Verkių virsmai
Apie savo atradimus ir nepaprastą Verkių istoriją
pasakoja archeologas Algirdas VARNAS,
klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO
- Pradžioj norėtųsi apžvelgti pačių archeologinių
kasinėjimų Verkių aukštutiniame parke istoriją.
- XIX a. pabaigoje čia truputį kasinėjo Eduardas
Volteris. Tačiau smulkesnių duomenų neišliko. Mūsų
laikais, 1976 m., buvo sumanyta XIX a. viduryje nu
griauto J. Masalskio rūmų centrinio pastato vakarinia
me rūsyje įrengti kavinę. Ta proga atlikti nedidelės ap
imties archeologiniai tyrimai - išvalytas rūsys, atidengta
dalis pamatų. Rūsys gana gerai išlikęs, jo skliautuotas
lubas remia keturkampė kolona (vėlesnių tyrimų duo
menimis, panašus rūsys turėtų būti ir rytiniame gale).
Kavinė įrengta nebuvo, 1967 m. rūsys užkonservuotas,
įėjimas į jį užmūrytas (taip čia yra ir dabar).
Apie 1986 metus buvo ruošiamas parko sutvarky
mo projektas. Norėta atkurti čia kadaise buvusius gė
lynus, gal ir takelius. Prisireikė archeologo pagalbos.
Man, tada dirbusiam MA Istorijos institute, buvo pa
siūlyta atlikti žvalgomuosius tyrinėjimus: gal pasisek
tų nustatyti tų gėlynų bei takelių vietas. Kasinėjimus
pradėjau nuo parko pietinio galo. Pabandžiau vieną
pjūvį, kitą - pataikiau tiesiai ant mūrų, buvusio didelio
pastato pamatų. Toliau - daugiau. Pasirodo, kad čia,
pačiame parko pietiniame gale, po kalniuku, esama iš
tisos pamatų raizgalynės. Pastatų čia būta nuo XIII iki
XIX amžiaus. 1987-1990 metais ištirtas 600 m2parko
plotas. Tyrimai gal būtų tęsiami, bet atėjo mūsų nera
mūs laikai: tankai važinėja Vilniaus gatvėmis, ateitis
neaiški, tad 1990 metų rudenį pasitarėm su aktyviai
tyrimuose talkinusiu architektu Sigitu Lasavicku ir nu
tarėm, kad bus geriau atkastus mūrus, kad ir nebaig
tus tirti, užpilti ir laukti geresnio meto. Prisireikė bene
šimto sunkvežimių smėlio, kol viskas buvo užklota. Taip
ir tebėra, tik Sigito rūpesčio dėka šioje vietoje buvo
sumūrytas aukuras, žymintis buvusios pagoniškos šven
tyklos (Sigitas tuo neabejoja) vietą. Būdamas parke
dažnai matau ant aukuro ugnelę besikūrenančią, kar
tais net jaunieji su visa svita apsilanko. Mėgsta žmo
nės šią vietą.
1991 metais pavyko suorganizuoti tyrimus kartu
su Tarptautine jaunimo darbo stovykla. Jų metu buvo

ištirtas plotas, esantis į rytus nuo centrinio rūmų pa
stato. Čia aptiktos iki tol nežinoto XVI a. pab. XVII a. pr. pastato liekanos. Pastatas buvęs keletą kar
tų perstatomas. Tais pačiais metais atlikti žvalgomieji
tyrimai plote į šiaurę nuo rytinio rūmų pastato. Čia
aptikta keletas XVI-XVII a. kapų. Po 1991 metų - tik
žvalgomieji tyrimai, susiję su įvairiais kasimo darbais.
- Tokio parko tyrimas, matyt, turi ir savų specifi
nių sunkumų, problemų.
-Akivaizdu, kad tokiam daugiasluoksniam ir įvairialaikiam paminklui, koks yra Verkių parkas, vien ar
cheologinių tyrimų neužtenka. Būtinai reikalingi nuo
latiniai architektūriniai tyrimai. Labai daug čia darbo
ir istorikams, juo labiau, kad visai netyrinėti šaltiniai,
esantys užsienyje. Yra darbo ir parkotyrininkams. O
archeologinius kasinėjimus apsunkina tai, jog kultūri
nis sluoksnis čia kai kur net 5 m gylio. Kasant būtina
užtikrinti, kad nepradėtų griūti šlaitas, saugoti medžius
-juk parkas. Tie ir kiti dalykai neretai riboja tiriamo
ploto dydį bei vietą, o kartais menkina tyrimų rezulta
tus. Problemos rezgasi, viskam reikia lėšų, kurių nėra
iš kur gauti. Dabartinis parko šeimininkas Botanikos
institutas, vadovaujamas R. Pakalnio, gana veikliai ėmė
si tvarkyti parką bei pastatus, geranoriškai bendradar
biauja tiek su archeologais, tiek su kitais specialistais.
Tačiau vien Instituto jėgų bei lėšų nepakanka. Geriau
siu atveju Botanikos institutas gali tik koordinuoti par
ko atkūrimo programą bei prižiūrėti augaliją.
- Dabartiniais kasinėjimų duomenimis - nuo ka
da ant šio kalno gyvena žmonės?
-Turima archeologinių duomenų, liudijančių, kad
čia gyventa nuo neolito pabaigos ar žalvario amžiaus
pradžios: jau apie 4 tūkst. metų.
- Kokie radiniai liudija, kur būtent surasti?
- Radiniai negausūs - tai stulpaduobės, išlikusios
nuo buvusių laikinų pastatų, būdingų neolito pabaigai.
Tada buvo statomi tokie laikini pastatėliai: sukalami
apie 7 cm skersmens kuolai, tarpai supinami šakomis ir būstas. Būtent tokių pastatų pėdsakų rasta pietinia
me parko pakrašty. Archeologai juos vadina dvasiomis,
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Verkių parko pietinio galo archeologinė atodanga. 1989 metai.

nes dėl dažno perstatymo, pertvarkymo labai sunku nu
statyti jų kontūrus. Aptikta ir dviejų židinių pėdsakai.
Visa tai pietiniame kalno gale ant pirminio paviršiaus.
Vietovės paviršius tada buvo banguotas, būta supusty
tų smėlio kopų - kaip ir daug kur pagal Neries upę. Ir
neolitinių gyvenviečių gausu visur kitur prie Neries. Ver
kiai tuo požiūriu niekuo neišsiskiria.
- Kaipgi tuos prieš tūkstantmečius sukaltus kuo
lus dabar galima atsekt?
- Kai prisikasi iki nejudinto smėlio, sukaltų kuolų
vietos labai gražiai matomos: pilkšvos apskritos dėme
lės. Blogiausia, kad Verkiuose sunku rasti vėlesniais
laikais neperkastą plotelį: viskas suardyta, išjudinta.
- Jūsų kasinėjimų duomenimis - nuo kurių amžių
ant šio kalno būta pastovių pastatų, kokių, kokios pa
skirties?
- Manoma, nuo XIII a. Piečiausiame gale ant šlaito
krašto maždaug 5 m gylyje rastas plytų ir akmenų mū
ras, dalis sienos. Padas - plūktas molis su kalkių gaba
liukais (tų pačių laikų panaši siena aptikta ir Kreivojo
je pilyje). Spėjama, kad tai buvusios mūrinės, 7x5 m
dydžio ikikrikščioniškos šventyklos liekanos.
- Sakot „spėjama“. Kokie argumentai, radiniai liu
dytų, kad bent čia, Verkiuose, tikrai būta šventyklos ir
kas kelia abejonių?
- Šventyklos naudai liudija net dvi stulpaduobės.
Viena - 35 cm skersmens. Aiškiai matyti, kad čia sto
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vėjo galingas stulpas. Kita, 20 cm skersmens, - netoli
pirmosios. Abi stulpaduobės - šventyklytės centrinėje
dalyje, ties ta vieta, kur vėliau aštuonkampės koplyčios,
o dar vėliau - čia bandytos statyti bažnyčios presbiterinė dalis. Stulpaduobės matomos labai aiškiai. Tuo ne
abejojama. Įvedus krikščionybę, jos užpiltos smėliu. Ir
visa šventyklos vieta užpilta 2-3 cmbalto smėlio sluoks
niu. Toks krikščionių elgesys su buvusių senojo tikėji
mo šventyklų vietomis gerai žinomas: kur tik nugriau
na šventyklą, išverčia stabą, - vietą užpila baltu smėliu:
taip neva „apšvarina“. Labai svarus argumentas - pa
davimas apie lizde rastą naujagimį, vėliau tapusį kriviu
Lizdeika, išaiškinusiu Vilniui lemtingą Gedimino sap
ną apie geležinį Vilką. Jei ne jis, gal niekam nebūtų nė
galvon atėję ieškoti čia tos šventyklos. Tarp kitko, turiu
idėją fiks. Galima būtų atrasti ir aukuro akmenį: jis,
neabejoju, niekur negalėjo būt nuritintas, tik į upę, į
Nerį, iš kur tuo metu jo niekas nepajėgtų ištraukti. Bu
vau netgi susitaręs su Valakupių paplūdimio narais, bet,
kaip sakiau, prasidėjo suirutės, viskas staiga subrango,
dingo ir tie narai - taip ir liko. Ogi suradus aukuro ak
menį, jau niekas nebesiginčytų, kad čia būta šventyklos.
- Truputį buvot užsiminęs apie vėlesnius statinius
šventyklytės vietoje. Ar galima nuosekliai atsekt, kas
čia vėliau buvo visais amžiais statyta?
- Iš rašytinių šaltinių žinom, kad įvedus krikščiony
bę, Verkiai atiduodami Vilniaus vyskupijai: nuo XVa.

medžiagos „permetamos“
Jeruzalės bažnyčios, daug
svarbesnės, prie kurios tik
ką įkurtos Kalvarijos, atsta
tymui. Apie 1680 metus ant
nepastatytos bažnyčios pa
matų, truputį juos pakeitus,
vyskupas K. Bžostovskis
stato rūmus. Jų pamatų
kampas ir dabar matomas
šlaite išlindęs. Rūmai - pui
kūs trijų aukštų mūriniai su
keturiais bokštais kampuo
se. Jie išstovėjo iki XVIII
a., iki I. Masalskio. Spėja
ma, kad I. Masalskiui sta
tant savo rūmus, anie dar
stovėjo, nes statomų trijų
pastatų ansamblis ir K.
Bžostovskio rūmai - sude
rinti, turi aiškią centrinę
ašį: per I. Masalskio pagrin
dinių rūmų ir K. Bžostov
skio rūmų vidurį, tarp šių
dviejų išlikusiųjų, per fon
taną - akivaizdi centrinė
ašis, aišku, kad buvo vienin
gas
visų tų keturių pastatų
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Pietiniame Verkių parko gale XIII-XIX amžiais buvusių pamatų planas. skersmens apskritą statinį,
rašytiniuose šaltiniuose ži
pab. ar XVI a. pradžios čia - vyskupų vasaros reziden nomą bažnytėlės ar Unijos šventyklos pavadinimu. Tuo
cija. Tarp kitko, ir tai - labai svarus argumentas, kad metu buvo itin madingi antikiniai romėniški dalykai,
čia būta svarbios pagoniško kulto vietos. Nes karaliai tad panašūs statiniai to meto didikų parkuose nereti.
tokias paskirdavo naujo tikėjimo hierarchams: esą jūs
Jo išlikę įspūdingi spinduliniai pamatai. Ta bažny
užsiimat religine propaganda, jūs ir raukit senojo tikė tėlė buvo statoma iš dalies ant senųjų Bžostovskio rū
jimo šaknisjų vietoje... XV a. pr. nugriovus minėtą šven mų pamatų, iš dalies - tiesiog ant statybinių griuvenų.
tyklą statoma medinė koplytėlė. Nedidukė. Surasti jos Kad ji išsilaikytų tokioj nepatvarioj vietoj, pamatai su
akmeninio grindinio pėdsakai. Siek tiek žymūs jo pa tvirtinti tais mūriniais spinduliais po žemėmis. Dažnam
matai: atrodo, buvę iš plytų. Šiai koplytėlei sunykus, atrodo, kad čia kažkas nepaprasta, bet viso to paskir
XVI a. čia statoma aštuonkampė mūrinė koplyčia. Tiek tis grynai utilitari: kad būtų patvariau, ir viskas. Vė
ankstesnės medinės, tiek ir šios mūrinės koplyčios cen liau bažnytėlė perstatoma į rotondą ar pavėsinę, ma
tras išlieka tas pats: minėtų stulpaduobių vieta. XVII tomą vienoje iš XIX a. vidurio litografijų J.K. Vilčins
a. vidury čia pradedama statyti didelė mūrinė bažny kio albume. XIX a. pab. ar XX a. pr. pavėsinė nugriau
čia. Bet jos buvo išmūryti tik pamatai bei truputis sie nama. Kiek vėliau šioje vietoje supilamas žemių kau
nų. Tuo metu sudega medinė Jeruzalės bažnyčia, ir Ver burys, kalniukas, kuris po kiek laiko dar kartą paaukš
kiuose statyba nutrūksta: matyt, visos lėšos, statybinės tinamas. Kalniukas buvęs reikalingas, atrodo, tik kaip
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6 - parko pietinis galas; 7 - XVI a. pab. - XVII a. pr. pastato liekanos; 8 - žvalgomoji perkasa;
9 - apžvalgos aikštelė; 10 - atraminės sienutės.

pakylėta apžvalgos aikštelė: suaugo medžiai, per juos
nebesimatė gražaus vaizdo į upę, slėnį - reikėjo pa
aukštinimo. Taigi paaukštinimas, apie kurį daug būta
šnekų kaip apie aukurą ar pilkapį, labai vėlyvas: XIX
a. Štai tokia Verkių parko pietinio galo istorija. Bet
visais laikais parke ir kitur būta pastatų.
- Gal galima būtų ir juos, bent pagrindinius, ap
žvelgti?
- Pirmieji mūriniai rūmai kalno gilumoj, 15 m į
pietus už dabartinių Mokslininkų rūmų - statyti nuo
rytinio šlaito kalno vidurio link. Tai vyskupo E. Valavi
čiaus rūmai: aukšti mūriniai su mediniu antruoju aukš
tu. Yra išlikę ir rašytinių žinių apie juos: buvus didžiu
lė gražiai įrengta salė, senienų muziejus, čia lankėsi esą
net kažkuris iš karalių. Kai I. Masalskis pasistato savo
rūmus, yra paminėjimų, kad buvusių E. Valavičiaus rū
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mų vietoje įrengtas žeme uždengtas tualetas. Ūkinis
pastatas Valavičiaus laikais stovėjo kitoj kalno pusėj
prie vakarinio šlaito. Trečias tuo metu čia buvęs pasta
tas - minėta aštuonkampė koplyčia. Toks Verkių kal
no vaizdas XVI a. pab. - XVII a. pr. Vyskupas Masals
kis savo centrinius rūmus XVIII a. stato - lyg tęsinį
buvusių Valavičiaus rūmų: pamatai prie pamatų.
- Norėtųsi vėl sugrįžti į senuosius ikikrikščioniš
kus laikus. Archeologų duomenimis - kokį vaidmenį
galėjo turėti Verkiai, būdami šalia sostinės ir gal - prieš
Vilniui tampant sostine?
- Kai kurių archeologų nuomone, čia būta papras
čiausio piliakalnio, ant kurio veikė minėtoji šventykla.
Esu aptikęs, kad skersai kalno būta kažkokio griovio,
iškasto galbūt ir gynybiniais tikslais: įsikasęs net 3 m,
neradau pirminio grunto, viskas užversta statybinėm

griuvenom. Kol neatlikta nuodugnesnių archeologinių
kasinėjimų, galimos tokios išvados: arba čia tikrai bū
ta gynybinio griovio, kuris vėliau užverstas griaunamųjų
pastatų liekanom, arba griovys iškastas būtent griuve
nų užkasimo metu. Skurdu ir kitokių įrodymų: teradau dvi žiesto puodo šukes, priskiriamas II tūkst. pra
džiai. Antra vertus, yra žinoma, kad Pilaitė, Verkiai,
Nauja Vilnia ir Nemėžis sudarė artimiausią Vilniaus
apsauginį žiedą. Verkiai tam ypač tiko, nes tiek Gedi
mino, tiek ir Verkių kalnas tame pačiame aukštyje nuo
jūros lygio. Nuo vieno į kitą žiburiais ir kitaip galima
puikiausiai perduoti žinias. Gynybinės sistemos per die
ną neišdygsta, tad visai tikėtina, kad gerokai anksčiau,
dar iki Vilniui tapus sostine, čia būta įtvirtinto pilia
kalnio. Galėjo būti, aišku, ir piliakalnio šventyklos: juk
žynį ir jo žmones reikėjo apsaugot, aptarnaut ir pan.
- O gal čia būta net svarbiausio religinio centro
iki Vilniui tampant sostine?
- Tai jau diskusinis klausimas. Antra vertus,
esama nuomonių ir šiokių tokių archeologinių duo
menų, kad pirmasis Vilnius buvo daug arčiau Verkių
- apie dabartines Turniškes, ir tik vėliau persikėlė to
liau į patogesnes gintis kalvas. Tai neprieštarautų ir
nuomonei, kurią perša Gedimino sapno padavimas:
kad čia, Verkiuose, galėjo būti vyriausiasis žynys... Tai
gi - vien mįslės.
- Gal kokie senieji kapai ką paliudytų?
- Verkiams artimose apylinkėse kapų iš I tūkst.
pabaigos ar II tūkst. nerasta. Tiesa, yra kai kurių duo
menų, kad kažkur netoliese būta suardytų degintinių
kapų, tačiau kur - neaišku.
- O koks dokumentų, rašytinių šaltinių apie Ver
kius likimas?
- XV-XVI a. sandūroj sudegus vyskupijos kance
liarijai, žuvo ir visi pirminiai dokumentai apie Verkius.
Tad iki XVI a. - tuščia. O vėlesnių dokumentų didžią
ją dalį XIX a. į Lenkiją bei Vokietiją išgabeno Verkius
valdę didikai. Daugiausia žinių - iš I. Masalskio laikų.
Likę visų pastatų aprašymai. Bet palyginus, tarkim, cen
trinių rūmų išlikusius brėžinius ir konkrečius pamatus
- matomi neatitikimai...
- Projektas vienas, statyba - kita?
- Taip. Ir - žinoma, kodėl. I. Masalskio rūmus pra
dėjo statyt architektas M. Knakfusas. Jau buvo pasta
tytos dvi iki šiol stovinčios oficinos, pradėti centriniai
rūmai, jau jų sienų šiek tiek išmūryta - grįžo iš Italijos
architektas Gucevičius, prisižiūrėjęs itališkų grožybių.
Ką jis čia rado statant, jam labai nepatikę, „sudibavojo“ Knakfusą... Daug čia painiavos, kurios nė archi
tektai dorai neišnarplioja.
- Būtų labai įdomu apžvelgti ir kokias įdomesnes
konkretybes, kas surasta, aptikta archeologinių kasi
nėjimų metu. Minėjot tunelius, kalno ploto kaitą ir pan.

- Tie tuneliai - labai vėlyvi. Jau gal iš XIX a. Jie
1,3 m aukščio, 70 cm pločio, sienos išmūrytos iš akme
nų, viršus - plytų arkos ir - visai tušti. Vienas eina štai
nuo čia (Mokslininkų rūmų šiaurinės sienos) iki pat
vartų, kita atšaka - fontano link (aikštės vidurio). Spė
jama, kad ir daugiau čia tokių esama. Tai komunikaci
niai tuneliai: vandentiekis jais ėjo, dujų vamzdžiai, nes
parkas buvo apšviečiamas dujų žibintais. Tuneliai sveikut sveikutėliai, sausi, gerai išlikę, puikiai panaudotini
ir dabar... Apie kalno plotą. Taip, kalnas čia kadaise
atrodė visai kitaip: siauras iškyšulys, visu trečdaliu siau
resnis nei dabar matom. Jau statant pirmuosius, E. Va
lavičiaus, rūmus, rytinis jų šonas statytas lyg ore, išlin
dęs iš šlaito. Žemiau to šono vėliau buvo išmūryta ma
syvi atraminė siena, palenkta į kalno pusę, kad geriau
slėgį atlaikytų, ir tarpas užpiltas žemėmis. Taip tąkart
kalnas praplėstas apie dešimtį metrų. Praplėtimo sie
nutė nueina kiek toliau už dabartinės apžvalgos aikš
telės. Tą patį randam ir priešingoj kalno pusėj, kur tuo
metu būta ūkinio pastato. Ir ten tokia pat siena kalno
aikštė praplėsta kokiais septyniais metrais. Vėliau čia
būta dar dviejų tokių praplėtimų. Tas pats - ir bažny
čios statymo vietoj: netilpo ji čia, tad vakarinė jos sie
na (prie kurios būta rūsio) mūryta ant šlaito, „ore“.
Vėliau - už jos vėlgi atraminė siena ir vėl užpilta že
mėmis. Taip kalno smaigalys prasiplėtė. Tik lieka mįs
lė, kodėl tą bažnyčią statė visai ant šlaito, o ne kalno
vidurio link.
- Gal, kaip minėjot, kad altoriaus dalis išliktų se
nosios buvusios šventyklos vietoj?
-Gal.
- Minėjot vieną ąžuolą, augantį aikštėj į pietus už
buvusių I. Masalskio rūmų. Kuo jis ypatingas?
- Jis auga tiksliai ant centrinės ašies BžostovskioMasalskio rūmai - fontanas. Bandėm skaičiuot jo am
žių: labai panašu, kad sodintas vyskupo Masalskio ko
kia išskirtine proga: ar įšventinus į vyskupus, ar sta
tant rūmus... To ąžuolo metus dar tikslinsim.
- Ar būta kada nors ant šio kalno gyvenvietės?
- Neatrodo. Bet yra vienas didelis neaiškumas: štai
vos įžengus į parką pro vartus, dešinėje, prie sargo na
melio, - XV- XVII a. kapai. Kodėl jie čia? Kodėl vys
kupai savo rūmų pašonėj leido laidot! O įdomiausia laidota kone pagoniškai: kape skiltuvas įdėtas, papuo
šalų rasta... Sunkiai suderinami dalykai. Vienas kalne
lis, ant kurio rasta kapų, vietinių žmonių, neaišku ko
dėl, vadinamas Bažnyčios kalnu. Už šių kapinaičių esa
ma ir kitų, ankstyvesnių, XV-XVI a. Mįslė prie mįs
lės. Aišku tik tiek, kad nuo senų laikų ne tuščios čia
buvo apylinkės. Bet kodėl kapinaitės - prie pat vysku
pų rezidencijos, sakytum, panosėj!? Kol kas tegali spė
liot. Gal kur nors čia netoli buvo pagoniškos kapinai
tės, o vyskupai, kad veiksmingiau uždraustų jas, liepė
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laidot krikščioniškai - te ir sau panosėj, prie pat buvu
sios koplyčios...
- Ką Jūs šiandien čia veikiat?
- Norim atstatyti dujinius žibintus aplink buvusio
fontano vietą, todėl tiriam, kokių čia būta aikštės lygio
pokyčių ir ar nebus suardyti kokie mūrai po žeme. Pa
sirodo, čia kur kasi - visur apie 90 cm supiltinių žemių.
Štai ir šiedu išlikę pastatai, žiūrėk, lyg susmigę į že
mes. Pro rūsių langus jau vanduo į vidų beveik bėga.
Statant jų pamatai beveik metru kyšojo aukščiau nei
dabar. Pripiltinės žemės čia gana vėlyvos, kai tvarkėsi
G. Vitgenšteinas: čia ir griūvančių centrinių Masals
kio rūmų atliekos paskleistos, užpiltos žemėmis.
- Kokį Jūs norėtumėt matyti šį parką ateity? Ar
esama bent kiek vieningesnės jo sutvarkymo, pritaiky
mo koncepcijos?
- Vieningos parko sutvarkymo koncepcijos nėra.
Būta tik bandymų ją parengti. Pirmiausia reikėtų nusi
statyti, kurio laikotarpio vaizdą čia norėtume atkurti.
Labiausiai išbaigtas būtų, be abejo, I. Masalskio laikų
vaizdas: tebesantys šiedu pastatai, atstatyti centriniai
Masalskio, gal ir Bžostovskio rūmai, visi šlaitų krūmy
nai išretinti, iš visur puikiai matomas miškingas slėnis
už Neries, trykšta fontanas, žydi rožynai, gėlynai, kal
no rytinėje pašlaitėje šniokščia vanduo... Svajonės! Gal
net užtektų atstatyti bent centrinius Masalskio rūmus,
nes ir tie trys čia buvę pastatai turėjo labai gerai ap
galvotas didybės proporcijas. Dabartinių teniso kortų
vietoje stovėjo keletas nedidelių viduje ištaigingai
įrengtų kaimiškų namelių, kuriuose buvo apgyvendi
nami į rūmus atvykę svečiai. Būtina ir to nepamiršt.
- Kokia būtų viso to paskirtis?
- Tegul ir toliau tvarkytųsi Botanikos institutas.
Centriniuose rūmuose būtų puiki reprezentacinė salė,
tarkim, mokslinėms konferencijoms ar pan. Aš maty
čiau ir dar vieną šio parko galimą paskirtį ir naudą.
Netoliese Santariškės, įvairiausių ligoninių centras. Ogi
kodėl neįrengus čia gydymo augalais? Yra gi toks me
todas: jei tau galvą skauda, sėdi po vienu krūmeliu, jei
kas kita - šalia kitokio... Čia ir biologinis laukas labai
stiprus teigiamas, ir vietos sočiai, ir vaizdas tikrai iš
skirtinis, sakyčiau, savaime gydantis. Ligoniams daž
nai rekomenduojama vaikščiot, judėt, grožėtis gamta,
o tose Santariškėse - mūrai ir pliki laukai. Kodėl ne
galima būtų padaryt nuo ligoninių ligi čia, vadinkim,
sveikatingumo maršrutą? Esama ligonių, kurie ir gu
lėt negali, ir nusidaužti ten neturi kur. Specialiai įreng
tais takeliais atpėdintų sau iki čia, pasigrožėtų slėniu,
rūmais, rožynais... Štai ir būtų didžiausia nauda: moks
lui, žmonių sveikatai...
- Klausausi Jūsų: šimtmetis stumia šimtmetį, pa
statai kyla, griūva - puošniausi brangiausi rūmai ir šiaip
kasdienio gyvenimo pastogės. Argi normaliom žmo
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niškom sąlygom šitaip būna? Man Verkiai - lyg visos
Lietuvos įvaizdis: šis tas dar likę: upė, nuniokotas par
kas, sargo namelis, arklidės, pora oficinų, t.y. tarnų na
mų, o kas buvo sava prasme aukščiausia, tobuliausia,
gražiausia - viskas po žemėm...
- Na, gal ir ne visai taip. Ateina naujas gaspadorius - naują namą stato. Buvo šventyklėlė, paskui me
dinė koplyčia, paskui - mūrinė, paskui toj vietoj baž
nyčia pradėta statyti, paskui - rūmai trijų aukštų, ir
štai - visas ansamblis: trys puikūs pastatai po du aukš
tus. Matau kilimą, ne smukimą.
- Gal kokią pamoką galėtume išgauti iš Verkių is
torijos? Bent jau tam, kad gražiausi mūsų rūmai, tokie
kaip I. Masalskio statydinti, negriūtų pirmieji.
- 1. Masalskio asmenybė itin sudėtinga: vyskupas,
bet gana pasaulietiškas ir netgi, sakyčiau, labai prag
matiškas. Štai ir čia jo rūpesčiu - ne tik rūmai, puoš
numai, bet ir dirbtuvės, malūnai, lentpjūvės, ir vis pa
naudojant naujausias to meto technologijas. O parko
augalijos įvairumas! Net vynuogynai čia Masalskio bu
vo užveisti pietinėj pašlaitėj. Žmogus galvojo, dirbo,
nesėdėjo užsidaręs savo rūmely - ieškojo, siekė, kūrė.
- Verkių vardas, manau, ne tik man, o ir daug kam
Lietuvoje skamba su kažkokiu slėpiningumu, paslap
timi, išskirtinumu... Ar ne taip?
- Nagi, vien pavadinimas - Verkiai - į nostalgiją
traukia. Čia tyla, ramybė, miestas su savo triukšmu ir
pilka kasdienybe - padūmavusioje tolumoje. Bet svar
biausia - padavimo apie Gedimino sapną įtaka. Be to,
kai jau minimas krivių krivaitis, Lizdeika - magiški žo
džiai - tuoj ir užplūsta mūsų sąmonę rūkas... O mano
vaizduotėj Lizdeika kažin kodėl visada susirūpinęs. At
rodo, užsikurtum ugnelę, ir...

