaus pla
čiausia prasme. Pastarasis apima taip pat ir pomirtinį
gyvenimą anam e pasaulyje, kitaip sakant, visą saulės
amžių, t.y. amžinybę. Toks tikėjimas, nors ir visiškai
dera su krikščionių Bažnyčios mokymu, anaiptol ne
laikytinas nuo jo priklausomu, kadangi yra sutinkamas
apskritai visose prieškrikščioniškose indoeuropiečių re
ligijose (27760):

Sai saulė, šai žemė
Viešiem vien padzivoju:
Virta saulė, virta žemė ,
Ta visam mūžinam.
Šioj saulėje, šioj žemėje
Tik svečiuose tesu:
Anoje saulėje, anoje žemėje
Tai būsiu amžinai.
Plačiai paplitusi form ulė su saule ir žeme vienoje
eilėje čia praplečiama, kad itin pabrėžtų šio ir ano pa
saulių sanpriešą. Galim a būtų tvirtinti, kad apskritai
pilna kosmologinė formulė ir yra ta, kurioje abu - gy
vųjų ir mirusiųjų - pasauliai dar ir patys savyje yra dvidaliai: kiekvienas su sava žeme apačioje ir sava saule
danguj. Panaši mintis aiškiai išsakoma ir kitais žodžiais,
kur savo ruožtu pabrėžiam as kontrastas tarp ryšio su
kūniškąja motina, kuris amžinybės akivaizdoje susitrau
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kia ir pasirodo santykinai trumpalaikis, ir ryšio su jos
užvaduotoja mūza mati ‘amžinąja m otina’ - su ta sau
lele, ta žem ele, kur žmogus praleis visą amžinybę
(27729):
M ate, mate, m ana mate,
Ne ta m ana mūža mate;

Ta saullte, ta zemlte,
Ta ir m ana mūža mate.
Motė, motė, m ano motė,
Ne ji Amžinoji Motė;
A na saulė, ana žemė
M ano Amžinoji Motė.
Konceptualiu požiūriu šios dainos dualizmas vie
nodai gerai dera ir su senąja, ir su krikščioniškąja p a
saulėžiūra, tačiau savo išraiška daina neabejotinai svy
ra archajiškumo pusėn, kadangi saulės ir žemės kaip
motinų vaizdiniai jokiu atžvilgiu nėra krikščioniški.
S au lės k elia s iš šio p a sa u lio į aną
Latvių, kaip ir daugelio kitų tautų, diena simbo
liškai prilyginama gyvenimui, o naktis - mirčiai. Sau
lėleidis kaip pereinam asis tarpsnis nuo vieno prie kito
tad įgauna ypatingą emocinį bei simbolinį krūvį tiek
paros laiko, tiek atitinkamos erdvinės orientacijos pras
me. Saulėleidžio metas, kaip matysime, siejamas su lai
dotuvėmis10 bei kitais artimais ritualais, o toji dangaus
pusė, kur saulė leidžiasi, vėlgi visuotinai suvokiama kaip
vartai į mirusiųjų karalystę. Kai kurių tautų, kaip antai
senųjų meksikiečių, ikonografijoje vakarų pusė greti
nama su mėnesio tarpijomis bei kartu siejama su m ir
tim i.11 Mirties ir gyvenimo sanpriešoje saulė regima
kaip vienijanti esybė, laisvai keliaujanti iš gyvųjų p a
saulio į mirusiųjų pasaulį ir atgal. Saulė kas vakarą tarsi
pati numiršta, o kitą rytą vėl prisikelia iš numirusių.
Kas vakarą ji nusileidžia anan pasaulin ir kas rytą su
grįžta iš jo atgal. Žmogus šiuo keliu eina tik vienąsyk,
po savo mirties bei pakasynų, ir niekuom et nebegrįž
ta. Todėl kaip tik tada, kai saulė jau žemai žemai, naš
laitė prašo saulės kaip tarpininkės nunešti mamytei,
esančiai „toli toli“, t.y. anam e pasaulyje, šimtą labų va
karėlių. Mitinės Saulės taip pat klausiama, ką ten m a
mytė dabar veikia, ir Saulė mirusią mamytę vaizduoja
užsiėmusią būdingais m oterų darbais, belaukiančią sa
vo dukrelės prisidėsiant (4369; 4370). Byra ir našlės
ašaros, vakaro saulei nuriedant per lauką, nebeturintį
artojo, bei m ąstant apie tolesnį saulės kelią ten, kur
dabar jos miręs vyras (27881):
Saulit’ sarta norietėja
Par atraiknes tlruminu;
Atraiknlte gauži raud
Saullte lūkodama.
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Nuriedėjo rauda saulė
Per našlės laukelį;
Graudžiai rauda našlužėlė
Saulėn žvelgdama.
Vakaro saulei didelis vaidmuo tenka ir užkalbėji
muose bei burtuose, kur jos prašoma, kad nusileisda
ma ji nusineštų kartu su savimi žmonių ligas su negala
vimais, kad šie pražūtų ir išnyktų mirties karalystėje.12
Panašiai vakare nusileidus saulei, mirties grasos aki
mirką, žmogus atsiduria tarsi pusiaukelėje tarp šio ir
ano pasaulių. N epaprastai gražiai išreikštą šį paveikslą
randam e dainoje apie tarp dviejų pasaulių atgulusią
marčią ir jos jauną vyrą, iš sielvarto ir bejėgiškumo rau
dantį lovagalyje. Šitaip iškalbingai čia apibūdinamas
sunkus gimdymas, kurio m etu moteris, leisdama pasau
lin naują gyvybę, mirties šešėlyje atsiduria pati (1122):
Gauži raud jauni viri,
Gultas stabus turėdami:
Nu gul m ana llgavina
Div’ saulites starpina.
Graudžiai rauda jauni vyrai,
Lovos galų įsitvėrę:
Štai guli m ano m artelė
Tarp dviejų saulelių.
S a u lė le id is ir laid otu vių r itu a la i
Saulėleidžio ir mirties ryšys toks glaudus, kad lai
dotuvių apeigos tiesiog derinamos su atitinkamu pa
ros laiku. Daugelyje laidotuvių dainų į mirusiojo lūpas
įdedami tokie primygtini bei skrupulingi paraginimai
bei priminimai pakasti jį prieš nusileidžiant saulei, kad
laidotuvės „be saulės“ jau suvokiamos kaip nepagei
dautinos. Tokį santykį net galima palyginti su religiniu
ritualiniu draudimu, t.y. tabu (FS1425,148):
Nekavėjat, negulat,
Mani kapos aizvedat:

Ar saullti, ar saullti,
Bez saulites nevarėja.
Nebedelskit, nemiegokit,
M ane į kapus nuveskit:
Su saulyte, su saulyte,
Be saulytės nevalia.
Toks raginimas bei susirūpinimas būti palaidotam
„su saulyte“ kartojasi iš dainos į dainą, daugelyje va
riantų. Kur cituotoji daina sako „nebedelskit, nemie
gokit“, kitur tą pačią mintį randam e perteiktą para
fraze „paskubėkite... ko taip ilgai delsiat“. Tai rodo,
kad ši pam atinė mintis abiejose dainose anaiptol ne
atsitiktinė, bet giliai įsišaknijusi visoje tradicijoje. Kiek
vienas atskiras dainininkas tik iškoduoja atmintyje už

koduotą šią bendrą mintį ir išsako ją kiek kitais žo
džiais (27505):
Steidzaties, balelini,
Ko tik ilgi kavėjat,
Lai es savu gulu vietų,
Arsaullti apraudziju!
Paskubėkite, broleliai,
Ko taip ilgai delsiat,
Lai aš savo guolio vietą
Su saulyte pamatysiu!
Pastaroje dainoje mirusiojo išsakytas noras savo
guolio vietą būtent pamatyti irgi savaime syja su ne
abejotinu, visapusiškai akivaizdžiu motyvu atsidurti ka
pinėse dar prieš saulėleidį. Dainose įprasta, kad, ran
dant daugiau arba mažiau rim tą dingstį, veiksmui ati
tinkamai sukuriamas gilus, išsamus arba tik lengvabū
diškas paaiškinimas. Poetinės motyvacijos, pateisini
mai, savaip „paaiškinantys“ būtinybę laidotuves baigti
iki saulės laidos, kitąsyk sukuriami ir visai nelogiški, o
tai liudija tokiose dainose išsakomos būtinybės giles
nę simboliką bei religinę prasm ę dainininko jau esant
nebežinomą, nebeišgyventą (49518):
Rokat mani pėcpusdienas,
Kad saullte žemu iet,
Tad būs laba gulėšana
M itraja zemltė.
Po pusiaudienio pakaskit,
Kai saulytė žemyn eina,
Tad bus gera man gulėti
Siūrojoj žemelėj.
Senąją simbolišką laidotuvių prieš saulėleidį m o
tyvaciją čia jau atstoja išgalvota priežastis (konfabulacija), nei įtikinama savo prasme, nei poetiškai iškal
binga, nes gulėti siūroj žemėj šiaip jau atrodo veikiau
baisu nei „gera“ ar bent pageidautina. Atmintyje už
koduotas teliko priesakas pakasti tinkamu laiku, t.y.
„po pusiaudienio“, kuris visai pam atuotai gali būti sim
boliškai tapatinam as kaip tik su tuo paros laiku, kai
saulė jau linksta vakarop. Tikrąją priežastį, kodėl taip
svarbu palaidoti „su saule“, padeda suprasti kitos lai
dotuvių dainos (žr. dargi 27526), ypač tekstualiai lyg ir
priešingos, kuriose pareiškiamas noras būti pakastam
„prieš pusiaudienį“. Nors prasm iniai prieštaravim ai
dainų visumoje šiaip jau neretas reiškinys, šiuo atveju
tačiau „priešpusiaudienio“ dainos prieštarauja „popusiaudienio“ dainoms vien tik leksikos lygmeny. Savo
giliąja prasm e bei esme jos labai gražiai dera. Bendras
pamatinis, fundam entalus vaizdinys čia yra vėlių var
tai, kurie po pusiaudienio užsklendžiami, ir tai paliu
dyta visoje aibėje šios dainos užrašymų (31659):
Rokat mani priekš pusdienas,
Pėc pusdienas nerokat,

Pec pusdienas vėlu berni
Vėlu vartus aizvėruši.
Prieš pusiaudienį m ane pakaskit,
Po pusiaudienio nekaskit,
Po pusiaudieno velniukai
Vėlių vartelius užvėrę.
Šį išraiškingą vėlių karalystės vartų užvėrimą su
prantant kaip logišką veiksmą, atliekamą kasdien prieš
pasitraukiant saulei, abu įvaizdžiai savo prasm e visai
sutampa. (Tai, kad kai kuriose ką tik cituotos dainos
variantuose velniukų vieton jau stoja angeliukai, nė
kiek nesum enkina pastarojo užrašymo didžiai archa
jiško pobūdžio.) Pabrėžiamas priesakas neguldyti mi
rusiojo žemės glėbin po saulėleidžio tad atspindi seną
religinį įsitikinimą, jog su saulės laida užsklendžiami
ir vėlių vartai.
Šven tvak aris ir S au lė kaip vėlių kelvedė
Senasis tikėjimas, kad mirusįjį žemės glėbin būtinai
reikia paguldyti prieš nusileidžiant saulei, įvairiais ly
giais ataidi dar šio šimtmečio pradžioje liaudyje gyvavu
siuose šventvakario papročiuose, paremtuose reikalavi
mu su saulėleidžiu nedelsiant nutraukti ir visus darbus.
Šis ryšys, be to, buvo suprantamas ne tik išoriškąja, prak
tiškąja puse, kaip kad po darbo sutartyje numatytos va
landos savo priederm es atlikti atsisakytų, pavyzdžiui,
šiuolaikinių duobkasių profsąjungos nariai. Nuo bau
džiavos laikų gerai žinomos vargdienių dainos, kuriose
šventvakario nepaisymas dirbančiųjų aiškiai įvertina
mas kaip rimtas moralinių norm ų pažeidimas bei šven
tumo jausm o nykimą liudijantis požymis (31659):
Ej, Saullte, drlz pie Dievą,
D od man svėtu vakarinu;
Bargi kungi darbu deva,
Nedod svėta vakarina.
Eik, Saulyte, greit pas Dievą,
Duok man šventą vakarėlį;
Rūstūs ponai darbo davė,
Neduod švento vakarėlio.
Šventvakario šventimas buvo viena iš pastoviausių,
būdingiausių latvių tradicijų, tai liudija jau Vecais Stenders 1789 metais išleistame savo Pasakų ir padavimų
priede. Čia prie draudžiamų sutemose (šventvakaryje)
darbų bei veiksmų jis priskaičiuoja: vakare šluoti tro
bą, šukuoti galvą, prausti burną, žiūrėti veidrodin, švil
pauti.13 Nepriklausomų tiesioginių kasvakar švenčia
mo saulėlydžio liudijimų teikia ir visa eilė dar visai ne
seniai užrašytų liaudies tikėjimų: „Vos tik saulė nusi
leido, tai sutemos. Seni žmonės sutemas švenčia: atide
da visus darbus, ilsisi, guli, iki troboje įžiebs ugnį. Taip
darydavo kiaurus metus, kas vakarą...“ (Nr. 26316).14

47

Sutemas, prieblandą, sambrėškį, pilkąją arba šir
mąją valandą latviai šventė iki pat mūsų amžiaus pra
džios, ypač, regis, Kurše.15 P. Smito paskelbti liaudies
tikėjimai, deja, nesuteikia jokių duom enų apie atskirų
vienetų užrašymo datą, taigi sunku spręsti, ar tikėjimuo
se dažnai pasitaikanti ištarmė „dar ir dabar“ mena maž
daug leidinio sudarymo laiką, t.y. trisdešimtųjų pabai
gą, ar jų galėta būti užrašytų net keletą dešimtmečių
anksčiau. „Sako, dar ir dabar švenčiami pavakariai, ar
ba sutemos: negyvenama (t.y. nedirbama), kai saulelė
žemėn leidžias. Kuri dora, ta nė neverpia“ (Nr. 26322).
Šiame tikėjime pam inėtas draudim as verpti kitur
motyvuojamas dar ir prietarais, sulig simpatinės magi
jos dėsniais: „Jei merginos vakaro sutem ose verpia,
avims žarnos kaip siūlai susisuka“ (Nr. 26366), arba
„Avys gauna ligą - ima suktis ratu“ (26337). Kitur drau
dimas verpti siejamas su saule, tačiau suvis stebuklin
gu būdu: „Saulei leidžiantis nevalia verpti, o tai saulės
kojos susiverpia“ (Nr. 26319, jau m inėto Nr. 26316 pa
baiga ir kt.). Šių neįprastų vaizdinių tikrąją prasm ę
sėkmingai padeda suvokti tie tikėjimai, kuriuose visiš
kai atvirai pasakoma, kodėl saulės kelias apskritai yra
šventas: „Saulės kelią švenčia todėl, kad mirusiojo vė
lė kartu eina, taigi vėlės kelias ir švenčiamas“ (Nr.
26325). Tai nepaprastai reikšminga išvada, padedanti
suprasti didžiulę folklorinės medžiagos dalį. Saulės ke
lias į aną pasaulį švęstinas todėl, kad tuo pačiu keliu
tenka eiti ir mirusiųjų vėlėms. Saulėleidžio darbų drau
dimas tad siekia daug toliau nei grynai buitiniai papro
čiai ir šaknyja rimčiausiuose religiniuose įsitikinimuo
se, laikytinuose labai seno Saulės kulto liekanomis. Ž i
noma, viename lygyje saulėleidis pasitarnauja tik kaip
dangiškasis laikrodis, paskelbiantis darbo dienos pa
baigą, kaip kad tai liudijama visoje eilėje vadinamųjų
saulės dainų. Tačiau ir ši funkcija motyvuojama ne vien
tik visuomeniniu lygiu, bet atspindi ir dieviškąją pa
saulio tvarką lemiančių aukščiausių kosminių dėsnių
pajautą. Kai dainoje sakoma Noiet saule vakarti, / Nu
laudim svets vakars 'Eina saulė vakarop, / Jau (ir) žmo
nėms šventas vakaras“ (27872 uc), tai „šventas vaka
ras“ suprastinąs tiesiog pažodžiui: kaip sakralumu pa
sižyminti dienos pabaiga. Todėl ir tos gausios baudžia
vos laikų dainos, kuriose saulės prašom a švento vaka
ro, irgi turėtų būti suprantam os ne vien tik buitiškai,
ne vien tik kaip socialinio protesto prieš baudžiavinę
eksploataciją dainos (4374; 29263 bei var.; 29269 bei
var.; 31659 bei var.; 31660; F 69, 735; F 237, 166; M 1,
261: 3 tuc). D arbas nusileidus saulei yra sunkus nusi
žengimas ne tik bendruom enės normoms, bet ir aukščiausiems visatos dėsniams.
Religinis tikėjimas, kad mirusieji į aną pasaulį iš
eina kartu su saule, dainose išsakomas ne vien poetiš
kai bei netiesiogiai, bet ir visai tiesiai, nedviprasmiš
kai, tiesiog pažodžiui (4110):
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Lldz ar sauli aizzalaida
M ana veca mamulina.
Saucin saucu, nedzirdėja,
Pakai teku, nepanacu.
Sulig saule nusileido
M ano vetuša motulė.
Šaukte šaukiau, negirdėjo,
Paskui bėgau, nepanokau.
Mirusioji m otulė kartu su saule išėjo ten, kur ne
begalima nei prisišaukti, nei pavyti, ir pati fiziškoji saulė
čia nebeatskiriam ai susilieja su mitine, personifikuota
Saule. Taigi Saulei tenka labai svarbus sakralinis vaid
muo, visiškai toks pat, kaip antai senovės graikų pože
mio deivei H ekatei,16 o vėlesniais istoriniais laikais dievui Herm iui arba, tiksliau, senovės egiptiečių Toto
ir senovės graikų Herm io lydiniui.17 Visi jie buvo psychopompoi - sielos kelvedžiai jos pom irtinėje kelionė
je anan pasaulin. Tokiame kontekste saulėleidžio dar
bų draudim ai atgauna savo pirm inę sakraliąją prasmę
ir tam pa suprantam i kaip pastangos palengvinti sielai
kelią pačioje svarbiausioje jos kelionėje. Šventvakarį
uoliai švenčiant visą gyvenimą, žmogus kasdien prisi
m ena puoselėti savo sielą ir tokiu būdu skiria jai teisė
tai kasdienybės darbų skuboje priklausančią dalį. Švent
vakario šventimas suteikia sąmonei laisvą valandėlę at
sigręžti į vidų, į sielos išgyvenimus, visą kitą laiką dė
mesiui esant nukreiptam į išorinį pasaulį ir prikausty
tam prie m aterialinių reikmių. Išlavinta siela mirties
akimirką sugebės rasti tiesų kelią pas Dievą, o apleis
tai, niekad gyvenime šventvakario nešventusiai sielai
tai gali būti sunku (27593):
Aiz ko m ana dvčselite
Driz pie Dievą nenogaja?
Ni svėtlja svėtdieninas,
Ni saulites noejot.
Dėl ko m ano sielužėlė
Tučtuojau pas Dievą nėjo?
Nei šventadienėlį šventė,
Nei saulužę leidžiantis.
Nors šioje dainoje jau pastebim a tokia krikščio
nybės įtaka kaip Bažnyčios pareikalautas šventadienio
šventimas, betgi saulėleidžio šventimas čia liko būtent
kaip senas religinis paprotys, su krikščionybe neturin
tis nieko bendra. Tas pats ir anksčiau minėtoje vaikų
dainoje, kur mirusysis rūpinasi patekti į kapines prieš
nusileidžiant saulei. Jei laidotuvės neatliktos pagal vi
sus reikalavimus, tai gali atsitikti taip, kad sielai teks
laukti kito vakaro, kol Saulė pagaliau nusives ją į aną
pasaulį (27616):
Gulėt man šo naksninu
Kapsėtltes malina:
ŠI saullte neizdeva,
Vina labi nesanėma.