TVansformations of Verkiai
The conversation with the archaeologist Algirdas
Varnas who investigates the Verkiai park is presented.
Four millenia ago people already lived here. There is
a presumption that there were defensive fortifications
and a mound on the hill of Verkiai. Foundations of
the pre-christian temple and the places for idols were
found on the spike of the southern hill. After the es
tablishment of Christianity a wooden and some time
later an octagonal brick chapel was built. In the 18th
century there were attempts to build a church but later
on the palace of Bžostovskis was built on the same
foundations. There was a rotunda in the 18thcentury
and the sand was poured together into a hill after the
rotunda had ruined. Verkiai was the residence of
Bishop of Vilnius from the 15th century. On the ini
tiative of bishop Masalskis the ensemble of three
houses was built in Verkiai in the 18th century.

MATERIALIOS ŠVENTUMO APRAIŠKOS
KLAIPĖDOS KRAŠTO PROTESTANTIŠKOJE KULTŪROJE
Marija PURVINIENĖ,
Martynas PURVINAS

siniame gyvenime. Labiau imta atsiriboti nuo pasau
lietiškų dalykų (tarkim, liaudies dainas keitė šven
tos giesmės, atsisakyta net šokių, pasilinksminimų).
Išplitus surinkimams dažname kaime atsirado
surinkimų namai, kuriuos šiandien galime vertinti
kaip medžiaginę krašto dvasinės kultūros apraiš
ką, atspindinčią anuometinę šventumo jauseną. Ta
čiau tų statinių išore nebūdavo kaip nors išreiškia
ma jų ypatinga paskirtis. Surinkimai, kurių metu
bendrai melstasi ir giedota, skaitytas šv. Raštas,
klausytas! sakytojų pamokslų, neretai vykdavo
stambesnių sodybų didesnėse patalpose. Deja,
Klaipėdos krašto tradicinė kultūra, ypač sakraliniai
objektai sovietmečiu buvo itin uoliai naikinti. Da
bar tik iš negausių liekanų galime spėti, kad tie surinkimininkų namai savo pavidalu žymiau nesisky
rė nuo eilinių statinių.
Užtat labai įdomios
šventumo, jo tradicinės
pagavos medžiaginės ap
raiškos pastebimos kraš
to kapinėse. Čia atsispin
di ir ypatingas Klaipėdos
krašto etninis bei kultūri
nis margumas. Antka
piuose matyti ne tik mažlietuvių, vokiečių, Zalcbur
go austrų, mozūrų, bet ir
olandų, prancūzų, škotų,
žmonių iš Skandinavijos
pavardžių. Tačiau nei mig
racija į šį kraštą, nei gan
vėlyvas (nuo XIX a. pabai
gos) krašto unifikavimas
pagal vieningos Vokieti
jos imperijos kanonus,
nei griežtos, asketiškos
protestantizmo nuosta
tos
nepajėgė visai iš
Nulaužto metalinio kryžiaus viršūnė. Kapinės Šilutės apylinkėse.
Klaipėdos krašte materialias šventumo apraiškas
liaudies kultūroje įžvelgti nelengva, ypač lyginant
su gretima katalikiškąja Žemaitija, kur praeityje bū
davo itin vaizdžiai respektuojama išorinė, medžia
ginė krikščioniškojo tikėjimo pusė (šventųjų paveiks
lai bei kryželiai trobose, kryžiai su dievo „mūkomis“
sodybose, koplytėlės, stogastulpiai pakelėse, gau
siai išpuoštos bažnyčios ir t.t.).
Protestantizmo kraštuose (šiuo atveju - liuteronybės) pabrėžtinai atsisakyta perdėm išorinio šven
tumo respektavimo materialiais atributais. Siekiama
susitelkti į dvasinius dalykus, savarankiškas, nuola
tines šv. Rašto studijas. Dar ir dabar senos klaipė
diškės prisimena tėvų pamokymus: „Jei tik turi kiek
laisvo laiko, reikia Bibliją skaityti“.
XIX a. šios konfesijos raida lėmė gan ryškų puristinių tendencijų įsigalėjimą Klaipėdos krašto dva
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stumti autochtonų lietuvininkų senosios pasaulėjau
tos reliktų.
Ypatingas šio krašto dėmesys būtent kapinėms
aiškintinas tuo, kad labai gerai sutapo senovinio nekrokulto ir protestantizmo nuostatos. Senovės bal
tų pagarbus požiūris į mirusiuosius neprieštaravo
liuteronybės dogmoms ir tikėjimo praktikai.
Taip Klaipėdos krašto kapinės tapo ne vien mi
rusiųjų užkasimo vieta, bet gan svarbiu tradicinio
gyvenimo elementu. Tai buvo ypač ryšku kaimuo
se, kur gyveno daugiausia lietuvininkai (atvykėliai
telkėsi miestuose). Kaimo kapinės kartais tapdavo
savotišku visuomeninio gyvenimo centru - ne vien
palydint mirusįjį, bet ir vadinamųjų kapinių švenčių
metu. Tada specialiai tam skirtoje kapinių vietoje susibūrusiems kaimo žmonėms kunigas aukodavo šv.
Mišias. Ta proga būdavo prisimenami ne tik palai
dotieji, bet aptariami ir gyvųjų reikalai. Tad Klaipė
dos krašto kaimų kapinės neliko atkampi, pavienių
žmonių retsykiais lankoma vieta.
Būdinga, kad didesniuose kaimuose seniau bū
ta po kelias kapines. Atskiras kapines neretai turė
davo ir sodybų grupės. Dažnos net šeimyninės ka
pinės - ypač greta stambesnių sodybų, dvarų ir dva
relių. Taip mirusieji likdavo greta kasdienio gyveni
mo - dažnai lankomi ir paminimi.
Gal ne vien Prūsijos valdžios reikalavimus, bet ir
pačių kaimiečių supratimą (esą to reikia mirusiųjų
labui) atitiko itin kruopštus kaimo kapinių įrengimas.
Vieta kapinėms būdavo parenkama aukštumėlėse,
pakilumose, nukasant gūbrius, užpilant įdubimus,
suformuojant dažniausiai
griežtą kapinių aikštės
stačiakampį su tvarkingai
nulygintais šlaitais aplink.
Nutiesiamas nuožulnus
įvažiavimas į kapines,
prie kapinių ar jose iška
samas šulinys, plotas ap
tveriamas tvora su dažnai
mūriniais vartų stulpe
liais, metaliniais vartais.
Atrodo, buvo juntama
ir vidinė būtinybė tinka
mai paruošti kapines šventą vietą.
Įdomi pačių kapinių
orientacija, dažnai lėmu
si jų vidaus suplanavi
mą. Pagal protestantiz
mo nuostatas, mirusieji
būdavo atgręžiami veidu
į rytus, kad regėtų pate-
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Budingas senųjų Klaipėdos krašto kapinių fragmentas.

Būdinga epitafija metaliniame antkapiniame kryžiuje.
Šilutės apylinkės.

kančią saulę. Tad galva
guldyta vakarų pusėje.
Kojūgalyje (ne galvūga
lyje!) būdavo jkasamas
kryžius arba medinis kri
kštas, vadinamoji lavonlentė su įrašu. Taip dary
ta, kad mirusysis galėtų
matyti krikštą. Įdomus ir
kitas tokio krikštų ar kry
žių vietos aiškinimas: kad
prisikeliančiajam iš miru
siųjų būtų patogiau iš ka
po išlipti, - ranka prisilai
kant už kryžiaus ar krikš
to. Tokie svarstymai apie
mirusiųjų gyvenimą liudi
ja senovinio nekrokulto
gajumą, ypatingą reikš
mę (ir sakralinę aurą), ku
Būdingas įrašas metalinio antkapinio kryžiaus antroje pusėje. Šilutės apylinkės.
ri teikta amžinojo poilsio
vietoms.
Kultūrinių, istorinių sluoksnių margumas itin ge
rai atsispindi senuosiuose antkapiuose ir pamin
kluose. Jau nuo seno jie traukė Mažosios Lietu
vos tyrėjų dėmesį. Įvairiai bandyta aiškinti jų kilmę
bei formas.
Deja, sovietmečiu vykusio Mažosios Lietuvos etnocido metu (savaip besitęsiančio ir atgavus nepri
klausomybę) buvo sunaikinta apie 90 proc. senųjų
kapinių įrangos - paminklų, kryžių, aptvarų, vartų,
tvorų ir pan. Todėl apie senųjų Klaipėdos krašto ka
pinių pobūdį galim spręsti tik iš negausių liekanų.
Per kelerius pastaruosius metus mums pavyko
ištirti apie 200 senųjų Klaipėdos krašto kapinių, ap
rašyti, nufotografuoti tūkstančius nuolaužų, išliku
sių fragmentų (9-10). Tyrimų medžiaga įgalina da
ryti kai kurias išvadas.
Šventumo pojūčio ypatybes Klaipėdos krašto gy
ventojų sąmonėje demonstruoja savotiški įrašai ant
kapiuose bei paminkluose. Krašte, kuris jau kelis
šimtmečius buvo pakankamai raštingas, kur daug
kas sugebėdavo skaityti sudėtingus religinius teks
tus, klostėsi gan savita epitafijų kultūra, atspindinti
anuometinės savimonės bruožus (11).
Mums pavyko atrasti įdomių įrašų paminkluose
ir kryžiuose, liudijančių praeities gyventojų pasau
lėjautos savitumą. Tuose įrašuose nedaug šiandie
ninio gražbyliavimo, žymus veik filosofinis požiūris
į gyvenimo tėkmę. Antai Juknaičių apylinkėje guos
ta: „Laba Nakte Prietelei. Greit susimatysim“. Usė
nų apylinkėje rašyta: „Ilsėkit Sanarėlei kol vėl pas
Senųjų kapinių liekanos 1995 m. Šilutės apylinkėse - buvę
Jus pareisiu“. Mirtis justa kaip gyvenimo tąsa.
vaizdingi mediniai kryžiai.
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M aterial manifestations of sanctity
in P rotestant culture
of the K laipėda region
Marija PURVINIENĖ,

Martynas PURVINAS
Traditional culture of the Klaipėda region and
especially sacral objects were damaged during
the Soviet years on a large scale. That is why
today we have a small quantity of material mani
festations of sanctity in this region. The destruc
tion of cemeteries reaches 90 per cent. The rel
ics testify to the fact that the outer sanctity was
not respected. Much attention was paid to cem
eteries and to the necro-cult.

Žūstančioms Lietuvos eglėms

GYVYBĖS MEDIS
Senosios tradicijos pėdsakais
Dainius RAZAUSKAS

I. Lingvistinė antropologinė
interpretacija
Karlo Gustavo Jungo žodžiais tariant, „mums at
rodo, kad mūsų mintys, žinoma, yra galvoje, tačiau kal
bėdami apie jausmus jau nebesame tuo tikri - jausmai,
regis, priklauso širdies sričiai“.1 Savo ruožtu lietuvių
kalboje galva yra ne tik atitinkama ‘I. kūno dalis', bet ir
‘3. protas, išmanymas, mintis' (LKŽ III 76, 78). Iš čia ir
veiksmažodisgfl/vot/ ‘I. manyti, protauti, svarstyti' (LKŽ
III 87), žymintis būtent „galvos funkciją“. Taip pat šir
dis yra ne tik T. centrinis kraujo apytakos organas, esan
tis kairėje krūtinės pusėje', bet ir ‘2. šis organas kaip
žmogaus jausmų, nusiteikimų simbolis, išgyvenimų cen
tras /.../’ (LKŽ XIV 850, 854). Atitinkamai veiksmažo
disširdimis reiškia ‘2. jaudintis, sielotis’(LKŽ XIV 850).
Ir pan. Šiaipjau savaime įdomu atkreipti dėmesį į gana
iškalbingą tokių psichologinių pastebėjimų sutapimą su
vidinėmis (lietuvių) kalbos užuominomis, nejučia liu
dijantį joje „įrašytą“ slypint archajišką, nūn didžia da
limi nesąmoningą atitinkamais simboliais paremtą pa
žiūrų sistemą, tačiau tai atskira, itin plati ir gili tema,
kurią pavieniais pavyzdžiais galima nebent apmesti.
Šįsyk mus domina būtent psichinių funkcijų sim
bolinė koreliacija su atitinkamais kūno organais, dali
mis ar vietomis. Tokią koreliaciją, žiūrėdamas į ją mi
tologo akimis, pastebi bei apibendrina ir Algirdas Ju
lius Greimas. Pasakjo, „žmogaus kūno morfologija, kur
ki ekvi enas organas, nuo mažylio pirštelio iki
galvos, įskaitant kepenis, plaučius, blužnį ir širdį, t uri
savo s i mbol i nę r ei kš mę ir vaidmenį, - yra
savos rūšies mikrokosminė geografija, išreiškianti visą
žmogaus, kaip sudėtingos, o drauge ir vientisos asme
nybės, problematiką“.2Taigi žmogaus „kūno morfolo
gija“ simboliškai atspindi žmogaus „sielos morfologi
ją“ ir šia prasme išties gali būti pasirinkta psichinių funk
cijų klasifikacijos pagrindu. Kitaip sakant, į žmogaus
kūną, jo sandarą bei sudėtines dalis su jų fiziologinė
mis funkcijomis galima žiūrėti kaip į žmogaus sielos, ar
psichikos, jos sandaros bei atitinkamų psichinių funk
cijų išplėtotą simbolį arba metaforą.

Čia nesigilinsime į žmogaus kūno anatomiją per
nelyg smulkiai, o pamėginsime užčiuopti pagrindinių
jos struktūrinių ypatybių simboliką. Visų pirma, žmo
gus pasižymi ir nuo daugelio žinduolių - juolab nuo
žemesniųjų gyvūnų rūšių - skiriasi tuo, kad vaikšto ir
stovi stačias, taigi homo sapiens yra kartu homo erectus.
Todėl jo galva savaime atsiduria viršuje, o pėdos ar ko
jos - apačioje. Šia prasme žmogus simboliškai prilygi
namas, pavyzdžiui, kalnui, kurio apačia irgi vadinama
pa-pėde, angliškai foot, pažodžiui ‘pėda', rusiškai podnožije, pažodžiui ‘pa-kojė', akivaizdžiai siejant ją su „kal
no pėdomis“ ar „kojomis“. Savo ruožtu liet. galva turi
reikšmę ‘8. /.../; viršūnė, viršus’ (LKŽ III 79), kurią bū
tų galima taikyti ir kalnui - plg. atitinkamai liet. kau
kolė ir kaukoras, kaukaras T. kalnelis, kalva, kauburys,
2. kalno viršūnė’, o kartu vėlgi ir ‘4. kakta, pakaušis’
(LKŽ V 423, 420); taip pat liet. kalva ir lot.calva ‘kau
kolė’; ir pan. Žmogaus širdis gi yra tarp kojų ir galvos,
maždaug kūno vidury, imant stuomenį nuo viršutinės
kojų dalies ar sėdmenų. Neatsitiktinai žodis širdis turi
reikšmę ‘9. /.../ vidurys, centras’ (LKŽ XIV 865), o jo
etimologinis atitikmuo rusų kalboje serdce ‘širdis’ yra
vienos šaknies su pagrindiniu ‘vidurį’ šioje kalboje žy
minčiu žodžiu seredina}
Taigi, remdamiesi tokia šių organų ar kūno dalių
tarpusavio padėtimi, galime tvirtinti, kad galvai būdin
gas protas, mintis, sąmonė yra virš arba aukšči au
širdžiai būdingų jausmų bei išgyvenimų, o protas ir
jausmai kartu yra aukščiau arba virš kitų, atitinkamai
su žemiau esančiomis kūno dalimis siejamų psichinių
funkcijų. Čia galima paminėti, pavyzdžiui, pilvą su jam
būdingu alkiu (suprantant šį ir perkeltine, simboline,
grynai „psichologine“ prasme). Žemiau pilvo randa
me lyties, arba dauginimosi, organą, susijusį su geis
mu, goslumu, gašlumu (kurį vėlgi galima apibendrin
tai suprasti kaip apskritai poreikį daugintis, pasidau
ginti - tarkim, padaryti įspūdį, palikti savo atvaizdą
įsispaudusį kuo didesniame skaičiuje sielų). Ir paga
liau žemiausiame stuomens taške turime išeinamąją
angą, menančią išmatas, t.y. energetiškai visiškai su
vartoto maisto atliekas.
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Tuo tarpu žmogus suvartojamo maisto dėka auga
- kūniškai vaikystėje bei paauglystėje, o psichiškai ir
vėliau. „Augimu“ kartais grindžiama net pati „žmogaus“
sąvoka: štai rusų kalbos žodžio čelo-vek ‘žmogus’ pir
masis dėmuo yra bendrašaknis su liet. kilti (beje, ir kal
nas), o rus. liūdi ‘žmonės’ (kaip ir liet. liaudis) - ben
drašaknis su gotų kalbos liudan ‘augti’.4Šia prasme žmo
gus prilygsta augal ui , kuris - tarkim, medis - irgi
stovi stačias ir auga aukštyn. „Nelyginant drūtas medis
išties yra žmogus. Jo plaukai - laja, oda - žievė. Pro
odą kraujas teka kaip sula pro (medžio) odą. /.../ Mėsa
- tai medžio balana, gyslos tamprios it plaušai ar skai
dulos. Kaulai - tai vidinė mediena, o kaulų smegenys
prilygsta šerdžiai“ (Brhad-aranyaka Upanisad 3.9.28).5
Kaip matome, žmogaus tapatinimas su medžiu šalia kalno - taip pat anaiptol ne atsitiktinis, jį kaip ar
chetipą vėlgi liudija ir lietuvių kalba. Štai žodis liemuo
reiškia ne tik T. kūno dalis nuo kaklo iki kojų; stuo
muo’arba ‘2. žmogaus kūno dalis tarp menčių ir klubų;
talija’, bet ir ‘3. medžio kamienas, stiebas’ (LKŽ VII
422). Panašiai stuomuo reiškia ne tik ‘2. kūno dalis nuo
kaklo iki kojų, liemuo // žmogaus kūno dalis tarp men
čių ir klubų, talija’, bet ir ‘8. medžio kamienas’ ar ap
skritai ‘9. antžeminė augalo dalis’ (LKŽ XIII 1056,
1057). Jei medžio kamienas ar antžeminė augalo dalis
prilyginama žmogaus kūnui virš kojų, tai kojos, supran
tama, prilygsta šaknims. Žmogaus psichikoje jos tad at
stovautų vadinamajai pa-sąmonei, t.y. ne-sąmoningajai, „požeminei“ psichikos daliai. Bendru atveju turi
me maždaug tokį vaizdą: apačioje, „po žeme“ - visiš
kas nesąmoningumas, pasąmonė; kildami kamienu nuo
šaknų viršūnės link judame sąmonės augimo, sąmonė
jimo kryptimi, pradedant pirmosiomis jos užuomino
mis, paprasčiausiu jautrumu, išsišakojančiųjausmais šir
dyje, ir baigiant protu galvoje, apaugusiu mintimis lyg
plaukų laja; o virš galvos, t.y. „danguje“ nelyginant Sau
lę, į kurią medis visomis jėgomis stiebiasi, teoriškai dar
galime postuluoti lyg ir kokią „ant-sąmonę“ kaip toles
nio žmogaus psichinio ar dvasinio vystymosi traukos
centrą bei perspektyvą.
Kaip kad žemėn kritusi medžio sėkla po kurio lai
ko išleidžia daigą, busimąjį kamieną, taip moters gim
doje iš vyro sėkla apvaisintos kiaušialąstės išsirutulio
jęs gemalas po kurio laiko gimsta ir toliau savarankiš
kai auga kaip busimojo žmogaus kūnas, o kartu iš visiš
ko nesąmoningumo pirmąsyk nubunda, prasimerkia ir
jo psichika. Tačiau dar prieš prasikalant laukan, daigas
jau gyvena ir atitinkamai vystosi, auga po žeme. Kaip ir
gemalas įsčiose, kaip ir psichika pasąmonėje. Štai ką,
gretindamas Indijos jogų mistinę patirtį su šiuolaikinės
embriologijos žiniomis, apie tai rašo žymus Vedų kul
tūros tyrinėtojas F. Kuiperis: „Po to, kai apvaisinant ‘pa
žadinama’ gemalo gyvybė, visų pirma pradeda vystytis
stuburo ir galvos smegenys. /.../ Todėl /.../ kaip tik stu
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buro smegenys laikytinos ant pirmapradžio kal no
augančio medži o prenataliniu koreliatu“. (Kalnas
čia lyg ir atstoja motiną, kartu materiją, o medis ant
kalno - išjos „išdygusį“ naujagimį, jos pagimdytą žmo
gų, dvasišką būtybę.) Čia pat autoriaus patvirtinama ir
žmogaus kūno dalių koreliacija su atitinkamomis psi
chikos funkcijomis: „galvos smegenys veikia kaip indi
vido sąmonės ‘sostas’, o žemesnio, tarkim, filogeneti
nio lygmens komponentus galima lokalizuoti apatinia
me ašies gale“. Toliau, remdamasis šiomis koreliacijo
mis, tyrinėtojas atitinkamai interpretuoja vieną iš ker
tinių indiškos kilmės mistinių mokymų, vadinamąją
Kundalini jogą, kartu atremdamas ją į bendraindoeuropietiškų ar net apskritai bendražmogiškų archetipi
nių vaizdinių pagrindą: „Šešių ‘čiakrų’ ir gyvatės Kundalinės doktriną galima suprasti kaip tam tikro intuity
vaus žinojimo bei nesuskaičiuojamų kartų patirties re
zultatą. Norint pasiekti galutinį išsivadavimą, jogui rei
kia pažadinti apatiniame taške (Mūladhara) miegančią
Kundalinę ir priversti ją pakilti stuburu aukštyn. /.../
Žemutinė dalis Mūladhara, pažodžiui ‘šaknis laikanti
vieta’, remia visą stuburą (Meru) kaip žmogaus kūno
ašį - nelyginant patį kalną Meru, t.y. kosmogoninę axis
mundi. Pasaulio ašies ir stuburo paralelizmo idėją /.../
jogos tekstai iš tikrųjų visiškai patvirtina. /.../ Manyta,
kad Pasaulio ašį atstojęs ir Buddho stuburas /.../. Taigi
stuburo apačioje susirangiusi Kundalinė mena tą patį
daugeliui kosmogonijų pažįstamą gyvatės prie Gyvy
bės medžio vaizdinį“.6Pastebėkime, kad žmogaus ko
jas prilyginus šaknims, apatiniame stuburo gale esantis
dubens kaulas iš tikrųjų gali būti pavadintas „laikančiu
šaknis“, skr. mūla-dhara-.
Taigi „akivaizdu, kad stuburą galima prilyginti Pa
saulio medžiui“.7Kartu įsidėmėtina, jog ir lietuvių kal
boje stuburas, be įprastos reikšmės T. per nugarą ei
nanti pagrindinė skeleto dalis /.../’, reiškia taip pat ‘2.
medžio kamienas /.../’ ar ‘3. augalo stiebas /.../’ ir, be
kita ko, ‘5. stulpas prie dūminės pirkios krosnies /.../’
(LKŽ XIII 1006, 1007). Greta žmogaus kūno, kalno ir
medžio kaip kits kito simbolių turime tad dar ir pirkią,
t.y. trobą, namą. Štai ir namo langas daugelio tautų,
pavyzdžiui, rusų tapatinamas su žmogaus akimi, o an
glų kalbos žodis window ‘langas’ tiesiog etimologiškai
aiškinamas remiantis senovės islandų vind-auga, pažo
džiui ‘vėjo akis’8, taigi yra ne kas kita kaip lango ir akies
simbolinę tapatybę liudijantis keningas. Tačiau nenu
krypkime per toli į šalį.
Reikia pasakyti, kad sanskrito apeliatyvas (bendri
nis žodis) kundalini pažodžiui reiškia ‘susirangiusioji’
ar ‘besirangančioji’. Savo ruožtu lietuvių kalboje, atsi
žvelgiant į veiksmažodžio angytis reikšmę ‘3. raivytis,
r a n g y t i s’ (LKŽ I 137), atitinkamai galima suprasti
dai kt avardį būt ent „susi-angiusioji“ (susirangiu
sioji) ar „besi-angančioji“ (besirangančioji). Taigi sulig

stuburo tapatumu medžio kamienui galima kalbėti ir
apie indų „Kundalinės“ bei lietuvių „angies“ tapatumą
semantinės motyvacijos požiūriu. Šį tapatumą, negana
to, liudija ir kai kurie tradicinei lietuvių kultūrai bū
dingi vaizdiniai, kaip antai „prie Luponių (Kužių apyl.,
Šiaulių raj.) alkakalnio senkapiuose vietoje kryžių bu
vę medžio stulpai - moterims iš vinkšnų, vyrams - iš
ąžuolų, su išpjautais Saule, Mėnuliu, žvaigždėm, gyva
tėm. Ilgiausiai išlikęs ąžuolinis paminklas buvo apie 2
m. aukščio su aps i vyni oj us i a karūnuota gyva
te“.9Kaip matome, F. Kuiperio minėtas „intuityvus ži
nojimas“, kylantis iš „nesuskaičiuojamų kartų patirties“,
nesvetimas buvo ir lietuviams.
Apie Saulę bei karūną dar kalbėsime, o dabar at
kreipkime dėmesį į tai, kad „pats gyvatės pavadinimas,
lietuvių tautosakos rinkėjo ir tyrinėtojo J. Elisono nuo
mone, kilęs iš žodžio gyvybė - gyvata“.10Atsižvelgdami
į būdvardžio angus reikšmę ‘3. gajus, sunkus užmušti’
(LKŽ I 140), t.y. itin gyvas, ir angį rasime nejučia
menant gają, gyvybinę energiją, būtent gyvatą. Sa
vo ruožtu indų „apiekundalini/.../ kalbama sykiu ir kaip
apie gyvatę, ir kaip apie deivę, ir kaip apie energiją“.11
„Sulig radžia jogos (raja-yoga-) fiziologija, visa dvasinė
energija susitelkusi ties apatiniu stuburo galu. Ši ener
gija šiaip jau žinoma Kundalinės, ‘susirangiusiosios’,
vardu, nors kartais ji vadinama tiesiog ‘gyvat ės
gali a’“,12būtent gyvata. Marijai Gimbutienei taip pat
„žodis gyvatė aiškiai siejasi su gyvybe ar gyvata“. Nega
na to, jos manymu, ir „su žalčiu siejama dievybė yra ne
kas kita kaip ši paslaptinga gyvybės jėga“.13Čia savai
me ateina galvon ir senosios Lietuvos dūminėje pirkio
je prie židinio, t.y. „pirkios stuburo apačioje“ susirangiusio žalčio vaizdinys. Tačiau mūsų atveju, nagrinėjant
žmogaus ir medžio ar augalo tarpusavio simbolizmą,
itin įdomu pastebėti tai, kad daiktavardis žaltys savaime
yra vienos šaknies su veiksmažodžiu želti pagrindine
reikšme T. a u g t i’(DLKŽ 959)14, o „su žalčiu siejamos
dievybės“vardas Žilvinas mena tokius žodžius kaipžilvis
‘jaunas, nesubrendęs medi s’,želvys T. jaunas, nesuau
gęs medi s’ bei ‘2. tvirtas žmogus’ (DLKŽ 959) ir
pan. Prisiminkime, jog lietuvių pasakoje žalčių karalius,
t.y. karūnuotas žaltys Žilvinas „susivinčiavojo“ su Egle
žalčių karaliene, kitaip sakant, apsivyniojo, apsirangė
apie ją - nelyginant Rojaus gyvatė aplink Pažinimu, są
mone tolydžio virstančios Gyvybės medį ar Kundalinė
aplink jogo stuburą. Visa tai turint omeny, savaime su
prantamas tampa ir medžio augimo, ir žmogaus gemalo,
kūno bei jo sąmonės vystymosi simbolizavimas gyvatės,
angies arba žalčio rangymusi, vyniojimusi stuburu aukš
tyn. Ne be reikalo „bene plačiausiai Gyvybės medžio puo
šyboje paplitęs S raidės pavidalo ženklas, vaizduojantis
žalčio ar gyvatėsjudėjimą“.15Toks glaudus medžio ir žal
čio ar gyvatės ryšys išties ryškus kalbant būtent apie
Gyvybės - kone stačiai Gyvat ės - medį.

Augant žmogaus kūnui, vystantis jo gyvybinėms ga
lioms, kartu auga, vystosi, bręsta ir jo sąmonė, t.y. dva
sia. Gyvatė Kundalinė, kaip matėme, irgi esanti būtent
dvasi nė energija. Paminėtinas čia ir lietuvių veiksmažodisgyvatoti ‘gyventi’, prie kurio žodyne duodamas
šiuo požiūriu gan iškalbingas pavyzdys: „Ik dvasi a
kūne žmogaus g y v a t o j a“ (LKŽ III 369). Itin glau
dų „gyvatos“ ir „dvasios“ ryšį liudija ir lietuvių kalbos
žodissiela, kuris reiškia kartu ir T. vidinis psi chi ni s
žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai, 2.
religijoje - nemirtingas nematerialus žmogaus pradas,
siejantis žmogų su Dievu; d v a s i a ’, ir ‘4. gyvybė,
gyvat a’(LKŽ XII518). Pasak Vytauto Mažiulio, lie
tuvių siela, kaip ir prūsų no-seilis ‘dvasia’ bei rusų sila
‘jėga’, seniau bus reiškę būtent ‘jėgą’, tiksliau, „vitali
nės (ir iš dalies psichinės) jėgos turėjimą“,16 iš esmės
būtent „dvasinę energiją“ arba tiesiog „gyvą
dvasi ą“. Visa tai leidžia manyti, jog dvasia ir gyvata
tėra vieno ir to paties dalyko skirtingos apraiškos: „virš
galvos“ turime įmenai dvasią, dvasią kaip tokią, kuri
galvoje reiškiasi kaip „vidinis psichinis žmogaus pasau
lis, jo sąmonė“, širdyje - kaip „jausmai, išgyvenimai“,
o apskritai kūne - kaip jo „gyvybė, gyvata“. Lyties or
ganų srityje ta pati dvasia ar, tiksliau, siela, galima įtar
ti, pasireiškia kaip sėkla, „kūniškasis dvasios pavida
las“, pajėgus „įkvėpti gyvybę“ kitai kūniškai būtybei.
Šia prasme įsidėmėtina atrodo ir lietuvių kalbos žodžių
siela bei sėkla įtikima giminystė,17patvirtinama galybės
semantinių paralelių įvairiose indoeuropiečių kalbose,
išsamiau aptartų kitur18ir todėl čia nekartotinų. O sėk
la, kaip žinome, reiškia ne tik žmogaus (vyro) ‘6. sper
ma’, bet ir T. žiedinių augal ų dauginimosi orga
nas, grūdas’, pvz.: „Ir medi s iš mažos sėklelės užau
go“; „Gale gryčios iš mažiųtės skujos sėklelės išaugo
didelė ir šakota eglė“ bei pan. (LKŽ XII 327, 326). Vie
no ir to paties žodžio vartojimas, kalbant apie žmogų ir
augalą, medį, mūsų jau nebeturėtų stebinti. Taigi turi
me bent tris lygiagrečius vaizdinius: 1) medžio sėkla,
nelyginant dvasia vėjo kiek pablaškyta, panešiota, kren
ta žemėn ir po kurio laiko išleidžia daigą, želmenį, žel
vį, t.y. prasikala ir pradeda augti naujas medis; 2) žmo
gaus (vyro) sėkla patenka į moters įsčias, apvaisina kiau
šialąstę, ir gimdoje pradeda vystytis naujo žmogaus kū
nas, gemalas, kuris po atitinkamo laiko gimsta =prasikala ir nelyginant medis jau savarankiškai auga toliau;
3) spermatozoidui susijungus su kiaušialąste, moteryje,
šiuo atveju simboliškai atstovaujančioje mat eri j ai ,
įsikūnija („materializuojasi“) nauja dvasia, kitaip sa
kant, pasaulyje atsiranda nauja gyvybė, ir pradeda „gy
vatoti“, vystytis nauja sąmonė.
Pastebėtina, kad ir pats žodis vystytis yra vienos šak
nies su vytis,19vyniotis, plg. pastarojo reikšmę ‘2. rangytis’, pvz.: „Vyniojasi kaip žaltys“ (DLKŽ 941). Taigi vys
tymąsi kalba savaime apibūdina gyvatės rangymuisi ap
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link stuburą giminingu įvaizdžiu. Tą patį įvaizdį mena
ir lotyniškos kilmės evoliucija - lot. evolūtio pažodžiui
reiškia ‘iš(si)vyniojimas’ir kyla iš veiksmažodžio (e)volvere ‘(iš)vynioti, (iš)vyti, (iš)sukti’.Taip išsivynioja, ėmusi
aplink stuburą vytis, pirma jo apačioje susivijusi gyva
tė. O vyniojimasis, vijimasis stuburu savo ruožtu mena
ap-vijas arba, kitu tos pat šaknies20žodžiu tariant, vai
nikus. Prisimenant atitinkamą namo, trobos simboliką,
reikia atkreipti dėmesį į žodžio vainikas reikšmę ‘8. rąstų
eilė per visas keturias trobesio sienas, sankirtinys’(LKŽ
XVII913).Taigi tradicinis rąstų namas renčiamas („au
ga“) būtent vainikais, kurie „vejasi“ aplink pirkios stu
burą nelyginant gyvatė ar žaltys apie Gyvybės medį. Ta
čiau šiuo atveju mums yra svarbiausia žodžio vainikas
reikšmė ‘3. // medžio šakos, vienu lygiu išaugusios ap
link kamieną’, pvz.: „Medeliui išaugo antras vainikas“
(LKŽ XVII 913). Taigi medis irgi auga tarpsniais ar
pakopomis - nuo vainiko prie vainiko, kasmet iš per
nykščio vainiko lyg žalčio galvą iškeldamas naują želvį
ir paskui jo viršūnėje išskleisdamas, „išvystydamas“ nau
ją vainiką. Ypač akivaizdus tokio augimo ir tokios me
džio sandaros pavyzdys būtų kaip tik eglė, jauna eglai
tė, tarsi durte sudurta iš keleto vainikų ar žiedų. Vien
metis augalas, pavyzdžiui, gėlė koteliu remiasi tiesiog
žemėn, o jo viršūnėje turi žiedą. Neatsitiktinai vainikas
gali reikšti ir ‘6. gėlė’. Daugiametis augalas, kaip kad
medis, yra nelyginant „daugiapakopė gėlė“, kuri tik pir
mąsyk išauga tiesiog iš žemės, o paskui kasmet vis iš
pernykščio vainiko ar žiedo. Atsižvelgtina ir žodžio žie
das dviprasmybė: tai ir 1 žiedas kaip minėtas T. augalo
dauginimosi organas’, ir 2 žiedas kaip ‘2. koks nors ap
skritas daiktas’ (DLKŽ 963). Panašią dviprasmybę liu
dija ir vainikas, be ‘6. gėlė’, reiškiantis ir ‘9. kas nors
turintis rato pavidalą, ratas’ bei T5. tuščiaviduris skri
tulys’ (LKŽ XVII 913, 914). Pastarosios reikšmės, tu
rint galvoje vainiko sąryšį su vyniojimu(si), vijimu(si),
sukimu(si), tiesiog savaime suprantamos, į jas čia dė
mesį atkreipėme tik todėl, kad vienoje ankstesnėje ci
tatoje minėtas sanskrito žodis čakra- - vienas iš pagrin
dinių vadinamosios Kundalini jogos terminų, žymintis
atskirus Gyvatės rangymosi stuburu lygmenis ar pako
pas, siejamus su atitinkamomis žmogaus kūno dalimis
bei psichofiziniais ar tiesiog psichiniais „centrais“, - pa
žodžiui reiškia būtent 'ratas, žiedas, apskritimas’ir, va
dinasi, yra lietuvių vainiko sinonimas bei iš esmės se
mantinis atitikmuo. Juolab kad čiakros paprastai įsi
vaizduojamos kaip skirtingo žiedlapių skaičiaus išsi
skleidę žiedai („lotosai“).
Remiantis pradžioje minėta atskirų psichikos funk
cijų simboline koreliacija su atitinkamomis žmogaus kū
no dalimis bei žmogaus ir medžio simboline tapatybe,
sielos vystymąsi iš materijon kritusios sėklos, kitaip sa
kant, dvasinį augimą iš tikrųjų irgi galima padalinti ati
tinkamais tarpsniais, lygmenimis bei pažymėti savotiš
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kais „vainikais“, „žiedais“ arba „čiakromis“. Kildami
žmogaus stuburu nelyginant Gyvybės medžio kamienu
aukštyn, pradėję apatiniu stuburo galu ties išeinamąja
anga, visų pirma praslenkame pro čia pat, vos aukštė
liau tesančius lyties organus, kur pirmąsyk atgyja dva
sia, nors dar tik materialiu, sėklos pavidalu, paskui ker
tame pilvo, širdies lygmenis ir, tarsi tiltu perėję kaklo
slanksteliais, nuo liemens pasiekiame galvą, galvos sme
genis, smegenų žievę, „sąmonės sostą“ šiame pasauly
je. Šitaip paranku vaizduotis ir sąmonės vystymąsi, są
monėjimą. Visų pirma, su sėkla žemėn kritusi siela at
siduria visiškoje materijos apsuptyje - visiško nesąmo
ningumo būklėje. Čia sąmonė tebemiega pasąmonės
įsčiose, tačiau čia ji pirmąsyk ir prasimerkia, gimsta bei
pradeda vystytis, vyniotis, rangytis aukštyn, tolydžio busdama. Visų pirma, tai dar tik paprasčiausias jautrumas,
pojūtis, beveik nesąmoninga juslė, geismas, alkis, kuris
ilgainiui „sublimuojasi“ į ištisą jausmų bei išgyvenimų
įvairovę, pražįsta ištisa spalvų bei atspalvių vaivorykš
te, kuria pakyla ligi gerklų ir čia pratrūksta, prakrykšta
nebeužgniaužiamu širdies riksmu, pirmykšte daina, pa
galiau kalba, kai, pasiekus galvą, galiausiai nubunda
protas, mintis. Tai ir atskiro žmogaus sąmonė, auganti
nuo čiakros prie čiakros nelyginant medis nuo vainiko
prie vainiko; tai ir gyvybės rūšių evoliucija apskritai - nuo
vienaląsčio dumblio, minkštakūnio bestuburio, tebeplū
duriuojančio pasaulinio vandenyno įsčiose, iki ant kran
to išsiropštusio alkano roplio, širdies šiluma sušilusio žin
duolio ir galiausiai galvą stačiai iškėlusio žmogaus, ho
mo erectus et sapiens. Atskiro žmogaus kūnas, beje, irgi
dar įsčiose kartoja tas pačias gyvybės žemėje raidos pa
kopas. Trumpai drūtai, Šri Aurobindo žodžiais tariant,
ir „už išorinės rūšių evoliucijos iš tikrųjų vyksta būtent
sąmonės evoliucija“, ir kiekvieno iš „mūsų evoliucijos
prasmė - tapti sąmoningais“.21O „gyvatė žemės rojuje tai kaip tik simbolis tos evoliucionavimo jėgos, kuri iš
traukia žmogų iš gyvuliškos palaimos“ ir priverčia ne
rimti, smalsauti, pažinti, kentėti ir vystytis, augti. „Gyva
tė - tai ir kosminės, ir individualios evoliucijos simbolis:
kylamajai jėgai (Kundalinei) nubudus stuburo apačioje,
kur ji miegojo susirangiusi nelyginant tikra gyvatė savo
urve (ikundalini ir reiškia ‘susirangiusi’), jai kylant nuo
centro prie centro, žmogus palaipsniui išsivysto iš įpras
tos nesąmoningumo būklės į kosminę sąmonę“.22
Kalbant apie indiškajai „Kundalini jogai“ būdingų
vaizdinių užuominas lietuvių kalboje, atskirai aptarti
nas, beje, ir lietuvių kalbos žodis kaklas. Dalykas tas,
kad jis yra visiškai tikslus minėto sanskritiškojo (N. sg.,
mase.) čakras etimologinis atitikmuo, kartu su Avestos
caxra-, graikų kiuklos ‘ratas’ (būtent „ciklas“), tocharų
A kukai, B kokale ‘ratai’ bei kt. vedamas iš indoeuro
piečių prokalbės šaknies *kųel-, žymėjusios apskritai ‘su
kimąsi)’ bei su juo susijusį ‘ratą’.23 Paprasčiausia, ži
noma, tokį kaklo pavadinimą aiškinti jo sukinėjimusi

kraipant galvą į šalis. Tačiau atsižvelgiant į tikrai įsidė
mėtiną jo sutapimą su sanskritiškuoju čakras, bendra
me kalbamų dalykų audiny kaklą galima būtų suprasti
ir kaip vieną iš žmogaus kūno-medžio vainikų, galimas
daiktas, kažkuo ypatingą vainiką, išlaikiusį senąjį ben
drą „čiakros“ pavadinimą arba, priešingai, davusį savo
vardą visoms kitoms čiakroms jau Indijoje (kaklą lai
kyti būtent vainiku padrąsintų ir prūsų kalbos žodis winsus ‘kaklas’, jei tik jį galima būtų vesti iš tos pačios ide.
šaknies *ųei- ‘sukti, vyti’24). Kaklas iš tikrųjų yra ypa
tingas tuo, kad jis jungia du esminius žmogiškosios bū
tybės polius - galvą ir stuomenį ar liemenį, simboliškai
- būtent dvasią ir kūną, kosmologiniame plane atsto
vaujančius atitinkamai dangui ir žemei. Pasak Platono,
„bijodami šitaip suteršti dieviškąjį sielos pradą /.../, mir
tingąją dalį (demiurgai) apgyvendina kitoje kūno bu
veinėje, atskirai nuo dieviškosios dalies, o tarp galvos
ir krūtinės, idant jas atskirtų, įstato kakl ą tarsi kokį
sąsiaurį ir ribą. Mat būtent į krūtinę ir vadinamąjį (kū
no) liemenį jie įsodino mirtingąją sielą“ (Timajas 69.
e.).25 „Nemirtingoji siela“, suprantama, apgyvendina
ma galvoje (Timajas 44. d, e; 90. a).26Galva, kaip žino
me, talpina protą, mintį, tad likusiam kūnui kartu su
širdimi, pilvu ir 1.1, galime priskirti visus, visokeriopus
jausmus, pojūčius bei patį jautrumą apskritai. Būtent
„penki jutimai“ suvokime ir sudaro kūniškąjį, materia
lųjį pasaulį, semiotiškai - signifikantą, o protas suvo
kia prasmę, signifikatą (neatsitiktinai protas ir prasmė
yra bendrašakniai žodžiai27). Signifikantas yra tarsi su
vokiamo daikto ar reiškinio kūnas, o signifikatas - jo
siela. Kaip kad kūno ir sielos ryšys yra žmogaus gyvy
bės laidas, panašiai signifikanto ir signifikato jungtis
negyvam daiktui lyg suteikia žadą, prabildo jį, paverčia
prasmingu, bylojančiu, kalbančiu ženklu. Pagaliau ir pa
ti kalba kaip ženklų sistema yra ne kas kita kaip garso
(signifikanto) ir prasmės (signifikato) jungtis. Garsą su
kelia iš krūtinės, iš kūno, iš apači os kylančio oro
suvirpintos balso stygos, o burnos ertmėje jis artiku
liuojamas, šitaip į jį įsiliejant iš galvos, iš vi r šaus
nusileidusiai prasmei. Taigi kalba, žodis gimsta pusiau
kelėje tarp galvos ir krūtinės, tarp galvos ir stuomens,
kaip tik čia, kur yra kaklas. Neatsitiktinai šis žodis reiš
kia ne tik T. kūno dalis, jungianti galvą su liemeniu’,
bet ir ‘2. gerklė, ryklė; bal s as ’ (LKŽ V 91, 92). Rei
kia pasakyti, jog dangaus ir žemės jungtį įkūnijęs Išga
nytojas Jėzus Kristus irgi yra būtent Gyvas Žodis.
Turint galvoje sykiu ant medi ni o kryžiaus nukry
žiuoto Kristaus = ant Pasaulio medžio tarp dangaus ir
žemės pakibusio Odino28 = Medžiu dangun lipančio
šamano29 vaizdinius, kryžiaus skersinį, tiksliau, pačią
stataus ir gulsčio skersinių kryžmą, kaip tik simbolizuo
jančią dangaus (statinio) ir žemės (gulstės) jungtį,30ir
būtų galima prilyginti „kaklą“ atitinkančiam Gyvybės
medžio vainikui. Nes išties „būtent kryžius tiek struk

tūriškai, tiek istoriškai iškyla kaip Pasaulio medžio /.../
ir žmogaus vidurkis, kaip abiejų sykiu geometrinis žen
klas“.31 Kaklo srityje tarp galvos ir širdies simboliškai
talpinamas ir tantrinio budizmo archetipinis Mokyto
jas, Gurus, šiuo atveju vadinamas skr. vidyadhara- 32
pažodžiui ‘išminties laikytojas, nešėjas’ (etimologiškai
yydą darąs ar darantis). Induistinės tantros „Kundalini
jogoje“ kaklo čiakra vadinama „Išsivadavimo vartais“.33
„Sakoma, jog prikelta Kundalinė keliauja stuburu aukš
tyn pro šešis centrus, kol pasiekia septintąjį, smegenų
centrą. Kirsdama aukštesniuosius centrus, ji sužadina
atitinkamo laipsnio nušvitimą. /.../ Ramakrišno žodžiais,
‘/.../ Penktasis centras yra gerklėje. Tasai, kieno sąmo
nė pasiekė šį centrą, /.../ visame kame girdi Dievą ir
kalba su Dievu. /.../’“.34Ir taip toliau.
Taigi kaklas išties yra ypatingas, patį Dangaus ir
Žemės ryšį (plg. rus. sviazj ‘ryšys’ bei sviazki ‘balso sty
gos’) žmoguje įkūnijantis vainikas, arba skr. čakras, o
tai šiuodviejų - lietuviško bei sanskritiško - žodžių eti
mologinį tapatumą įgalina vertinti kaip dar vieną ati
tinkamos dvasinės tradicijos Lietuvoje užuominą.
Grįžtant prie Medžio įvaizdžio, kaklą galima paly
ginti su paskutiniu, aukščiausiu stuomens vainiku, lai
kančiu „medžio galvą“ - viršūnę. Pačią Gyvybės me
džio galvą savo ruožtu gali atstoti viršūnėje tupintis
paukštis, kartu simbolizuodamas į šias Dangaus ir Že
mės jungtuves iš aukštybių atsklendusią Dvasią. Turint
omeny minėtas medžio ir žalčio arba gyvatės sąsajas,
panašią prasmę galima įžiūrėti ir paplitusiame archa
jiškame tiesiog ant gyvatės tupinčio paukščio įvaizdyje.
Be to, paukštis dažnai yra saulės simbolis. Štai „egip
tiečių mite saulė, viena vertus, yra auksinis paukštis sakalas, sklandantis danguje, o kita vertus, Dievo akis,
saugoma šventosios gyvatės“.35 Lietuviams saulę taip
pat simbolizavo paukštis, pavyzdžiui, erelis arba gul
bė.36 Gyvybės medžio viršūnėje tupinčio paukščio vie
toje irgi dažnai randame saulę arba žvaigždę. Prisimin
kime kad ir mūsų kalėdinę eglutę su spindinčiu rutuliu
ar žvaigžde viršūnėje (beje, sovietinio laikotarpio pen
kiakampė „Kremliaus žvaigždė“ ant Kalėdų eglutės tik vienas iš tų įspūdingų sutapimų, liudijančių, kaip
amžinieji archetipai prasimuša pro bet kokius ideolo
ginius šarvus). Kita vertus, saulė gali būti suprantama
ir kaip paties Medžio žiedas ar vaisius.37Tokia dvipras
mybė tik pabrėžia prigimtinio, pirmapradžio dvasios ir
kūno, dangaus ir žemės vienio išsipildymą. Tarsi Medis
pagaliau būtų užaugęs ligi pat dangaus ir viršūne pa
siekęs saulę, kurią, kita vertus, jis pats augdamas savo
viršūnėje ir subrandino - ir tai yra tas pat. Kalbant apie
Išsipildymą pasiekusį žmogų, prisimintina aplink Buddho, Kristaus ir kitų Išvaduotojų bei šventųjų galvas
vaizduojama aureolė, arba ratas, vainikas, žiedas, o
Kristaus - dargi ratas su stipinų-spindulių kryžiumi, t.y.
būdingas saulės ženklas. Šis ratas aplink galvą ir yra ne
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kas kita kaip aukščiausias, stuomeniui = žemei nebe
priklausantis, bet jį praaugęs, pranokęs dvasios vaisius
- dangiškasis vainikas, Karalystės karūna. Išties plg. žo
džio vainikas reikšmes ‘II. šviečiantis ratilas’, pvz., „Sau
lės vainikas“ // ‘aureolė apie šventųjų ąalvas’bei ‘7. mo
narcho valdžios simbolis, karūna’(LKZ XVII914,913).
Arba, „Kundalini jogos“ terminais kalbant, sahasraracakra-, pažodžiui ‘tūkstantlapis (lotoso) žiedas’. Loto
sas, arba lelija, čia išties išraiškingas simbolis, nes šio
augalo šaknims slypint dumble, žemėje (nesąmoningo
je materijoje), jo liemens gyvatukas nyro vandeny (sim
bolizuojančiame žemiškąjį gyvenimą, įprastą buitinę są
monę, „šio pasaulio“ sapną), o žiedas nebepriklauso
nei žemei, nei vandeniui, jis pražysta paviršiuje, virš van
dens, t.y. pačiame „danguje“, laisvos, išsivadavusios Są
monės erdvėje. Būdinga, jog lietuvių ir „žalčių kara
lius, ir gyvačių karalienė buvo įsivaizduojami esą visa
žiniai, o jų ži noj i mo pas l a pt i s glūdėjo auksu
ir deimantais blizgančioje kar ūnoj e“.38 Iš atitin
kamų tautodailės pavyzdžių gal paminėtini „Kėdainių
kaime (Šakių raj.) koplytstulpyje pavaizduoti du Žal
čiai su kryžiais ant galvų. Koplytstulpio viršūnėje yra
eglučių spinduliais apsuptas skritulys (saulė) /.../. Aukš
taitijos prieverpstėse kartais Saulės skritulys apjuosia
mas žalčiu ar gyvate. /.../ Vainikas ar vainikuotas skri
tulys saugomas dviejų žalčių.“39 Gyvatės ar Žalčio ka
rūna simboliškai ir yra tas pats vandens paviršiun išsirangiusio lelijos gyvatuko iškeltas žiedas,40vainikas ap
link Išnirusiojo, Išsinėrusiojo, Laisvojo galvą, ta pati Žil
vino apvytos Eglės viršūnėje pražydusi Saulė.