Man gulėti šią naktelę
Kapinaičių pakrašty:
Šis pasaulis neišleido,
Ir nepriėm ė anas.
Kitoje panašaus turinio dainoje (27618) saulę ar
ba velniukus jau išstūmę angeliukai, o vėlei visą naktį
teks praleisti kryžiaus gale, kadangi „Angeliukai jau
sugulę, / Dangaus vartelius uždarę“. Užrašytojas užtat
prideda savo pastabą, kuri šį praam žį vartų uždarymo
vaizdinį vėlgi nedviprasmiškai susieja su saule: „N. B.
Laidojimas pavėluotas, kai saulė jau nusileidusi“.
S au lės k elio šven tim as prietarų bei
id eo lo g in ių d raudim ų atod airoje
Grynai religinį įsitikinimą, jog saulėleidį ir jį ly
dinčią sutemų valandą dera nutraukiant darbą švęsti
vien todėl, kad tai yra šventa, savo laiku mėginta p a
remti dar ir prietaringa baime, esą bet koks draudimo
dirbti nepaisymas gali turėti blogų pasekmių. Prie to
kių prietarų priklauso ir jau minėtas gąsdinimas, esą
pažeidus draudim ą verpti grįžtėmis susisuks avių žar
nos, ir avys nebegalės virškinti (Nr. 26334). D ar blo
giau: „Kas nešvenčia saulėleidžio, tam numirusiam rei
kės eiti į kapines verpti. Antai dvi merginas, nešventusias saulės laidos, m atė sūpuojant kapinėse ant medžio
šakos“ (Nr. 26327).
Būdinga saulėleidžio šventimo ypatybė yra ta, kad
pertrauka, regis, veikiau taikyta m oterų darbui nei vy
rų. Tai tekstualiai aišku daugelyje tikėjimų užrašymų,
kaip šit: „Saulei nusileidus, šeimininkė leido merginoms
atsipūsti: saulės kelią dera pašvęsti“ (Nr. 26324). Pa
našiai ir saulės dainose ar dvieilėse formulėse apie „špū
lių“ vijimą vakare tarsi skalos deginimą iškart iš abiejų
galų. Abu šie veiksmai gretinami kaip nusižengimai ir
yra susiję su draudim u vakare verpti (27594 V 2):
Kad es būtu zinajuse,
Ka dzlvot šai saulė,
N etit’ spolu vakara,
N edegt’ skalu abu galu.
Kad aš būt žinojusi,
kaip gyvent šiame pasauly Nevyt špūlės vakare,
Nedegt skalos abu galu.
Verpti ir vyti „špūles“ buvo kaip tik merginų ir m o
terų žiemos vakarais dirbami darbai, priklausą prie dva
ro uždėtų (ir labai sunkių) pluošto perdirbim o prievo
lių. Dviejuose variantuose anas pasaulis iškeliamas tie
siog kaip vieta, kur daugiau nebereikės dirbti tokių dar
bų (27594 V I; V3). Kiti variantai užtat įspėja, kad ir
aname pasaulyje nebus gera tam, kas dirbo šiuos dar
bus vakarais rituališkai draudžiam u laiku (27594 V4),
arba kalba apie tokią jaunos merginos pražangą kaip

nuodėmę, kas jau rodo krikščioniškųjų pažiūrų įtaką
šiam saulės kulto kom ponentui.
Saulėleidžio šventimas, turint galvoje šimtmečius
trukusią vokiečių pastorių kovą su šiuo papročiu, išsi
laikė nepaprastai ilgai. Štai jau minėtame 1789 metais
išspausdintame savo darbe G. F. Stendersas, kaip ra
cionalus švietimo epochos žmogus, pabrėžia, kad vi
sus senosios tradicijos draudžiamus darbus galima ra
miai sau dirbti, nesibaim inant pasekmių, nes laukia
mos už juos bausmės tėra gryni prietarai. Stendersas
tvirtina, jog „vėlėms tokie dalykai visai nė m otais“, bet
kur kas rim tesni niekadėjai, reikia manyti, vis dėlto
„motais“ ! Tačiau ne vien racionalaus proto vedamas
Stendersas pasisakė prieš absurdiškus, prietaringus iš
saulėleidžio šventimo atsiradusius draudimus. Stendersui, kaip krikščioniui teologui, atgrasus yra patsai sau
lėleidžio šventimas - vienas iš labiausiai užkietėjusių
prieškrikščioniškosios religijos reliktų. Jis vienodai ašt
riai smerkia tiek saulėleidžio, tiek penktadienio (ket
virtadienio) vakaro šventimą, kadangi Dievas jų švęsti
neįsakęs (t.y. Biblijoje apie tai nieko nepasakyta), ir
tikroji šventimo priežastis tad esanti latvių valstiečių
tingum as.18 Tai to paties kalibro argumentas, kaip ir
A. Pelšės pateisinimas sovietmečiu įvestam draudimui
švęsti latviškas Jonines - ši šventė mažinanti bendrą
darbo našumą „mūsų respublikoje“ palyginti su kito
mis broliškomis respublikomis, kur ji nešvenčiamą!
V ietoje p ab aigos
Galima būtų pam atuotai tvirtinti, kad šalia Joni
nių šventvakario šventimas laikytinas vienu iš savičiausių bei vertingiausių latvių tradicijos reiškinių, tik, de
ja, m odernaus gyvenimo sąlygomis jau visiškai suny
kęs. O labai gaila, nesgi „širmoji valanda“ (ar bent jau
ketvirtis valandos!) suteiktų nepaprastai sveiką pauzę,
atokvėpį bei atsipalaidavimą po sunkios darbo dienos,
ilgalaikių intensyvių pastangų bei skubos metu susitven
kus įtampai bei nuovargiui. Be to, ir mūsų laikais ši
toks režimas būtų visai deram a disciplina sielai puose
lėti, kad žmogus kas vakarą tam pašvęstu laiku prisi
mintų ir susivoktų iš tikrųjų esąs dvasiška būtybė.
Nors dainoms būdingas požiūris į du pasaulius kaip
į dvi vienos būties fazes yra itin latviškas, nūdien jis
tačiau nebėra mūsų gyva pasaulėžiūra. Kas iš jo, seno
vėje visiems suprantam o, liko, tai tik vienos tautos pa
saulio modelio poetinis liudijimas. Kaip ir iš paralelės
tarp mirties ir gimimo, nustatytos vienoje labai gražio
je bei išraiškingoje laidotuvių dainoje, mirties ir gimi
mo, kurių abiejų m etu žmogaus siela įžengia į naują
būties tarpsnį, į naują pasaulį (49519):
Sagaid’ mani mam ulina
Balta linu palaga;
Nu saulite sagaid’ mani
Balta smilšu kalnina.
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Susilauk’ manęs motulė
A nt baltos lino drobulės;
Nūn saulužė manęs laukia
Balto smėlio kalvoje.
Poetinė paralelė tarp gimimo ir mirties čia savo
ruožtu išryškina dar ir kitą paralelę - tarp motinos ir
saulės. „Saulužė“ čia iš dalies žymi patį aną pasaulį, į
kurį dabar iškeliauja mirusysis, o iš dalies yra personi
fikuota motina Saulužė, stojanti kūniškosios motulės
vieton. Nepaprastai graži čia ir trečioji metaforiška pa
ralelė tarp balto kapinių smėlio, į kurį guldomas nu
mirėlis, ir baltos drobulės, ant kurios priimamas nau
jagimis. Dainoje šitaip išreiškiamas įsitikinimas, kad
žmogus iš tikrųjų niekada nėra vienas, apleistas ir pa
mestas, bet visad yra supamas meilės ir globos. Meilė
ir globa laukia jo, į šį pasaulį ateinančio, motinos glė
by, motinos rankose. Meilė ir globa palydi jį, šį pasaulį
paliekantį, ir laukia jo ateinant Anos Saulės karalystė
je amžinai.
Versta iš: V ik e-F reib erg a V K o s m o lo g is k a sa u le : š i sa u le,
v in a sa u le un s a u le s c e lš sta rp a b a m
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6. In icia c ijo s ap eigos
D abar pereisime prie įvesdinimo į krikščionybę, is
lamą bei senąsias misterijas apeigų. Pastarosios šiaip
jau priklauso tai pačiai kategorijai kaip ir Pueblo indė
nų maginės religinės brolijos, savo ruožtu krikščiony
bė taip gausiai yra visko prisiskolinusi iš Egipto, Siri
jos, Azijos bei Graikijos misterijų, kad ir ją be jų su
prasti sunku. Senųjų misterijų (Ozirio, Izidės, Adonio,
Sirijos deivių, Ačio, Dioniso ir net orfikų bei kt.) eko
nominiai tikslai - kartais būdingi žemės ūkiui, o kar
tais ekonominiai apskritai (prasimaitinimo bei pragy
venimo šaltinių, gyvulinių ir augalinių, gausinimas, že
mės derlingumo kėlimas, irigacijos gerinimas, gyvybę
sąlygojančio įprasto žvaigždynų dievų judėjimo palai
kymas ir pan.) - nustatyti M annhardto, Frazerio, Reinacho, Harrisono, Gobleto d’Alviella, Cumonto bei ke
leto kitų darbuose. Tačiau šias apeigas sudarantys ri
tualai tebuvo nuodugniai nagrinėjami tik kaip simpa
tinės priemonės vaisingumui skatinti ir kosminiams bei
žemės procesams palaikyti. Pati apeigų struktūra liko
mažne visai neliesta,32 nors kai kurie detalūs nūdienos
tyrinėjimai (Australijoje bei Pueblo indėnuose), kaip
kad ir senieji apeiginiai tekstai (Egipto bei Indijos),
rodo, jog tvarka, kuria ritualai seka kits kitą arba turi
būti atliekami, tiek pagrindiniais bruožais, tiek kartais
netgi smulkiausiomis detalėmis savaime yra lemiamos
reikšmės maginis religinis elementas. Pagrindinis šios
knygos tikslas - būtent pasipriešinti tokiai „folkloriš
kai“ ar „antropologiškai“ procedūrai, kuria įvairūs ri
tualai - tiek pozityvūs, tiek negatyvūs - ištraukiami iš
apeigų sekos ir imami atskirai, atsietai nuo konteksto,
kuris tik ir tesuteikia jiems prasmę bei vietą dinamiš
koje visumoje.
„M isterija“, anot apibrėžimo, tai „apeigos, kuriose
atskleidžiamas tam tikras sacra, šiaip jau garbintojui
nematomas, kol šis neatliko atitinkamo apsivalymo“.33
M ano požiūriu, term inas „m isterija“ apim a visumą
apeigų, kuriomis neofitas iš profaniškojo pasaulio įve(Pabaiga. Pradžia 1997 m. Nr. 5.)

damas į sakralųjį, suvedamas su pastaruoju į tiesiogi
nę ir nuolatinę akistatą. Šventybės pasirodymas tiek
Eleusinijose, tiek A ustralijoje (čuringa (churinga),
šventas baubiantis jautis) ar Am erikoje (kaukės, šven
tos varpos, katcinos bei kt.) išties yra apeigų kulmina
cija, tačiau vienas pats anaiptol nesudaro „misterijos“.
Štai Eleusinijų iniciacijos apeigų tvarka:34 1) susi
renka kandidatai, ir hierofantas (vyriausias žynys) in
terdiktu (tabu) atm eta visus, kurių nešvarios rankos
bei neaiški kalba (tokią pat atranką aptinkame ir Afri
kos slaptosiose bendrijose, kur ją atlieka įgaliotas žy
nys burtininkas). 2) Neofitai nuvedami į Eleusinioną
ir, įžengę užgardin, palaim ina save švęstu vandeniu iš
vazos palei duris (plg. mūsų krikštyklas su švęstu van
deniu). 3) Šaukdami kalade mystai (‘jūron, mistai!’) nėr
ofitai žengia (galimas daiktas, bėga) prie jūros. Ši ei
sena vadinam a elasis ‘atleidim as’ arba ‘išvarymas’ (pa
sak Harrisono, tokia reikšmė ataidi ir graikų kalbos
žodyje pompe35). Iki šiol ši apeiga teaiškinta kaip nusi
kratymas piktosiomis jėgomis, demonais, t.y. blogiu,
bet aš m atau čia atskyrimo nuo ankstesnio sekuliaraus
gyvenimo ritualą. 4) Neofitas maudosi jūroje - apsiva
lymas nuo visa ko profaniško ir nešvaraus lyg pratę
siant ir sustiprinant ankstesnį apeigų žingsnį. Kiekvie
nas neofitas nešasi po kiaulę, kurią kartu ir m audo melaneziškąsias prim enanti apeiga.36 5) Sugrįžimas į
Eleusinioną ir aukojimas. Pirmojo veiksmo pabaiga.
Neofitai, dalyvavę boedrom iono penkioliktosios bei
šešioliktosios (apie rugsėjo pabaigą) apeigose ir supa
žindinti su mažesniosiomis paslaptimis, po lenktynių į
jūrą ir aukojimo jau viešumoje nebepasirodo, bet atsi
skyrę (ir laikydamiesi mitybos bei kt. tabu) laukia ke
lionės į Eleusiną už dvidešimties kilometrų. 6) Į Eleusiną jie nešasi Jakcho atvaizdą bei savo šventenybę, ne
kartą sustodami pakeliui: prie šventojo figmedžio, Krokono (krokas) rūmuose, Rarijos (šventa sritis) valdo
se, prie Kalichoro šulinių, prie Dem etros akmens ir
1.1. Visi sustojimai siejami su žemdirbyste. 7) Eisena
įžengia užgardin, kurio aukštas kaip pačių Atėnų gar
das slepia nuo profaniškojo pasaulio visa, kas vyksta
sakraliajame. Įeiti įtemenos buvo griežtai draudžiama,

51

o pažeidusiojo šį draudim ą, bent jau misterijų dieno
mis, laukė mirties bausmė. Apie toliau čia vykusių apei
gų detales trūksta duom enų. Žinom a tik, kad buvo at
liekama iniciacija: a) keliaujama po salę, pertvaromis
padalintą į keletą skyrių, iš kurių kiekvienas atstojo ati
tinkam ą pragaro sritį; lipama laiptais, atsiduriant ryš
kiai nutviekstose erdvėse; įžengiama į m egaroną, kur
atskleidžiama šventybė ir b) prisikeliančios Korės p a
veikslas, kurio detalės profanams liko nežinomos ir vien
iš populiarios legendos nebeatstatom os. Si apeigų da
lis tiksliai atitinka protėvių alčeringų (alcheringa) p a 
sirodymą australų apeigose. Pirmoji dalis irgi kone vi
suotinė: m irę profaniškajam pasauliui naujakrikštai
prabėga H adu ir vėl prisikelia, tačiau šįsyk jau sakraliame pasaulyje.37 8) Apie tolesnius ritualus, giesmes,
šokius bei eisenas tikslių duom enų nėra.38
Eleusino misterijų iniciacijos apeigos bendrais bruo
žais sutam pa su jau aptartom is atitinkamos kategori
jos apeigomis. Ta pati veiksmų tvarka, įimant dram a
tišką naujakrikšto mirtį bei prisikėlimą, atsispindi ir
iniciacijose į orfikus, į trakų religines bendrijas, taip
pat į Dioniso, Mitros (iš keleto pakopų39), Ačio, A do
nio, Izidės bei kt. kultus. G erai žinoma iniciacija „Izi
dės brolijon“, o Apulėjaus minimas „ėjimas elem en
tais“ net geriau už kelionę po H adą40 simbolizuoja ne
ofito mirtį. Tikėta netgi, toks bent jau susidaro įspū
dis, kad jis išnarstomas į dalis ir paskui vėl surenka
mas daiktan kaip naujas asmuo.
Panašius vaizdinius aptinkam e ir iniciacijos į Ačio
kultą apeigose. Visų pirma, Atis, Adonis bei augmeni
jos dievybės apskritai miršta rudenį ir pavasarį prisi
kelia, o jų religinėms apeigoms būdinga dram atiškai
atkartoti šią mirtį - su laidotuvių tabu (dejonėms ir
1.1.) bei raudomis, perėjim o tarpsniui išvis nutraukiant
įprastinį gyvenimą, - ir prisikėlimą arba, tiksliau, atgi
mimą. Šių apeigų tvarką ligi smulkiausių detalių nu
statė M annhardtas, Frazeris bei jų mokiniai, tačiau ne
pastebėdam i jas esant virsmo apeigomis, kartu kosmi
nėmis, religinėmis bei ekonominėmis, sudarančiomis
tik nedidelę dalį kur kas platesnės kategorijos apeigų,
kurioms aptarti ir skirta ši knyga. Mirties, perėjim o bei
prisikėlimo vaizdiniai taip pat būdingi nėštumo, gim
dymo, su žemės ūkiu nieko bendra neturinčių iniciaci
jų, sužadėtuvių, vestuvių bei laidotuvių apeigoms.
Ačio mirtį bei atgimimą, reikia manyti, atspindi ir
jo busimojo garbintojo iniciacija: 1) jis badauja ir ši
taip išvalo kūną nuo profaniškųjų nešvarumų; 2) valgo
ir geria iš šventų būgno ir lėkštės; 3) nusileidžia duo
bėn, kur užpilamas paaukoto jaučio krauju, todėl iš
duobės išlipa visas nuo galvos iki kojų kruvinas; 4) ke
letą dienų paskui m inta tik pienu, kaip naujagimis.
Kraujo ritualą įprasta prilyginti krikščioniškajam krikš
tui kaip nuodėm ių atleidimui. Toks aiškinimas remiasi
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gan vėlyvų inform atorių (Klemenso Aleksandriečio,
Firmiko M aternaus ir kt.) žodžiais, ir, man atrodo, pra
džioj ritualas bus turėjęs tiesiog regimą, kone fizinę
prasmę: neofitas išlenda iš duobės visas kruvinas it nau
jagimis iš motinos kūno.
Azijos, graikų bei Egipto religijų įtakoje krikščio
nių bendruom enė, pradžioj nediferencijuota, palaips
niui suskilo į lygmenis pagal atitinkamą misterijų laips
nį. Įstojimo apeigos darėsi vis sudėtingesnės ir galiau
siai tapo susistemintos į ordo baptismi (vienuoliktojo
amžiaus pradžioje) bei popiežiaus Gelazijaus (Gelasius)
ll-ojo mišiolą. Krikščionybei plintant taip sparčiai, ne
trukus atėjo laikas, kai krikštyti beliko tik vaikus, ta
čiau apeigos dar ilgai išlaikė visą eilę tik suaugusiųjų
krikštui derančių bruožų. Juos čia ir panagrinėsiu.
Pirmajam laipsniui atstovavo tiesiog katechumenas.
Šį laipsnį suteikdavo 1) egzufliacija su egzorcizmo for
mule, 2) kryžiaus ženklas kaktoje ir 3) šventinta drus
ka. Čia tokie ritualai jau nebe tiesioginiai, kaip kad
pusiau civilizuotose tautose, bet animistiniai - kaip ir
kai kurių Afrikos bei Am erikos indėnų genčių. Pirma
sis - tai būtent atskyrimo ritualas; antrasis kartu išski
ria ir priskiria, jis prilygsta graikų misterijose bei pir
mųjų krikščionių dedam ai žymei (sphagė)\ trečiasis įvedimo ritualas, ypač tai aišku iš jį lydinčios maldos.
Tada prasideda pereinamasis tarpsnis: katechumenui, kaip ir inicijuotiesiems į žemesniąsias misterijas,
leidžiama lankytis religiniuose suėjimuose bei suteikia
ma atskira vieta bažnyčioje, tačiau prieš prasidedant
tikrajai misterijai (mišioms), bažnyčią jis turi palikti.
Kaskart dalyvaudamas egzorcizmuose, jis tam pa vis la
biau ir labiau atskirtas nuo nekrikščioniškojo pasaulio.
Jis tolydžio mokosi, jam „atveriamos ausys“. Po pasku
tiniojo egzorcizmo ateina effeta: kunigas paseilina pirštą
ir paliečia juo kiekvieno katechum eno viršutinę lūpą;
kandidatai nusirengia, o jų nugaros bei krūtinės patepa
mos šventintu aliejumi41; atsižadama šėtono, prisiekia
ma sekti Kristumi ir tariam as credo. Taip baigiasi perei
namasis tarpsnis, apimantis ir atskyrimo, ir parengiamo
jo įvedimo ritualus. Šio tarpsnio trukm ė neapibrėžta,
svarbu, kad jis būtų įveiktas nors prieš pat mirtį.
Šį tarpsnį seka tikrojo įvedimo ritualas. Pašventi
namas vanduo, katechumenas juo pašlakstomas ir tam 
pa regeneratus, t.y. „iš naujo pradėtas“, pasak apeigas
lydinčios maldos žodžių.42 Pakrikštytieji, padedam i sa
vo krikštatėvių bei krikštamočių, nusimeta senus rū
bus ir apsirengia baltai.43 Jie susispiečia priešais vys
kupą, kuris „paženklina“ juos kryžiaus ženklu - aki
vaizdus priskyrimo dievybei bei priėmimo ja tikinčiųjų
bendruom enėn ritualas. Tik šį ritualą atlikus, naujak
rikštai priimami bendruom enėn. Tada jiems duodama
iš vandens, medaus bei pieno pagaminto ir ką tik pa
šventinto gėrimo. Useneris šį gėrimą kildina - pasak