2. Psichologinė mistinė interpretacija
Žmogaus kūno ir jo sąmonės vystymosi sugretini
mas slepia savy vieną prieštaravimą. Žmogus juk nuo
pat gimimo (o gemalas - jau įsčiose) turi visą - tegu
dar kurį laiką ir tebeaugantį - stuburą su abiem „ga
lais“, iškart visas kūno dalis ir netgi neproporcingai di
delę galvą. Kaip tad galima kalbėti apie sąmonės augi
mą „nuo stuburo apačios ligi galvos“, jeigu ji jau nuo
pat pradžių - galvoje? Tačiau kaip tik šis tariamas prieš
taravimas ir užveda ant kelio, aiškinantis iš esmės sim
bolišką tokio sugretinimo prigimtį, sąmonės, sąmonin
gumo vystymąsi iš pasąmonės, iš nesąmoningumo vers
damas suvokti ne kaip kaskart kažkokių naujų psichi
kos funkcijų atsiradimą, o veikiau kaip jų subordinaci
jos slinktį nuo centro prie centro, nuo vainiko prie vai
niko stuburu aukštyn, galvos link.
Psichinių funkcijų subordinaciją bendrais bruožais
gana taikliai apibūdina klausimas, ar žmogus valgo tam,
kad gyventų ir mąstytų, ar mąsto ir gyvena tik tam, kad
pavalgytų? Tie patys vainikai ar čiakros, tarkim, pilvas,
širdis ir galva šiuo požiūriu gali sąveikauti labai įvai
riai. „Kontrolinį akcijų paketą“ žmogaus vertybių bei
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poreikių banke turintis vainikas iš esmės valdo visą žmo
gumi vadinamą psichofizinę sistemą, tuo tarpu kiti, jam
subordinuoti vainikai geriausiu atveju tėra pagrindinės
gaidos obertonai, pagrindinės spalvos atspalviai, kara
liaus palyda, tarnai arba, blogiausiu atveju, vergai, ro
botai, bemaž negyvi automatai, kone mechaniškai teatliekantys jiems „pavestas“ funkcijas, tačiau nelemiantys nei veiklos tikslų, nei ištiso gyvenimo krypties.
Jeigu „kontrolinį akcijų paketą“ turi, pavyzdžiui,
pilvas, tai žmogaus širdis, jo jausmai bei išgyvenimai
tėra pilvo būklės atspindys, o protas - tik įrankis pilvui
pasotinti. Pilvą suvokiant materialių gėrybių, apskritai
turto troškimo simboliu, prieš akis iškyla gan paplitęs,
įprastas paveikslas žmogaus, kurio visi stipriausi išgy
venimai yra susiję su jo turtine padėtimi. Tokio žmo
gaus protas išties tėra techninė priemonė turtui įsigyti
bei padidinti, nelyginant kompiuteris, kuris gali veikti
net labai išradingai, tačiau tik iš anksto užduoda pasi
pelnymo kryptimi. Net ir pats geriausias kompiuteris
priklauso nuo įvestos programos. Ši protą valdanti „pro
grama“ iš esmės ir atspindi tikrąją sąmonės padėtį, nu
rodo vyraujantį vainiką, arba čiakrą. Žmogus gali dirb
ti iš pažiūros grynai protinį darbą, skinti vieną po kito
mokslinius laipsnius, tačiau ne tiesiog pažinimo aistros
vedinas, o tik siekdamas šitaip įsitvirtinti visuomenėje
bei užsitikrinti pragyvenimą. Pridėjus dar lytinių orga
nų vainiko įtaką, paaiškės ir dažnai koja kojon su „pil
vo reikalais“ žengiantis geismas pasidauginti, įsitvirtinti
palikuonyse (kuriuos irgi reikia maitinti) tiesiogine
prasme arba, perkeltine, padaryti „gerą įspūdį“, įtvir
tinti savo vardą ir pan.
Tai, žinoma, supaprastintas paveikslas, tikrovėje sa
vo vietą, o kasdienybėje savo laiką paprastai turi visi,
įvairūs poreikiai, tačiau kaip tik minėta prasme akivaiz
du, kad proto lavinimas - anaiptol dar ne sąmonės ug
dymas. Čia išryškėja ir atitinkamas skirtumas tarp va
dinamųjų kultūros ir civilizacijos. Pagrindinis bundan
čios sąmonės, o kartu ir kultūros klausimas šiuo požiū
riu būtų „kodėl?“, „kam?“, „vardan ko?“, o protui nei,
savo ruožtu, civilizacijai toks klausimas išvis nekyla,
jiems čia viskas „savaime aišku“, jiems terūpi žinoti
„kaip?“, t.y. know how. Klausimas „kodėl?“, „kam ?“
ar „vardan ko?“ nejučia kėsinasi į „kontrolinį akcijų
paketą“, todėl žemiškam, ūkiškam „sveikamprotui“yra
netgi pavojingas. Šis klausimas, pakankamai nuoširdžiai
ir atkakliai kildamas, išjudina asmenybės „surinkimo
tašką“, Karlo Kastanedos terminais kalbant,41 tarsi iš
muša iš po kojų įprastą tvirtą pagrindą ir atveria glumi
nančią netikrumo, neapsisprendimo, nežinojimo, ko iš
tikrųjų nori, bedugnę. Ar ne todėl šio pasaulio gudrei
vos taip aršiai ginasi, kiekviena proga pašiepdami ir ki
taip paniekindami „tuščią filosofavimą“? Iš tikrųjų, kol
asmenybės „surinkimo taškas“ įsitvirtinęs viename vai
nike, žmogus gali jaustis santykinai tvirtas, pasitikintis

savimi, „magiškai saugus“, nes jam atrodo, kad jis tvirtai
„žino, ko nori“. O sąmonei augant, kitaip sakant, „su
rinkimo taškui“ kylant į aukštesnį vainiką, neišvengia
mas visų pirma didžiulis vidinis sutrikimas, įprastos orien
tacijos gyvenime bei pasaulyje praradimas, kurį teatperka sielos gelmėje bręstanti aukštesnio lygio tvirtybė.
Panašiai nutinka, pavyzdžiui, įsimylėjus. Dar va
kar žmogus „žinojo, ko nori“ ir ramus sau „darė karje
rą“ arba tiesiog pinigus, o šiandien, žiūrėk, viskas susi
maišė, susijaukė, ir jis ėmė neapdairiai elgtis, nepel
ningai išlaidauti, gal net nedovanotinai lengvabūdiškai
švaistyti taip nuosekliai užkaltą savo turtą. Reikalas tas,
kad „surinkimo taškas“ persikėlė iš pilvo į širdį, ir „kon
trolinį akcijų paketą“ perėmė jausmai. Dabar jau nebe
jausmai tik atspindi turtinę padėtį, bet pats turtas, ma
terialinės gėrybės bėra priemonė, juolab ne visada veiks
ni, patenkinti užvaldžiusį jausmą. Pilvas jau moka duok
lę karaliui širdžiai, atnašauja auką ant širdies aukuro.
Apie tokį žmogų sakoma, būk jis „pametė galvą“, ta
čiau galva čia niekuo dėta - ji paprasčiausiai irgi jau
dirba nebe pilvui, o širdžiai. Alkis, turto troškimas pa
prasčiausiai nebeužvaldo, nebeužkemša nebylaus lem
tingo klausimo „kodėl?“, „kam?“, „vardan ko?“ Prie
šais šį klausimą dabar stoja širdis ir, reikalaudama atsi
davimo, pasiaukojimo „vardan Meilės“ (arba ydingu at
veju, pridurkime, „vardan Neapykantos“), pakiša sa
vus atspirties taškus, savitą „Gyvenimo Prasmę“ bei ati
tinkamą veiksmų programą.
Paprastai meilė po kurio laiko „materializuojasi“
santuokoje, šeimoje, vaikuose, ir gyvenimas vėl „užsiciklina“ tarp apatinių vainikų. Tačiau jeigu gyvatė pakanka
mai stipriai rangosi aukštyn, ji gali ir nebenusvirti žemėn,
bet kilti toliau ir atitinkamai kilninti žmogų, padaryti jį
visų pirma „širdies riteriu“ (pasaulyje tokia padėtis ne
retai atsispindi kaip „nelaiminga meilė“, „meilė be atsa
ko“), paskui tiesiog „meilės apakintu“ pasišventėliu, pa
mišėliu ir galiausiai pražysti „meile Dievui“ (indų bhakti-yoga-) bei tikrąjaphilo-sophia, t.y. Išminties meile.
Klausimo „kodėl?“, „kam?“, „vardan ko?“ nebeužčiaupia nei meilė, nei poreikis atsiduoti, pasiaukoti
nebėra atsakymas. Pats Klausimas užvaldo širdį, ir žmo
gus visa širdimi atsiduoda Pažinimui, įsimyli Pažinimą.
Pažinti, suprasti, išsiaiškinti tampa svarbiau nei ko nors
tik ilgėtis, trokšti, geisti, norėti, siekti, svarbiau nei my
lėti ir valgyti. Skaitoma nebe tam, kad įgijus profesijai
būtinų žinių ar tik prastumus laiką, ne dėl „bendro išsi
lavinimo“, įkvėptos knygos ir šventi raštai nebėra tik
sustingusi ištikimybės malda, tik aistringi poteriai, troškimas pažinti, suprasti, išsiaiškinti tapo tiesioginiu,
nebesąlygotu, savaiminiu, stipriausiu poreikiu. Ben
draudamas žmogus nebeišsitenka „padoraus pašneke
sio“ rėmuose ar „savaime suprantamų“ tiesų globoje,
bet vis ima aiškintis ir aiškinti, klausinėti ir prieštarau
ti, įsitraukia į neišbrendamas diskusijas bei ginčus. Gy

vatė pasiekė kaklą. Jei anksčiau pokalbis tebuvo
pr i e monė ką nors dalykiškai suderėti ar išreikšti
bei patirti jausmus, tai dabar žodis įgijo lemiamą galią,
tapo elgesio bei savijautos atskaitos tašku. Dėl žodžio
galima badauti ir viską prarasti, žodžiu galima prisiekti
ištikimybę ir išsižadėti, žodis gali uždrausti ir įsakyti,
pakeisti gyvenimą. Nes dabar viskas priklauso nuo su
pratimo, nuo žodyje įkūnytos prasmės.
Tačiu ilgainiui pradedama nutuokti ironiška žodžio
dviprasmybė, ir prasmė palengva atsiskiria nuo žodžio.
Beprasmiški ima atrodyti ginčai ir pokalbiai - nesibai
giantys, nieko giliau suvokti nebepadedantys plepalai.
Vis mažiau beįkvepia viena kitą kartojančios arba nei
giančios knygos. Kalba, regis, jau tik išblaško dėmesį,
tik atitraukia protą nuo savaiminio susimąstymo, tie
sioginio pažinimo. Prasmės ir pažinimo, pasirodo, vi
sai nereikia siekti žodžiais, ieškoti žodžiuose, neišse
miamas Žinojimas persmelkia viską aplinkui, tarsi tvy
ro ore, kiekvienas daiktas, kiekvienas reiškinys atsisklei
džia kaip iškalbingas ženklas, simbolis, atskleidžia visa
apimančią Prasmę. „Protas - tik viena iš Kundalinės
apraiškų /.../. Prikeltoji galia pati savaime yra Sąmonė,
tad pakylėta į viršutinį, smegenų centrą, ji suteikia Tik
rąjį Žinojimą, pati virsta Aukščiausiąja Sąmone“.42Vi
sa, kas pasaulyje tampa susiję sinchroniškais prasmin
gais ryšiais, visas pasaulis atsiskleidžia kaip ištisas pras
mių kaleidoskopas, kuriame vienas po kito kaip stebuk
lingi sutapimai pražysta didžiai simboliškų situacijų žie
dai. Visas pasaulis atsiskleidžia kaip ištisas į žmonių
kalbą neišverčiamų Ženklų tekstas, tarsi vienas visa ap
imantis, nuolat kintantis, gyvas Didysis Ženklas, gyvas
Šventasis Raštas, Gyvas Žodis. Tatai gyvatos paliestas
atgijo protas ir, liovęsis bet kam tarnauti, tapo pats sau
atskaitos tašku. Prasmė - tai pati tikroji proto „juslė“,
pats proto „alkis“ ir proto „meilė“, tiesioginis proto po
reikis, nesuvedamas įjokį kitą, todėl išsilaisvinus iš bau
džiavos kitiems, žemesniems vainikams, jam nebereikia
stengtis kaip nors save pateisinti, pagrįsti - galima lais
vai, nevaržomai maudytis neišsemiamoje, nesuseikėjamoje prasmių versmėje. Prasmė, prasmės patyrimas tai aukščiausias, tiesioginis tikslas, o visa kita - tik prie
monės arba kliūtys. Maistas ir materialinės gėrybės svar
bios tiek, kiek padeda užtikrinti sąmoningumui palankią
būseną; jausmai reikšmingi tiek, kiek jie šią būseną pa
laiko ir saugo lyg motina kūdikį savo glėby, ojeigu jaus
mai ima šią būseną drumsti, juos vienareikšmiškai belie
ka apgauti ar numalšinti; tikroji kalbos paskirtis - žo
džiais sutvirtinti, įtvirtinti ir skleisti šią Pažinimui ir Pras
mei atvirą, gyvą sąmonės būseną, o visa kita - tušti ple
palai. Gyvenimas - tai tarsi viena ištisa Pamoka, laikas
Pažinti ir Suprasti. Prasmė - tai pati proto būtis. Cogito
ergo sum - ‘galvoju, vadinasi, esu’- štai galvos kredo.
Ir vis dėlto kažko trūksta, kažko nesuprantamo, ta
čiau esminio - Didysis Klausimas neduoda ramybės.
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Viskas truputį primena žaidimą „stiklo karoliukais“.
Nenuspėjamos prasmės bei požiūrio taškai keičia vie
nas kitą, vienas kitą paneigia, ir ilgainiui viskas darosi
labai netikra - lyg prieš akis slystanti vaizdajuostė, iliu
zija, „maja“, sapnas. Protas bet ką įprasmina ir perprasmina, tačiau ir jis, pasirodo, nepajėgus atsakyti į šitą
mirtiną „kodėl?“, „kam?“, „vardan ko?“. Protas pra
deda nutuokti, kad ir jis pats - dar anaiptol ne galuti
nis, ne aukščiausias atskaitos taškas. Protas tarsi pa
lengva prasiskiria, lyg minčių blakstienas pramerkda
mas, ir pro jį lyg iš anapus žvilgteli kažkokia beprotiška
Akis. Suvokus pasaulį kaip sapną, jame nebelieka Tik
rovės. Tikrovė sapne - ne tai, kas sapnuojama, o tas,
kas sapnuoja. Tačiau žmogui - kaip sapno dalyviui ir
veikėjui - šis Vainikas nebepriklauso. Todėl, pratęsiant
vieną ankstesnę citatą, čia galima būtų pasakyti, jog iš
ties „kylant nuo centro prie centro, žmogus išsivysto iš
įprastos nesąmoningumo būklės į kosminę sąmonę, o
paskui, kai atsiveria viršugalvio centras, jis patenka į
dieviškąją Saulės sąmonę“.43Kitaip sakant, „jogos vei
kaluose potenciali visa apimanti sąmonė, skendinti gi
laus miego būsenoje, įsivaizduojama kaip žvilganti gy
vatė vardu Kundalinl /.../ . Jogos užduotis - užauginti
šią žvilgančią gyvatę, pakylėti ją iš apatinės srities į šir
dį, kur, jungdamasi su ‘gyvybės kvėpavimu’prana-, iš
silaisvina jos visa apimanti prigimtis, o iš čia - į patį
viršugalvį, iš kurio ji galiausiai išeina pro angą, vadina
mą brahma-randhra- (Brahmano anga - D. R.). Kos
moso organizme šią angą atitinka saulės kiaurymė dan
gaus skliaute“,44 t.y. „dangaus momenėlis“.
Saulė - nebe medžio dalis, ji spindi aukštai dangu
je, nors būtent į ją, jos link medis stiebiasi ir auga, bū
tent ją kaip savo brangiausią vaisių brandina. Išsipildy
mą kaip Medžio ir Saulės jungtį, kaip Saulę, pražydusią
Medžio viršūnėje, galima įsivaizduoti tik didžiai simbo
liškai. Kaip kad žmogus, sapne prisiminęs, jog sapnuoja,
vis dėlto lieka sapne ir anaiptol nėra tas pats, kuris tuo
metu, jį sapnuodamas, guli lovoje. Kita vertus, būtent
tikrasis jis pats ir sapnuoja, todėl savotiška tapatybė tarp
abiejų iš tikrųjų yra. Čia galima kalbėti apie simbolišką
sapnuojančiojo kaip Tėvo ir sapnuojamojo kaip Sūnaus
santykį, kiek Sūnus yra būtent Tėvo apraiška ir „su Tėvu
yra viena“. Šia prasme, virš vandens iškilusiai lelijos pum
puro galvai pražydus visu tūkstančiu savo žiedlapių, iš
ties pati dangiškoji Saulė gimsta ir sušvinta žemėje kaip
tikras Saulės vaikas - paukštis, Šventosios Dvasios ba
landis, nutūpęs ant galvos. Lyg paryčiais netikėtai pra
merkus akį ir išvydus Didelę Šviesą spindint pro miega
mojo langą. Net jei dar kuriam laikui ir užsimerki šypso
damasis, švelniai sugrįždamas į savo nebaigtą sapną, ji
jau nuolat spindi tavo sielos aky ir nebeleidžia visiškai
užsimiršti. Taip žaltys, užsirangęs Eglės viršūnėn ir išvy
dęs Saulę, staiga patiria ant pakaušio suspindus aukso
karūną ir susivokia esąs Žilvinas, Saulės Sūnus.
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Nė vienas medžio vainikas nebeturi „kontrolinio
akcijų paketo“, žmogus apskritai nebėra šio pasaulio
„vertybių banko“ akcininkas, o tebegyvena lyg iš iner
cijos, jo vainikai sukasi lyg prisukto laikrodžio krum
pliaračiai, kol galutinai išsileis juos varanti gyvatos spy
ruoklė - kol medžio viršūnėn užsirangiusi ir Saulėn gal
vą iškišusi Gyvatė palengva sutrauks paskui save visą
savo uodegą. Jis alksta ir valgo, myli ir kenčia, klausosi
ir kalba, svarsto, galvoja, mąsto, tačiau visuose jo užsi
ėmimuose vis mažiau jo paties, vis mažiau įtraukian
čios gyvybės, ir medžio šakos palengva vysta, geibsta,
kol vienąsyk šis visiškai nudžius ir kaip plikas stuobrys
grius žemėn, sudūlės ir pavirs į dulkes - patekėjusiai
Saulei sau laisvai švytint, šypsant ir juokiantis danguje.
Pagal pranešimą, skaitytą Humanistinės
psichologijos konferencijoje Vilniuje 1996 12 10
IŠNAŠOS:
1. Jung C. G. The Basic Postulates of Analytical Psychology // Modern
Man in Search of a Soul. - N. Y., 1993. - P. 183.
2. Greimas A. J. Apie dievus ir žmones // Tautos atminties beieškant. Vilnius-Chicago, 1990. - P. 27.
3. OacMcp M. OTHMo/iorHHecKHH cjioBapb pyccKoro «3biKa. - MocKBa, 1986-1987. - T. 3. - C. 605-606, 607.
4. TonopoB B. H. 06 o/ihom apxamtHOM HH^ocBponcncKOMsjicmchtc
Ba p e B H C p y C C K O H flyxOBHOH KyJIbType - *SVĘT - // f l3 b IK H Ky;ibTypbi h npoč^cMbi nepeBOflHMocTH. - MocKBa, 1987. - C. 219.
5. The Principal UpanLyads / edited with introduction, text, translation
and notes by S. Radhakrishnan. - London, 1968. - P. 244.
6. Kcnnep O.R. Tpy^bi no bcahhckoh MucJjojiornH. - MocKBa, 1986.
- C. 137,138. Įžymios Vedų tyrinėtojos bei vertėjos T. Jelizarenkovos
žodžiais, „gyvybės medžio (=pasaulio centrinio stulpo) prenatalinis
koreliatas yra /.../ besivystančios stuburo smegenys, o tai analogiška
mistinei anatomijai, kuria remiasi visa jogos teorija (gyvatei Kundalinei kylant nuo apatinio stuburo galo iki viršutinio, jogas pasiekia visiš
ką išsivadavimą, ir pan.)“ (E^H3apeHKOBa T. fl. O. B. R. Kėi'mcp:
ocHOBHbie HanpaB^eHHM HayHHoro TBopnecTBa // Ten pat. - P. 16.)
Beje, „šešių čiakrų“ sistema indų tradicijoje iš tikrųjų tapatinama su
atitinkamo skaičiaus terasų kalnu (Meru), kuriuo kopiant aukštyn kartu
artėjama prie atitinkamos plokščios geometrinės figūros (Šri Yantra),
sudarančios šio mitinio Kalno pagrindą, centro (Sinha J. Tantra. The
Search for Ecstasy. - London, 1993. - P. 108).
7. Keiinep O. B. B. Min. veik. - P. 138,139. Apskritai „atsižvelgiant į tai,
koks svarbus yra Pasaulio ašies prilyginimas stuburo smegenims, rei
kia pridurti dar keletą žodžių. /.../ Taigi galima būtų iškelti klausimą,
ar tik nėra tipologinio ryšio tarp stuburu aukštyn kylančios Kundalinės ir Pasaulio ašimi dangun lipančio šamano“ (ten pat. - P. 139,140).
8. Ban6ypHH A. K. K onncaHHio crpyKTypbi cJiaBHHCKoro cTpoMTc/ibHoro pHTyajia//TcKCT: ccMamnKa h crpyKTypa. - MocKBa, 1983. C. 219.
9. Dundulienė P. Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosakoje. - Kau
nas, 1994. - P. 76.
10. Bartninkas M. Senovės lietuviai. - V, 1993. - P. 69.
11. Eliade M. Yoga. Immortality and Freedom. - 1971. - P. 245.
12. Patanjali Yoga Sutras / Trans., comm, by Swami Prabhavananda and
Christopher Isherwood. - Madras. - P. 115.
13. Gimbutienė M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. - V, 1994.
- P. 39.
14. Karulis K. Latviešu etimologijas vardnlca. - Riga, 1992. - T. 2. - P.
548, 552; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos leksika. - V, 1990. - P.
132, 154.
15. Dundulienė P. Min. veik. - P. 152. Be to, „lietuviškų margučių raš
tuose medelio Šakos neretai modeliuojamos kaip spiralėmis iš-

sirangiusios g y v a t ė s ar ž a l č i a i ir išgražinamos ornamen
tais, primenančiais šių gyvių odą“, o „kartais Pasaulio (resp.
G y vy b ė s - D. R.) medis auga tiesiai iš spirale susirangiusios
g y v a t ė s kūno. Šiuo atveju yra visiškai akivaizdu, kaip gyvatė
palaipsniui transformuojasi į augalą. /.../Apie Pasaulio-G y v y b ė s
me d ž i o ir ž a l e i o-g y v a t ė s simbolių tarpusavio ryšį bei
susipynimą (augalas-gyvis) liudija ir kiti tautodailės dirbiniai“ (Eimaitytė E. Žalčio-gyvatės simbolis lietuviškų margučių ornamen
tuose. XIX a. pab. - XX a. I-oji pusė //Tautodailė IV. Lietuvių liau
dies ornamentika. - V, 1994. - P. 79-80).
16. Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai II. - V, 1981. - P. 220. - Past. 723.
17. Sabaliauskas A. Min. veik. - P. 101,134. Beje, aukščiau pavartotas ir
gal kam užkliuvęs lietuviškas prieveiksmis įmenai, kaip ir {menui,
iminai, reiškia ‘įsakmiai, aiškiai’ (LKŽ IV 66, 67) ir anaiptol nėra
rusų uMeuno ‘kaip tik, būtent’ skolinys.
18. Žr. kad ir: Razauskas D. Liaudies kultūra // Liaudies kultūra. - 1996.

- Nr. 5. - P. 9.
19. Sabaliauskas A. Min. veik. - P. 192.
20. Ten pat. - P. 129.
21. CampcM. įlipu Aypočnuzto h,ih nyTcmccTBHC co3HaHHH.
miHrpa/t, 1989. - P. 98, 100.
22. Ten pat. - P. 267. Beje, žydų Kabaloje „Gyvybės medis“
(Otz Ch’im) - tai irgi stačias žmogus su penkiais „cen
trais“ išilgai stuburo: 1) Malkuth ties pėdomis (papėdė
je), atstovaujantis kūniškajai, materialiajai būčiai; 2) Yesod
ties lyties organais; 3) Tifareth ties širdimi (meilės, ap
skritai jausmų centras); 4) Daath ties gerkle ar kaklu ir,
galiausiai, 5) Kether- tarsi ketera, karūna ar vainikas virš
galvos. Šie Kabalos „centrai“ savo ruožtu mėginami sieti
su indų tradicijos čiakromis (Sinha I. Min. veik. - P. 99).
23. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg - Gottingen, 1962. - P. 205; Karulis K. Min.
veik. - P. 370; Sabaliauskas A. Min. veik. - P. 143; TonopoB B. H. O pHTya^e. Bbcachhc b npod^eManiKy //
ApxailHCCKIIH pHTVa.1 B (jxXTbK.JIOpHblX II paHHCJIHTepaiypH bix naMBTHHKax. - MocKBa, 1988. - P. 49; irkt. (Nenuro
dydami priežasčių, tuo abejoja: Būga K. Rinktiniai raštai. - V, 1959
- T. 2. - P. 245.; Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologinis žodynas. - V.
1993. - T. 2. - P. 157.) Šiaip jau kiekviena čiakra kalbamoje indų
sistemoje turi savo geometrinį simbolį (kvadratas, pusmėnulio „vai
telė“, aukštyn nutaikytas trikampis, apskritimas ar žiedas ir taškas)
ir būtent kaklo simbolis yra apskritimas arba žiedas, ratas (Sinha I
min. veik. - P. 105, 106), sanskritiškai čakras.
24. Literatūroje šiuo klausimu nemaža painiavos. Štai A. Sabaliauskas
remdamasis K. Būga, pr. winsus ‘kaklas’ sieja su ide. *ang’h- ‘ankš
tas’ šaknies žodžiais (Sabaliauskas A. Min. veik. - P. 144), o K. Bū
ga - su liet. vyža, vyžti ‘pinti (vyžas)’ (Būga K. Min. veik. - P. 655)
kuriuos K. Karulis savo ruožtu nurodo esant bendrašaknius su lat
vit ‘vyti’, taigi ir su liet. vyti bei vainikas, arba bent jau kilusius iš
giminiškos šaknies ide. *uen- (Karulis K. min. veik. - P. 543), vėlgi
anot K. Būgos (Būga K. Min. veik. - P. 326.). Ir 1.1.
25. Platonas. Timajas. Kritijas. - V, 1995. - P. 126.
26. Ten pat. - P. 86, 156.
27. Sabaliauskas A. Min. veik. - P. 98.
28. TonopoB B. H. Kpccr// MucĮibi Hapo/toB Mnpa. - MocKBa, 1994.
- T. 2. - C. 13.
29. Mc.ieTiiHCKiiii E. M. Hrr^pacn^b// MncĮ)bi... - T. 1. - C. 478, 479;
Mcmcthhckhh E. M. O/uih // MncĮibi... - T. 2. - C. 241, 242.
30. Becker U. Simbolių žodynas. - V, 1995. - P. 122.
31. TonopoB B. H. Min. veik-P. 12.
32. The Tibetan Book of the Dead / Transl. from the Tibetan with Comm.
by Francesca Fremantle and ChogyamTrungpa. - Berkeley and Lon
don, 1975. - P. 34.
33. Avalon A. The Serpent Power. - 1918. - P. 122.
34. Patanjali Yoga Sutras. - Ten pat.
35. ZlbHKOHOB H. M. ApxaHHccKnc MwtJjbi BocTOKa h 3ana/ta. MocKBa, 1990. - C. 44.
36. Bartninkas M. Min. veik. - P. 79.
37. Žr. kad ir: Vaitkevičienė D. Saulės sodai // Liaudies kultūra. - 1997.
- Nr. 1. - P. 27-35.
38. Bartninkas M. Min. veik. - P. 79. Dėl karūnuotos gyvatės ir jos karū
noje slypinčio žinojimo tautosakoje žr.: Sužeistas vėjas. Lietuvių liau
dies mitologinės sakmės / Sudarė Norbertas Vėlius. - V, 1987. - P.

56-61. Įsidėmėtina sakmės ištrauka: „Kažkur buvo toks burtinin
kas, kad galėjo sušaukt gyvates. Kartą prišaukė jis daug gyvačių. Ir
atėjo viena tokia didelė, graži ir su karūna. Tai ji prie šito žmogaus
burtininko prišliaužė, aps i v y ni o j o api e jį ir galvą padėjo
ant peties“ (ten pat. - P. 59). Kita vertus, sakoma, jog gyvatės apsi
vyniojusios apie medį vaikuojasi (ten pat. - P. 63), t.y. neša savo
subrandintuvaisių. Galima manyti, kad šitas „vaisius“ šiuo atveju ir
yra būtent Žinojimas (ar Nušvitimas).
39. Dundulienė P. Lietuvių liaudies kosmologija. - V, 1988. - P. 82.
40. Štai sateakra-nirupana tantroje Kundalinė, be kita ko, sakoma esanti
„liekna kaip l ot os o s t i e be l i s “ (Sinha I. Min. veik. - P. 100).
41. KacraHCfla K. Cn;ia Bc3mo^bhh: ztajibHCHume HacraBJicHHB Ron
XyaHa. - CaMH3ztaT, 1987. - C. 11, 12, 59, 60, 80, 87irkt.
42. Avalon A. Min. veik. - P. 232.
43. CampeM. - Ten pat.
44. The Principal Upaniyads. - P. 76.
ABREVIATŪROS:
DLKŽ - Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. - V, 1972.
LKŽ - Lietuvių kalbos žodynas. - V, 1956-1995. - T. I-XVII.
SŽ - Sinonimų žodynas. - V, 1980.

THE TREE OF LIFE
Dainius RAZAUSKAS
First of all the author’s attention is paid to the hints on
the symbolical identity between the tree and the man in the
Lithuanian language itself. Then the author reminds of the
archaic symbolics of the Hindu „Kundalini yoga“ revealed by
the famous specialist of theVeda Kuiper: yogin’s vertebral
column is equal to the World or Life Tree with the snake go
ing round up the Tree. The ethimological ties between the
Lithuanian words indicating the snake and the words indicat
ing the vitality that correspond to Kundalini traditionaly in
terpreted as the vital energy are shown. Thus, the snake twin
ing round the tree, i.e. the vertebral column, is the growing
vitality in man, the symbol of man’s inside and outside ad
vance. Moreover, the tree grows up by certain steps, from one
crown to another. In the same way „six čakras“ mentioned by
Kuiper and characteristic of the Kundalini yoga correspond
ing to six psycho-physical centres located along the vertebral
column, can be understood. These centres in their turn are
related to the corresponding organs of the body (such as but
tocks, sexual organs, the stomach, the heart, the neck and the
forehead) and their possible symbolics. So, as the snake goes
up the tree from its lower centre to the upper centre, the man’s
vital power develops from the absolute unconsciousness
(butlocks) through the sexual passion (sexual organs), hunger
(stomach), the warmth of the heart (heart), and at last the
voice, the ability to speak (neck), into the consciousness (fore
head) that is worthy of the name of h o m o s a p i e n s .
Finally, the seventh centre which is to be over the head
may symbolize the perspective of the further advancing of the
consciousness and the further spiritual development. It may
substantiatedly be called the „divine consciousness“ or so.
The author also points out the instances from Lithuanian
folklore and folk art that testify to the fact that such images
were important in the world conception of the ancient Lithua
nians, and he thinks that these images have the common ar
chaic background in Lithuania and India and they must be
investigated more thoroughly. The author’s attention is paid
to the ethimological identity of the Sanskrit word čakraand the Lithuanian word k a k l a s (neck) by the way.
At the end of the article the „psychological - mystical“
model of the consciousness advancing from centre to centre,
based on different possible subordination of man’s interests
and the corresponding centres, is suggested.
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Vandens semantika
Advento ir Kalėdų burtuose
Filomena BUČAITĖ
Vanduo - gyvybės pagrindas. Tai nulėmė jo svarbą
dvasinėje lietuvių kultūroje. Ypatingais gyvenimo
tarpsniais, per vestuves, laidotuves ar krikštynas, ka
lendorinių švenčių metu vanduo naudojamas ir magi
niuose veiksmuose.
Panagrinėsime vandens semantiką Advento ir Ka
lėdų burtuose, išsiaiškinsime, kaip burtų vanduo susi
jęs su papročiais, apeigomis. Ieškosime semantinių pa
našumų tarp būrimų ir kalendorinių švenčių dainų.
Būrimai buvo atliekami per kiekvieną metinę šven
tę. Juos galima skirstyti į grupes: oro spėjimai, būri
mai, susiję su būsimu derliumi, bei vedybiniai burtai.
Spėjimai, susiję su derliumi ir oru, atliekami kiekvie
nos metinės šventės metu, nes nuo būsimo derliaus bei
oro priklauso tolesnis žmogaus gyvenimas. Vedybiniai
burtai, susiję būtent su vandeniu, dominuoja Advento,
Kalėdų ir Joninių šventėse. Kodėl? Jonas Balys mano,
jog „spėjimų metas sutampa su senųjų laikų vedybų
sezonais: vienas vidurvasarį apie Jonines, kitas vidur
žiemį apie Kalėdas“ (1; 248). Norbertas Vėlius aiški
na kitaip. Pasak jo, vestuvių tema Advento, Kalėdų lai
kotarpiu gali būti sietina su „kadaise Naujųjų metų
šventėse pakartojamomis „šventomis vestuvėmis“, ne
va, kuriantis pasauliui, įvykusiomis tarp dievų. Šiuo me
tu jas atkartodavo ir paprasti mirtingieji. (...) Naujųjų
metų išvakarėse beįsivyraujančią mirties, chaoso bū
seną mėginama įveikti ir jai priešpriešiais statant gy
vybės, normalių jaunų žmonių santykių - piršlybų, ves
tuvių būseną, kuri vaizduojama daugelyje Advento Kalėdų dainų ir žaidimų“ (5; 14). Galbūt vedybiniai
burtai turėjo tą pačią funkciją?
Ištekanti mergina tarsi pereina iš vienos būsenos į
kitą: tampa moterimi. Ribą, kurią turi įveikti mergina,
imituoja vanduo. Tad šiuo svarbiausiu ir kartu pavojin
giausiu metu tarsi turi būti pastatomas tiltas. Anot V.
Toporovo, „mitinėje - poetinėje tradicijoje tiltas yra ry
šio tarp atskirų sakralių erdvės taškų įvaizdis. Tiltas su
vokiamas kaip dar nežinoma ir negarantuota kelio at
karpa“ (6; 176). Tiltas svarbus Advento, Kalėdų vestu
viniuose būrimuose. „Vakarą merginos daro „tiltelius“.
Paima priešingose šalyse išdaužtą lėkštę, iš plonų skalų
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padaro tiltelį ir pastato jį prie lovos. Jei naktį susapnuo
ja, kad kas juo joja, eina, važiuoja - tai tas bus jos vyras.
Tiltelį gali ir kita padaryti ir slapčia padėti. (...) Kūčių
naktį mergaitė eina malkų vogti ir iš jų daro tiltą palo
vy“ (1; 33). Statydamos tiltą, merginos imituodavo ir van
dens telkinį. J. Kudirka rašo, kad „merginos imdavo du
benį, geldą ar kibirą su vandeniu, dėdavo du pagaliukus
ir pertiesdavo rankšluosčiu, kuriuo šluostėsi. Sėkmės
ženklas - jeigu sapne susitinki jaunuolį ant tilto arba jis
tave per jį veda“ (2; 159-160).
Tapačią funkciją turi šulinys. Jis tarsi sujungia du
pasaulius. Po lova iš malkų sudedamas šulinio renti
nys, kartais iš skaičiavimui atneštų vogtų malkų. Kas
sapne atjos arba atves girdyti arklį, o gal paduos gerti
arba pats paprašys, bus tavasis (2; 160).
Vestuvių metu buvo atliekamos apeigos su vande
niu. Jonas Lasickis mini, jog „nuotaka tris kartus ve
dama aplink židinį, o po to pasodinama ten pat ant
suolo. Besėdinčiai nuplaunamos kojos vandeniu, ku
riuo paskui apšlakstoma jaunųjų lova, visi namų ra
kandai ir į vestuves pakviesti svečiai“ (3; 31). Kūčių
naktį atliekami panašūs burtai. Vieną jų aprašo J. Ku
dirka: sėdėdama tarp veidrodžių mergina inde mazgo
davosi kojas ir laukdavo mylimojo, atnešančio vandens
(2; 154). J. Kudirka burtuose įžvelgia dar vieną vestu
vių apeigų elementą - rankšluosčio padavimą nusi
šluostyti (2; 279). Prieš miegą nusipraususios mergi
nos veido nešluosto, o laukia, kol išrinktasis sapne nu
šluostys. Kitos ir rankšluostį prie durų pakabindavo ar
po pagalve pakišdavo (2; 159). Anot J. Kudirkos, tai
„įvedimo į kitą gyvenimą atspindžiai“ (2; 279).
Pereinant į kitą gyvenimo etapą, apeigos, burtai
turėjo fizinio ir dvasinio apsivalymo reikšmę ir pras
mę. „Kaip žinoma iš papročių, - rašo N. Laurinkienė,
-vanduo suteikia sveikatos, skatina vaisingumą, apva
lo“ (4; 48).
Daugelyje burtų vanduo - tik tarpininkas, priemo
nė. Juose daiktai (dažniausiai žiedas) leidžiami į van
denį. Pavyzdžiui, merginos, pavalgiusios kūčias, turi už
dengti stalą baltu popieriumi ir pastatyti prieš save veid
rodį. Prieš jį - stiklinę, o iš šalių - žvakes. Pripilti pilną

stiklinę vandens ir įmesti „šliūbinį“ žiedą. Paskui tris
kartus kelti tą žiedą aukštyn ir vėl leisti į stiklinę. Po to
žiūrėti veidrodyje į žiedo vidurį. Ką žiedo vidury išvys,
už to ir ištekės (2; 155). Arba - merginos suneša vestu
vinius žiedus, ima lėkštę, įpila pelenų, stato ant jų pu
sę stiklinės vandens, leidžia į vandenį žiedą ir žiūri (rei
kia sėdėti ramiai, nekvėpuoti): vanduo turi prasiskirti
ir pasirodyti žadėtojo galva. O jeigu tuoj mirsi - van
denyje pasirodys karstas (2; 152).
Anot N. Laurinkienės, „mediacinį vandens vaid
menį patvirtina ir tie dainų tipai, kuriuose pasakoja
ma apie leidimą į vandenį kokių nors daiktų. Šitaip su
jungiami nuotolio skiriami asmenys, esantys skirtingose
„šalyse“. Į vandenį leidžiamas žiedas, vainikas. Laive
lyje, kuris plaukia mariose, sėdi bernelis (mergelė),
skandina žiedą į marių dugną ir prašo, kad žiedelis
plauktų „į tą šalelę, kur yra jo mergelė (bernelis) (...)“
(4; 49). Taigi vanduo - tarpininkas tarp žmonių ar tarp
dviejų pasaulių - atsispindi tiek burtuose, tiek kalen
dorinėse dainose.
Kai kuriuose burtuose merginos žiūrėdavo į van
denį, tarsi mylimasis gyventų už vandens ribos ir jį ten
galima pamatyti. J. Kudirka mini, jog Kūčių naktį mer
ginos ant aukšto statydavo veidrodį, žvakę ir dubenį
vandens. Veidrodyje žiūrėdavo į vandenį - jeigu neišsigąs, pamatys laukiamą žmogų (2; 156-157). Anot
J. Balio, reikia paimti du veidrodžius, sustatyti nuga
rom, o viduryje pastatyti dubenį su vandeniu ir ilgai į jį
žiūrėti. Tenai pamatysi mylimą. Pamačius reikia kuo
skubiau patraukti veidrodžius į šalį, nes atvykėlis gali
tave užmušti (1; 31). Čia matome dviejų pasaulių susi
liejimą. Ribos tarp jų išnykimas - pavojingas žmogaus
gyvybei: gali netikėtai užklupti velnias ar mirtis. Veid
rodžiai taip pat atlieka mediatoriaus vaidmenį. Žmo
nės įsivaizduodavo kitoje veidrodžių pusėje esantį mi
rusiųjų pasaulį. Iki šių dienų išliko paprotys, mirus žmo
gui, namuose uždengti visus veidrodžius, kitaip gali ne
tikėtai išvysti vėlę ar velnią.
Bet - kodėl gana lengvai galima „įveikti“ ribą, ski
riančią du pasaulius? Prisiminkime, kad tai Advento,
Kalėdų laikotarpis. Kūčios ir Kalėdos švenčiamos
trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties metu, didžią
ją paros dalį vyraujant tamsai. Pasak N. Vėliaus, žmo
gui tuo metu atrodė, kad pasaulis atsidūręs kritinėj pa
dėty, įsigali chaosas, jam atstovaujančios mitinės būty
bės, suyra įprastinė tvarka, išnyksta ribos tarp šio ir
mirusiųjų pasaulio (5; 9).
Atliekant burtus su vandeniu, galima sužinoti ir
žmogaus likimą. Vandenyje plaukiantys daiktai prane
ša žinią. J. Kudirka pateikia pavyzdį: ant dubens su
vandeniu kraštų atskirose vietose padeda žiedą, žvakę
ir pinigą. Į vandenį įmeta gabaliuką anglies ir įsuka.

Jei vandeniui nurimus anglis sustoja prie žiedo - bus
vedybos, prie pinigo - praturtėsi, prie žvakės - mirsi.
Arba į inde įsuktą vandenį įmeta du angliukus ir gal
voja apie patinkantį žmogų. Jei anglys sukasi greta vedybų ženklas, sukimba ir išsiskiria - draugystė nu
trūks (2; 149). Į vandenį dubenėlyje įmesdavo rūtų vai
nikėlį - jei vainikėlis plaukdavo artyn, atvažiuos pir
šliai, jei tolyn - ne (2; 150). Vainikas vandenyje funk
cionuoja kaip magiška priemonė, nulemianti žmogaus
likimą. „Per Jonines, - rašo N. Laurinkienė, - mergai
tės meta į upę savo vainikus. Jaunuoliai plaukia pas
kui juos. Jei bernelis sugauna vainiką, tai reiškia, kad
jam turi atitekti ir vainiko savininkė“. Kalendorinėse
dainose iš kitos šalies atplaukęs vainikas praneša tė
vams žinią apie nutekėjusios dukrelės vargus. N. Lau
rinkienė pateikia pavyzdį, kaip dukra, įmetusi vainiką
į upę, kreipiasi į jį (4; 49-90):
Tėvo dukrelė,
- Plauk, vainikėli,
Dobilio,
Dobilio,
Pas mano tėvą,
Garsi mergelė,
Dobilio.
Dobilio.
Garsink žodelį,
Didžio nevalio,
Dobilio.
Dobilio.
Taigi vanduo Advento, Kalėdų ir vedybiniuose bur
tuose yra ambivalentiškas. Vanduo žymi ribą, kurią til
tu perėjusi mergina tampa moterimi. Jis - ir apsivaly
mo, vaisingumo simbolis. Vanduo padeda išvysti išrink
tąjį, nes atlieka mediatoriaus vaidmenį: sujungia du pa
saulius ar nuotolio skiriamus asmenis. Jis padeda pa
tenkinti žmogaus smalsumą - sužinoti likimą. Vanduo
turi ryšį su žmogui pavojingu chtoniškuoju pasauliu.
Todėl būrimo metu nesilaikant tam tikrų draudimų,
žmogų gali užklupti mirtis.
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Semantics of the water in the witchcraft
of the Advent and Christmas

Filomena BUČAITĖ
The water in the witchcraft of the Advent and Christ
mas performs the role of the mediator with the help of
which one can see the chosen one and one can also know
the fate.
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Anykštėniškas pasakojimas mito fragmentas?
Violeta JUCIUVIENĖ-GAILEVIČIŪTĖ
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos eks
pedicijos Anykščių rajone metu - 1984 metų liepą Kavarsko miestelyje užrašiau unikalų pasakojimą, ko
kio nė pats ekspedicijos vadovas Norbertas Vėlius ne
buvo girdėjęs.
Taigi Elena IMBRASAITĖ, gimusi (1927 m. Prano ir
Julės Imbrasų dešimties vaikų šeimoje), augusi ir da
bar tebegyvenanti Kavarske, papasakojo:
„Kai mes dar maži buvom, pas tėvų - tėvas šaučius
mūsų būva - ataidava dažnai nakvot toks labai labai
senas ubagas. Tai anas vis mum sakydava šitų pasakų
apie runku.
Va, kareiviai kaip tarnaudava dvidešimt pinkis me
tus. Tai vienas kareivis aina palaistas jau pa dvidešimt
pinkių metų, aišku, jau pa dvidešimt pinkių metų taigi
visi susenį per tiek laika. Nu, jam keturiasdešimt pinki,
aina jis per miškų. Aina, būva kaimas - toj vietoj dabar
miškas. Aina aina mišku, žiūri - nameliukas stovi. Nu,
anas užeina nakvot paprašyt. Užeina. Babute tokia se
na vaikšta. Anas saka: „Babut, - ar „mačiut“, na neži
nau kaip ten susaka, - gal prijimsi pernakvot?“ „Nu, saka - prijimsiu.“ Nu, tai anas dabar jau atsisėda, toj
babute jam atneša valgyt - paduoda unt stala lėkštėj
runku. Anas žiūri, kaipgi anas valgys runku! Ans pajeme ir pasuolin jų pakišę. Pakišę pasuolin, babute ataina, žiūri - lėkšte tuščia. Saka: „Suvalgei?“ „Suvalgiau!“
Paaina link durų, klausia: „Runka, runka, kurtu?“ Run
ka atsiliepia: „Aš pasuoly.“ Vėl’ pajeme iš pasuolia, vėl’
jam lėkštėn. Anas ir vėl’ mislija - babute išėja - mislija:
„Kur aš? Kur čia dabar man padėt toj runka?“ Ir anas
dabar jau galvoja, kad reikia bėgti iš čionai. Čia jau ne
begerai, jaigu runku vaišina, tai čia jau ragana kokia.
Nu, tai anas - pastatėn. Ataina: „Suvalgei?" Vėl’ babu
te paais: „Runka runka, kur tu?“ „Po stalu!“ Vėl’ pajame šitų runku. Anas dabar sėdi ir galvoja: „Nu, kurgi
man dabar dėt’ šitaj runka?“ Anas pajeme - užuntin už švarka užukiše šitų runku. Ataina babute: „Nu, su
valgei?“ „Suvalgiau.“ Pajejus lig durų vėl’ šaukia run
ku: „Runka runka, kur tu?“ Runka atšaka jai: „Aš pre
širdęs.“ Nu, tai jau kai pre širdęs, tai, atseit, jau suval
gyta. Dabar jau šitas kareivėlis mislina: „Runku tai iš
mesiu lauki, kad jau nebeatsilieptų babutei, ale gi kaip
dabar išeit?“ Ana nelaidžia - nakvok ir viskas. „Ne, anas saka, - aš nakvasiu, - saka, - mačiute, ale aš, va,
noriu truputį... - Agi jam runka šitaj raikia išmest! - aš
noriu, va, truputį miškan pajejėt.“
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Kaip išlaide jį miškan, tai anas kai dūme, ir šitų run
ku numėtė, ir pats nulėke tekinom, kol’, nežinau, kur
anas išlakė...“
Pagal Norberto Vėliaus (1) pasakojamosios tauto
sakos žanrų klasifikaciją, šis pasakojimas turi neabejo
tinų mitologinės sakmės bruožų.
Pasaką nuo sakmės skiria požiūris j vaizduojamus
dalykus. Pasaka - pasigėrėjimui, pamokymui, o „sak
mėse vaizduojami įvykiai laikomi tikrais" (1; 16). Sunku
įsivaizduoti, su kokiu įsijautimu pateikėja porino šį „at
sitikimą“, kokia baugi sukuriama nuotaika, kaip nuošir
džiai tikima tuo, kas buvę labai labai seniai.
Mitologinių sakmių grupei šį „atsitikimą“ leidžia pri
skirti pagrindinis siužeto įvykis: neabejotina žmogaus
akistata su mitine būtybe (1; 16-20). Tačiau šita Ele
nos Imbrasaitės vaikystėje sutikto ubago ragana netel
pa j jokią schemą (turiu omeny N. Vėliaus sudarytą mi
tinių būtybių klasifikaciją, remiantis iki 1940 metų ir di
džiąja dalimi iki 1977 m. užrašytomis sakmėmis). Sak
mėse minimos „raganos yra mirtingos moterys, gyve
nančios žmonių bendruomenėje ir iš jos išsiskiriančios
tik nepaprastomis galiomis“ (1; 224). O ši ragana dėl
neaiškių priežasčių gyvena žmonių apleistoje vietoje:
„būva kaimas, miškas dabar“, t.y. nekultūrinėje, lauki
nėje erdvėje.
„Tradicinės“ raganos 1) kenkia žmonėms, gyvu
liams, augalams, 2) skraido į susirinkimus ir žirniauti
(1; 224). Labai retoje sakmėje matome raganas kanibales: raganos geria kūdikių kraują (LTR 1415/171), pa
siverčia gyvuliu, sužeidžia ar visai numarina žmogų (LTR
822/152), ir visai negirdėtas dalykas, kad žmogus būtų
verčiamas valgyti žmogaus kūno dalį! Kodėl? O kodėl
ragana neatspėja pabėgimo, nepakenkia žmogui, nors
turi aiškiaregystės galią? Kas jai sutrukdo?
Neradusi atsakymų Lietuvos folkloristų darbuose
(N. Vėliaus, Pr. Dundulienės), bandžiau ieškoti Algirdo
Juliaus Greimo garsiojoje knygoje (3). Greimas tyrinė
ja ne „kaip" pasirodo mitinės būtybės, o „kodėl“. Kai
kurias lietuviškas pasakas, sakmes jis mano esant de
gradavusiais mitais, todėl bando jas „aiškinti“mitologi
nėje plotmėje (pabraukta cituojant-V. J.), grąžinant kai
kuriems jų veikėjams jų mitinius „tikrus“ vardus ir nu
statant jų dieviškas funkcijas“ (3; 21).
Anot A. J. Greimo, senojoje lietuvių religijoje vieš
patavę trys savarankiški Dievai Viešpačiai (Andojas, Per
kūnas, Kalevelis). Jie atstovavę „kultūrinei visuomenei",

kurios pirmuoju požymiu yra vedybos (3; 351). Šalia jų
svarbiausią vietą užima dvi laukinės, „nekultūrinės erd
vės“ deivės - Medeina ir Ragana (minimos Malalos 1261 m., Hypatijaus - 1252 m. kronikose, Dlugošo XV a. vid., Lasickio - XVI a. veikaluose - nors ir skirtin
gais vardais vadinamos). „Medeina, atsisakydama ve
dybų ir likdama skaisti, lieka už kultūros ribų, o Ragana-Ragaina, favorizuodama nevedybinius seksualinius
santykius ir pati žudydama priviliotus jaunikaičius, yra
nemažiau aiški prieškultūrinių, sutartimi nepagrįstų ry
šių šalininkė“ (3; 351) (pabraukta cituojant - V. J.) Tai
gi, jei mūsų nagrinėjamos sakmės būtybė - ne „eilinė“
ragana, o pati dievaitė Ragana (nors ir atstumiančios
išvaizdos), daug kas paaiškėja. Pirmiausia aiškus miti
nės būtybės ir herojaus akistatos santykis: dievaitei ka
reivis yra potencialus jaunikis, kurį pagal savo dieviš
kąją prigimtį turi suvilioti ir nužudyti.
Šį tikslą be papildomų paaiškinimų žinojo mitinės
sąmonės laikų žmonės, bet pasakotojas (turiu omeny
senelį ubagą), be abejo, apie jį nenuvokė. Tačiau ar
tikrai nėra aliuzijų j vedybas, į seksualinius santykius?
Čia užkliūna tas keistas rankos valgymo - nevalgymo
aktas.
Greimas teigia, kad „ne tik žmogaus, bet ir išvis gy
vų padarų būdas, jausmai, nuotaikos priklauso nuo vi
dujinių kūno organų stovio, dar daugiau - kad jie tie
siog lokalizuoti viename ar kitame organe“ (3; 362). Ši
taip įrodoma, kad blužnis yra pykčio ir blogų nuotaikų,
o plaučiai ir kepenys - sveikatos, jėgos, dalios ir iš viso
gyvybės vieta (3; 363). Suvalgius blužnį, paveldimas
pyktis, plaučius ir kepenis - paveldima juose slypėjusi
laimė - dalia. Ir atvirkščiai, norint žmogų nužudyti galu
tinai, t.y. sunaikinti jo „dūšią", reikia plaučius įmesti į
verdantį vandenį (3; 363). O rankos suvalgymas? Deja,
autorius (Greimas) pasiguodžia, kad „šiuo metu neži
nomos studijos, kurios nagrinėtų penkių rankos pirštų
simbolizmą lietuvių mitologijoje“ (3; 341). Vėl nesėk
mė? Nėra tiesioginio paliudijimo, ką reiškia rankos sim
bolika. Bet drįstu pasinaudoti Greimo metodu, kai miti
nė prasmė atkuriama iš kalbinių duomenų (taip jis iš
mažojo pirštelio pavadinimo „kibirkštas“ atstato ryšį su
Perkūnu) (3; 340-342).
Taigi lietuvių kalbos atmintis yra išlaikiusi tokius pa
sakymus: ranką pažadėti - sutikti tekėti, ranką atiduoti
- vesti, ranką siūlyti - pirštis (4; 651). Tokie posakiai,
matyt, savaime suprantami Raganos mitiniame konteks
te. Deivė paduoda savo kalbančią ranką (dieviška sa
vybė) suvalgyti - siūlosi seksualiniams santykiams. Ji aiškiaregė ir puikiausiai žino, ką daro herojus, ji tik ta
riamai nemato (nueina prie durų), kad suteiktų herojui
galimybę pačiam apsispręsti. Jei svarbiausia būtų tik
paprastas pavalgymas, pasisotinimas, jai neįtiktų, kad
ranka įkišta užantin. Bet ranka užantyje, prie širdies, vadinasi, kareivis leisis į santykius - neteisėtus, neve
dybinius, „velniškus“, nekultūrinius. Mat raganos užantis
- ryšio su velniu, „velniškojo“ ryšio savotiškos sutarties
vieta. „Ragana visada nešioja marškinius su užančiu,