Duchense, klaidingai - iš Dioniso misterijų. Noriu at
kreipti dėmesį, jog tokio pat gėrimo, be abejo, dar prieš
motinos pieną buvo duodam a ir naujagimiui. „Atgimi
m o“ pabaigą žymi ką tik pakrikštytųjų eisena su de
gančiomis žvakėmis. Graikų misterijose šios m ena D i
dįjį Nušvitimą ir apskritai reiškia, kad „mirusysis“ p a
galiau gimė į „tikrąją šviesą“.
Tokie yra Romos katalikų apeigų žingsniai, tačiau
tos pačios idėjos ta pačia tvarka ataidi ir galikonų apei
gose.44 Ankstyvųjų krikščionių krikštą sudarė pasnin
kas bei pasinėrimas šventintan vandenin arba pašlaks
tymas juo. Vėliau įvairiose vietose įvairiu laiku vieti
nių tikėjimų bei praktikų įtakoje pridėta įvairių kitų
ritualo detalių (apsivalymas, egzorcizmas ir 1.1.).
Nesunku būtų parodyti, kad ir mišias sudaro būtent
atskyrimo, perėjimo bei įvedimo ritualų seka. Vienin
telis teorinis iniciacijos bei mišių skirtumas tas, kad m i
šios - tai kaskart atnaujinam a iniciacija, kaip antai ir
induistų somos auka, ir apskritai visos kosminių bei že
miškų dalykų normaliai tvarkai palaikyti skirtos aukos.
Ne paslaptis, kad musulmonu tam pam a apipjausty
mo bei Fatiha recitavimo dėka. Ir vis dėlto, detalesnis,
didesnio atsivertimų skaičiaus tyrimas, dargi atsižvel
giant į apipjaustymo ritualo įvairavimą skirtingose m u
sulmoniškose tautose, parodytų, jog ir čia - kur tik p a
sireiškia apeigų tendencija vystytis, kaip antai M ažojo
je Azijoje, Kaukaze, Centrinėje Azijoje bei Indijoje, tam pa pastebima ta pati aprašytoji trinarė struktūra.
Ta pati seka išryškėja ir perėjim o iš vienos religijos
į kitą atveju, atskyrimo ritualą atstojant atsižadėjimui.
Vėl sugrįžtant į atsižadėtąją religiją, pavyzdžiui, krikš
čioniškame atgailos rituale, atgailautojas tebelaikomas
krikščionimi, tik dėl kokių nors priežasčių praradusiu
savo ankstesnę iniciaciją ir dabar norinčiu ją atgaivin
ti. Religiniai pamokymai bei apklausa pakeičiami „as
ketiniais pratim ais“: atgailautojui draudžiam a vesti, iš
yra net ir jau sudaryta santuoka, jis privalo atsisakyti
savo užimamos padėties, laikytis drausmės mityboje bei
išlaidose. Žodžiu, jo „atskyrimas“ nuo profaniškojo pa
saulio yra kur kas griežtesnis nei katechum eno. Atgai
lą užbaigia uždedam as rankas vyskupas bei atgailau
tojo išpažintis, kuris nuo tada pradeda gedulą arba p a
sitraukia į vienuolyną. Sugrįžimo į tikinčiųjų bendruo
menę apeigas sudaro perspėjimas, „susitaikymo“ m al
da, o Ispanijoje - dar ir indulgencia.
D abar imkimės iniciacijų į religines brolijas. K adan
gi įvedimo į budistų brolijas apeigos ir taip jau žino
mos, tai remsiuos sikhų sekta. M alda pašventinamas
saldintas vanduo ir nedideliu durklu išmaišomas. Juo
pašlakstoma neofito galva bei akys, o likutį šis išgeria.
Tada kartu su savo krikštytojais jis valgo tam tikrą py
ragaitį. Šitaip atgimęs neofitas toliau į jam užduoda
mus klausimus turi atsakyti, kad, nepaisant tikrosios

jo tautybės, jis yra gimęs Patnoje ir gyvenąs Alivalyje,
guraus Govindo Singho (Govind Singh) gimtinėje bei
namuose, ir kad jis esąs Govindo Singho, paskutiniojo
iš dešimties sikhų gurų, sūnus. Iniciacija į čiamarų sektą
Šivanūrūyanl45 trunka keletą dienų. Pasibaigus šiam lai
ko tarpui, jei neofitas išlaikė visus narystės išbandy
mus, jam liepiama pasirodyti su dovanomis pas vyriau
siąjį, irgi vadinam ą guru.46 Jis numazgoja guraus kojos
nykštį ir brolijos nariams padalija pyragą. Dar atlieka
ma ir kitų veiksmų, kaip antai deginamas kamparas.
Iniciacija į musulmonų brolijas Maroke vadinama
wird, o pats įvedimo ritualo branduolys - tai nusileidi
mas prie vandens ir troškulio numalšinimas atsigeriant
ar bent jau suvilgant lūpas kokiu skysčiu. Stodamas Isavos ordinan neofitas plačiai išsižioja, ir apeigų vado
vas triskart spjauna jam tiesiai į gerklę. Kiti ritualai tik
palydi šį pagrindinį. Pasak Lane, (adh \ arba iniciacija,
visose Kairo brolijose daugmaž panaši. Naujakrikštas
sėdi ant žemės priešais šeichą, jiedu atkiša kits kitam
savo dešines, surem dam i iškeltus nykščius, o šeicho
rankovė abi rankas pridengia. Naujakrikštas tam tikrą
skaičių kartų kartoja paskui šeichą šventąsias form u
les. Tada pabučiuoja šeichui ranką. Šios apeigos su
tam pa su vestuvių sandėrio apeigomis, tik vyro ir jo
sužadėtinės atstovo rankos čia pridengiamos skepeta.
Vartojama teisinė terminija. Be to, vyras bučiuoja ran
ką tik tuo atveju, kai yra žemesnės socialinės padėties.47
Stojant į kurį nors Romos katalikų religinį ordiną,
dalis ritualų visuomet yra tie patys kaip ir kitų rom a
niškųjų, galikoniškųjų ir 1.1, ordinų apeigynuose, o da
lis priklauso būtent nuo ordino. Štai įvesdinant į kar
melitų ordiną, atliekamos laidotuvių apeigos, lydimos
prisikėlimo apeigų.
Šventos mergelės bei prostitutės, joms įgyjant to
kią savo padėtį, irgi dalyvauja virsmo apeigų tvarka su
rikiuotuose ritualuose. Visų pirma, pavyzdžiui, katali
kių mergelių įšventinimo apeigos (sulig Romos ponti
fikatu): apsirengusios mergelės įvedamos „neprisiden
gusio, nuogo, vienplaukio“ naujakrikšto būklėn. Tada
užžiebia savo žvakes ir poromis klaupiasi. Triskart vys
kupas sako joms: „Ateikite“, ir jos trimis pakopomis
prisiartina priėjo. Sustoja aplink jį ratu. Tada po vieną
prieina ir prižada sergėti mergystę. Vyskupas klausia,
ar jos norinčios „būti palaimintos, pašvęstos ir kaip
nuotakos sujungtos su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristu
mi“, o jos atsako: „Trokštame“. Giedodamas Veni Cre
ator spiritus jis laimina jų būsimus apdarus. Jos nusi
meta savo įprastus drabužius ir apsivelka naujuosius.
Vyskupas laimina jų nuom etus,48 paskui žiedus ir ga
liausiai vainikus. M ergelės gieda: „Aš atsižadėjau pa
saulio karalystės ir visų jo vylių - mano širdis nebe lais
va, nes nuo šiol aš tarnauju Karaliui, kurį išvydau“. Vys
kupas meldžiasi, o paskui recituoja Vere dignum . Tada

53

nusiima savo m itrą ir sako: „Eikš, mylimoji siela, esi
arti mano sosto. Karalius laukė jungties su tavim“. M er
gelės poromis žengia pirmyn ir klaupiasi, o vyskupas
uždeda po nuom etą kiekvienai ant galvos ir, šiam už
kritus ant pečių bei krūtinės, pasuka ant akių, tarda
mas: „Priimk šį šventą nuom etą kaip įrodymą, kad at
sižadėjai pasaulio ir... tapai... Jėzaus Kristaus nuota
ka“. Kai visos jau su nuometais, vyskupas vėl pakvie
čia jas: „Ateikite atšvęsti jūsų vestuvių“ ir 1.1. Tada ant
dešiniosios rankos didžiojo piršto kiekvienai užmauna
po žiedą, sakydamas: „Sujungiu jus“ ir t.t. Tokia pati
apeiga atliekam a ir su vainiku. Toliau eina liturginės
giesmės, maldos, aleliuja, palaiminimai ir - vienuoly
nuose, kur seselės laikosi kanoninės dienotvarkės bei
turi teisę patarnauti bažnyčioje, - ritualinis brevijorių
dovanojimas. Galiausiai pašvęstosios mergelės pave
damos abatei. Visu tuo išreiškiamas atskyrimas nuo
profaniškojo pasaulio (persirengiant bei pridengiant
veidą nuom etu) ir įvedimas į šventąjį pasaulį (sutuo
kiant su Jėzumi Kristumi). Žiedas ir vainikas čia tokie
pat ritualiniai rykai kaip ir pasaulietinėse vestuvėse.
Pastebėtina, kad pereinam ąjį tarpsnį (noviciatą), ku
riam šiaip jau būdingas dar tik dalinis atskyrimas, už
baigia būtent atskyrimo ritualai; kad tikrasis atskyri
mas po pašventimo tik ir prasideda; ir kad noviciatą
bei pašventimą galiausiai lydi tiesiog fizinis atsiskyri
mas (vienuolyne, už pertvaros ir pan.) nuo profaniš
kojo pasaulio.
Kadangi apie senovės šventųjų prostitučių įšventi
nimus žinoma nedaug,49 vaizdumo dėlei pacituosiu ke
letą indiškų ritualų. M uzikantų kaikolanų (Kaikolan)
kastoje K oim batore (Coim batore) mažų mažiausiai
viena duktė kiekvienoje šeimoje turi tapti šventyklos
šokėja, m uzikante bei prostitute. Pirmoji jai tenkanti
apeigų grandinė prilygsta sužadėtuvėms; antroji - ves
tuvėms. Brahm anas užkabina jai ant kaklo tali (mūsų
vestuvinio žiedo atitikmuo) visai kaip sužadėtuvėse bei
vestuvėse. Tada avynas apriša jos kaktą aukso juosta ir
paguldo ją ant pakylos visų susirinkusiųjų akivaizdoje.
Prieš pirm ąją sueitį tarp juodviejų trum pam paguldo
mas kardas - plačiai paplitęs Indijoje vestuvinio ritua
lo elementas. Žodžiu, pašventimo dievybei apeigos m a
žai kuo skiriasi nuo paprastų vestuvinių apeigų. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie kaikolanus audėjus. Belario
(Bellary) apskrities šventųjų prostitučių basa vi pašven
tinimo apeigose jaunikiui atstovaujantis kardas pagul
domas šalia sėdinčios naujakrikštės, kuri paim a jį de
šine ranka. Po įvairių apeigų ji pakyla ir eina padėti
kardą savo dievo šventyklom Jeigu ji - šventoji šokėja,
tai jaunikiui atstovauja būgnas, kuriam ji nusilenkia.
Basavi su savo dievu irgi surišama vestuviniu tali, be
to, jai ištatuiruojam a čiakra (skritulys kiauru viduriu)
bei kriauklė (Turbinella rapa).
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A ptariant iniciacijos apeigas, negalima pamiršti ir
luomų, kastų bei profesijų. Netgi ten, kur priklauso
mybė kastai ar luomui paveldima, kaip antai kai ku
riose maginėse religinėse bei totem ų grupėse, vaikas
retai kada laikomas visiškai pilnaverčiu nariu tiesiog
nuo gimimo. Sulaukęs tam tikro amžiaus, kuris įvai
riose tautose gali svyruoti, jis dar turi būti įvestas į sa
vo grupę atitinkamomis apeigomis, kurios skiriasi nuo
aptartųjų tuo, kad jose silpnesnis maginis religinis ele
mentas, o kur kas reikšmingesnis, priešingai, politinis
teisinis ir apskritai socialinis. Lekugnėnuose (Lekugnen), sališių (Salish) gentyje Britų Kolumbijoje, yra ke
turi endogamiški luomai - vadai (paveldimas), kilmin
gieji (paveldimas), paprasti gentainiai ir vergai, - ku
rie griežto reglamento laikėsi net kasdienybėje (sėdan
tis prie stalo ir pan.).
Priklausomybę atitinkamam luomui žymi žmogaus
vardas, todėl po lytinės brandos apeigų dar atliekamos
vardo suteikimo apeigos. Tėvas iškelia didelę puotą ir,
visiems kviestiesiems susirinkus, kartu su krikštatėviais
užveda savo sūnų ant (ištuštinto) namo stogo, kur dai
nuoja ir šoka vieną iš genties dainų ir šokių. Paskui
atnašaujam a protėviams. Tėvas prašo keturiasdešim
ties kilmingųjų būti liudininkais. Tada du aukštesnieji
vadai, stovintys abipus jaunuolio, žengia pirmyn, ir vy
resnysis garsiai paskelbia vardą bei titulus to protėvio,
kurio garbei tėvas ketina savo sūnų šiuo vardu pava
dinti. Paprastai tai būna senelis. Susirinkusieji savo pri
tarim ą išreiškia plojimais bei šūksniais. Dalyviams da
lijamos dovanos, o jei tėvas pasiturintis, tai ir iš smal
sumo suėjusiems paprastiem s gentainiams. Toliau bendra vakarienė, po kurios jaunuolis jau vadinamas
tik naujuoju, ką tik įgytu vardu bei titulu. Čia pusiau
civilizuotu pavidalu m atom e tas pačias apeigas, kurios
kitur, pavyzdžiui, viduramžių Europoje (plg. jų pana
šumą į riterių noviciatą bei herbų jiems įteikimą) ir
Japonijoje, buvo itin išplėtotos. Herbas, kaip išviršinė
emblema, atitinka totem o ženklą totem ų grupėse ir to
kias žymes kaip įrėžimai ar tatuiruotės amžiaus grupė
se bei slaptose bendruom enėse. H erbo - nelyginant
totem o ženklo - prikabinimas aiškiai yra įvedimo ritu
alas, kaip kad misterijų „žymės“. Šios apeigos įvairio
se tautose bei grupėse tesiskiria vien forma.
Priklausymas kastai pagal apibrėžimą paveldimas,
tačiau pačios kastos viduje dar atsiranda specializacija
pagal užsiėmimą, ir kiekvienas žmogus galiausiai turi
hierarchijoje savo griežtai nustatytą vietą. Taigi ir kaston įvedama su tam tikromis išlygomis. 1) Šiaipjau vai
ko įvedimo apeigos priklauso vaikystės apeigų katego
rijai, tačiau reikšmingas čia yra atitinkamo užsiėmimo
įrankių ritualinis panaudojimas, kuris, priešingai nei
kastų neturinčiose tautose, yra anaiptol ne simpatinis,
o tikras įvedimo ritualas, įvedantis asmenį jam kolek

tyve skirton vieton. 2) Nors iš žemesnės kastos į aukš
tesnę pakilti neįm anoma, visiškai įmanomas poslinkis
priešinga kryptimi. Tokiu atveju įvedimo ritualai arba
supaprastėja, arba net šiek tiek sutrinka, nes šiuo at
veju reikia pagerbti ne naująjį narį, o pačią žemesniąją
kastą. Kai kuriose Indijos srityse, be to, esama kastų,
kurios kartu yra gentys, ir čia įvesdinimo apeigose kastą
grindžiančios vertybinės skalės, rodos, nebepaisoma vi
siškai. Čia išlaikomos tik tos apeigų ypatybės, kurios,
įvedant į gentį ar klaną prašalaitį, aptinkamos ir už In
dijos ribų.50 3) Svarbų vaidmenį čia vaidina atskyrimo
ritualai, net jeigu jie ir nėra suvokiami ar valingi. Kiek
vieną kastą nuo kitų skiria tabu: užtenka prisiliesti prie
žemesnės kastos atstovo, valgyti kartu su juo, atsigulti
jo lovon ar tik įžengti į jo namus, kad asmuo autom a
tiškai būtų pašalintas iš savo kastos. Tačiau į paliestojo
kastą jis tuo dar anaiptol neįtraukiamas. Pavyzdžiui,
Bengalijoje tokiu atveju dažnai atsitinka taip, kad iš
kastų iškritusis tam pa musulmonu, nes islamas (teoriš
kai, o kai kuriose Indijos srityse ir praktiškai) nepripa
žįsta kastų hierarchijos. N epriklausom ai nuo kastos
taip pat galima įstoti į budistų brolijas ar tokias „sek
tas“ kaip Arya Sam aj 51 ar Šivanarayani, kurios yra ne
lyginant skirtingo laipsnio kompromisas tarp hinduizmo, brahmanizmo, budizmo bei islamo.
Europoje į profesiją seniau irgi buvo įvesdinama ati
tinkamomis apeigomis, taip pat ir grynai religinėmis ypač tuo atveju, kai gildija kartu buvo religinė brolija.
Net jeigu toks įvesdinimas ir neprasidėdavo atskyrimo
nuo įprastos aplinkos ritualu, tai baigdavosi jis būtent
įvedimu (bendras valgymas ir 1.1.). Yra žinoma, kad
priėmimo į gildiją būta gana griežto. Nereikia manyti,
kad ir mūsų laikais visi barjerai - tiek vienos profesijos
ar remeslo ribose, tiek tarp skirtingų profesijų ar remeslų - jau išnyko. Suprantam a, tokios kliūtys nūn įvei
kiamos nebe ritualais, tačiau ir apie jas pasakyti keletą
žodžių čia verta. M at naujos formos - tai tik nauji, ki
tokie tų pačių tendencijų, būdingų virsmų apeigoms,
atspindžiai, kitas jų atžvilgis. Štai pameistriui (tiek šalt
kalvio, tiek ir dailidės) tikėtina likti pam eistriu visą gy
venimą, nepriklausom ai nuo asmeninių sugebėjimų.
Pilnaverčiu savo užsiėmimo atstovu (šaltkalviu, daili
de) jis gali tapti tik tam tikrų papildomų aplinkybių
(kaip antai vedybos) dėka.
G ana aštriai ši tendencija nesyk pasireiškė Jungti
nėse Valstijose, pavyzdžiui, mūrininkų ir jų pameistrių
tarpusavio kovoje, kai mūrininkai pameistriams net bu
vo uždraudę naudotis jų įrankiais (m entele ir kt.).52
Kaip parodė Cornelissenas, rango skirtumai priklauso
ne nuo asmeninių sugebėjimų (jėgos, įgūdžių ir 1.1.),
bet remiasi savotišku tradicijos spaudimu, kuris leidžia
asmeniui tobulėti tik tam e užsiėmimo lygyje, kuriam e
jis pradėjo.53 Pradėjus m ūrininko pameistrio mokiniu

arba mūrininko mokiniu, visą gyvenimą ir liekama m ū
rininko pam eistriu arba mūrininku. Tačiau tam e pa
čiame pam eistrio ar m eistro lygyje pereiti iš vienos ka
tegorijos į kitą (tarkim, iš mūrininko pameistrių į ak
mentašio pameistrius; iš dailidės pameistrių į staliaus,
o iš staliaus vėlgi į baldžiaus pameistrius) visiškai ne
sunku. Negana to, ištyrus darbo užmokesčio lygius bei
atsižvelgiant į aibę visokių veiksnių, paaiškėja, kad ir
čia, kylant nuo minimalaus atlyginimo prie maksima
laus, yra toks - nelygu šalis, laikas bei užsiėmimas pereinam asis lygis, kurį, norint pilnai patenkinti savo
poreikius, reikia atitinkamai peržengti.
Brahmanų, arba „dukart gimusiųjų“, luomas yra iš
dalies kasta, iš dalies m ena maginę religinę kunigo pro
fesiją. Pats „dukart gimusioj o“ terminas savaime at
skleidžia tikrąjį virsmo apeigų vaidmenį: brahm ano,
priklausančio savo kastai tiesiog nuo gimimo ir dargi
įvesto jon atitinkamais ritualais jau vaikystėje, vėliau
laukia dar viena iniciacija, žyminti mirtį šiam pasau
liui ir atgimimą kitame, kurios dėka jis kaip tik ir tam 
pa įgaliotas savo būsimajai specialybei - maginei reli
ginei veiklai. Kadangi brahm anų gimstama, jo įšventi
nimų lyginti su krikščioniškaisiais, žinoma, negalima,
tačiau kad ir ką šiuo klausimu galvotų Bouglė54, novi
ciatas bei iniciacija būtini ir čia, ypač dėl įvairių religi
nių formulių bei jų „teisingo tarim o“ svarbos induiz
mo ritualuose. Brahm anu gimstama, tačiau elgtis kaip
dera brahm anui dar reikia išmokti. Kitaip sakant, brah
m anų nuo gimimo gyvenamąjį sakralųjį pasaulį suda
ro trys dalys: preliminalinė, trunkanti iki bendravimo
su mokytoju pradžios (upanayana), liminalinė (novi
ciatas) ir postliminalinė (kunigystė). Brahmano gyve
nimo tarpsniai išsirikiuoja visiškai ta pačia tvarka, kaip
ir pusiau civilizuoto karalaičio, nes abu ištisai gyvena
sakraliajame pasaulyje. Tuo tarpu nebrahm ano, kaip
ir paprasto afrikiečio gyvenimas, išskyrus ypatingus lai
kotarpius (iniciacija, aukojimas ir 1.1.), priklauso pro
faniškajam pasauliui.
Brahm anų apeigose visų pirm a atliekama tonzūra,
toliau maudomasi, keičiami drabužiai, atsakomybę už
mokinio auklėjimą prisiėmęs mokytojas „priima jo šir
dį“, duoda naują vardą, paspaudžia ranką, o viso to kul
minacija - vaiko ritualinė mirtis. Vaikui tapus naujakrikštu mokiniu (brahmačiariu), jį iškart apsupa įvai
riausi tabu, ir jis imasi studijuoti šventąją literatūrą, mo
kosi formulių bei gestų. Jo suartėjimas su mokytoju pri
lyginamas santuokai. Tą akimirką, kai uždeda ranką vai
kui ant peties, mokytojas juo „pastoja“, o trečią dieną,
giedant gajatrį,55 vaikas antrąsyk gimsta. Sulig kitais
tekstais, brahm anas gimsta „tuomet, kai į jį atsigręžia
aukojimas“. Taigi, kitaip nei iniciacijos apeigose Austra
lijoje, Konge bei kitur, naujakrikšto mirtis trunka anaip
tol ne visą noviciato laiką. Paties brahm anų noviciato
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trukmė tekstuose nepatikslinama. Po to prasideda „su
grįžimo“ apeigos (,samavartana): naujakrikštas sviedžia
vandenin noviciato ženklus (juostą, lazdą, antilopės kai
lį), tada maudosi ir apsivelka naujais rūbais. Taip jis
sugrįžta į šventąją bendruom enę po pereinam ojo at
skyrimo laikotarpio, kuris, beje, irgi šventas.
Atskirai neapsistosiu ties Romos katalikų bei kata
likų ortodoksų kunigų noviciatu bei įšventinimo apei
gomis. Čia irgi atpažįstama ta pati apeigų tvarka - at
skyrimas, perėjimas ir įvedimas, - tik jos savaip susis
temintos. Pagrindinis ritualas - „tonzūra“. Kadangi tai
pastovus simbolis, kaip ir nuometas, tai šį ritualą gali
ma laikyti kartu ir atskyrimu, ir įvedimu. Naujai įšven
tintas kunigas tada laiko savo pirmąsias mišias - apei
gos, kurios irgi kartais vyksta kaip vestuvės. Neretai jos
persipina su vietiniais vestuviniais papročiais, kaip tat
matyti Tirolyje. Bažnyčią atstoja mergaitė, tarp aštuonerių ir dvylikos m etų amžiaus, paprastai kunigo sesuo
arba artima giminaitė. Visai kaip tikrą nuotaką, ją ban
doma „pagrobti“: ji atgabenama ne į tą užeigą, kurioje
po pirmųjų mišių paruošiami vestuviniai pusryčiai. Pokši
šventinės šaudyklės, žybčioja fejerverkai, giedamos ves
tuvinės giesmės, tarp jų ir atvirai erotiškos. Puotos įkarš
tį kiek atšaldo krikštatėviai iš parapijos kunigų arba naujakrikšto draugų klierikų. Bažnyčios autoritetam s šiaip
jau pavyko kitose vyskupijose šiuos papročius visiškai
išnaikinti, nors štai Zalcburge (Salzburg) jie išliko.
Manau, nedaug grupių nūn turi taip griežtai „šva
rų“ nuo „nešvaraus“ skiriantį ritualą, kaip antai Subba , arba sabėjai, gyveną Bagdado apylinkėse. Krikštas
čia vaidina pagrindinį vaidmenį tiek įgyjant aukštesnį
bažnytinį laipsnį, tiek visame naujakrikštų, diakonų, ku
nigų bei vyskupų gyvenime. Naujakrikštu tegali tapti
santuokinis kunigo arba vyskupo sūnus be fizinių trū
kumų. Jeigu po patikrinimo jis pripažįstamas tinkamu,
tai ypatingu būdu pakrikštijamas ir nuo septynerių iki
dvylikos m etų studijuoja, o po to įšventinamas į diako
nus. Po pusmečio ar m etų diakonystės, jeigu to pagei
dauja liaudies seimas, jis įšventinamas į kunigus: už
daromas nendrinėje trobelėje, kur septynias dienas ir
naktis privalo nesusitepti, nemiegoti, kasdien keisti rū
bus ir duoti išmaldą. A štuntą dieną jo garbei surengia
mos laidotuvės, nes jis jau laikomas mirusiu. Po to ke
turi kunigai palydi jį prie upės, kur ir pakrikštija. To
liau šešiasdešimt dienų jis maudosi triskart per dieną,
o jeigu kada patyrė „naktinę iškrovą“, tai toji diena į
šešiasdešimt neįskaičiuojama. Neįskaičiuojamos ir tos
dienos, kai jo motinai arba žmonai mėnesinės, taigi še
šiasdešimt skaisčių dienų kartais užtrunka ketvertą ar
net penketą mėnesių. Taip pat visą laiką tenka laikytis
mitybos tabu ir dalinti išmaldą.
Viena iš kunigo funkcijų - krikštijimas, o vyskupo tuokimas. Kunigams išsirinkus vyskupą, tas privalo du
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mėnesius susilaikyti nuo lytinių santykių. Jis irgi krikšti
jamas. Jis viešai aiškina šventas knygas ir dalyvauja mirš
tant „doram sabėjui“, įgaliotam nunešti žinią deivei
Avatherai (šis ritualas privalomas). Po trijų dienų jam
dera pasimelsti už mirusįjį. Tada jis palaimina jaunave
džius (taip pat privalomas ritualas), ir pagaliau paskuti
nis jo įvesdinimo apeigų ritualas - visų kunigų krikštas.
Burtininkų iniciacija yra hibridiškos prigimties. Iš
skyrus Šiaurės Amerikos vakarus, kur burtininkai su
daro tam tikrą luomą ar net kastą, jų apeigomis neįve
dama į kokią nors apibrėžtą grupę. Tačiau burtinin
kus, kad jie taptų veiksnūs, reikia įvesti į sakralųjį pa
saulį, o be virsmo apeigų tai neįmanoma.
Dėl duom enų apie Australijos burtininkus skaity
toją nukreipsiu į Mauso monografijoje56 cituojamus šal
tinius. Jie rodo, kad burtininko asmenybė pakeičiama
kartais tiesiog im ituojant mirtį ir ją lydintį prisikėlimą
(pašalinami kai kurie organai, sapne keliaujama į aną
pasaulį ir 1.1.). U ralo-A ltajaus šamanas 1) nuo anksty
vo amžiaus yra nervingas, dirglus; 2) bent keletą kartų
yra buvęs „apsėstas dvasių“ (haliucinacijos, fobijos, epi
lepsija, transas, katalepsija ar pan.), o tai irgi sukelia
laikinos mirties įspūdį; 3) pasitraukia vienatvėn, į miš
ką, tundrą ar pan. ir kenčia visokeriopą nepriteklių su
psichologinėmis bei neurologinėmis pasekmėmis; 4)
vis dažniau jam apsireiškia dvasinės būtybės - g y v ū n ų
pavidalu arba antropom orfiškai, piktos arba globėjiš
kos, pavieniui arba būriais - ir moko jį jo profesijos,
arba 5) šamanas numiršta, ir jo vėlė nukanka į vėlių,
dvasių ar dievų šalį, kur susipažįsta su jos topografija
ir įgyja žinių, kaip pažaboti piktąsias dvasias bei susi
laukti param os iš gerųjų; 6) sugrįžta į gyvenimą, at
gimsta ir pareina namo arba leidžiasi keliauti iš kaimo
į kaimą ir 1.1. Ne skiriamasis, tačiau reikšmingas šama
nizmo bruožas yra tas, kad visuose apeiginiuose šama
no veiksmuose galima aptikti tą pačią pasikartojančią
seką: transas, mirtis, vėlės kelionė į aną pasaulį, sugrį
žimas ir šventajame pasaulyje įgytų žinių pritaikymas
konkrečiu (ligos ar kt.) atveju. Tai visiškai tikslus kla
sikinio aukojimo atitikmuo.
Karibuose inicijuojamasis į peai apsigyvena su „vy
resniuoju“, kartais net dešimčiai metų, ir dar paskui
apie dvidešimt penkis ar trisdešimt metų jis kaskart pati
ria įvairius išbandymus, kaip antai ilgalaikis badavimas
ir pan. Seniejipea/ kartu užsidaro trobelėje, kurioje išpe
ria naujakrikštą ir verčia jį šokti tol, kol tas krenta apal
pęs. Jis „nukraujuoja“ nuo juodųjų skruzdžių ir „išeina
iš proto“, priverstas išgerti tabako syvų. Galiausiai jo
laukia trejų m etų badavimas, tolydžio vis mažiau griež
tas, kurio metu jis karts nuo karto vėl geria tabako sy
vus. Šių apeigų vidinė prasmė išryškėja iš von den Steineno aprašymo: 1) naujakrikštas išsekinamas ir šitaip
įvedamas į neįprasto jautrum o būseną; 2) jis užmiega

ir numiršta; 3) jo vėlė pakyla į dangų ir vėl nusileidžia
žemėn; 4) jis nubunda ir prisikelia jau kaip peai.51
Taganjikos (Taganyika) Barundžiuose (Barundi) žy
niu burtininku kerėtoju kiranga tam pam a trim būdais:
1) paveldėjimu bei įšventinimu - motina arba tėvas
prieš mirdamas perduoda savo vaidmenį vyriausiajam
sūnui arba dukrai įteikdami šventą ietį; 2) nutrenkus
perkūnui; 3) netikėtu pašaukimu:
Vieną iš „ieties apeigą“ metu berniukas arba mergai
tė staiga stoja priešais vadovaujantį kiranga arba, tiks
liau, priešais pačią šventąją ietį; jis (ji) nusilenkia kiran-

ga’i ir, sutelkęs(-usi) visą savo esybės galią, įremia į jį
savo žvilgsnį, kol ima drebėti ir galiausiai apalpęs (-usi)
krenta lyg negyvas (-a)... Nualpusysis (-ioji) paguldo
mas (-a) ant gulto ir rūpestingai parnešamas (-a) namo,
kur toliau miega ištisas tris ar keturias dienas. Atsipeikė
jęs (-usi), jis (ji) nuo šiol jau šventas žynys (žynė - dievo
nuotaka). Sušaukiami kaimynai. „Ieties apeigos(( baig
tos. Ir štai savo naujas pareigas eiti bei apeigoms vado
vauti pradeda naujasis kiranga.58
Taigi čia turime hipnozę, mirtį, pereinam ąjį tarpsnį
ir prisikėlimą. Hubertas ir Maussas visiškai teisingai
pažymi, kad „laikina mirtis - įprastas dalykas tiek reli
ginėse, tiek maginėse iniciacijose“.59 Jie dar pateikia
duomenų apie eskimus, čemus (Chams), graikus, in
doneziečius, melaneziečius bei Šiaurės Ameriką. Pa
brėžtina tai, kad visos šios apeigos tiek bendra struk
tūra, tiek ir detalėmis sutam pa su įvairiausiais kitais
virsmais iš vieno būvio į kitą.
Visa, kas pasakyta apie kunigus bei burtininkus, tin
ka ir vadams bei karaliams, kurių šventa, o kartais net
dieviška prigimtis labai aiškiai atskleista Frazerio.60 Ka
rūnavimo, arba įsodinimo į sostą,61 apeigos tiek ben
dra tvarka, tiek detalėmis labai prim ena įšventinimo
apeigas. Verta išskirti du atvejus: 1) įpėdinis karūnuo
jamas tebesant gyvam jo pirmtakui arba 2) šiam mi
rus. Kartais karaliavimas perimamas ypatingomis apei
gomis, kurių metu įpėdinis nužudo savo pirmtaką. Šiaip
ar taip, kaip ir inicijuojant arba įšventinant, čia yra per
duodamos bei priimamos tam tikros šventybės, kurios
šiuo atveju vadinamos regalijomis ir kurias sudaro būg
nai, skeptras, karūna, „protėvių relikvijos“ bei ypatin
gas krėslas. Tai kartu ir simboliai, ir maginės religinės
karaliaus galios nešėjai. Yra čia ir noviciatui prilygs
tantis pereinamasis tarpsnis - kaip įvairiausių tabu bei
pamokymų lydimas, kartais prasidedantis dar vaikys
tėje parengiam asis atskyrim as. Kitas pereinam asis
tarpsnis - tai laikas tarp pirm tako mirties ir įpėdinio
įsodinimo į sostą. Šiuo laiku apskritai sustoja visuo
menės gyvenimas, o tai vėlgi prim ena noviciatą. Šį
tarpsnį aptarsime kiek vėliau.
Išnagrinėjus detalius aprašymus, iš tikrųjų paaiškė
ja, kad siūlomoji detali schema taikytina ir įsodinimo į