kuris niekada neužsegtas. Mat pas ją per užantį visada
išeina pikta dvasia, su kuria ji turi pasidarius sutartį“ (1;
221, LTR 894/19). Taigi kareivis tuo būdu netiesiogiai
sudaro su Ragana tą „velnišką“ sutartį su visom būti
nom pasekmėm: po nevedybinių seksualinių santykių
užklups mirtis.
Taip, manau, pavyksta paaiškinti sakmę, o tuo pa
čiu ir sustabarėjusio frazeologizmo (ranką paduoti) mi
tologinę prasmę. Kartu aiškėja, ir „kaip“, ir „kodėl“ dei
vė Ragana atlieka viliojimo aktą: siūlydama savo dalį raganišką ranką.
Smalsu, kodėl herojui (kareiviui) pavyksta išvengti
mirties, nors ir sudarė raganišką sutartį. Greimas tei
gia, kad raganos veikla, jos „pasaulis“ nesuderinamas
su vandeniu, „vandeny pasibaigia jos galybė“: „Raganos-Ragainos mitinė zona yra visai priešiška Aušrinei
ir jos marių karalystei“ (3; 143). Vadinasi, nagrinėjama
me pasakojime galbūt praleistas faktas, kad herojus
įmetė ranką į vandenį, arba turim leistis į proziškąjį lyg
menį ir pripažinti, kad ir iš žmogaus išeinantis vanduo
turi tokias pat sakralines savybes, kaip ir „tikrasis“ van
duo. Greičiausiai arčiau tiesos antrasis variantas (ka
reivis prašosi išleidžiamas „truputį miškan pajejėt“.
Taigi anykštėnišką paprastą pasakojimą drįstu per
skaityti kaip aptrupėjusį mito apie deivę Raganą frag
mentą. Herojus - jaunikis atsitiktinai patenka į nekultū
rinę erdvę, mišką, deivės Raganos mitinę zoną. Deivė,
siūlydama suvalgyti jos ranką, jį verčia santykiauti. Kul
tūrinis herojus sutinka (priimdamas ranką į užantį). He
rojui pavyksta išvengti mirties tik aplaistant ar panardi
nant raganos ranką į vandenį - į priešišką deivei Raga
nai zoną.
Galbūt mano hipotezė neišlaiko rimtos kritikos. Vis
tik, tikiuosi, šitoks perskaitymas nesugadins kerinčio ir
baugaus, be galo unikalaus anykštėniško pasakojimo,
galbūt mito fragmento, žavesio.
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kraštynas. Toliau LTR. Duomenys imti iš minėtos N. Vėliaus
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Is the Anykščiai story the
fragment of the myth?
Violeta JUCIUVIENĖ-GAILEVIČIŪTĖ
In the article there is an attempt to explain the leg
end about the witch who orders the soldier that he
should eat her hand. The order to eat her hand is the
order to have an intercourse. The only way to save
him from death was the way through water because
the water is the most hostile sphere for the witch.
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VAIKŲ NE VAIKŲ DAINOS
Austė BAREIKYTĖ-NAKIENĖ

Kadangi lietuvių tautosaka pradėta užrašinėti paly
ginti vėlai, dažnai manoma, kad patys archajiškiausi da
lykai taip ir liko neužrašyti. Tačiaujau ne kartą teko įsiti
kinti, kad žilos senovės reliktai tebėra, tik reikia mokėti
juos atpažinti. Nagrinėjant tautosakos kūrinius, verta pa
svarstyti, ar jie nėra archajiškesni, negu atrodo iš pirmo
žvilgsnio. Taipogi verta suabejoti ir kūrinių paskirtimi ar tikrai ji visad buvo tokia, kokią nurodė pasakotojai ar
dainininkai? Gal liaudies atmintis nebesiekė pačių seniau
sių laikų, ir pateikėjai nurodė vėlesnę paskirtį? Tyrinėda
mi, pavyzdžiui, vaikų dainas, galime suabejoti abiem pa
vadinimo žodžiais: ar tikrai vaikų ir ar tikrai dainos?
Remdamiesi vaikų dainų tyrinėtoja Prane Jokimaitiene, galime tarti, kad vaikų dainų temų ratas yra gana
siauras. Jose kalbama apie tokius paprastus poreikius kaip
valgis ir miegas arba pasakojami kokie nors linksmi nuti
kimai (1). Šių dainelių kompozicija labai paprasta, jos pra
sideda dviem pakartotais garsažodžiais: učia učia, lylia
lylia, ratu ratu, ladu ladu, kyku kyku, kėku kėku, kurių
skambesys patinka vaikams, o tada pradedamas eiliuoti
trumpas, nelabai rišlus tekstas. Dauguma garsažodžių:
učia liūlia, gydu gydu, kėku kėku, kyku kyku vaikų kalba
reiškia supimąsi, lingavimą. Kita dalis garsažodžių: čyru
vyru, džyru džyru, dili dili imituoja supantis atsirandantį
girgždėjimą, taip pat zulinimą, brūžinimą. Didysis lietu
vių kalbos žodynas nurodo, kad ūčioti, kykoti, kėkauti reiš
kia supti vaiką arba suptis sūpynėse. Kėkauti, gyduoti tai
pogi reiškia ir linguojant eiti, kuo nors mojuojant dirbti pavyzdžiui, dalgiu pievą nukėkauti. Taigi dažniausiai vai
kų dainų pradžios imituoja supimąsi arba įvairių darbų
judesius. Tokios dainelių pradžios kaip viru viru, grūdu
grūdu, kepu kepu, aišku, imituoja valgio gaminimą.
Vis dėlto keista, kad vaikų dainose kalbama ne apie
tai, kas nutinka vaikams kiekvieną dieną, ne apie slėpy
nes, gaudynes, parvirtimą, užsigavimą ir verkimą, o apie
pjovimą, galandymą, grūdimą, maišymą, virimą, kepimą,
t.y. apie įvairius moteriškus darbus. Galbūt tos dainos ne
apie vaikų, o apie jų motinų kasdieninius rūpesčius? To
dėl verta palyginti jas su tokių moteriškų darbų kaip au
dimas, verpimas ir malimas dainomis. Palyginę pastebė
sime daug panašumo. Ir vaikų, ir darbo dainos prasideda
dviem pakartotais žodžiais, po kurių pradedami eiliuoti
trumpučiai teksteliai:
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Vaikų:
Viru viru košę,
Vaikai atsilošę.
Pasuku miltų Vaikų kaip stintų.
Įpilu pieno Vaikų nei vieno.

Verpimo:
Verpiu verpiu vilnas,
Bus kubilas pilnas.
Dziereliui kelnių,
Šešiureliui marškinėlių,
Anytelai dziegliaus.
LTR 1138(171)

LLD I 142

Malimo:
Malu malu viena,
Pasižiūriu - diena.
Sijoju miltus,
Atjoja žintas.
LTR 2813 (1233)

Audimo:
Audžiu pasnaudžiu,
Miegelio noriu,
Nori mano galvelė
Atsilsėti.
LTR 1404 (31)

Visose dainose dainuojama apie patį darbą ir dar apie
šį bei tą, kas dirbant ateina į galvą. Tokiame kontekste ir
vaikų daina visai galėtų būti darbo - virimo. Atrodo, kad
šiose dainose prasmė nėra svarbi, svarbesnis skambesys,
kalbos garsų žaismas. Taipogi labai svarbus skatinamasis
jų poveikis, dainuojama tam, kad košė išvirtų, kad siūlai
susisuktų, kad miltai susimaltų.
Pavyzdžių, kai be dainos nepasiseka nudirbti darbo,
galime aptikti pasakose. Pasakoje „Lapė ir vilkas“ (2) la
pė šitaip išsilenkia važelį: užsilipa ant palinkusio berželio
ir gieda:
Linku linku, berželi,
Linku linku, važeli.
Ir išsilenkia berželis, ir pasidaro važelis. Ovilkas, pa
norėjęs pasidaryti važelį, užsilipa ant berželio, bet negie
da - ir jam neišsilenkia važelis.
Kai kurie vaikų žaidinimai labai primena tokius su
darbo technologija susijusius tekstus:
Kepu kepu kepalėliai,
Didi maži raguolėliai, Pašmukšt po pečiaus!
LLD I 207

Visai tikėtina, kad tokius žodžius moterys sakydavo,
pašaudamos į krosnį duonos kepalus, panašiai kaip saky
davo užkalbėjimus vakare pelenais užžarstydamos ugnį.
Duonos užkalbėjimui tapus žaidinimu, tikrasis darbas pra
dėtas imituoti. Sakydama: „Kepu kepu kepalėliai“, moti
na kilnoja vaiką ant rankų ir „šauna į pečių“, lygjis būtų

koks kepalėlis. Taip pat darbas imituojamas ir žaidinimu
„Viru viru košę“. Dainuodama motina maišo košę vaiko
delnelyje.
Darbai gali būti imituojami ne tikvaikų žaidinimuose, bet ir suaugusiųjų šokamuose rateliuose. Už rankų
susiėmę šokėjai gali tapti „siūlais“ ir šokdami suvyti ir
išvyti „siūlų kamuolį“. Šio ratelio tekstas yra užkalbėji
mo pobūdžio:
Siūlai siūlai, susivykit,
Siūlo galo nepalikit.
Taipbūtų galima kalbėti ir iš tiesų sukant siūlus. Ypač
dažnai rateliuose vaizduojami tie darbai, kuriuos dirbant
kas nors sukasi, pavyzdžiui, verpimo ratelis ar girnos. Šia
me straipsnyje jau citavome malimo dainą „Malu malu
viena“, palyginkime ją su šiuo girnų sukimąsi imituojan
čiu rateliu:
Girneles trauksiu,
Malu malu viena,
Savo mielo lauksiu,
Pasižiūriu - diena.
Girneles apsuksiu,
Suku suku tunkiai,
Savo mielą sutiksiu.
Pasižiūriu - smulkiai.
LTR 3651 (107)

Akivaizdu, kad šis ratelis - tai ta pati malimo daina.
Paprastai rateliai nuo dainų skiriasi tuo, kad jų tekstai
yra dviejų posmų. Du posmai atitinka du skirtingus rate
lių choreografinius piešinius: paprastai dainuojant pir
mą posmą einama rateliu, o dainuojant antrą, - kaip nors
kitaip šokama. Tokios sandaros pavyzdžiu galėtų būti dar
vienas iš verpimo dainos kilęs ratelis:
Verpė verpėjėlė
Sukis, suk, rateli,
Šilkinį siūlelį,
Vis į vieną pusę,
Taisydama lygiai,
Dūmok, verpėjėle,
Laukė sau bernelio.
Kada keno būsi.
LTR 1829 (204)

Žodžiais „Sukis, suk, rateli“, pirma spartinusiais ver
pimo ratelio sukimąsi, dabar raginami greičiau suktis šo
kėjai. (Įdomu, kad šis ratelis yra įgavęs ir dar vieną pa
skirtį - virtęs populiariu vestuviniu maršu. Sunku tuo pa
tikėti, tačiau iš tiesų maršas „Suk suk, rateli“ yra kilęs iš
senovinės verpimo dainos, jo raidos kelias toks: verpimo
daina - ratelis - vestuvinis maršas.)
Kaip matome, senųjų dainų paskirtis ne visada aiš
ki, dažnai galima įtarti, kad anksčiau ji buvusi kitokia, o
kartais, lygindami variantus, net galime atsekti paskirties
kitimą. Kodėl ta paskirtis taip lengvai kinta? Galbūt to
dėl, kad skirtumas tarp įvairios paskirties senojo sluoks
nio dainų yra labai nedidelis, pakeitus vos vieną kitą žo
dį, vaikų daina gali tapti suaugusiųjų, užkalbėjimas - dai
na, daina - rateliu ir t.t. Štai dvi dainelės, - pirmoji užra
šyta kaip kalendorinė, o antroji kaip vaikų žaidinimas:
Supu supu,
Kykū kyku lig Velykų.
Bernai be lūpų.
Po Velykų nebekykū, Viena buvo,
Ušt!
LLD I 224
Ir ta atpuvo. LTR4425(4)

Tačiau norint jas būtų galima sukeisti vietomis. Ka
lendorinė daina „Supu supu“ yra tiek pašaipi, kad galėtų
būti vaikų erzinimu, o vaikų daina „Kykū kykū“, kurioje
minimos Velykos, visai galėtų būti dainuojama per Vely
kas supantis. Abi šios dainos yra susijusios susupimojude
siu, o suptis gali ir vaikai, ir suaugusieji. Nenuostabu, kad
yra daug sąsajų tarp supuoklinių dainų ir lopšinių, žr.: Lie
tuvių liaudies dainų katalogą K1510,511,540 ir Vk. 27,28.
Visos senojo sluoksnio dainos yra trumputės ir pana
šios kaip du vandens lašai. Visųjų sandara tokia pati. Jos
prasideda dviempakartotais žodžiais: kepu kepu, supu su
pu, kykū kykū, linku linku ir t.t., kurie kartojami, kad kal
ba taptų ritmiška. Iškirčiuotų ir nekirčiuotų šiųžodžiųskie
menų susidaro dvi chorėjinės pėdos: - u - u, kuriomis
daina tarsi įsibėgėja. Priejų pridėjus dar du skiemenis, su
sidaro šešiaskiemenė eilutė: - u - u — („Viru viru ko
šę“), o prie pirmųjų pėdų pridėjus dar dvi tokias pat pė
das, susidaro aštuoniaskiemenė eilutė: - u - u - u - u
(„Kepu kepu kepalėliai“). Pirmoje eilutėje sukūrus metri
nę schemą, pagal ją toliau improvizuojama. Mūsų nagri
nėjamos dainos nepasižymi nei išvystytusiužetu, nei išraiš
kingais epitetais ar palyginimais. Tuomet, kai jos buvo ku
riamos, poezija buvosuvokiama kitaip: buvo siekiama, kad
dainos žodžiai gražiai skambėtų, rūpinamasi ne tiekjų pras
me, kiek fonetine sandara. Prie pirmosios eilutės buvosten
giamasi priderinti panašiai skambančią antrąją: „Kykoky
ko, katė pelę tyko“ (LLD I 223). Štai ir visa daina! Tai ne
nuotrupa, o baigtas kūrinys. Dainų ilgis gali būti įvairus,
nuo 2 iki 8eilučių. Toliau eiliuoti nebenorima, dažnai dai
nos pabaigoje viskas nuleidžiama niekais:
Kėkū kėku,
Meška vežė šėkų.
Per Kukiškių tiltų
Du kubilų miltų.
Tiltas pabraškėjo,
Miltai išbyrėjo!
Čiukt kanapėsna Daugiau nebregėsma.
LLD I 229

Vis dėlto dažniausios 4 eilučių dainos. Šios formos
dainos išsiskiria iš kitų, jos labiausiai nugludintos, žodžių
deriniai jose ypač stropiai parinkti. Tokiayra malimo daina
„Malu malu viena“:
Malu malu viena,
Pasižiūriu - diena.
Suku suku sunkiai,
Pasižiūriu - smulkiai.
LTR 3719(36)

Jos žodžiai ne itin prasmingi, tačiau skamba tarsi mu
zika, joje aiškiai girdėti tiek balsių, tiek ir priebalsių ali
teracija. Visa kūryba sutelpa pirmajame šios dainos dvi
eilyje, kuris prasideda ritmišku „Malu malu“ ir užsibai
gia rimu „viena - diena“. Sukuriama mažytė forma, kuri
yra graži, ja norima pasidžiaugti, todėl priduriamas ir ant
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ras dvieilis - pirmojo garsinis variantas. Daina yra išties
tobulos struktūros, o įdomiausia, kad visa tai sukurta va
dovaujantis klausa.
Formų mažumu ir ypatingu dėmesiu kalbos skam
bumui senosios dainos siejasi su smulkiąja tautosaka patarlėmis ir priežodžiais. Juose esama panašaus žodžių
žaismo. Remiantis paremiologo Kazio Grigo tyrinėjimais
(3) , galima pasakyti, kad priežodžiuose, kaip ir dainose,
keliskart kartojami tie patys žodžiai, pavyzdžiui, „Lopas
ant lopo, o lope skylė“, „Šuo šunį, šuo šunį, šuo uodegą
vikst“. Daugelis patarlių ir priežodžiųyra simetriškos san
daros: „Kaip moku, taip šoku“, „Kaip pasiklosi, taip iš
miegosi“, „Juokiasi puodas, kad katilas juodas“. Ir dai
nų, ir priežodžių kūrybos versmės tos pačios, vienur ir
kitur galime aptikti tų pačių žodžių derinių:
Dainos:
Viru viru košę Šakar makar, duok ragaišio,
Vaikai atsilošę.
Kur motutė vakar maišė.
LLD 1142

LLD I 309

Priežodžiai:
Nuo košės atsilošęs.
Nuo mėsos lūpa vėpsos.
Nuo varškės dantys barškės.
Pasikalbėjimas:
- Duok ragaišio.
- Ragaišio dar bobutė neįmaišė.
SLT

Jau minėjome, kad senųjų dainų sandara buvo vie
noda, dabar šį teiginį galime išplėsti. Pagal tuos pačius
principus buvo kuriamos ne tik dainos, bet ir smulkioji
tautosaka. Pasak A. R. Niemi’o, „primityvių žmonių dva
sinėsjėgos nebuvo labai išsidiferencijavusios. Viena kryp
timi išplėtota technika puikiai vartota ir kita kryptimi“
(4) .Tokį vienodų poetinių priemonių vartojimąjis paste
bėjo lygindamas suomių dainas su užkalbėjimais. Pažvel
gę į lietuvių užkalbėjimus, pamatysime, kad ir jie ne ką
skiriasi nuo dainų. Štai du užkalbėjimai: pirmasis sako
mas norint surasti pavogtą daiktą, o antrasis - dviese
kremtant dvilypį riešutą:
Suku suku velniui barzdą.
Jei rasiu, tai atsuksiu,
Jei nerasiu, tai užsuksiu.
SLT

Jiedo jiedo kčmeri.
Tau ožmeršte, mon atmente,
Mon dūte, vo tau Imte.
LTR 3913(5)

Kaip ir dainos, jie prasideda dviem pakartotais žo
džiais, kaip ir dainų, jų tekstai trumpučiai. O ar nėra taip,
kad dainos mažai tesiskiria ir nuo garsų pamėgdžiojimų
ar mįslių? Pažiūrėkime - štai trys kūrinėliai: vyturio gies
melės pamėgdžiojimas, vaikų daina ir mįslė:
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Čyru vyru pavasaris,
Palikau vaikelius nelesintus.
Parlėksiu - palesinsiu.
SLT

Cyru vyru, duok pipirų,
Cyru vyru ant trijų kojelių.
Kad neduosi, nečyruosiu.
(Ratelis)
LTR 70 (1334)

LLM

Akivaizdu, kadvisijie sukurti tuo pačiu principu. Pir
mykščio poeto vaizduotę sužadino koks nors judesys (ra
telio sukimasis) ar iš kur nors sklindantis garsas, ir jis,
pamėgdžiodamas tą garsą, sukūrė trumputį kūrinį. Dar
Aristotelis sakė, kad poezija kilo iš pamėgdžiojimo: „Juk
iš vaikystės žmonės yra linkę pamėgdžioti /.../ ir puikiai
sugeba tą atlikti. Pamėgdžiodami jie įsigyja pirmąsias ži
nias, be to, patiria ir tam tikrą malonumą“ (5).
Vardindami daugybę vis tos pačios sandaros kūrinių,
mes siekiame apčiuopti patį seniausią lietuvių tautosakos
sluoksnį, smarkiai užgožtą vėlesniųjų. Šį sluoksnį sudaran
tys kūrinėliai yra labai trumpi ir greta vėlesnių kūrinių at
rodo kaip nuotrupos. Bene daugiausia senajamsluoksniui
priklausančių kūrinėlių išlikokaipvaikų dainos, taip pat ir
kaip kalendorinės, darbo dainos, talalinės, rateliai, pasakų
intarpai, garsų pamėgdžiojimai, užkalbėjimai, skaičiuotės.
Juose vaizduojami labai seniai gyvenusių žmonių darbai
bei pirmykštė magija: grūdimas, malimas, maišymas, kepi
mas, virimas, pjovimas, galandymas, verpimas, audimas,
ganymas, supimasis sūpynėmis, važinėjimasis rogėmis, lie
taus prašymas, užkeikimas, gydymas, žaidimas, dainavimas
ir t.t. Tai turbūt akmens amžiaus gyvenimo atspindžiai. Šie
kūrinėliai gali būti ir sakomi, ir dainuojami. Aiškiai api
brėžti, kurie žanrai yra vokaliniai, o kurie ne vokaliniai,
negalima. Pavyzdžiui, užkalbėjimai nuo įvairių ligųyra sa
komi ir šnibždami, o piemenų giesmelės, užtraukiančios
arba nuvarančios lietų, bei pasakų užkeikimai - dainuoja
mi. Abu intonavimo būdai kartais derinami viename kūri
nyje. Daugelis vaikų dainų prasideda dainavimu, o baigia
si kalbėjimu arba šūkčiojimu. Ingrid Rūūtel nuomone, se
niausiojo tautosakos sluoksnio intonavimo būdai yra spe
cialūs. Tai ne kalbėjimas, nes ritmiškumu ir garsų aukš
čiaisjis skiriasi nuo įprastinės kalbos, bet ne visai ir daina
vimas. Kaip sako mokslininkė, šiuose kūriniuose „dainin
gumas“ reiškiasi įvairiomis formomis (6).
Seniausiam, dar ikiruniniam, estų tautosakos sluoks
niui Ingrid Rūūtel priskiria: šūksnius, garsų pamėgdžio
jimus, užkalbėjimus, raudas, pasakų intarpus, vaikų ir
grandinines dainas (t.y. beveik tą patį, ką ir mes priski
riame seniausiamlietuvių tautosakos sluoksniui). Tačiau
šių kūriniųji nevadina dainomis, jos nuomone, tai dar ne
dainos. Laikydamiesi šios sampratos, tą patį galėtume pa
sakyti ir apie šiame straipsnyje nagrinėtas lietuvių „dai
nas“. Nors tokia trumputė dainelytė kaip „Supu supu, ber
nai be lūpų“ turi abi sudedamąsias dainos dalis - tekstą
ir melodiją, tačiau, palyginti su išplėtotą teksto ir melodi
jos sandarą turinčiomis dainomis, ji yra pirmykštis, anks-

Lylia lylia, mažutėli,
tesnis už dainą kūrinys. Tiek Lietuvoje, tiek Estijoje se
Lylia lylia, brolutėli,
nieji žanrai, išlaikydami mažąsias savo formas, gyvavo ša
Lylia lylia, mik miegelio.
lia vėlesniųjų žanrų iki pat mūsų dienų. Vis dėlto vėly
Lylia
lylia, ko nemiegi?
vesniųjų sluoksnių jie buvo labai užgožti ir nustumti į pa
Lylia
lylia,
ko tu rėki?
kraščius, todėl, norint išskirti senąjį lietuvių tautosakos
Lylia
lylia,
cit,
neverki,
sluoksnį, reikia imtįs specialių tyrinėjimų.
Lylia
lylia,
neraudoki.
Nepalyginti geriau mažosios formos išsilaikė Latvi
LLD I 10
joje. Tenjų niekados nebuvo atsisakyta, jos visuomet bu
Šioje lopšinėje garsažodžiai yra virtę refrenais, jiems
vo gyvybingos ir nuolat atnaujinamos. Kaip žinome, lat
kartojantis,
dainos skambesys suvienodėja, ir nors teks
vių tautosakos pavelde net ne tūkstančiai, o milijonai ke
tas
nelabai
rišlus,
jo margumo nesijaučia. Taip lyliuoti ir
tureilių. Trumpučiais tekstais išsakyta visa tautos išmin
kurti
dainą
galima
labai ilgai, refreninė daina gali būti
tis. Kaip rašo V. N. Toporovas, latvių dainos savo sandara
begalinė.
Štai
ir
visa
paslaptis, tačiau tuo turime ir baigti,
ir poetine išraiška yra nedaug tenutolusios nuo rekonst
nes
ilgųjų
lietuvių
dainų
raida - tai jau kita istorija.
ruojamo pirminio indoeuropiečių poezijos tipo (7). Chorėjinis metras, cezūra eilutės viduje, ketureilio dalumas į
ŠALTINIAI:
du dvieilius - tai vis senieji požymiai. Imkime tokį latvių
LTR- Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos ran
dainos pavyzdį:
kraštynas.
LLD - Lietuvių liaudies dainynas.
Kušti kušti, ūdens žale,
LLM - Menu mįslę keturgyslę. Lietuvių liaudies mįslės. - Vil
Kas jei tęvi kustinaja?
nius, 1970.
Raudi raudi, bralu masa,
SLT
- Čir virvir pavasaris. Smulkioji lietuvių tautosaka. Paruošė
Tautas tęvi raudinaja.
K. Grigas. - Vilnius, 1971.
(K Dz 1070)