sostą apeigoms. Paminėsiu tik du atvejus: faraono se
novės Egipte ir dogonų (arb a Habė) hogono karūnavi
mą Nigerio upės baseine. Investitūros, arba laikino įga
liojimų suteikimo, apeigos taip pat įtenka ton pačion
kategorijon. Jos taip pat reikalauja atskyrimo nuo įpras
tos aplinkos bei įvedimo, laipsniško aba staigaus, į nau
ją, šventąją aplinką.
Štai faraono įsodinimo į sostą apeigų tvarka, remian
tis puikia M oreto monografija.62 Busimasis faraonas jau
gimsta dievu, tačiau laikotarpyje nuo gimimo iki karū
navimo jis netenka savo nesąlygiško dieviškumo, tad
pirmojo ritualo paskirtis - vėl padaryti jį „skaistų“. Jis
sugrąžinamas į sakralųjį pasaulį, atstatom a jo tapatybė
dievams. Viename iš ritualų jį tiesiog globoja deivė. Ta
da tebekaraliaujantysis faraonas pristato jį liaudžiai, pa
ima ant rankų ir atlieka tam tikrus judesius, kuriais
„įkvepia gyvastį“. Sekančiu ritualu jam suteikiami šven
tasis, dieviškasis bei karališkasis vardai. Susirinkusieji
„pagarsina“ naujojo faraono vardus bei titulus ir, bal
siai šūkaudami bei pasišokinėdami (matyt, irgi ritualui
to reikalaujant), pasišalina. Minėtų vardų prerogatyva
- kad juos visi žinotų. Tada naujai paskelbtas karalius
„iš dangiškųjų sričių valdovų (t.y. dievų) priima karū
nas“, suvertas ant švento kaspino. Kartu jam suteikia
mos ir kitos regalijos (pjautuvas, rykštė, skeptras). Po
šio ritualo deivės „sujungia abi karalystes“ (Aukštutinį
ir Žem utinį Egiptą), perduodam os jas naujojo faraono
valdžion. Valdžią joms šis priima eidamas apeigą „sie
nos ratu“ - visiškai taip pat „priėmus valdžią“ Horo
bei Seto valdose mirusiojo tam pama dievu.
Tada karalius kartu su eisena žengia dievo šventyk
lom Dievas „apkabina jį ir įkvepia jam gyvastį“, tuo
patvirtindamas karūną ant jo galvos. Tai galutinis įšven
tinimas, prilygstantis vardų bei titulų įrašymui. Šios
apeigos liudijamos nuo seniausių laikų iki pat Ptolemėjaus, iš dalies ir Etiopijoje. Jas lydėjo piligrimystės į
įvairias šventoves, viešos šventės karaliaus sąskaita, re
liginiai doviai, šventyklų rem ontas ir 1.1. Taigi apeigos
vyko pakopomis, prasidėdam os atskyrimo nuo profa
niškojo pasaulio ritualu, tęsiamos įvedimo į šventąjį
pasaulį ritualų ir pasibaigdamos ritualais, kuriais ka
ralius perimdavo valdžią danguje ir žemėje. Duomenų
stinga tik apie pereinam ųjų tarpsnių trukmę.
Dogonus Nigerio lygumoje valdo hogon, įkūnijan
tis sykiu politinę, juridinę bei religinę valdžią. Jis ir vy
riausias žynys, ir išrinktasis karalius, o jo regalijos kar
tu yra šventyklos, kurioje jis ir gyvena, šventenybės. Re
galijas sudaro opalu puošta antkaklė, geležinis žiedas
ant dešinės kojos, varinis žiedas dešinėje ausyje, sidab
rinis žiedas ant dešinės rankos didžiojo piršto (pastar
rieji du - akivaizdūs dievybės įsikūnijimo ženklai) ir
ypatinga vytis, ypatinga apranga bei pan. Jo nevalia pa
liesti, nevalia ištarti ir jo ankstesniojo vardo. Į jį ap
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skritai kreipiamasi tik senoviška tarm e Sarakole, jam
priklauso pirmieji vaisiai, jis turi laikytis ypatingos die
tos. Kiekviena gentis ar klanas turi savo hogoną, ta 
čiau yra ir didysis hogonas. Įsodinant į sostą genties ar
klano hogoną, jam perduodam os jo padėtį žyminčios
insignijos, ir jis palydimas į šventyklą, kuri nuo šiol yra
jo būstinė. Pasimirus didžiajam hogonui, trejus metus
jo mirtis nuo gentainių slepiama. Šio tarpuvaldžio pa
baigoje pagaliau paskelbiama karaliaus mirtis, kreipia
masi patarim o į dievybę, vyksta didelės viešos iškilmės
bei šokiai, taryba išrenka naują hogoną ir įteikia jam
insignijas. „Lydimas kilmingųjų bei šokančio jaunim o
minios hogonas tada eina į dievybės šventyklą - nepa
prastai išpuoštą trobelę, kuri nuo šiol bus jo šventąja
buveine. Ši eisena kartu laikoma jo laidotuvių procesi
ja, kadangi įžengęs į savo naujuosius namus ir priėm ęs
„jungties ženklus“ šis dievybės tarnas bei vyriausiasis
kunigas savo šeimai jau yra m iręs“.63
Iniciacijos apeigų priešingybė - ištrėmimo, pašali
nimo ar ekskomunikos, iš esmės atskyrimo bei nu-šventinimo (de-sanctification), ritualai. Romos katalikų
bažnyčios jie gerai žinomi. Pažymėtina, jog, sekant
Smithu, ekskomunika ir įšventinimas parem ti tuo pa
čiu daikto arba asmens išskyrimo principu.64 Kai ku
rios šiais dviem atvejais atliekamos apeigos tad papras
čiausiai sutampa.
Tvarka, kuria surikiavau įvairias grupes priėmimo į
jas apeigoms tirti, ne atsitiktinė, bet remiasi tam tik
rais išskirtiniais kiekvieną iš jų apibūdinančiais elem en
tais. Reikia aiškiai pasakyti, kad m an nepriimtinos nei
Schurtzo ar W ebsterio klasifikacijos, nei jų teorijos.
Pastarasis, pavyzdžiui, ten, kur aš radau užuomazgines lytis, įžiūri degeneraciją. Dėl Schurtzo, tai stulbi
nantis iniciacijos apeigų į slaptąsias bendrijas, broli
jas, totem ų bei amžiaus grupes panašum as jį taip su
krėtė, kad jis padarė išvadą, esą ir visos šios instituci
jos yra tapačios.65 Šitaip galima nueiti labai toli, bet
mūsų darbo tikslas ir buvo parodyti, kad visiems mi
nėtiems atvejams, kaip ir daugeliui kitų, būdingos griež
tai apibrėžtos apeigų kategorijos prim ena viena kitą
tik todėl, kad turi vieną ir tą pačią paskirtį. Taigi Schurt
zo teorija, suprantama, man negali atrodyti priimtina.66
Noviciato m etu įprasti ekonominiai bei teisiniai ry
šiai modifikuojami arba nutraukiam i suvis. Naujakrikštai yra už visuomenės ribų, ir visuomenė neturi jiems
jokios galios, juolab kad jie dargi tam pa sakralūs, šventi
ir todėl neliečiami bei pavojingi, mažne tiesiog kaip
dievai. Taigi, nors tabu kaip negatyvūs ritualai tarp naujakrikštų ir visuomenės pastato sieną, visuomenė prieš
naujakrikštų išsidirbinėjimus lieka beginklė. Štai atsa
kymas, paprastų paprasčiausias, į tai, kas pastebėta
daugelyje tautų bei tautelių, tačiau stebėtojų liko ne
suvokta. Noviciato m etu jaunuoliam s valia, kada tik
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jiems šaus į galvą, vogti ir plėšti arba šiaip visuomenės
sąskaita misti bei rengtis.
Tam kartui gana dviejų pavyzdžių. Liberijoje tuo lai
kotarpiu, kai jauniesiems vajams (Vai) aiškinami teisi
niai bei politiniai jų tautos papročiai, „neatrodo, kad
vagystė būtų laikoma naujakrikšto nusižengimu, nes
tiesiog savo mokytojų vadovaujami jie naktimis puldi
nėja kaimynines gyvenvietes ir gudrumu bei jėga gro
bia viską, kas tik jiems gali būti naudinga (ryžius, ba
nanus, vištas bei kitus prasimaitinim ui reikalingus da
lykus), ir gabenasi atgal į šventąjį mišką“, nors patys
turi jiems skirtas plantacijas, aprūpinančias juos būti
nu maistu. Panašiai Bismarko archipelage, D uk-duk
bei Ingiet gentainiai iniciacijos apeigų metu vagia ir
plėšia būstus bei plantacijas kiek tinkami, privalėdami
neliesti bei saugoti tik kitų slaptosios bendrijos narių
turtą. Šitoks grobis, beje, visoje Melanezijoje įteisina
mas kaip laikina priverstinė duoklė.
Kalbamas reiškinys šiaip jau plačiai paplitęs ir ge
rai žinomas.67 Jo dinam iką minėtais atvejais paaiškina
tai, kad visuomeninio gyvenimo sąstojis taip pat bū
dingas tarpuvaldžiui bei pereinam ajam tarpsniui tarp
parengiamųjų ir galutinių laidotuvių. Šiuo pereinam uo
ju tarpsniu galima bent iš dalies paaiškinti ir seksuali
nę laisvę, kai kuriose tautelėse (Australijoje bei kitur)
suteikiamą laikotarpiu tarp sužadėtuvių ir vestuvių, kai
moteris tiesiog atiduodam a tam tikro ypatingo vyro ži
nion. Įprastų gyvenimo taisyklių sustabdymas nebūti
nai visada turi pasireikšti tokiais kraštutinumais, ta
čiau, šiaip ar taip, tai yra esminė šio tarpsnio ypatybė.
Versta iš: Arnold van Gennep. The Rites of Passage. USA: The Univesity of Chicago Press, 1960. R 65-115. - VII skyrius: Initiation Rites.
Iš anglą kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS
NUORODOS IR PASTABOS:
32. Harrisonas netgi rašo: „Įvairių iniciacijos apeigų tiksli tvarka,
žinoma, neturi didesnės reikšmės“ (Harrison, Prolegomenci to
the Study ofG reek Religion. - P. 155).
33. Ten pat. - P. 151.
34. Boedromiono (mėnesio - D. R.) tryliktąją ir keturioliktąją (efebio leidimąsi Eleusinan bei šventenybės gabenimą j Atėnus)
praleisiu, nes jos neturi nieko bendra su iniciacija. Apeigų ži
nojimas, ritualinės procedūros, šventybės saugojimas ir t.t., kaip
žinoma, buvo keleto šeimų (kaip antai Eumolpidai bei kt.) rei
kalas; tas pats ir Australijoje, ir Puebluose, ir kitur; visur „pa
slaptys (angį. mysteries, pranc. mystères) priklauso“ tam tik
roms nustatytoms (toteminėms ar kt.) grupėms žmonių. Apie
mokytojus (mistagogus) žr.: Foucart, L ’origine et la nature des
mystères d ’Eleusis. - II. - P. 93-95.
35. Harrison. Min. veik. - P. 152.
36. Dėl Demetros kaip kiaulės žr.: Goblet d’Alviella, De quelques
problèmes relatifs aux mystères d ’ Eleusis // Revue de l’histoire
des religions. - Vol. XLVI. - 1902. - Nos. 2, 3; Vol. XLVII. 1903.-N o s. 1, 2.

37. Štai kodėl ir Plutarchas sakė, jog tapti inicijuotam reiškia nu
mirti. Iniciacija Orfėjaus misterijon, kita vertus, laikoma Šven
tąja santuoka arba Šventuoju gimimu.
38. Suprantama, man nepriimtina Foucarto teorija apie Eleusinijų
ar bent atskirų misterijos dalių kilmę iš Egipto. Panašumus,
Foucarto laikomus skoliniais, lėmė būtinybė veiksmais išreikš
ti tą pačią vienos būklės virsmo kita idėją. Kaip kitaip galima
paaiškinti kuo tiksliausius sutapimus Graikijos, Egipto, Azijos
ir Australijos ar bantų, Gvinėjos čiabuvių, taip pat Šiaurės Ame
rikos indėnų apeigose? (Tuo pat metu, autoriui rašant šias ei
lutes, C. G. Jungas, apeigų, mitų bei meninių įvaizdžių visame
pasaulyje panašumus gretindamas dargi su savo klientų bei pa
cientų sapnuose bei regėjimuose iškylančiais vaizdiniais, jau
rutuliojo vadinamąją archetipų teoriją. - D. R.)
39. Apie septynių pakopų iniciaciją, neofito sielai keliaujant paei
liui per septynias planetų sferas, žr.: Cummot, L e s religions
orien ta tes d a n s le p a g a n ism e ro m a in . - Paris, 1909.
40. Apie keliones į Mirusiųjų šalį žr.: Philippe de Fėlice,L ’a u trem o n de: M ythes et legendes, le purgatoire d e sain t P atrice. - Paris, 1906.
Nors autorius ir nepastebi, kad šie mitai bei legendos kai kuriais
atvejais tėra būtent iniciacijos apeigų žodinis palikimas. Reikia
nepamiršti, kad iniciacijų apeigose vyresnieji, mokytojai ar apei
gų vadovai, be kita ko, recituoja tai, ką kiti dalyviai atlieka. Žr.
taip pat ir mano M ythes et legendes d ’A u stralie, sk. VII, IX.
41. Plg. minėtą Pueblo ritualą, taip pat paskutinį patepimą kaip
perėjimą iš gyvųjų krikščionių pasaulio į mirusiųjų krikščionių
pasaulį.
42. Veiksmažodį regenerare reikia suprasti pažodžiui. Prie tiesiogi
nės seksualinės šio ritualo interpretacijos reikia pridurti tai, jog
katechumenas, kaip ir brahmano kūdikis, turi būti pradėtas dar
kartą, antrąsyk. Pažymėtina, kad senojoje krikščionybėje krikš
tyta visuomet buvo šalia bažnyčios kaip tokios, taigi iki pat vidu
ramžių katechumenai, atgailautojai, naujagimiai bei vos pakrikš
tytieji pasilikdavo šiapus slenksčio. Panašiai visų tautų šventyk
los turi kiemą, prieangį bei prieškambarį, kad iš profaniškojo
pasaulio į sakralųjį nebūtų patenkama pernelyg staigiai.
43. Krikštatėviams užduodamas klausimas bei jų atsakymas čia kuo
aiškiausiai atskleidžia galutinį ritualo tikslą. Ortodoksalųjį ri
tualą verta palyginti su modernizuotu slaviškuoju. Vietos sto
ka neleidžia aptarti bei su krikščioniškąja palyginti krikštatėvystės pusiau civilizuotose tautose.
44. Galikonų apeigų sistema, nuo seniausių laikų įsigalėjusi „Galijoje“ bei kai kuriose Europos srityse šiauriau Alpių, keletu li
turgijos punktų skiriasi nuo Romos vyskupijoje ir, vadinasi, vi
sose Romos katalikų bažnyčiose atliekamų apeigų. Žinoma,
galikonų sistemai priklausančios bažnyčios pavaldžios Romai,
nors popiežių dekretai bei sutartys ir suteikia joms šiokią tokią
autonomiją. Be to, panašumą su Romos apeigomis didino nuo
latiniai kontaktai bei konsultacijos. Galikoniškojo ritualo skir
tumų kilmė neaiški. Kai kas mano, kad jis paprasčiausiai išlai
kė pirmykščius Romos apeigų bruožus, čia vėliau modifikuo
tus. Kiti galvoja, kad skirtumų priežastis - Antiochas (žr.: The
C a th o lic E n c y clo p ed ia . - New York, 1913). - M. V
45. S iva n a rd ya n l - monoteistinė, visoms kastoms atvira čiamarų
sekta. Jos legendinis pradininkas esą buvęs brahmanas, tačiau
atsitiktinai susitepęs ir praradęs šį savo luomą. Brahmaniška
jo kilmė jam tapo dingstimi pabrėžti, kad jis irgi buvęs toks pat
„geras“ kaip ir tie, kurie vėliau į jį žiūrėjo iš aukšto. - M. V.
46. G u ru - bendras terminas ir kunigui, ir religiniam mokytojui, ir
dvasiniam vadovui vadinti. Pabrėžtina, kad Indijoje nėra orga
nizuotos dvasininkų hierarchijos.
47. E. W. Lan e, M an ners a n d C u sto m s o f the M odern E gyptians 1 8 3 3 1835. - London, 1895. - P. 252-253, 174-175.
48. Senoviškų šių apeigų liudijimų nėra. Šiaip ar taip, nuometas
čia neturi nieko bendra su ta skraiste, pakeitusia Romoje avi
kailį, kuriuo būdavo apdengiami jaunikis ir nuotaka ankstyvų
jų krikščionių vestuvėse.

49. Neturiu galvoje šiuolaikinės šventosios prostitucijos - Militoje
(Mylitta), Heliopolyje, Anaityje (Anaitis). Žr.: Hartland, Rite
at the Temple o f Mylitta. - P 189-202.
50. Apie tokio pobūdžio atvejus (bendras puotas, apskritai su val
gymu susijusius įvedimo ritualus) žr.: H. H. Risley, The Tribes
and Castes o f Bengal. - Calcutta, 1891. - II . - P 40-49 ir 1.1.
Pažymėtina, jog įvedimas į kastą gali būti atliktas ir vedybomis.
Štai Nilgirio kalvų (Nilgiri Hills) gentyse merginai ištekant ati
tinkamai pasikeičia ir jos kasta. Pasikeitimas įgyvendinamas
apeigomis, vadinamomis „atskyrimu nuo genties“. Genties mo
terys iškelia puotą, į kurią pakviečia busimąją žmoną ir šitaip
„atkerta“ ją nuo jos ankstesnės kastos bei priima į saviškę.
51 .Arya Samaj - tai 1860 metais įkurta sekta, kuri Vedas pripažįs
ta vieninteliu įkvėptu tekstu ir laiko, jog Dievas, dvasia bei ma
terija yra trys amžini pradai. Jos nariai pasisako už kastų siste
mos reformą ir vaikų santuokos panaikinimą. - M. V.
52. The Bulletin o f the United States Labor Bureau, XIII. - 1906. No. 67. - P 746-747. Biuletenyje pranešama, jog daugelis staty
bininkų apribojo teisę naudotis kai kuriais įrankiais bei atlikti
tam tikrus darbus tais asmenimis, kurie buvo įgiję tinkamą pasi
ruošimą bei atitiko parengiamuosius reikalavimus. Šių apriboji
mų tikslas, pasak pranešimo, - išlaikyti aukštą remeslo lygį bei
užkirsti kelią pameistrių samdymui už mažesnį atlyginimą vietoj
meistrų. Samdomų pameistrių skaičių tai, žinoma, sumažino, ta
čiau su van Gennepo nupieštu remeslininkų kaitos Jungtinėse
Valstijose paveikslu, regis, ne ką teturėjo bendra. Jo apibendri
nimus šiuo klausimu, kaip ir darbo užmokesčio lygio aprašymą,
reikia skaityti ne nūdienos, bet jo laikmečio kontekste. - M. V.
53. Christian Cornélissen, Théorie du salaire et du travail salaire. Paris, 1908. - P. 173-201, 658.
54. Bougie, Le régime des castes. - P. 73-76, 77.
55. Gayatri - malda, kurios mokytojas išmoko brahmacarya apei
gų metu. Žr.: Margaret Stevenson, The Rites of the Twice Born.
- London and New York, 1920. - P. 34-35. - M. V
56. Marcel Mauss, L ’origine des pouvoirs magiques dans les sociétés
australiennes. - Paris, 1904.
57. K. von den Steinen, Unter den Naturvölkern zentral Brasiliens. Berlin, 1897. - P. 297-298, 300-301.
58. Van der Burght, Dictionnaire français Kirundi. - P. 107.
59. Hubert and Mauss, Esquisse d ’une théorie générale de la magie.
- P. 37-39.
60. Frazer, The Golden Bough; Lectures on the Early History o f the
Kingship.
61. „Įsodinimo į sostą“ terminas man atrodo priimtinesnis už „ka
rūnavimą“, nes tam tikras ypatingas krėslas yra dažnesnis ka
raliavimo simbolis nei vainikas ar karūna.
62. Alexander Moret, Du caractère religieux de la royauté pharaoni
que. -P a ris, 1903.-P . 75-113.
63. Augustin-Marie Louis Desplanges, Le plateau central nigérien.
- Paris, 1907. - P. 321-328.
64. Smith, Lectures on the Religion o f the Semites. - P. 118-119.
William Robertson Smith pastebėjo, kad pirmykštėse visuo
menėse nėra aiškios ribos tarp šventumo ir suteptumo sam
pratų, tiek taikant jas asmeniui, tiek ir vietai, ir kad netgi la
biau pažengusiose visuomenėse jodvi dažnai sutampa. - M. V.
65. Schurtz, Altersklassen und Männerbünde. - P. 392.
66. Frazerio teorija (The Goldon Bough. - P. 344 ff), kurią perėmė
Hubertas su Maussu (Essai sur la nature et la fonction du sacrifi
ce. - P. 90), man irgi nepriimtina, nes pernelyg siaura. Jo tvirtini
mu, iniciacijos apeigų tikslas - įvesti sielą į kūną. Tačiau tokiu
atveju turėtų būti aptinkama visa eilė ypatingų „sielos pamainymo“ apeigų, primenančių kai kuriuos žiniuonių ritualus.
67. Antai pracūziškoje Vakarų Afrikoje iniciacijos požymis yra api
pjaustymas, o naujakrikštų teisė vogti įgyjama vos užsitraukus
žaizdai ir trunka iki pat jai visiškai užgyjant, taigi apie tris sa
vaites: Lasnet, Une mission au Sénégal. - P. 50, 65, 77, 89, 101,
127, 145 ir t.t.
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LAUREATAI

Juozo Lingio premijos laureatai
(žinomas kaip Klyvlendo lietuvių sceni
1991 m. tuometinė Lietuvos Respub
nio šokio ansamblio „Grandinėlė“, kuria
likos kultūros ir švietimo ministerija, siek
me yra šokę per 500 lietuvių kilmės jau
dama akademinį jaunimą sudominti šo
nuolių, įkūrėjas, ilgametis vadovas) ir
kiu kaip mokslinio tyrimo objektu, o cho
mokslų daktarei, profesorei, tautinės
reografus paskatinti kūrybiškam pedago
choreografijos tyrinėtojai, įvairių dainų
giniam darbui ir norėdama įamžinti J.
švenčių baletmeisterei, režisierei Elenai
Lingio atminimą, įsteigė Jo vardo premi
Morkūnienei.
ją, skiriamą kas treji metai už:
Pretendentai premijai gauti visada yra
L Lietuvių choreografijos mokslinį ti
kruopščiai aptariami (nors, reikia pasa
riamąjį darbą;
kyti, šiemet akivaizdžiai pasireiškė kai ku
2. Lietuvių sceninių šokių kūrybą;
rių institucijų vangumas ar nesugebėji
3. Pedagoginę choreografinę veiklą ir
mas vieną ar kitą choreografą įvertinti).
estetinį jaunimo auklėjimą.
Į trečiąją J. Lingio premiją pretenda
Visas Juozo Lingio kūrybinis gyveni
vo žinomi Lietuvos choreografai teoreti
mas susijęs su Valstybiniu dainų ir šokių
Prof. Juozas Gudavičius
kai, kūrėjai, pedagogai. Po lygiai pasi
ansambliu „Lietuva“ - jam baletmeiste
skirsčius balsams, komisijos nutarimu
ris paskyrė keturis dešimtmečius, tapu
laureatais tapo prof. Juozas Gudavičius,
sius reikšmingu lietuvišku sceninės cho
lietuvių sceninių šokių kūrėjas, dainų
reografijos raidos etapu. Iš daugiau kaip
švenčių vyriausiasis baletmeisteris, dau
pusantro šimto jo sukurtų šokių didesnė
gelio tarptautinio studentų festivalio
dalis šokama mėgėjų, ne viena dešimtis
„Gaudeamus“ Lietuvos studentų šokėjų
išliks choreografijos aukso fonde.
vyriausiasis
baletm eisteris, ir Almutė
J. Lingys kūrė šokius dramos spektak
Gražulienė, Klaipėdos universiteto Me
liams, kino filmams, buvo visų Lietuvos
nų fakulteto choreografijos katedros do
dainų švenčių vyriausiasis baletmeisteris
centė, nuo 1990 m. atsakinga už Juozo
ir meno vadovas.
Lingio palikimo išsaugojimą, Choreo
Choreografų J. Lingys buvo ir yra va
grafijos katedros muziejaus steigėja, ma
dinamas šokio Tėvu.
noma, kad jis ateityje taps Lietuvos cho
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje už cho
reografinę kūrybą premija buvo paskirta
reografijos muziejumi.
Artėja 2000-ieji. Tikėkime, kad jubi
1991 m. gruodžio 19 dieną Respublikos
nusipelniusiai artistei, Vilniaus universi Almutė Gražulienė-Kaukevičiūtė liejinių metų kandidatūros bus tokios pat
teto dainų ir šokių ansamblio baletmeisvertos garbingo Juozo Lingio vardo.
terei Tamarai Kalibataitei ir choreografijos mokslo pa
Snieguolė EINIKYTĖ
grindėjui Kaziui Poškaičiui. Kadangi iš visų lietuvių liau
dies kūrybos sričių choreografija yra mažiausiai ištyri
PRIZE WINNERS
nėta, humanitarinių mokslų daktaras Kazys Poškaitis
svarbiausius lietuvių choreografijos bruožus ir profesio
Juozas Lingys prize w inners are p re se n te d by
nalų choreografų kūrybą, jos raidos tendencijas aptarė
Snieguolė Einikytė. The prize is set up by the Ministry
of Culture of Lithuania. Juozas Lingys is the founder
leidiniuose „Šokio aprašymas“, „Šokis dainų šventėje“,
of the Lithuanian stage dance, consequently, the prizes
„Lietuviško šokio kelias į sceną“, „Liaudies choreo
are granted to the creators and propagators of the stage
grafija“ ir daugelyje įvairių straipsnių.
dance.
1994 m. premija, kaip ir pirmoji prieš trejus metus,
In 1997 such prize winners were professor Juozas
įteikta dviem choreografams: prieš pusę amžiaus iš Lie
Gudavičius and docent of the Faculty of Art at Klaipėda
tuvos emigravusiam išeivijos choreografui Liudui Sagiui
university Almutė Gražulienė.

60

K O N FER EN C IJO S

Muzikinis folkloras ir apeiga
Praeitų metų gruodžio 11-12 d. Vilniuje vyko tarptau
tinė etnomuzikologų konferencija „Muzikinis folkloras ir
apeiga“, skirta prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui.
Konferencija paliudijo, jog paskutiniuoju metu prasiplėtė
etnomuzikologų tyrinėjamų temų ratas (plečiasi ir pati tra
dicinės muzikos samprata), taip pat pagerėjo tarptautiniai
etnomuzikologų kontaktai. Autoritetingiausia konferen
cijos viešnia buvo Varšuvos universiteto profesorė Anna
Czekanowska, perskaičiusi pranešimą „Ritualas ir jo per
davimo būdai. Rytų Europos mąstymo konceptai ir meni
niai polinkiai“. Tai įžymi mokslininkė, tyrinėjanti Euro
pos ir Azijos tautų muzikines kultūras; išauginusi savo pa
sekėjų kartą Lenkijoje. Ją netiesiogiai galime laikyti ir mū
sų mokytoja, nes daugelis mokėmės išjos parašytų knygų.
A. Czekanowska siekė apibūdinti, kaip patys žmonės su
pranta ir vertina tradicinę kultūrą, kas apeiginėse dainose
gražu, kas sukelia stipriausias emocijas. Apeigų dalyviams
patinka dainavimu, šūkčiojimu, refrenų pasikartojimu iš
laikyti juos apėmusią pakilią būseną, malonu klausytis ašt
rių sąskambių, skardžių balsų, ilgų užtęsimų, įmantrių iš
raitymų ir 1.1. Pasak mokslininkės, tradicinės kultūros at
stovų savimonę aiškiai perteikia jų atsakymai į klausimus:
- Kas jūs esate? - Vietiniai. - Kokia kalba kalbate? - Pras
tuomenės. - O kodėl dainuojate šias dainas ? - Todėl, kad
jos mums patinka. - O apie ką tos dainos? - Apie tą patį,
kaip ir visada. A. Czekanowskos pranešimas buvo puikus
pavyzdys, kaip reiktų tyrinėti tradicinę kultūrą.
Norėtųsi paminėti visus konferencijos dalyvius. Vo
kalinės muzikos sąsajas su apeigomis nagrinėjo: Z. Sneibė, R. Astrauskas, D. Vyčinienė, S. Valiulytė, M. Boiko,
A. Motuzas, Z. Kelmickaitė, R. Norinkevičiūtė, Ž. Lebednykaitė, V. Liutkutė, šokio sąsajas su apeigomis - D.
Urbanavičienė, apeigines muzikos instrumentų funkcijas
atskleidė G. Kirdienė, E. Vyčinas, G. Vilys, A. Kareška,
K. Šermukšnis, apie Rytų muzikines kultūras kalbėjo A.
Strazdaitė ir Tran Quang Hai.
Ne viename darbe bandyta atskleisti ritualinių elemen
tų semantiką, rekonstruoti mitinę pasaulėžiūrą, susieti vo
kalinę arba instrumentinę muziką su apeigomis. Moksli
ninkai, tyrinėjantys meninius simbolius, bandė juos išaiš
kinti asociacijų pagalba, t.y. stengdamiesi samprotauti
taip, kaip ir juos sukūrę žmonės. Galbūt tai yra vienas iš
būdų, kaip galima suprasti „laukinį mąstymą“, tačiau recenzentei kartais atrodė, kad perdaug stengtasi viską tik
susieti. Juk du tautosakos kūriniai, keliantys mums tam
tikras asociacijas, gali būti ir nesusiję.

Recenzentės išskirta hermeneutinė tyrinėjimų kryp
tis, žinoma, buvo tik viena iš atsispindėjusių konferenci
joje. Čia perskaityti pranešimai buvo skirtingi kaip ir pa
tys pranešėjai. Vieni mokslininkai pateikė apibendrinan
čio pobūdžio pranešimus, glaustai išdėstydami savo ilgų
tyrinėjimų rezultatus, kiti mokslininkai pateikė pirmuo
sius pastebėjimus, kurie jiems kilo, pradėjus naujas te
mas. Vieni domėjosi tautosakos gyvavimu, kiti - suvoki
mu, treti - istorine raida ir 1.1. Daugelis pranešimų buvo
iliustruojami unikaliais muzikos įrašų pavyzdžiais.
Ypatingą susidomėjimą sukėlė muzikos pavyzdžiai,
pateikti dr. Tran Quang Hai pranešime „Virštoniai Tibe
to budistų ir Tuvos šamanų ritualiniame giedojime“, su
pažindinusiame mus su giedojimo technika, kai išnaudo
jant rezonansą virš pagrindinio garso, išgaunami viršto
niai. Tokiu būdu Tibeto vienuoliai rečituoja maldas, šią
techniką praktikuoja šamanai Tuvoje bei Mongolijoje. Pa
ryžiaus „Žmogaus muziejuje“ dirbantis vietnamiečių kil
mės mokslininkas yra vienas iš geriausių šios technikos
žinovų. Svečias ne tik skaitė pranešimą, bet ir koncerta
vo, pademonstruodamas konferencijos klausytojams vir
tuozinius sugebėjimus. (Tran Quang Hai muzikuoja viet
namiečių, kiniečių, indų, iraniečių bei Europos tautų in
strumentais.) Mokslininkas ir atlikėjas kvietė visus kuo
daugiau muzikuoti ir jokiu būdu nekurti teorinių mode
lių, pamiršus muzikos skambesį. Jo nuomone, geriausiai
galima pažinti ir suprasti tradicines muzikines kultūras,
pačiam išmokus atlikti šią muziką.

Austė BAREIKYTĖ-NAKIENĖ

Musical folklore and a ritual
The ethnomusicologist Austė Bareikytė-Nakienė dis
cusses shortly the international conference of ethno
musicologist held in Vilnius, on December 11-12, 1997.
The relationship between the vocal music and rituals and
the semantics of the ritual elements were discussed. The
attempts were made to reconstruct the mythical world
outlook and to discuss artistic symbols, also the existance,
considerations and the historical development of folklore.
Of special interest was the report of the scientist Tran
Quan Hai working in „The museum of a man“ from Paris
and his masterly demonstration of the ritual singing tech
niques that is used by Tibet Buddhists and Tuvas shamans
when overtones are produced by using the resonanse over
the main sound. To the scientist’s opinion the best way to
know and understand traditional musical cultures is to
learn the music to perform by oneself.
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KNYGOS

Mitologijos enciklopedija
Yra tokia nuostabi knyga, 73-ų žymiausių buvusios
Tarybų Sąjungos (Rusijos, Gruzijos, Armėnijos, Čečė
nijos, Estijos ir t.t.) mokslininkų parašyta, gausiai iliust
ruota, į du didžiulio form ato tomus sudėta, iš viso 1390ies smulkiausiu šriftu prim argintų puslapių mitologi
jos enciklopedija, pavadinta „Pasaulio tautų m itai“ ir
pirmąsyk išleista Maskvoje 1980-aisiais, o paskui dar
nesyk perleista.1 Šio milžiniško, fundam entalaus, n e
prilygstamo (nieko panašaus šių eilučių autoriui kol
kas neteko nei matyti, nei girdėti nei Rytuose, nei Va
karuose) veikalo reikšmę lyginamiesiems mitologijos
tyrinėjimams, pagaliau tiesiog pažinimui ir bendram
išsilavinimui sunku pervertinti. Juolab kad po kiekvie
no straipsnio dargi nurodom a gausi literatūra ta tema.
Šia nepaprasta knyga galima džiaugtis ilgai, tačiau kal
bame ne apie ją.
Panašaus pobūdžio bei paskirties, tik mažesnės ap
imties darbą nudirbo ir pavadintą „Mitologijos encik
lopedija“ 1993-1994 metais Rygoje išleido ir latviai,2
sutelkę ne ką m enkesnį autorių bei konsultantų būrį iš
Latvijos ir užsienio, tarp jų nemažai ir tų pačių buvu
sios Tarybų Sąjungos, ypač Rusijos mokslininkų, daly
vavusių rengiant „Pasaulio tautų m itus“. Tiesą sakant,
kai kurie, jei ne daugelis, latvių „Mitologijos enciklo
pedijos“ straipsniai tiesiog išversti, žodis žodin perkelti
(kartais nebent sutrum pinant) iš rusiškojo leidinio, ta
čiau, šiaip ar taip, - tai sudarytojų bei autorių tarpusa
vio susitarimo reikalas, o latvis skaitytojas dėl to tikrai
nenukentėjo.
Tačiau šiuo atveju mums rūpi netgi ne latvis, o lie
tuvis skaitytojas, ilgą laiką galėjęs tik pavydėti rusams
bei latviams ir priverstas skaityti rusiškai arba latviš
kai. Bet štai pagaliau ir jis, lietuvis skaitytojas, susilau
kė tokio veikalo savo, lietuvių kalba: tai būtent latviš
kosios „Mitologijos enciklopedijos“ vertimas į lietu
vių kalbą, kol kas tik pirmasis tom as.3
Imkime palyginimui visuose trijuose leidiniuose at
skira antrašte įdėtą straipsnį „Indoeuropiečių m itolo
gija“. Visų pirm a su apgailestavimu tenka pastebėti,
kad jau rusiškajam e leidinyje gausu korektūros, ar
spaudos, klaidų. Štai Avestos dievybės vardo transk
ripcijoje Arzdvl Sūru Anahita balsė o pavirto grafiškai
panašia, tačiau fonetiškai nieko bendra neturinčia prie
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balse 5, būtent Arbdvl Sūru Anahita; gotų kalbos žodis
fairguni 'uola, kalnas’, pam etus raidę r, virto faiguni
(nors antai Il-ojo tomo 303 puslapyje išliko teisinga
šio žodžio lytis); rekonstruotas indoeuropiečių angies
pavadinimas (galininko linksnyje) *ngwhim vienąsyk pa
rašytas teisingai, o keletu eilučių žemiau - jau *ngwhim;
didelį įtarim ą kelia ir indoeuropiečių Perkūno vardo
užrašymas *Perųn(t-s), kuris su vardininko linksnio ga
lūne -s bei sąlygišku, t.y. galinčiu būti, o galinčiu ir ne,
form antu -t- turėtų atrodyti *Perun(t)-s; taip pat luvių
kuopinis dievų pavadinimas DAnnurammenzi 'galingieji
dievai’, padarytas iš čia pat nurodom o būdvardžio annarummi- 'stiprus, galingas’ ir todėl, matyt, turėjęs at
rodyti DAnnarummenzi; vietoje lietuviško upės pava
dinimo Dunojus vardininko per klaidą duodamas kil
mininkas Dunojaus; vietoj šen. indų purušamedha- su
minkštu š garsu pirm am e dėmenyje atsiranda purusamedha- su y; ir t.t.4
D ar didesnį apgailestavimą sukelia tai, kad visos šios
spaudos klaidos raidė raidėn atsidūrė latviškojoje „Mi
tologijos enciklopedijoje“ (išduodamos, kaip iš tikrų
jų buvo pritraukti „bendradarbiauti“ autoriai) ir, ne
gana to, suprantam a, atsirado visa eilė naujų, „antros
kartos“ spaudos klaidų. Štai germ anų griausmavaldžio
(ar žaibasvaidžio, kaip kad jis vadinamas lietuviškame
vertime, nusižiūrėjus iš latoiųzibenmešs, nors tokio žo
džio „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nėra,5 griausmavaldžiui esant bent jau „didžiajame“6) Toro arba,
tiksliau, Thoro motinos vardas Fjąrgyn rašomas Fjorgyn; m inėtas in d o eu ro p ieč ių angies pavadinim as
^n ^h im vienur nusirašytas teisingai, tiksliai (žinoma,
tiksliai nusirašant ir pasitaikančias rusiškojo leidinio
klaidas), o kitur jau - ngwhim; vietoj šaltiniuose paliu
dyto prūsiško ugnies dievybės vardo Paniekė atsiranda
(rekonstrukcija?) Panika; ir t.t.7
Tačiau didžiausią apgailestavimą, stačiai apmaudą,
tikrą širdgėlą kelia tai, kad lietuviai nuo latvių nusira
šė ne tik rusiškojo, bet ir latviškojo leidinio klaidas,
vadinasi, nė nemėgino pasitikrinti pagal ar bent užmesti
akį į „Pasaulio tautų m itus“, t.y. šiuo atveju „pirminį
šaltinį“. Savaime suprantam a, be to, kad lietuviai lei
dėjai, niekuo nenusileisdami rusams bei latviams, pa
darė dar ir savo, naujų, „trečios kartos“ klaidų. Štai