Ketureilė daina sudėta iš dviejų dvieilių, suderintų
gamtos ir žmogaus paralelizmo principu: pirmajame dvi
eilyje dainuojama apie žolelę, o antrajame - apie seselę.
Abu dvieiliai prasideda pakartotais žodžiais. Jeigu paly
gintume šią dainą su lietuvių daina „Malu malu viena“,
pamatytume, kad žodžių tvarka jose yra panaši.
Į trumpąsias dainas latviai sudėjo viską: mitologiją,
darbus ir papročius, šeimyninius santykius, tautos istori
ją. Lietuviai visa tai apdainavo išplėtotomis dainomis.
Trumpąsias dainas kaip išaugtines palikę vaikams, lietu
viai ėmėsi ilgųjų dainų kūrybos. Kaip žinome, didžiausią
lietuvių tautosakos dalį sudaro ilgosios dainos. Kaip per
einama nuo trumpos dainos prie ilgos? Galima suverti
dainų virtinę, kelias trumputes daineles sujungti į vieną,
tačiau tokia daina nebus labai vientisa ir rišli. Štai virti
nė, suverta net iš trijų dainelių, prasidedančių tais pa
čiais garsažodžiais „dil dil“:
Dil dil melnėč’,
Ir avials pabaidyt’.
Dil dil dileno,
Gelažinia melnėč’.
Mėltialė balt’,
Tup’violks rugieno.
So sviestel’tept’,
Aš ta violka nebėjo,
Po peč’kept’.
Kė duos’nykšč’Dil dil dūd(ė),
Paviors pernykšč’.
Šaly kelia būd(ė),
Kė duos’vadialėmToj budialė liema Paviorsjis žarnialėm.
Trečių metų piema.
Kė duos’kolok Mok(ė) kiauls paganyt’ Paviors jis borok.
LTR 3090(14)

Pratęsti dainą galima ir kitu būdu. Senoji forma gali
virsti nauja, pradėjus garsažodžius kartoti ne tik pirmoje
eilutėje, bet ir visose kitose eilutėse:

KDz - Jėkabs VTtolinš. Kazu dziesmas. - Riga, 1968.
NUORODOS:
1. Lietuvių liaudies dainynas. T. I. Vaikų dainos. Parengė P. Jokimaitienė. - Vilnius, 1980. - P. 18, 23.
2. Pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Parengė J. Dovydaitis.
- Vilnius, 1987.- P. 84-89.
3. Grigas K. Litovskie poslovicy (Sravnitelnoe issledovanie). Avtoreferat dissertacii. - Moskva, 1981. - P. 25-30.
4. Niemi A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėji
mai. - Vilnius, 1996. - P. 600.
5. Poetika ir literatūros estetika. Nuo Aristotelio iki Hėgelio. Vilnius, 1978. - P. 39.
6. Rūūtel I. Estų liaudies muzikos sluoksniai etninių santykių
kontekste. Habilituoto daktaro tezių autoreferatas. - Vilnius,
1995. - P. 3-4.
7. Toporov V. N. K rekonstrukcii odnogo ciklą archaičnych mifopoetičeskich predstavlenii v svete „Latvju dainas“ // Balto slavianskie issledovanija. 1984. - Moskva, 1986. - P. 44.
SONGS FOR CHILDREN AND NOT
Austė BAREIKYTĖ-NAKIENĖ
This is the article in Lithuanian folk songs of the small
form that are close to the incantations and the imitation
of sounds. These songs begin by two repeated onomatopolic words: malu malu, viru viru, kėku kėku, supu supu
imitating rubbing, squeak, stirring, waving etc. Then a
short, rhymed, not very connected text is added. The sense
for these songs is not very important. Much more atten
tion is paid to the sounding of the words: aliterations,
assonances and rhyms. They must be songs sung by
women at work formely and some time later they were
sung to their children. These old songs are deaden by
the later long songs. In order to reconstruct the layer of
the Lithuanian folklore of the small form one must be
gin the work of special investigations.
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Liaudies muzika ir
ornamentas
Dainius VALIONIS

Grafinio muzikos užrašymo ištakos slypi priešisto
rėje. Pirmykščiai žmonės piešdavo ant žemės medžio
jamo žvėries atvaizdą ir aplink tam tikru ritmu šokda
vo. Piešinys atlikdavo stimuliatoriaus funkciją. Kulmi
nacijoje medžiotojai dažniausiai subesdavo ietis į pie
šinį, tokiu būdu sunaikindami „partitūrą“. Siekdami
prisivilioti gyvūnus, paukščius, medžiotojai mėgdžio
davo jų skleidžiamus garsus. Taigi žvėries ar totemo
atvaizdas galėjo sukelti ir garsines asociacijas. Įsigalė
jus žemdirbystei, žvėrių atvaizdus keitė augalinė orna
mentika. Susiformavus hieroglifams ir simboliams, tuo
būdu imta užrašinėti ir muziką (senosios Egipto, Tarpupio kultūros). Pagal išlikusius atspaudus molio lente
lėse ir muzikantų bei instrumentų atvaizdus papiru
suose galima bandyti įsivaizduoti muzikos skambesį.
Europinės muzikos notacijos vystymuisi didelį impul
są suteikė senovės graikai, ėmę garsus užrašinėti rai
dėmis. Gvidas Arecietis viduramžiais padėjo pagrin
dus šiuolaikinei notacijai. Beje, muziką, užrašytą na
tomis, taip pat galime laikyti grafiniu piešiniu, o parti
tūrą, kaip ir knygą, - šiuolaikinio videoklipo prototi
pu, nes verčiant puslapius judinami grafiniai piešiniai.
XX a. Europoje susiformavo muzikos kryptis, kuri va
dinama grafine muzika. Ja siekiama muzikos užrašy
mą priartinti prie dailės kūrinio - paveikslo.
Įvairios šalys Europoje, Kinija, Indija turėjo savo
muzikos užrašymo tradicijas. Lietuvoje palyginti vėlai
imta naudoti iš kitų tautų perimtą tiek abėcėlinį, tiek
muzikinį raštą. Lietuva lyg ir neturi savos rašto tradi
cijos. Tačiau ar tikrai mūsų protėviai buvo beraščiai?
Žinom, kad pirmykščiam menui būdingas sinkretiškumas, liudijantis žmogaus pasąmonės vientisumą: seno
vės šokiui, dailei, keramikai ir kitkam būdingos tam
tikros bendros variantinės formos ar simboliai, turį są
sajų su gamtos formomis. Būtent dėl šito archajinio
meno visaapimančio ryšio XX amžiuje juo labai ir su
sidomėta - iki kraštutinumo individualizuotas ir kon
ceptualizuotas šiuolaikinis menas praranda savo ener
giją ir ryšius.
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Antra vertus, Lietuvoje informacija ilgiau nei kitur
Europoje buvo perduodama kitokiu nei įprasti raštai
būdu. Atidesni pasakų skaitytojai, be abejo, pastebė
jo, kad mūsų pasakų herojai retai kada rašo vieni ki
tiems laiškus ir palyginti ne taip daug kalba. Norėda
mi užmegzti ryšį, jie pasuka žiedą ar patrina plaukų
sruogą. Pagaliau padaro kokį kitą apeiginį judesį. Lie
tuvos kaimuose kai kur išlikęs tikėjimas tyla ir paslap
timi. To priežastis - nepasitikėjimas realiu kintančiu
pasauliu. Daina ar muzikavimas - taip pat informaci
jos perdavimo būdas. Tikėta, kad bendru dainavimu,
grojimu, šokiu vyresnieji gali perduoti jaunajai kartai
ne tik patyrimą, bet ir tam tikrą gyvenimo modelį. Ty
lus informacijos perdavimas simboliais žinomas dau
geliui tautų. Senovės lietuviai nepaliko natų, bet pali
ko audinių ir drabužių raštų, ornamentuotų medžio
drožinių, keramikos bei metalo dirbinių. Gal kaip tik
juose ir galima išskaityti lietuviško muzikinio rašto pa
slaptis? Šiam klausimui išsiaiškinti galima pasitelkti
įvairius netradicinius muzikos užrašymo būdus, kurie
naudojami grafinėje ir kitų krypčių muzikoje.
Languotame popieriuje muziką galima užrašyti gra
finėmis kreivėmis, garso parametrų spektrais, mate
matinių akustinių lygčių hiperbolėmis ir kitaip. Pasi
rinkau grafinį liaudies muzikos užrašymo būdą. Pats
paprasčiausias būtų toks: vertikaliai raidėmis užrašo
mas pasirinktos dainos garsaeilis, po to muzika užra
šoma panašiai kaip penklinėje, kiekvienam dermės to
nui skiriant po atskirą eilutę ar liniją (vienas langelis
atstoja smulkiausią ritminį vienetą). Tokiu būdu užra
šę liaudies dainą, gauname ornamentą, kurį jau gali
me lyginti su autentiškais liaudies meno ornamentais.
(Palyginimui naudoju audinių autentiškus ornamentus
iš rinkinio „Liaudies menas“ įvairių albumų, iš „Liau
dies kultūros“T. Jurkuvienės ir A. Endriukaitės straips
nių vaizdinę medžiagą. Dainos parinktos iš A. Juškos
rinkinių ir leidinio „Lietuvių tautosakos rinktinė“ (1954
m.). Sutartinės - iš S. Paliulio rinkinio „Lietuvių liau
dies instrumentinė muzika“ ir Z. Slaviūno „Sutartinės“,
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T. 3.). Taigi, palyginę gautus dainų, sutartinių (1, 2, 3
pav.) ornamentus su autentiškais, pastebime akivaiz
džių panašumų. Žinoma, galima pareikšti: jei liaudies
dainas galime paversti raštais, tai gal ir A. Mocarto mu
ziką užrašius grafiškai, gautume, tarkim, H. Robero pa
veikslus. Nederėtų pamiršti, kad laikui bėgant sinkre
tiškasis ritualinis menas „suskilo“ į atskiras meno ša
kas su savais dėsniais ir kriterijais. Buvę glaudūs ryšiai
tarp meno šakų suiro. Galbūt kiek lengviau įžvelgti šį
ryšį tik paveiksluose tų dailininkų, kuriuose jaučiamas
ornamentinis pradas. Tokie yra kai kurie M. K. Čiur
lionio paveikslai (4 pav.).
Melodiją grafiškai užrašyti galima ir kitaip. „Stov
staklelės“ melodiją matematiniame popieriuje užra
šome vertikaliai ir horizontaliai (5 a pav.). Plokštumoje
pažymėjus taškus, kuriuose susikerta to paties aukščio
garsai, gaunamas piešinys, kurio centre yra ritminė ašis.
Šį piešinį kaitant įvairiais būdais (inversiškai, retrogradiškai), gaunami nauji ornamentai (5 b pav.). Tokiu
būdu užrašant muziką, piešinys susidaro dėl to paties
aukščio garsų pasikartojimo.
Paslėpto ornamento savybių turi ir šnekamoji kal
ba, kurioje gausu pasikartojančių balsių ir priebalsių
(6 pav. - Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardai).
Dar vienas iš įdomesnių grafinės muzikos užrašy
mo būdų. Pažymime atskirus dainos „Stov staklelės“
dermės tonus skirtingomis spalvomis, o garsų linijas
išdėstome stačiakampiu (ratu, kvadratu). Kiekvieno
garso linijos storis priklauso nuo ritminės vertės. Dai
nos pradžia šiuo atveju - stačiakampio centre (7 pav.).
Žinoma, gali būti ir atvirkščiai.
Taigi tą pačią melodiją galima atvaizduoti keliais
skirtingais grafiniais būdais. 8 a, b, c, d pavyzdžiai už
rašyti „koordinačių ašių“ principu. Daugiabalsę sutar
tinę užrašyti šiuo metodu kur kas sudėtingiau, nes „su
vedant“ bendrus garsus, vienų balsų linijas užkloja ki
tos, ir tada piešinyje lieka linija, atspindinti tik ryškiau
sius garsus. Problema iš dalies išsprendžiama, jei žy
mime ne bendrus tonus, bet bendras pauzes. Tokiu bū
du galime išvysti „tylinčią“, paslėptą sutartinę, kuri ne
mažiau įdomi už girdimą (9 a, b, c pav.).
Apibendrinant galima teigti, kad lietuvių liaudies
menui apskritai būdingas geometrinis simetriškumas.
Taigi, jei norima tirti lietuvių liaudies muzikos ir orna
mento ryšį, grafiniai muzikos užrašymo metodai pasi
teisina. Žinoma, jie - nei vieninteliai, nei tobuli ir turi
savų trūkumų. „Hieroglifiškai“ užrašytą muziką, be
abejo, sunku būtų atlikti. Čia lieka nuošalėje tembras,
kuris senojoje muzikoje buvo labai svarbus. Galų gale
šiandieninės pasaulėjautos žmogui sunku suvokti savo
protėvių mąstymą, nes archajinės vertybės vertinamos
pagal kitus kriterijus.
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Palyginimui pateikiu tris grafiniu metodu užrašy
tus kitų šalių muzikos pavyzdžius: senovinį kiniečių
himną (10 a), senovinės japonų melodijos ištrauką (10
b) ir viduramžių riterio kompozitoriaus Mašo šansoną
(10 c). Nors pats šiuo atveju naudojamas simetrinis gra
finis muzikos užrašymo būdas nulemia tam tikrus ben
drus gautų ornamentų bruožus, galime įžvelgti ir gana
akivaizdžius skirtumus nuo lietuviškųjų. Riterio Mašo
šansonoje matome savotiškus senovinių bažnyčių ir rū
mų interjerus, architektūrinius planus primenančius
kupolus, ratus. Savitas ir kiniečių himno ornamentas.
Lietuviškų „dainų ornamentai“ konstruktyvesni, aiš
kesnė ne rato, bet kvadrato, rombo stilistika. Įdomus
japonų muzikos pavyzdys, kurio ornamentas labai pri
mena ir lietuviškus raštus. Bet, remiantis keliais pa
vyzdžiais, išvadas, be abejo, sunku daryti.
Grafinis simetrinis liaudies muzikos užrašymo bū
das ne tik įgalina plačiau pažvelgti į mūsų liaudies
meną, bet, atrodo, gali padėti nustatyti tyrinėjamos
dainos amžių bei paplitimo arealą, nes gautus orna
mentus įmanoma lyginti ne tik su audinių raštais, bet
ir su ornamentais, užfiksuotais papuošaluose, kera
mikoje. Dvasine prasme daugelis lietuvių ornamentų
ir raštų galbūt artimi senovės rytų mandaloms, ku
riomis siekiama atkurti ryšį su protėviais bei Dievy
be. Galbūt egzistuoja platų asociacijų lauką rezonuo
jantys archetipiniai vaizdiniai. Sukaupus daugiau duo
menų, nustačius dėsningumus, galbūt įmanomas ir at
virkščias procesas - iš autentiškų ornamentų bandyti
atkurti muziką. O gal pavyktų bent iš dalies restau
ruoti ir muziką senųjų, išnykusių kultūrų, nepaliku
sių nei rašto, nei kalbos, nei užrašytos muzikos, bet
palikusių ornamentiką.

Folk music
and the ornament
Dainius VALIONIS
In the recordings of folk music made by cer
tain graphic methods the ornaments that are
extreemly similar to the authentic ones in our folk
art can be found. The reason is the syncretism of
the primordial and ritual folk art. Bythe adwanced
inverse method the muzic of the ancient cultures
that vanished long ago might be partly recon
structed. Nowwe know about it only from the or
namentation.
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PARODOS

Senieji lietuvių liaudies

ŠVILPUKAI
Garsiniai žaislai vaikus lydi nuo pat kūdikystės.
Apstu jų dabar: įvairiausių formų, garsų ir spalvų.
Bet dar mūsų šimtmečio pradžioje ne visi vaikai
galėjo džiaugtis gražiais pirktiniais žaislais.
Nežinia, kada Lietuvoje išgirstas pirmas žaislo
švilpuko garsas. Gal tai būta iš žilvičio šakelių pa-

Jonas Orvidas - dievdirbys iš Telšių.
B. Buračo nuotraukos kopija
iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

(?) Ermonas - puodžius iš Radviliškio.
B. Buračo nuotraukos kopija
iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

dirbtų piemenų dūdelių? Vaikai jas darydavosi pa
tys, vyresniųjų pamokyti. Dūdelė turėjo dvejopą
paskirtį: buvo žaislas ir muzikos instrumentas, kad
nepabostų ilgos ganymo dienos, kad drąsiau bū
tų ir su kaimynais susišaukti galėtų.
Keraminiai švilpukai, liaudyje dar vadinami mo
linukais, gimė puodžių dirbtuvėse. Juos lipdė ir
vaikai, minkydami molį šalia suaugusiųjų, bet, iš
džiovinti saulėje ar ant šiltos krosnies, jie buvo
trumpaamžiai, - tad, vieniems subyrėjus, gamin
davo naujus.
Iš senosios tautodailės keramikos ir medžio dir
binių švilpukus galima išskirti kaip atskirą grupę.
Jų gamyba iki pat sovietinių laikų buvo gana pla-

39

Kazimieras Jundulas - dievdirbys iš Gadunavos miestelio (Telšių apskr.).
B. Buračo nuotraukos kopija iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

čiai paplitusi. Žaislus (tarp jų ir švilpukus) kaip pre
kes Lietuvoje pradėta gaminti maždaug XX a. tre
čiajame dešimtmetyje. Sustiprėjus žemės ūkiui,
žmonėms atsirado galimybė kartais vaikus pra
džiuginti ir pirktiniais žaislais. Švilpukai pardavi
nėti turguose arba per atlaidus. Kartais pardavi
nėdavo patys meistrai ar jų šeimos nariai, bet daž
nai švilpukus parduodavo smulkiems prekybinin
kams, vadinamiesiems kromelninkams, o šie perparduodavo. Todėl tų pačių meistrų švilpukų bu
vo aptinkama įvairiose vietovėse.
Pačių primityviausių, vaikų drožtų ir lipdytų, de
ja, iki šių dienų neišliko. M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus fonduose saugomi to laikotarpio garsių
puodžių, dievdirbių medžio drožėjų dirbiniai.Gar
sūs keraminių švilpukų meistrai buvo T. Urvikis iš
Viekšnių (Mažeikių apskr.) ir (?) Ermonas iš Rad
viliškio.
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Medinius švilpukus drožė dievdirbiai: Jonas Orvidas iš Telšių, Kazimieras Jundulas iš Gaduna
vos miestelio (Telšių apskr.), Kazys Barzdys iš Plun
gės, medžio drožėjas Adomas Vilimas iš Šiaulių.
Gražesnius, spalvingesnius bei įvairesnių for
mų švilpukus, skirtus parduoti, meistrai gamino
dažnai būdami jau vyresnio amžiaus. Šis darbas
reikalavo daugiau kruopštumo, kantrybės ir mei
lės. Kartu tai buvo ir papildomas pajamų šaltinis.
Kartais meistrai pagamindavo tik pačias figūrėles,
o dekoruoti palikdavo šeimos nariams. Mėgtos
sodrios, ryškios spalvos. Figūrėlę dažydavo visą,
kartais net keliomis spalvomis. Vyravo žalia, ruda,
raudona, geltona, mėlyna spalvos. Dažnai puo
džiai panašiomis spalvomis ir ornamentais puošė
ir puodynes, ąsočius, gėlių vazonus. Keletas mo
linukų yra papuošti ne tik tapytiniais, bet ir įspaus
tais geometriniais ornamentais. Medinių švilpukų

(?) Vilimienė (balta skarele sėdinti profiliu) turguje
pardavinėja savo vyro Adomo Vilimo ir dviejų sūnų padarytus žaislus bei švilpukus.
B. Buračo nuotraukos kopija iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

dekoras panašus į skrynių, spintų, aukštaitiškų kuparų, o formos aptinkamos lėkiuose, langinėse,
rankšluostinėse, net B. Didžiokienės „piernikų“ pie
šiniuose.
Meistrams buvo svarbu ne tik išorinis švilpuko
grožis, bet ir iš jo sklindantis garsas. Abiejuose
molinukų šonuose buvo išduriamos dvi keturios
skylutės. Pučiant ir jas dengiant abiejų rankų pirš
tais, išgaunama nuo 3 iki 5 garsų.
1932 m. Viekšniuose ir 1936 m. Kaune buvo
organizuoti puodžių kursai, kuriuose ne tik įvairių
formų puodai lipdyta, bet ir švilpukus gaminti mo
kytasi. Keletas molinukų, padarytų tuose kursuo
se, yra patekę į M. K. Čiurlionio dailės muziejų.
Pagrindiniai švilpukų gaminimo centrai buvo
įsikūrę: Žemaitijoje - Radviliškyje, Raseiniuose,
Viekšniuose ir Židikuose (Mažeikių apskr.); Aukš
taitijoje- Pasvalyje, Ukmergėje; Suvalkijoje - Prie

nuose; Dzūkijoje - Alytuje, Merkinėje. Tačiau iš
dviejų pastarųjų regionų švilpukų išlikę nedaug.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muzie
juje 1977 m. gegužės-birželio mėnesiais veikė pa
roda „Lietuvių liaudies švilpukai“ iš Liaudies me
no skyriaus fondų.
Parodoje eksponuota 274 švilpukai, B. Buračo
nuotraukos, kuriose užfiksuota švilpukų meistrai,
pardavėjai bei piešiniai.
Visi eksponatai padaryti XX a. pirmoje pusėje.
Švilpukų muziejus turi 594 vnt.: 495 keraminius
ir 99 medinius. Iš viso rinkinio gausiausia yra 1937
m. A. Žmuidzinavičiaus kolekcija (271 vnt.). Da
lis švilpukų į muziejų pateko iš įvairių ekspedicijų
(iš V. Bičiūno vadovaujamos 1927 m., iš B. Bura
čo ir V. Kuprevičiaus -1936 m., iš archeologinėsetnografinės -1931 m. ir kitų). Po kelis švilpukus
įgyta iš Kauno miesto muziejaus, iš Lietuvos dailės

41

V

Kazys Barzdys - dievdirbys savo dirbtuvėje Plungėje.
Nuotrauka iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų.

Vaikų žaislai ir švilpukai.
Nuotrauka iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų.
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draugijos, iš A. Tamošaičio, B. Didžiokienės, R Galaunės rinkinių.
Keraminių švilpukų rinkinyje vyrau
ja žirgeliai ir raiteliai. Dažni ir naminiai
gyvuliai bei paukščiai, miško žvėrys,
žmonių figūrėlės. Yra net liūtų. Tarp
medinių švilpukų vyrauja paukščiai.
Parodos tikslas buvo parodyti ne
tik švilpukų įvairovę, bet ir jų sąsajas
su kitais liaudies meno dirbiniais. Švil
pukus gamintojai skyrė vaikams, ku
rie jais ir žaisdavo, ir grodavo. Bet kar
tu tai ir įdomių formų bei puošybos
skulptūrėlės.

Gražina DAUNIENĖ
Vilimukai gamina žaislus.
Nuotrauka iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų.