indoeuropiečių žodis (čia duodamas be vardininko ga
lūnės -s, užbaigiamas kamiengaliu) *deiųo 'dievas’ lie
tuviškoje „Mitologijos enciklopedijoje" tam pa *deiuo,
t.y. pusbalsis u , tarp balsių dėsningai virstantis v, kaip
kad lietuviškame žodyje dievas, pakeičiamas balsiu u ,
kartu pakeičiant viso žodžio fonetinę prasmę; tas pat
atsitinka su hetitų šiuatt- 'diena’, virtusiu š i u a t t su
luvių tiųaz ‘saulės dievas’, paverstu tiuaz, ir 1.1. Nors
kitur, pavyzdžiui, žodžiuose ide. *dųe- 'd u ’ ar 'dvi-’, šak
nyje %el- ir kt. šis rašybos ženklas išlieka, tačiau vėlgi
ne kaskart, o pagal nežinom ų jėgų užgaidas. Tas pats
ir su pusbalsiu į, atitinkamomis sąlygomis dėsningai
virstančiu). Štai žodis *jemo 'dvynys’ sulig leidinio „mi
tologiniais dėsniais" virsta Hemo (taip latviųjumis virs
tų nebežinia nei kaip kirčiuotinu, nei kaip tartinu iumis ). Kad ide. *s(a)ųel-n- tam pa *s(a)uel-n-, nieko
nuostabaus, bet štai šios kilmės senovės iranėnų žodį
xvarsnah 'aukščiausioji saulės malonė (rus. 6jiūzo, lat
viškai išversta labums , o lietuviškai atitinkamai gėry
bė)’ ištiko tikrai „alchemiškos" transformacijos: visų
pirma jau rusiškame leidinyje, supainiojus balsę o su
priebalse 5, jis virstaxvar5na/z. Latviai pakeltą v atspaus
dina labai mažą, it kokį paukščiuką, o 6 - palinkusią
kitu kampu nei likusios žodžio raidės. Tai, žinoma, su
kelia pagrįstą lietuvių nepasitikėjimą, tačiau, neilgai
galvoję, jie randa radikalų sprendim ą - šių „nesupran
tamų" ženklų jie išvis nebespausdina, palikdami jų vie
toje vos didesnius tarpelius tarp raidžių, matyt, m iru
siesiems atminti. Išeina xarnah. Panašaus likimo susi
laukė ir minėtas gotų kalbos žodis fairguni, jau rusiš
kajame leidinyje praradęs r ir tapęs faiguni, tokiu pat
pavidalu patekęs į latviškąjį leidinį, o lietuviškajame,
kirčiuotą /, matyt, prieblandoje palaikius /, virtusį fai
guni. Tačiau tai vis svetimų, tolimų, nesuprantam ų kal
bų žodžiai, kurių lietuvis skaitytojas tikrai nežino, to
dėl jam tos kelios nežymios (juolab smulkiu šriftu
spausdinant) klaidos nieko nereiškia. Bet lietuviui skai
tytojui šį tą, reikia tikėtis, tebereiškia lietuviškas žodis
narsas, rusiškajame leidinyje paaiškinamas reikšmėmis
‘npocTb’ bei 'My^cecTBo’, o latviškajame - iš rusų kal
bos išsiverstomis 'niknum s’ bei 'vlrišklba’. Reikia p a
sakyti, kad rusiškajame leidinyje nurodom os visų kaip
pavyzdžiai pateikiam ų žodžių reikšmės, išskyrus rusiš
kuosius, kurie rusui skaitytojui savaime suprantami.
Taip pat elgiasi ir latvių „Enciklopedijos" sudarytojai,
latviškuosius pavyzdžius palikdami be papildomų pa
aiškinimų, o visus kitus, tarp jų ir rusiškuosius, pateik
dami su atitinkamomis reikšmėmis. Galima buvo šito
tikėtis ir lietuviškoje „Enciklopedijoje". Vis dėlto šis
lietuviškas žodis čia duodam as su iš latvių kalbos išsi
verstomis reikšmėmis 'įniršis’ bei 'vyriškumas’. Betgi
liet. narsas lietuvių kalbos žodyne reiškia tiesiog T. nar

sumas, drąsumas, 2. didelis pyktis, įnirtimas; kerštas;
smarkumas’ arba dar '3. noras, geismas’,8 o MyMecmeo
savaime yra jo rusiškasis atitikm uo, neturint geres
nio, tikslesnio, ir nieku būdu ne „vyriškumas" (pa
vyzdžiui, „narsi m oteris" - vienas dalykas, o „vyriška
m oteris" - jau visai kitas). Tačiau tai dar būtų pusė
bėdos, jei lietuviškoje „Enciklopedijoje" būtų išspaus
dintas būtent žodis narsas, o ne - matyt supainiojus
tvirtagalės priegaidės riestinį kirčio ženklą ant r su
raidės š varnele - naršas, kuris lietuvių kalboje šiaip
jau reiškia arba 'sm arkuolis, narsuolis’, arba 'žuvų ik
rai; varlių kurkulai’.9’10
Galima būtų nekreipti dėmesio į tokias, su viso dar
bo mastais palyginus, smulkmenas, jei nebūtų jų taip
gausu. Kita vertus, kiekvienas kalbos ženklas tik todėl
ir yra būtent ž e n k 1 a s, o ne šiaip sau „krengelis",
kad ką nors r e i š k i a . Vadinasi, praleisdami bei iš
kraipydami kalbos ženklus mes neišvengiamai iškrai
pome jos reikšmes ir galiausiai pačią kalbą, raštu per
duodam ą žinią, patį žinojimą. Nesistebime, kai pakei
tę ar praleidę vienintelę raidę savos kalbos žodyje iš
niršti gauname neršti, iš blynas - klynas ir 1.1. Užtenka
supainioti taškelį, brūkšnelį, kabliuką, ir iš sakė išeina
šakė, pūsti - pusti , iš skųsti - skusti, ir 1.1. O jei dar pri
dursime išvis „nem atom as“ kirčiavimo klaidas, tai, pa
vyzdžiui, iš aušti gausime aušti. Galime tik spėlioti, ką
perskaitys mums nežinom ų kalbų mūsų iškraipytuose
žodžiuose jas bent kiek išmanantis. Galima suprasti,
kad klaidų pasitaiko autoriniuose tekstuose, - kelias į
tiesą klaidomis grįstas. Tada visa atsakomybė tenka
autoriui, pasirašiusiam savo vardu. Nors ir tokiu atve
ju pagalvoji dar apie redaktorių. Tačiau visiškai kas ki
ta - klaidos žodynuose bei enciklopedijose, kurios dažnusyk ir atsiverčiamos kaip tik siekiant susižiūrėti, p a
sitikrinti, remtis. A ntraip išeina nebe žinių, o tikrai „mi
tologijos" enciklopedija pačia blogiausia šio žodžio
prasme. Susidaro įspūdis, kad rusai, latviai ir lietuviai
čia sužaidė savotišką „Maskvos telefoną“11; įdomu bū
tų, jei dar kas įsijungtų į šį žaidimą ir išsiverstų „En
ciklopediją" iš lietuvių kalbos arba, tarkim, išverstųjų
iš lietuvių kalbos atgal į rusų kalbą.
Kitą nem ažiau opų klausim ą prim ena straipsnis
„Indų m itologija".12 Turiu galvoje sanskritiškų žodžių
transkripciją bei linksniavimą lietuvių kalboje. Tiesą
sakant, tai tikrai keblus, labai rim tų svarstymų ir at
sargių sprendim ų reikalaujantis uždavinys, kurį iš
spręsti ar bent ką nors nuspręsti jo atžvilgiu galėtų
tik patyrusių, išm anančių ir išmintingų specialistų bū
rys. Pavyzdžiui, sanskrito vyr. g. daiktavardį deva- 'die
vas’ Vakaruose priim ta vartoti be galūnės, tik su ka
miengaliu, t.y. deva , ir tokiom s analitinėm s kalboms
kaip anglų ar prancūzų tai bepigu, o sintetinėje lietu
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vių kalboje jį iškart imame linksniuoti deva, devos, devai ir 1.1., t.y. kaip m oteriškosios ar bendrosios gimi
nės daiktavardį, nors pačiam e sanskrite vardininko
linksnyje jis turi galūnę -s, t.y. devas , ir visiškai atitin
ka lietuviškąjį dievas, todėl pagrįstai galėtum e jį links
niuoti kaip dera vyriškos giminės daiktavardžiui, t.y.
devas, devo, devui ir 1.1. Iš tikrųjų yra nem ažai argu
m entų ir už, ir prieš, tačiau tai nepateisina visiško jo 
valo, nesilaikant nei vienokios, nei kitokios sistemos.
Pavyzdžiui, sanskrito vyr. g. Bhaga-, Garuda-, Gautama-, Jama-, Kama-, Mitra- bei kt. „M itologijos encik
lopedijoje“ lietuviškai tariam i ir linksniuojami kaip
Bhagas, Garuda s, Gautamas, Jamas, Karnas, Mitras
bei kt., o jau Indra-, Krsna-, Siva-, Varuna- - kaip In
dra, Krišna, Šiva, Varūna (beje, iš kur pastarajam e
ilgoji ū?). A rba, pavyzdžiui, kodėl sanskrito vyr. g.
buddha- virsta liet. būda (iš bėdos nurodom a dar ga
limybė tarti budha, nors skr. budha- - jau visai kitas,
nors ir tos pat šaknies vardu vadinam as mitologinis
personažas), o, tarkim , sanskrito vyr. g .tathagata- lie
ka tathagatas, neprarasdam as nei raidžių, nei gimi
nės?13 Tokie leidiniai kaip šis būtų tiesiog nepraleistina proga visa tai dorai išsiaiškinti, apsvarstyti ir vie
nąsyk sutvarkyti, juolab kad nūn Lietuvoje yra ir sans
krito specialistų, nekalbant apie lituanistus, ir apskri
tai visas būrys daugiau ar m ažiau dalyką išm anančių
žmonių.
Galima būtų pareikšti dar keletą pastabų, tačiau kri
tikuoti - itin bjaurus ir iš esmės bevaisis užsiėmimas.
Ir taip jau, kas netingi, visi kits ant kito burba ir bam 
ba. Pats, išgirdęs kitą ką nors „triuškinant“, tik atsi
dustu ir slapta apsidžiaugiu, kad tai ne aš - nei tas,
kurį triuškina, nei juolab tas, kuris... Žmogui atrodo,
kad jis kovoja už teisybę, stoja už tiesą, kilniai pasipik
tina, o iš tikrųjų tik paleidžia tulžį ir padaugina kartė
lio mūsų ir taip jau sūrioje pakalnėje. Ir juo kandžiau,
šmaikščiau, grakščiau - tuo bjauriau. Labai trūksta vi
siškai priešingo santykio - pakantos, atidumo, pasiren
gimo išgirsti, geros valios jei ne pritarti, sutarti, tai bent
tartis, susikalbėti, pagaliau bent pastebėti gerąsias, pri
pažinimo tikrai vertas puses. Burbėti ir bam bėti leng
va, o darbą dirbti sunku, ir rim tą darbą dirbant - klai
dos neišvengiamos. Žinom a, jų visad galėtų būti m a
žiau, tačiau kad ir kaip stengsies - vis viena kita liks.
Pagaliau pastebėtas klaidas galima ištaisyti pakartoti
nai leidžiant, ir viskas. Todėl apskritai svarbiausia - ne
pavienės klaidos, o ištisas naujas žingsnis lietuvių mi
tologinėje literatūroje, reikia tikėtis, visa pakopa aukš
čiau kilstelėsiantis lietuvio skaitytojo mitologinių ži
nių bei minties lygį. Reikia atkreipti dėmesį ir į lietu
viškosios „Mitologijos enciklopedijos“ apipavidalini
mą, žymiai pranokstantį savo skoniu tiek latviškąjį, tiek
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rusiškąjį. Todėl belieka padėkoti dailininkams, vertė
jams bei leidėjams už knygynuose pasirodžiusią tikrai
gražią, seniai lauktą knygą, be kurios savo lentynų ar
sekcijų, manau, daugelis netrukus nebegalėsime nė įsi
vaizduoti.
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Encyclopaedia of mythology
The book „Encyclopaedia of mythology“ is under
review by Dainius Razauskas. It is the first volume of
the Latvian „Mitologijas enciklopedia“ and it is trans
lated into the Lithuanian language and published in
1997. The Latvian encyclopaedia is prepared accord
ing to the well-known encyclopaedia „Mify narodov
mira“ that is published in the Russian language. The
reviewer’s joy and acknowledgments for the neces
sity of such encyclopaedia is great, though he states,
regretfully, that there are a lot of mistakes in the words
and names that are written in the old languages.

ŽMONES PASAKOJA

MEISTERIS
Prof.
P. Dundulienė,susipažinusi su “Alko" kraštotyros
klubo nario inžinieriaus Jono Vaičiūno darbu “Račius ir
kalvis. Jonas Vaičiūnas ir jo dirbtuvė”, pažymėjo, kad au
torius pateikė vertingos medžiagos apie savo tėvo ratdirbystės ir kalvystės amatus. Ji ypač gerai įvertino išsamų
vežimų gamybos proceso, jų konstrukcijų aprašymą, me
džiagos sutvarkymą, susisteminimą, konstrukcijų brėži
nius, nuotraukas. Šio darbo fragmentas pateikiamas ir
“Liaudies kultūros” skaitytojams.
Mano tėvas, Jonas Vaičiūnas, Šakių rajono Kriūkų apy
linkės Gegužių kaimo gyventojas, buvo račius ir kalvis.
Jis taisydavo žemės ūkio mašinas - kuliamąsias, maniežius, akselines, o žiemom gamino vežimus. Buvo pasi
daręs kuliamąją mašiną su kratikliais ir sietais, akselinę,
turėjo nusipirkęs žibalu varomą 6 AJ motorą ir rudenimis
eidavo kulti javų ir pjauti akselio. Tačiau bene daugiausia
laiko, jėgų ir sumanumo jis atidavė račiaus amatui - ga
mino darbinius vežimus, tiek porinius, tiek ir vienkinkius.
Dažniausiai darė vežimus su perstatomu dyseliu,1 kad bū
tų galima važiuoti ir vienu, ir pora arklių. Jo padaryti veži
mai buvo stiprūs, garantuodavo, kad važinės dešimt, pen
kiolika metų. Tokio vežimų stiprumo pasiekdavo kruopš
čiu darbu - medžius kirsdavo tik žiemą, keletą metų džio
vindavo pavėsyje stambiai suskaldytus ar supjaustytus,
vežimo dalis darydavo tiksliai, viską labai kruopščiai su
leisdavo ir labai standžiai apkaustydavo.
Jono Vaičiūno sodyba iš pietvakarių pusės. Apie 1960 metus.

Jonas Vaičiūnas su sunumi Vincu apie 1932 metus.

Visi Vaičiūnai turėjo polinkį į
meistrystę. Meistravo ir tėvo tėvas,
mano tėvukas Simanas Vaičiūnas,
jis dirbo medinius maniežius, nusi
žiūrėjęs į vokiečius. Tėvukas buvo
pasidaręs medinį automobilį. To au
tom obilio viršus buvo dengtas au
deklu, o užpakalyje buvo įtaisytos
rankenos, kuriomis dviese suko už
pakalinius ratus. Deja, neilgai tuo
automobiliu tevažinėjo. Nuvažiavo
į Ilguvą, bevežiodamas dvaro po
nus virto, irtas automobilis sulūžo.
Parėjo tėvukas tik ašį ant peties
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nešdamas. Numirė Simanas Vai
čiūnas 1910 metais būdamas 56
metų amžiaus.
Ir vaikai turėjo polinkį į meist
rystę. Jonas (mano tėvas) su
broliu Pranciškumi būdami ma
ži darė vežimuką. Tėvukas pyko,
kad atšipina peilius, tai juodu dir
bo pasilindę po klėtimi ir išsive
žė, kai vežimukas buvo jau ga
tavas. Vežimukas buvo kaip tik
ras, tik nekaustytas. Sūnus An
tanas buvo pasistatęs didelį vė
jo malūną (olenderį2), pasidaręs
milvelį, aliejinę, tekarnę.3 Buvo
padaręs ir medinę siuvam ąją
mašiną, kuria pasiuvo skrandą.
Buvo taip. Kažkas atnešė taisyti
Kalvės šiaurės vakarų kampas.
seną siuvamąją mašiną, nes ruo
Kairėje - benzagas, centre -- girnos, dešinėje -- varstoto kampas.
šėsi siūti skrandą. Ta mašina bu
Kalvės šiaurės rytų kampas. Centre - varstotas, virš jo, kirvinyčioje, sukišti įrankiai.
vo labai susidėvėjusi. Antanas su
tuo žmogum i susiginčijo, kad
geriau jis padarys naują. Padarė
ir pasiuvo tam žmogui skrandą.
Per Pirmąjį pasaulinį karą, de
gant troboms, sudegė ir ta ma
šina. Brolis Petras buvo įsirengęs
kalvę, pradėjo statyti vėjo turbi
ną, nusipirko milvelį. Petrui išsi
kėlus į Kauną, milvelį perėmė
brolis Juozas.
Darbams tėvas buvo įsiren
gęs dirbtuves, kurias vadino kal
ve. Šioje kalvėje nemaža darbų
buvo mechanizuota: pasidarė
metalo tekinimo stakles, kurio
mis tekindavo mašinų volus, ve
žimų ašis, ištekindavo ratų kūgi
nes kiaurymes, pritaikytas prie
metrų. Turbinas turėjo 14 žėgliuojamų sparnų. Kartaisašies skersmens ir kūgiškumo. Medienai pjaustyti bu
didesniems darbams pasileisdavo motorą. Dirbdamas
vo pasidaręs mechaninį juostinį pjūklą, kurio rėme stat
smulkesnius darbus tekintuves ir juostinį pjūklą kar
menai pjūklo ašiai buvo įrengta tekintuvė rato išorei ir
stukų šonams aptekinti. Ratų stebulėms tekinti, sky tais sukdavo rankomis. Turbinas ir motoras mecha
nizmus sukdavo per transmisiją,6 įrengtą prie sienos
lėms stebulėse gręžti, stipinams kalti ir kitiems dar
maždaug 3 metrų aukštyje. Turbinas transmisiją ir tran
bams buvo pasidaręs ant varstoto sustatomą mecha
nizmą. Kalvėje buvo įrengtos ir girnos. Juostinį pjūklą
smisija mechanizmus sukdavo maždaug 2 cm storio
ir tekintuves sukdavo vėjo jėgainė, vadinama turbinų,4 virvėmis. Tik girnas turbinas suko diržu. Dirbti tėvui
arba maniežius.5 Turbinas buvo stambiausias ir įdo
padėdavo gizeliai, žmona, o kai paaugo - vaikai. Kar
miausias statinys Jono Vaičiūno kieme. Jis iš tolo at tais samdydavo padienius darbininkus.
Žemę apdirbdavo pats, bet tų darbų nemėgo ir ar
kreipdavo praeinančių ir pravažiuojančių dėmesį. Jei
kas klausdavo kelio pas Vaičiūnus, tai tam net iš tolo
klių nelaikė. Ištisas dienas praleisdavo dirbtuvėse parodydavo turbiną. Jis buvo matomas iš poros ar tre taisė maniežius, kuliamąsias, akselines ir kitas maši
jeto kilometrų. Turbino bendras aukštis buvo apie 15
nas, o žiemom dirbo vežimus. Kalvio ir račiaus darbas
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Metalo tekintuvė - tekarnė.

.

Šiurpštoko stalas su šlurpštoku.

Medžio darbų įrankiai.

buvo labai sunkus - pradėjo skaudėti
dešinę ranką. 1934 m., dirbant kalvė
je, į akį įtiško karšta dzindra. Akj teko
išoperuoti. Tas jį labai paveikė: pairo
nervai. Po keleto metų sveikata šiek
tiek pasitaisė, bet netrukus užėjo Ant
rasis pasaulinis karas. Po karo suma
žėjo vežimų paklausa, ir, būdamas jau
nusenęs, gam ino rankinius vežim ė
lius, kartais langus, statines. Labiau
siai mano tėvas garsėjo kaip puikus
račius. Už darbą jis imdavo brangiau
negu kiti račiai, bet darydavo labai ge
rai, tai kartais kreipdavosi žmonės ga
na iš toli. Vežimus darydavo taip, kad
jie tiktų įvairiems kroviniams vežioti.
Šieną, javus veždami užtaisydavo ve
žimą ilgosiomis kripėmis7 ir kinkyda
vo porą arklių. Tada pertrauktį8 išleis
davo iki galo, o dyselį perstatydavo
per vidurį. Vešdami mėšlą vietoj kripių
dėdavo šūdlenteres. Veždami medžius
nuimdavo ir kripes, ir dugninę.9 Kar
tais, veždami didelius medžius, vietoj
gyvrungio10 dėdavo kaladę.

Medienos paruošimas. Beveik visos
vežimų dalys buvo daromos iš drūtme
džių aržuolo (ąžuolo), uosio, skirpsto.
Labiau apkrautos dalys buvo daromos
iš ąžuolo, mažiau apkrautos - iš uosio.
Stebulės buvo daromos tik iš skirpsto.
Medžius tėvas arba pirkdavo, arba juos
duodavo užsakovas. Viską darydavo tik
iš gerai išdžiovintos medienos, todėl tu
rėjo dideles medienos atsargas, kurias
nuolat papildydavo. Ąžuolai ir uosiai
dažniausiai augo senose sodybose ir
buvusių kaimų vietose. Skirpstai augo
upelių krantuose. Ąžuolai būdavo ap
žiūrimi ir nusprendžiama, ką iš kurio da
rys. Susitarus su savininku, būdavo
ruošiamasi kirsti.
Ąžuolo paleidimas (nukirtimas) bū
davo didelis įvykis. Medžiai dažniausiai
būdavo seni, o todėl labai stori, papras
ta skerspjūvė neištekdavo, reikdavo
ieškoti ilgesnės. Prieš leisdami medį,
parinkdavo pageidautiną virtimo kryp
tį. Tam reikia įvertinti vėjo kryptį, me
džio pasvirimą, pagalvoti, ar patogu
bus paskui parvirtusį medį nugenėti,
supjaustyti ir išvežti. Parinkus norimą
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Stebulės įvairiose gaminimo stadijose: paruošta tekinimui, pradėta tekinti,
aptekinta ir išgręžtos skylės, skylės špykiams iškaltuotos.

Iš blankos išpjauti stukai. Dar nenupjaustyti galai ir neišgręžtos skylės špykiams.

Šlaunys išlenktos pašutinus ant garų ir suveržtos išdžiūti.
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virtimo kryptį, medis būdavo pjauna
mas iš priešingos pusės. Jeigu pjau
namas medis pats virsta norima kryp
tim, tada paprasčiau, o jeigu pradeda
virsti priešingai, tai įpjovus tiek, kai li
kusi medžio dalis praranda atsparumą
ir pradeda gnybti skerspjūvę, kalami
kyliai. Kyliuojant ir toliau pjaunant, po
kurio laiko kyliai pradeda liuosti. Tai
reiškia, kad medis pradėjo pats virsti.
Tada ištraukia skerspjūvę ir visi susto
ję žiūri į viršūnę - j kurią pusę virsta.
Tik kai pradeda greitai virsti, visi pasi
traukia į priešingą pusę. Dideli medžiai
virsta su triukšmu - sulaužo net storas
šakas, ir trenkiasi, kad net žemė sudre
ba. Parvirtusj medį nugeni, supjausto
ir veža šlajomis.11 Jei medį skirdavo
stukams12 gaminti, tai veždavo į lent
pjūvę ir pjaudavo iš jo blankas,13 jeigu
kitoms dalims - veždavo namo. Žel
vius14 ąžuolus naudodavo špykiams.15
Šakotus griaum edžius- maniežių šveliams.16
Lentpjūvės buvo Kriūkuose, Gerdžiuose ir Lekėčiuose. Dažniausiai
pjaudavo Kriūkuose. Ant šlajų ąžuolą
užkeldavo kaparu.17 Pirma užkeldavo
storgalį ant šlajų, o paskui laibgalį ant
karukų.18
Parvežtas iš lentpjūvės blankas su
kraudavo pavėsyje. Į tarpus įdėdavo
pagalėlių, kad vėdintųsi. Iš viršaus kuonors pridengdavo, kad neperlytų ir nesuskirstų nuo saulės.
Špykiams skirtą medį parvežus na
mo supjaustydavo ruliais pagal špykių
ilgumą - ilgesnius užpakaliniams ra
tams, trumpesnius - pryšakiniams ra
tams. Rulius suskaldydavo. Skaldyda
vo geležiniais kyliais, nuskaldydavo ba
laną ir ant kiekvieno gabalo užrašyda
vo metus, kada kirstas medis. Taip su
skaldytas medis sukraujamas pastogė
je apsisausėti.
Apsisausėjus medienai iš blankų
benzagu19 buvo pjaunami stukai, o iš
skaldytų gabalų - špykiai. Iš stambes
nių gabalų buvo daromi skietai,20 šlau
nys. Plautai,22 gyvrungiai, antašiai pa
prastai buvo daromi iš uosio.
Stebulės buvo daromos iš skirpsto.
Skirpstas labai neskalus medis. Ske-

I¡ant jj daugybė įvairiai susipynusių
plaušų neleidžia medžio gabalui per
skilti. Todėl jį Ir naudojo stebulėms, kad
šios nesuskiltų kalant špykius.
S tebulėm s kirsd a vo n e d id e liu s
skirpstus, ir skirpsto kritimas buvo ma
žesnis darbas negu ąžuolo arba uosio.
Nuleisti nuo kelmo skirpstai nuvirsda
vo į brūzgus ar upelio vagą. Tada juos
apgenėdavo ir, užnarinę lenciūgą, ar
kliu išvilkdavo į lygesnę vietą. Parvež
tus namo skirpstus supjaustydavo ste
bulės ilgio gabalais, nuskaldydavo to
šį, Išgręždavo skylę išilgai ir sukrauda
vo džiūti. Džiovindavo vėsioje vietoje,
kad neskilinėtų.
Nors jau seniai kalvėje niekas nie
ko negamina, dar yra užsilikę nemažai
pusiau pagamintų špykių, stukų, ste
bulių ir kitų vežimų dalių. Daugiausia
tai daryta dar prieš karą. Dabar visa tai
perduota Lietuvos liaudies buities mu
ziejui kartu su visais kalvės įrengimais
ir įrankiais.

Špykių gaminimas. Špykius gamin
davo iš ąžuolo. Kad špykiai būtų stip
resni, juos atskeldavo medžio gabalo.
Atskeldavo gabalą kokiems keturiems
špykiams, o paskui jau išpjaudavo benzagu. Išpjautą keturkampę paruošą
apobliuodavo ir apdroždavo striūgu.23
Apdroždavo taip, kad špykis būtų dai
lesnės formos. Tas špyklo galas, kuris
įsikala į stebulę, likdavo keturkampis Ir
sklandžiai pereidavo į ovalo formą. Dro
žimo pabaigoje ovalinę špykio dalį ap
dailindavo oblium. Apdrožtam špykiui
užpjaudavo capą įkalti j stebulę.
Stebulių gaminimas. Kaip minėjau,
stebules gamindavo iš skirpsto. Išsisausėjusią paruošą dėdavo į tekintuvę, su
renkamą ant varstoto, ir tekindavo kal
tais. Pirmiausia tekindavo kaltais lenk
tais ašmenimis (grubiai), o paskui (glot
niai) - kaltu tiesiais ašmenimis. Tekintu
vę sukdavo turbinas per transmisiją. Te
kinimo darbams parinkdavo dieną, kai
pūsdavo lygesnis vėjas, kad lygiau suk
tų. Geriausiu tėvas laikė pietvakarių vė
ją, nes iš tos pusės mažiausiai užstoda
vo medžiai. Aptekintom s stebulėms

Špykių capavimas. Bendras vaizdas.

Rato tekinimas.

Ratas ratainėje.
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gręždavo skyles špykiams. Gręž
davo šiek tiek pertvarkytu stebu
lių tekinimo mechanizmu. Šioms
skylėms gręžti naudojo specialius
spiralinius savo darbo grąžtus.
Keturkampes skyles kamuoda
vo ratainėje. Kaltavimui naudojo
kaltus (žr. nuotrauką). Penktas iš
kairės buvo specialiai naudoja
mas stebulių skylių špykiams kaltuoti. Keturkampė skylė špykiui
dar turėjo laiptelį, j pačią skylę
įkaldavo špykio capą, o į tą laip
telį įeidavo špykio storesnioji ke
turkampė dalis. Šiam laipteliui
kaltuoti buvo specialus kaltas.
Taip paruošta stebulė būdavo pa
dedama galutinai išdžiūti. Kartais
prieš špykiuojant stebules išvirin
davo vandenyje ir špykiuodavo į karštą.

Ratų surinkimas. Ratai surenkami trimis etapais: 1)
špykiuojami, 2) stukuojami, 3) kaustomi.
Ratus špykiuodavo ir stukuodavo ratainėje. Prieš
špykiavimą stebulei užkala laikinas špykrinkes,24 kudas po špykiavimo nuima. Į stebulę špykius kala 8085° kampu. Taip sukalus špykius, ratas būna stiprėsnis, ypač važinėjant kalvota vietove, nes nenutraukus
ratlankio jis negali išvirsti. Kad sukaltų špykius vienodu kampu, prie ratainės25 šlaunies prisikaldavo atramėlę ir kalant kas keletą smūgių špykį pasuka ties ta
atramėle ir patikrina, ar geru kampu kala.
Sušpykiuotam ratui ant špykių galų užpjauna apvalius capus stukams uždėti. Šiuos capus užpjaudavo
tuo pačiu mechanizmu, kuriuo tekina stebules ir gręžia špykiams skyles stebulėse
prieš kaltavimą. Viskas labai pa
našu kaip gręžiant skyles stebu
lėms, tik vietoj grąžto deda spe
cialų capavimo įrankį, o vietoj ste
bulės mauna sušpykiuotą ratą.
Užcapuotą ratą vėl deda į ratainę stukavimui. Užkalę stukus
vienoje vietoje, tarp stukų pada
rydavo apie pusės centimetro tarpelį-vartą, kad ratlankį geriau su
trauktų. Kad stukai negalėtų prasikeisti, stukų sudūrimuose jie su
jungiam i dubeliais.26 Dubelius
darydavo medinius.
Apstukuotą ratą dėdavo į tekintuvę. Tekindavo tais pačiais
kaltais kaip ir tekinant stebules.
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Vežimas. Dyselys išimtas,

Sukdavo turbinas arba rankomis. Aptekintas ratas pa
ruoštas kaustymui.
Atsakingiausias rato kaustymo darbas tai ratlankio užtraukimas. Ratlankį darydavo iš bantyzerio minkšto plieno juostos. Ratlankio ilgį reikia labai tiksliai nutaikyti. Ratlankį darydavo taip. Atkirsdavo rei
kalingą bantyzerio ilgį su užleidimais, sulenkdavo
apytikrio didumo lanku ir tada, ruošdami suvirinimui,
matuodavo reikalingą ratlankio ilgį. Tikslų ratlankio
ilgį matuodavo ridendami ratą ratlankiu. Ratlankis turėdavo būti truputį mažesnis už ratą. Tiksliai išmatuotą ratlankį suvirindavo žaizdre. Suvirinimo vietą sudūrimą kaitino žaizdre iki baltumo ir per tamsius
akinius atidžiai stebėjo, kada pradės metalas skystėti. Tada ištraukia iš žaizdro ir ant priekalo lengvais
kūjelio smūgiais palygina suvirinimo vietą, kol ji atVežimas be kripių ir dugninės.

vėsta iki raudonumo. Paskui dar kartą pamatuoja rat
lankio ilgį ridendami: gali pailginti - paplakti arba pa
trumpinti - susodinti. Suvirintam ratlankiui šiek tiek
atvėsus, jj galima traukti ant rato.
Ant rato ratlankį traukia įkaitintą tiek, kad tik ne
degtų stukai. Įkaitintas ratlankis pailgėja ir lengviau už
sitraukia, o vesdamas labai stipriai sutraukia ratą. Taip
apkaustytas ratas labai stiprus. Ratlankį traukdavo
trauktuvais, paprastai trim. Ratą guldydavo prie prie
kalo kaladės, kaladėje buvo kablys. Įkaitintą ratlankį
uždeda ant rato ir tą šoną, kur jis šiek tiek užeina ant
stukų, užkabina už kablio; kitą ratlankio šoną dviem
trim trauktuvais traukia. Kai ratlankis užsikabina ant
stukų, ratą greitai apverčia ir galutinai ratlankį užvaro
kūjelio smūgiais j stukus per stuko formos padėklą,
dedamą ties stukų sudūrimais. Jei stukai ima labai
rūkti, tai ratlankį palaisto vandeniu. Aušdamas ratlan
kis suveržia ratą: špykiai galutinai sulenda į stebulę,
stukų tarpeliai ir vartas susieina. Ratlankį darydavo šiek
tiek siauresnį už stukus, kad važiuojant šlapiu keliu
mažiau kabintų dumblą.
Špykrinkes ir plačrinkes27 ant stebulės užkala taip
pat įkaitintas.
Bukšui skylę stebulėje gręždavo grąžtais, dideliu medinašiams, o mažesniu - geležinašiams vežimams.
Grąžtą įspaudžia varstote, o ratą užmauna ant grąžto
ir suka. Į išgręžtą skylę įkala bukšą.28 Geležinių veži
mų bukšai būdavo iš ketaus, lieti, o medinašių - su
lenkti iš skardos (3-4 mm storumo). Ketaus bukšai bū
davo ištisiniai - per visą stebulės ilgį, o medinašių ve
žimų - tik stebulės galuose.

vas 1974 metais sausio mėnesį, pradėjęs eiti 80-uosius metus, visą savo gyvenimą išgyvenęs Gegužių
kaime.
PAAIŠKINIMAI:
1. Dyselys - m edinė kartis, vairuojanti vežimą.
2. Olenderis - malūno, kurio sukasi tik kepurė su sparnais,
rūšis.
3. Tekarnė - tekinim o staklės.
4. Turbinas - vėjo jėgainė m echanizm am s sukti.
5. Maniežius - įrengim as žem ės ūkio mašinoms su arkliais
sukti.
6. Transmisija - diržinė pavara.
7. Kripės - vežim o šonai, grotos.
8. Pertrauktis - vežim o dalis, jungianti pryšakį su pastur
galiu.
9. Dugninė - lenta, d ed am a į vežim o dugną tarp kripių ar
šūdlenterių.
10. Gyvrungys - vežimo pryšakio viršutinė besisukiojanti dalis
su rungais.
11. Šlajos - rogės.
12. Stukas - rato dalis, ant stipinų galų uždėtas lankas, pa
prastai 1/6 apskritimo.
13. Blanka - stora lenta.
14. Želvys - lankstus, tąsus medis.
15 . Špykis - rato stipinas.
16. Švelys - padargo ar įrengim o medinis pagrindas.
17. Kaparas - kėlimo m echanizm as, keltuvas m edžiam s į
vežim ą ar šlajas kelti.
18. Karukai - m ažos rogelės m edžio laibgaliui padėti vežant
ilgus medžius.
19. Benzagas - mechaninis juostinis pjūklas.
20. Skietas - vežim o pryšakio dalis, skersinis brauktam s21
kabinti.
21. Brauktas - pakinktų dalis, medinis skersinis su žiedu per
vidurį ir kilpom galuose.

Mokyklos mano tėvas nebuvo lankęs, bet skaityti
mokėjo gerai. Labai mėgdavo klausytis, kai žiemos
vakarais jam skaitydavo vaikai. Mėgdavo prisiminti
skaitytus Šekspyro „Karalių Lyrą“ , „O telą“ , „M akbe
tą “ iš raštų jaunimui, įvairius kelionių ir nuotykių ap
rašymus. Mėgdavo taip pat pasiklausyti dainų. Dai
nuodavo vakarais mano mama ir sesuo Marytė.
Mėgstamiausia jo daina buvo „Žalioj lankoj vienų vie
na“ . Ką bedainuotų, jis visuomet prašydavo padai
nuoti ir šią dainą. Iš mamos esu užrašęs apie 300
dainų, daug patarlių ir kitos tautosakos. 212 jos dai
nų magnetofoninių įrašų ir tekstų saugoma Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute. Medžiagą šiam ap
rašymui pradėjau rinkti, kai tėvas dar buvo gyvas, bet
jau sirgo. Dauguma čia papasakotų dalykų aš pats
dar gerai atsimenu, kai ką prisiminė mano broliai An
tanas ir Vincas. Įdomių smulkmenų taip pat papasa
kojo Izidorius Levišauskas iš Gegužių kaimo, Anta
nas Šmuilys iš Eiciūnų kaimo. Vežimą fotografavimui
paskolino Vincas Greičius iš Eiciūnų. Mirė mano tė

22. Plautas - vežim o užpakalio dalis, dedam a ant antašio. į
plautą susistato rungai.
23. Striūgas - drožtuvas su dviem rankenom.
24. Špykrinkes - žiedai ant stebulės prie stipinų.
25. Ratainė - įrengim as ratams špykiuoti ir stukuoti.
26. Dubeliai - mediniai, buko trikam pio formos kaišteliai, ka
lami ties stukų sudūrimais, kad šie neprasikeistų.
27. Plačrinkės - žiedai ant stebulės galų, kad ši nesuskilinėtų.
28. Bukšas - metalinė įvorė, kalam a į rato stebulę, kad skylė
mažiau dėvėtųsi.

PE O P LE NARRATE

MASTER
Jonas Vaiskunas described his father’s jobs who
was the very fam ous w heelwright and blaksmith. With
great exhaustiveness he speaks how his father use
to make cards. His father was well known by the works
even in som e parish.
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