Vaikai turguje
pardavinėja žaislus
ir švilpukus.
Nuotrauka iš
Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės
muziejaus fondų.
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The old Lithuanian folk whistles
Gražina DAUNIENĖ
The exhibition of Lithuanian folk whistles at the
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Art Museum is de
scribed in the article. 274 whistles and the photo
graphs fixing the old masters, sellers and pictures of
the whistles were exhibited. The photographs were
made by the famous regional ethnographer Balys
Buračas. The total of the holdings of the Museum is
594 whistles (495 ceramic and 99 wooden).
Horses and horsemen dominate in the collection
of ceramic whistles. Domestic animals, poultry, beasts
and the figures of people are also frequent in the col
lection. Birds dominate among wooden whistles of
the collection. The decoration of the whistles is close
to that of other works of folk art.
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AKTUALIJOS

Įkurtas Lietuvos nacionalinis komitetas
ICTM organizacijoje
(Tarptautinėje tradicinės muzikos taryboje)
kultūrose). Šios grupės taip pat periodiškai rengia kon
ferencijas ir kitus susitikimus, rengia projektus (pavyz
džiui, organizuoja tarptautines ekspedicijas, kuria ben
dras kompiuterines programas), skelbia jų rezultatus
savo leidiniuose.
Iki šiol Lietuva šioje organizacijoje turėjo tik ofi
cialų atstovą dr. R. Sliužinską ir individualius narius
dr. R. Astrauską, R. Ambrazevičių ir D. Urbanavičie
nę. Šiais metais pirmąkart Lietuvai atstovauta pasau
linėje ICTM konferencijoje. Nitros konferencijoje da
lyvavo beveik visi paminėti nariai: R. Astrauskas skai
tė pranešimą „Muzikinis simbolizmas lietuvių tradici
nėje valstiečių visuomenėje“, R. Ambrazevičius - „Lie
tuvių dainuojamojo folkloro vokalinė technika: tipai
ir notacija“, D. Urbanavičienė kalbėjo tema „Lietuvių
apeiginių šokių pagoniškoji kilmė“, demonstravo videomontažą apie šiuolaikinius bandymus rekonstruo
ti ikikrikščioniškos kilmės papročius. Galima sakyti,
kad tokiai plačiai etnomuzikologų auditorijai Lietuvos
vardas nuskambėjo pirmąkart. Iš viso konferencijoje
dalyvavo beveik 200 dalyvių iš 39 šalių, tarp jų garsūs
etnomuzikologai Bruno Nettlas, Krister Malm, Ant
hony Seeger, Anna Czekanowska, etnochoreologai Lisbet Torp, Anca Giurchescu, Egil Bakka ir kiti. Konfe
rencijoje Lietuvai atstovavome įvairiuose grupiniuose
susitikimuose, bendravome su konferencijos organiza
cinio komiteto pirmininku Wimvan Zantenu, su ICTM
rų muzika ir švietimas, garsas ir įvaizdis, tradicinė muzi sekretoriato nariais, vietiniais organizatoriais - Slova
ka irpasaulio ritmas. ICTM narių straipsniai, tarp jų ir kijos etnomuzikologuos lyderiais Oskaru Elscheku ir
kai kurie konferencijose skaityti pranešimai spausdi Bernardu Garaju, su kitais įvairių šalių etnomuzikolo
nami leidinyje Yearbook for Traditional Music (įkurta guos atstovais. Naudingi susitikimai vykdavo ir neofi
me 1949 m. kaip Journal of the International Folk Mu cialioje aplinkoje vakarais, kurių metu pasaulio moks
sic Council). Didesnė dalis susitikimų vyksta pasiskirs- lininkai puikiai įrodė, kad jie moka ne tik kalbėti, bet
čiusiose pagal tam tikras temas ICTM studijų grupėse ir dainuoti, šokti įvairių tautų šokius. Konferencijos
(Istoriniai šaltiniai, Analizė ir sisteminimas, Liaudies programa buvo labai turtinga: dieną vykdavo posėdžiai
muzikos instrumentai, Etnochoreologija, Okeanija, keliose sekcijose vienu metu, (pranešimai, videoperMuzikos archeologija, Ikonografija, Kompiuterių tai žiūros, grupiniai susitikimai), o vakarais ir laisvą sek
kymas tyrinėjimams, Muzika ir lytis, Makamas, Arabų madienį - kultūrinė programa (koncertai, šokiai, eks
pasaulio muzika, Muzikos antropologija Viduržemio kursijos ir pan,).
Šių metų birželio 24 - liepos 1 dienomis Slovaki
joje, Nitros mieste, vyko Tarptautinės tradicinės muzi
kos tarybos (International Council for Traditional Mu
sic arba sutrumpintai ICTM) 34-oji pasaulinė konfe
rencija, pažymėjusi 50-ąsias organizacijos metines. Ši
organizacija yra UNESCO padalinys, kurio tikslas tyrinėti, fiksuoti, saugoti ir populiarinti tradicinę mu
ziką (ši sąvoka aprėpia visų šalių folklorą, populiarią,
klasikinę ir miesto muziką, šokį). ICTM priklauso žy
miausi pasaulio etnomuzikologai ir etnochoreologai.
Pirmuojujos prezidentu buvo Ralph Vaughan Wiliams,
vėliau - Jaap Kunst, Zoltan Kodaly, Willard Rhodes,
Klaus P. Wachsmann, Paul Rovsing Olsen, iki 1997 me
tų - Erich Stockmann. ICTM turi daugiau kaip 1300
individualių ir institucinių narių iš 98 valstybių, taip
pat nacionalinį atstovavimą 61-oje šalyje (tiek yra
ICTM nacionalinių komitetų arba šalies atstovų 1995
metų duomenimis). Kiekvienais metais išleidžiamas lei
dinys Directory of Traditional Music, kuriame pateikia
mas ICTM narių sąrašas, nurodomąją adresai ir veik
los sritys.
Pagrindinės organizacijos veiklos kryptys - tarp
tautiniai susitikimai (konferencijos, simpoziumai) ir lei
diniai. Kas antri metai vyksta pasaulinės konferenci
jos, per kurias pristatomi ir aptariami naujausi tyrinė
jimai tam tikromis pasirinktomis temomis. Pavyzdžiui,
šių metų konferencijos Nitroje temos: pasaulio kultū
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Konferencijos metu Lietuvai bene svarbiausias ir
reikšmingiausias rezultatas buvo pasiektas nacionali
nių atstovų susitikime, kai buvo nutarta įkurti ICTM
Lietuvos nacionalinį komitetą (tuo pačiu metu įkurtas
ir kitas naujas komitetas - Estijos). Matyt ta proga Lie
tuva buvo prisiminta ir baigiamojoje naujai išrinkto
ICTMprezidento Anthony Seegero kalboje apie ICTM
ateitį, kai tarp australietiškų, afrikietiškų, slovakiškų
ir kitų garso įrašų iš viso pasaulio netikėtai suskambo
ir lietuviškos sutartinės atkarpėlė.
Iškart po Nitros konferencijos, liepos 2-5 dieno
mis, kitame nedideliame Slovakijos miestelyje Dolna
Krupa vyko ICTMStudy Group on ComputerAided Re
search in Musicology susitikimas, kuriame dalyvavo R.
Ambrazevičius (skaitė pranešimą „Dainavimo techni
kos ir funkcijos sąryšio akustiniai tyrimai“) ir D. Ur
banavičienė.
Kuo Lietuvai svarbi ši organizacija ir kuo naudin
gas Lietuvos nacionalinio komiteto įkūrimas joje? Aki
vaizdu, kad ICTM yra viena iš rimčiausių bei veikliau
sių etnomuzikologinius ir etnochoreologinius tyrinėji
mus jungiančių pasaulinių organizacijų. Ji ne tik teikia
informaciją apie naujausias tyrinėjimų kryptis ir jų at
stovus, įvairiausių šalių etnomuzikologines institucijas,
bet ir suteikia galimybę aktyviai įsitraukti į pasaulinę
veiklą: dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose rengi
niuose, skelbti leidiniuose savo medžiagą, įsitraukti į
bendrus projektus. Užsienio mokslininkams lietuviš
kas folkloras dar labai mažai žinomas ir kelia nemažą
susidomėjimą, o mums naudinga pasitikrinti savo tyri
nėjimų metodus platesnėje aplinkoje, perimti pasitei
sinusias naujoves. Verta įsigilinti ir į tarptautinę ter
miniją, prisiderinti prie mums ganėtinai naujoviškų są
vokų (pavyzdžiui, kad folkloro nereikėtų traktuoti tik
kaip muziejinės vertybės), kas paskatintų mūsų moks
lininkus galbūt visai kitomis akimis pažvelgti į šiuolai
kines realijas (pavyzdžiui, į gana unikalų lietuvišką fol
klorinį judėjimą).
Viena iš nacionaliniam komitetui keliamų sąlygų
- išplėtoti etnomuzikologinę veiklą savo šalyje, vietoje
organizuoti tarptautinius ICTM renginius. Tokia veik
la Lietuvoje nebūtų kuriama plikoje vietoje, nes čia kas
met gausėja etnomuzikologinių renginių, rengiami nau
ji leidiniai. Svarbu bendram darbui suburti visos Lie
tuvos įvairių kartų etnomuzikologus. Turėdami tokį
tikslą, Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologai
kasmet jau rengia konferencijas, skirtas muzikinės fol
kloristikos Lietuvoje pradininkės prof. J. Čiurlionytės
atminimui. Tarp jų būta ir tarptautinių konferencijų
(1994 m.), tačiau tai buvo tik pavieniai bandymai. Jei
Lietuvoje organizuojamos tarptautinės etnomuzikolo
gų konferencijos būtų orientuojamos į ICTM veiklą,
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jos įgautų daug didesnį prestižą ir atgarsį užsienyje. Vie
tinės konferencijos taip pat turėtų būti dažnesnės, apie
jas reikėtų referuoti ICTM informaciniuose leidiniuo
se. Pasaulinė organizacija galėtų paremti (taip pat fi
nansiškai) Lietuvoje rengiamus renginius bei leidinius.
ICTM individualūs nariai iš Lietuvos jau įsitrau
kė į tarptautinę šios organizacijos veiklą. D. Urbana
vičienė jau keletą metų dalyvauja Study Group on Ethnochoreology organizuojamuose simpoziumuose, yra
paskelbusi šios grupės leidiniuose savo straipsnių. R.
Ambrazevičius, dalyvaudamas Study Group on Com
puterAided Research veikloje, įsijungė į kompiuterinių
programų (tradicinės muzikos kodavimo programos
EsAC) tobulinimą, užkodavo tokiu būdu daugiau kaip
šimtą lietuvių liaudies dainų notacijų ir perdavė jas į
tarptautinį melodijų banką. 1996 metais mūsų kvieti
mu Vilniuje Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzi
kologuos skyriuje lankėsi pagrindinis EsAC ir muzi
kos analizės programos EsLa kūrėjas vokietis Ulrichas
Franzke ir demonstravo muzikos analizės programų
galimybes Lietuvos muzikos akademijos Etnomuziko
loguos skyriuje. Šiomis programomis ateityje būtų ga
lima pasinaudoti kuriant ir savo kompiuterines pro
gramas gausiam muzikiniam folkloro archyvui tvarky
ti bei analizuoti.
Nitros konferencijos metu gautas pasiūlymas (kol
kas neoficialiai) suorganizuoti ICTM Study Group on
Computer Aided Research susitikimą 2000-aisiais me
tais Lietuvoje. Nitros konferencijoje taip pat buvo tar
tasi ir dėl kito stambaus renginio - tarptautinio sim
poziumo „Folkloro gyvosios tradicijos tęstinumas“, ku
rį būtų patogu surengti mūsų krašte ne tik dėl geogra
finės padėties (tiltas tarp Vakarų ir Rytų), bet ir dėl to,
kad Lietuvos folklorinis judėjimas gana stiprus.
Kalbant apie ICTM Lietuvos nacionalinio komi
teto perspektyvas, reikia priminti, kad, nors jo bazė
yra Lietuvos muzikos akademija, tačiau tolesnei veik
lai nepakaks kelių žmonių pastangų. Tad kviečiame pri
sijungti ir kitus mūsų etnomuzikologus.
Dalia URBANAVIČIENĖ,
Rytis AMBRAZEVIČIUS

PROBLEMS OF TODAY
Dalia URBANAVIČIENĖ,
Rytis AMBRAZEVIČIUS
The National Lithuanian Committee is set up at
ICTM (International Council for Traditional Music) or
ganization.
The activity of ICTM and the information on the
world conference held in 1997 in Slovakia, the town Nitra, is discussed in the article.

LATVIJOS PUSLAPIAI

Su Ilga Reizniece
- Lietuvoje latvių postfolkloro ansamblis „Ilgi“ daug
kamžinomas. Aš pati Jūsų koncerto klausiausi prieš ko
kius ketverius metus, kai buvote atvažiavę į „Skamba
skamba kankliai“ ir koncertavote Vilniaus universiteto
Teatro salėje. Sužavėjote atlikimo maniera ir talentin
gumu. Ėmiau teirautis apie ansamblį ir Jus asmeniškai.
Įvaizdis - stulbinantis: ypatinga moteris, asmenybė ko
kių reta, graži (vien Jūsų ilgi, šviečiantys plaukai kokį
įspūdį daro!). Ypač pabrėžtas Jūsų gyvenimo būdas, op
timizmas ir nepasidavimas nesėkmėms.
- Nekalbėkim apie tai, tegu toks įvaizdis ir lieka.
Viską sugadinsiu pasakiusi, kad iš tikrųjų yra ne taip...
- Suprantama, pačiam žmogui visada atrodo, kad
yra „ne taip“. Ir to įvaizdžio nekūrėte sąmoningai. Jis
kyla natūraliai tiems, kas pažįsta Jus, iš Jūsų charakte
rio, iš Jūsų įgimtos išorės.
- O aš plaukus tam ir nusikirpau, kad nebūtų to
įvaizdžio. Ir apskritai nemanau, kad esu ypatinga. Nesiginsiu tik, kad turiu daug energijos. Man lengva ben
drauti su žmonėmis. Atrodo, kad galiu jiems padėti moterims, motinoms, vaikams. Tai aš moku, tai darau.
Antras dalykas - muzika. Bet svarbiausia, kad, mano
įsitikinimu, aš darau tai, ką manau kitus negalėsiant
įveikti. Man visada atrodė, kad nacionaliniai Latvijos
reikalai labai svarbūs. Viskas, ką dariau visuomenei, mano šeimos, mano vaikų sąskaita. Bet impulsas imtis
veiklos, dėl kurios būtinumo ir teisingumo buvau tik
ra, buvo stipresnis. Dabar nežinau, ar gerai elgiausi.
Gal man būtų užtekę vien savo vaikus gerai išauklėti?
- Bet Jūs gerai juos ir auklėjate, argi ne?
- Man atrodo, kad jie nuo mano veiklos nukentė
jo. Vis renginiai, šventės... Per juos aš nebebūdavau
jiems tik mama. Jie pavyduliavo, krėtė eibes, - kad tik
juos pastebėčiau. Dabar dirbu mokykloje, ir jie toje
pačioje mokosi. Vėl - aš mokytoja. Ir vėl jie priversti
kažko imtis, kad atkreipčiau į juos dėmesį kaip mama.
Folkloru susidomėjau vėlai, baigdama smuiko spe
cialybę Latvijos konservatorijoje. Folkloro sąjūdis pas
mus prasidėjo vėliau negu Lietuvoje. „Skandinieki“ tik
ką buvo pradėję savo veiklą. Iki tol aš nė neįtariau,
kad galiu dainuoti. Konservatorijoje mokydamasi klau
siausi Bacho... Va, mano mama tai dainavo! Prisimenu
lopšines, pasakas. Esu rygietė, mama nuo trylikos me-

Apie 1984-uosius Vilniuje per „Skamba skamba kankliai“.
Nuo Gedimino kalno pirmoji leidžiasi Ilga Reizniece.
Vytauto Musteikio nuotr.

tų gyveno Rygoje. Ji buvo puiki dainininkė, bet atva
žiavusią į Rygą ją tiesiog atbaidė nuo dainavimo. Šai
pėsi: ką čia dainuoji, mergiūkšte iš kaimo. Ji susigėdo
ir nutilo. Keturiasdešimt metų ji tylėjo. Senovinis joje
glūdėjęs sluoksnis buvo nuslopintas. Žinoma, užstalės
dainas jie dainavo, bet man, kaip muzikantei, jos ne
darė jokio įspūdžio. Tie vokiški šlageriai... Bet kai 1980
metais pradėjau dainuoti ansamblyje „Skandinieki“,
kažkokie mano patyrimai nuvedė mane pas mamą ir
jos seserį, iš jų dainų parengėme net ištisą programą.
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1982 m. „Skandinieki“ koncertuoja „BrTvdabas“ muziejuje. Centre - Ilga Reizniece su sūneliu Divs.
Vytauto Musteikio nuotr.

1982 m. šventėje „ Brivdabas“ muziejuje. Centre - Ilga Reizniece su sūneliu.
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Jos kilusios iš šiaurės rytų Latvijos, Malėnijos krašto.
Tai prie sienos su Estija ir Rusija. Dabar tą Latvijos
dalį atėmė Rusija. Vadinasi Kačanova. Taigi mano šak
nys ilgai nerodė gyvybės ženklų.
Kai išgirdau tikrąjį savo krašto balsą, mane tarsi
perkūnas trenkė. Žinoma, aš nuo mažens buvau auk
lėjama tautine dvasia. Bet tai nebuvo gilus jausmas.
Nors mano tėvas mąstė labai tautiškai. Buvo tikras na
cionalistas. Gimė jis Vitebsko gubernijoje, latvių kolo
nijoje. Į Latviją grįžo tik po Antrojo pasaulinio karo.
Nors nebuvo gyvenęs nepriklausomoje Latvijoje, bet
žinojo, kas tai yra. Jis buvo drąsus, nebijojo nei pašne
kėti, nei klausytis „balsų“. Visa mano vaikystė - su bai
mės, kad jį areštuos, prieskoniu. Aš niekada nebuvau
komjaunuolė. Visa klasė įstojo, tik aš ir dar vienas vai
kinas - ne. Mus gąsdino, mums grasino, kad neįstosi
me į Konservatoriją, bet būtent mes ir įstojome. Taigi
gyvenimas su baime, skausmu, nacionalizmas, kaltini
mai rusams. Ieškojau ko nors pozityvaus, o buvo tik
nuoskauda. Kartu su nuoskauda atėjo nihilizmas: ka
dangi nepažinojau savo kultūros, teigiau sau, jog pas
mus nieko nėra. Aš klausiausi klasikinės muzikos, gy
venimo tiesų ieškojau Hesės kūryboje ir pan., - nes
pas mus nieko nėra.
Taigi. Bet kai išgirdau tikrąjį folklorą, tą burdoninį garsą „ėėė“, many kažkas tarsi apsivertė. Apskritai
šiuo požiūriu latvius galima skirstyti į dvi grupes: tuos,
kurie perėmė vokiškąjį sluoksnį (jiems senasis folkloras
negražus), ir tuos, kurie jaučia senąjį, iš kaimo atėjusį
sluoksnį. Aš tuoj pat pajutau. Buvau bebaigianti Kon
servatoriją, bet mečiau viską, atsisakiau paskyrimo į or
kestrą ir nuėjau į „Skandinieki“. Kaip minėjau, ėjo
1980-ieji. Mes pradėjome iš nieko. Net kanklėmis nie
kas dar nekankliavo. Tiesa, iki tol aš pusę metų grojau
su vienu kitu ansambliu. „Biziteri“ grojome gitaromis.
- Girdėjau apie tą Jūsų žygį su gitaromis į mokyk
las kaip apie nepaprastą reiškinį.
- Taip, namie aš beveik nebūdavau. Tuomet augi
nau savo vyriausiąjį sūnų. Tai jis, paimtas iš darželio,
manęs iš karto klausdavo: „O kur einam šį vakarą?“
Važinėjom po visą Latviją. Dainavom liaudies dainas.
- Vis dėlto, kodėl su gitaromis?
- Todėl, kad būtent tuos žmones aš sutikau. Mes gi
nė nenutuokėm apie kankles. Tada tik smuiku griežiau.
Net burnos nepraverdavau, maniau, kaip minėjau, kad
1982 m. šventėje „Brlvdabas“ muziejuje.
nemoku, negaliu dainuoti. Pusę metų taip. Obuvau bai
gusi Konservatoriją. Tai daug ką keičia. Viena ansam
blio narė man natomis viską surašydavo. Štai kodėl ma
- „Skandinieki“ - geras ansamblis. Kodėl, regis,
no vaikai nelanko muzikos mokyklos. Todėl, kad ji pri 1987 metais iš jo išėjote?
kausto prie natų, žmogus nebesugeba improvizuoti. Yra
- Taip. Jie buvo mano mokykla.
griežiantys išnatų ir griežiantys iš klausos. Aš buvau „na- Jūs pajutote, kad pati galite kažką nuveikti?
tininkė“. Nemokantys natų greičiau pagauna iš klausos,
- Aš ir taip jau „veikiau“. Grojau „Biziteri“ ir
o man iš karto akyse - natos, ir tai trukdė.
„Skandinieki“. Svarbiau buvo „Skandinieki“. „Biziteri“
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taip elgtis su folkloru, kaip mes tai dabar darome an
samblyje „Ilgi“. Už nugaros visą laiką jaučiau „Skan
dinieki“, tarsi kokį šešėlį.
- O jie dainavo autentiškai?
- Problema buvo ta: aš jiems sakiau - jei autentiš
kai, tai autentiškai. Iki galo, giliai, kaip Lietuvoj. Ren
kime tikras kelių savaičių ekspedicijas, kad jaustųsi tar
mė ir kitką. Tie lozungai, garsūs žodžiai man pradėjo
trukdyti. Su „Skandinieki“ toliau Maskvos nesu nuva
žiavusi. Ir tada mes suValdžio Muktupavelo broliu Ma
rium pradėjom patys atskirai muzikuoti...
Sunkūs laikai buvo, kai draudė viską. Mums tas
laikotarpis - tikri liaudies universitetai. Bet ir politika
- taip pat.
- Jūs iš prigimties - kompozitorė?
- Tikriausiai. Jei dabar studijuočiau - tai tik kom
poziciją.
- Tame Jūsų koncerte Vilniuje per „Skamba kankliai“ buvau tikrų tikriausia eilinė klausytoja. Man svar
biau buvo įspūdis, bent būtent tąkart linkau ir į anali
zę, išnarstymą to, ką girdžiu: ką Jūs su tomis mitologi
nėmis dainomis darote? Kaip? Kodėl Jūsų dainuoja
mos dainos tokios magiškos, skamba tarsi senos, bet
kartu - naujai?
- Mums svarbiausia, kad gimtų tiesa. Nieko ne
noriu - nei muziejaus, nei autentikos. Žinau, kad šak
nims - tūkstančiai metų, bet nežinau, kaip protėviai
dainavo, ką mąstė. Tos dainos tokios senos, kad jose
atsispindintis mąstymo būdas labai skiriasi nuo mūsų.
Galim svarstyti, bet svarstom remdamiesi dabartiniu
savo supratimu. Dėl to mes ir vengiam žodžių. Tiesą
pasiekiame
dainuodami ir grodami. Svarbiausia - tik
1982 m. šventėje „ Brivdabas“ muziejuje.
rumas ir ryšys su protėviais. Dainuodami jaučiam tą
greitai (maždaug po trejų metų grojimo) mečiau, dėl ryšį. Mes net tautiniais rūbais nesirengiam. Man ta atri
to paties: kodėl su gitaromis... Jau žinojau, kad yra ir butika kliudo. Nes aš suprantu, kad nesu jokia liaudies
kanklės. (Tiesa, antrais metais mes apsirūpinome seno dainininkė. (Ansamblyje „Skandinieki“ tautiniai dra
viškomis kanklėmis). Nors apskritai ansamblis „Bizi- bužiai nebuvo melas.)
O viskas vyksta taip: muzikuojam su Marium, ir
teri“ darė gerą darbą - dainavom geras dainas, pavyz
džiui, - kareivių. Tarp kitko, iš pradžių „Biziteri“ buvo gimsta kažkas nauja. Lyg ir autorinės dainos, lyg ir ne.
laikomas Konservatorijos ansambliu, bet mus išmetė... Dažnas nesupranta. Kartais mūsų kūrybos procese la
1980-ųjų pradžia. Tuo metu Latvijoje dar nėjo liau bai pakitusią dainą palaiko tikra liaudies daina, o kar
diškų ratelių. Mes juos „atradom“, - pamatėm, kad tais - mums savo maniera atliekant tikrą liaudies dai
vakaronėse Lietuvoje ne tik dainuoja, bet ir šoka! Da ną, palaiko ją indišku kūriniu. Vienu metu tikrai galė
bar visiškai aišku: tada mes mokėmės iš lietuvių, tada jau pasakyti, kad dainuojam savo, autorines, dainas,
tiesiog - aš gėdijausi. Žinoma, žodžių mes beveik nie
susipažinome su „VISI“ ansambliu ir kitais.
Antra: renginiuose dalyvaudavome už dyka. Jei kas kada nekeisdavome, o muzika gimdavo nauja.
- Taip, šiuolaikiškas ritmas, bet ne rokas, ne
būtų man pasiūlęs pinigų, būčiau įsižeidusi. O „Bizite
ri“ vaikinai jau linko imti pinigus. Dėl to mes nesuta „pop“...
- Mano pasiteisinimas toks: yra tokia latvių liau
rėme. Tuo metu buvau idealiste, nenorėjau uždarbiau
ti iš folkloro. Iki 1987-ųjų ir ansamblyje „Skandinieki“ dies daina, kurioje sakoma: šių pirštinių raštus mez
dainavau už dyka. Idealistai, fanatikai... Vis dėlto bu giau klausydamasi būgnų ritmo... Tai gal taip ir groda
vau muzikantė, man rūpėjo tarsi „savarankiškai“ mu vo, taip ir dainuodavo? Dabar nebijau: nieko negalvo
zikuoti. Išgyvenau ilgą kankinimosi periodą: ar galima dami tiesiog grojame ir kuriame.
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1983 m. Latvijos folkloro ansamblių šventėje Aisputėje.
V. Strautniecės nuotr.

Dėl to aš ir postfolkloro terminą pasirinkau. Juk
jau seniai mes - ne folkloro ansamblis.
Dažniausiai dainuojam mitologines dainas apie
žvaigždes, mėnulį... Bet jeigu dainuotume apie žemės
darbus? Situacija nebe ta. Mes - miestiečiai. Anksčiau
žmonės dainuodavo dirbdami, tai buvo jų gyvenimas.
O aš dainuodama gi nemelžtu karvės. Vis dėlto aš scenoje. Pas mus tie dalykai atskirti.
- Regis, dėl paties postfolkloro kaip reiškinio pas
jus diskutuota? Manoma, kad jis - tik talentingųjų, iš
rinktųjų sritis. Bet jumis pasekė kiti, o jiems - nesisekė...
- O ką daryti? Man tylėti? Kiekvienas pats priva
lo nuspręsti, ar gali kitiems parodyti, ką sukūręs. Aš
sau leidau. Ir visada žinojau, kad yra žmonių, kuriems
tokios muzikos reikia. Kitu atveju tikriausiai taip ir ne
būtume išėję iš savo kambario.
- Šiuo metu daug grojate?
- Mažai.
- Ką reiškia „Ilgi“? Lietuviui kyla sąsajos su Jūsų
vardu.
- Su mano vardu ansamblio pavadinimas nesusi
jęs. Paties žodžio reikšmė - ilgesys, šiek tiek svajonių.
Kita reikšmė: Ilgi - tai Vėlinės. Be to, taip vadinosi ir
kultūros namai, kuriuose mes prisiglaudėme. Mes sa
ve traktuojame kaip tarpininkus tarp sielos ir kūno.

„Ilgi“ 1994 metais. Iš kairės: Maris, Ilga, Žane, Arnoldas.
Marto Bartulio nuotr.
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Ne visada, bet dainuojant ry
šys tarp mūsų pačių, tarp mūsų ir
dainos, tarp mūsų ir Dievo - atsi
rasdavo. Kad ir nemėgstu garsių
frazių, vis dėlto tai būdavo tarsi
meditacija, tai - dieviškas reikalas.
- Jūs visada keturiese?
- Keturiese arba penkiese.
Pastaruosius trejus metus - trise.
Aš - nuo 1981 metų, Maris Muktupavels - nuo 1982, Zanė Smite 1987-1996, Janis Abens (gitara) nuo 1995, Mikus Cavarts (būgnas)
- nuo 1996 metų. Dar prie mūsų
prisijungia Mara Kalnina. Grupė
nuolat keisdavosi, juk „Ilgi“ dai
nuoja ir groja šešiolika metų.
- Paklaustas apie Jus, Vytau
tas Musteikis man porino, kad
nors lietuvių folkloro sąjūdis ir
ankstesnis, gausesnis už latvių,
nors būta stiprių ansamblių ir grupių, bet... tokių svar
bių, reikšmingų figūrų, asmenybių kaip Latvijoje, pas
mus ir nebuvo. Štai - tik Latvijoje yra tokių žmonių,
kurie gal net aukodamiesi nuveikė tokius didžius dar
bus. Tuom lietuviškasis ir latviškasis folkloro sąjūdžiai
labai skiriasi.
- O man pats Musteikis yra pirmoji figūra Lietu
voje. Trinkūnas, Vyčinas, nors jie gal taip nė nemano.
Tą patį mes galvojame apie Lietuvą. Nėra pas mus to
kio Musteikio, - nėra! Pas mus apskritai buvo maža
vaikinų. Moteriškas sąjūdis. Ir Latvijos kultūra, saky
čiau, - moteriška.
Kai 1982 metais pirmą kartą atvažiavom į „Skam
ba skamba kankliai“, o paskui dalyvavome ir Rasos
šventėje - tarp mūsų užsimezgė labai glaudus dvasinis
ryšys, mes jautėme didelę dvasinę paramą. Juk buvo
sunkūs laikai. Visada apie tai pasakoju, kad ir kur bū
čiau - daug važinėjau pas užsienio latvius. Su estais,
gaila, nepavyko taip susidraugauti, jie perdaug šalti.
- Vadinasi, tai - abipusis ryšys. Tą patį jaučia ir
lietuviai. Jūs daug nuveikėte ir švietimo labui, parašė
te vadovėlių..
- Tai tik smuikui. O ką pas jus nuveikė Eirimas
Velička? Latvijoje to dar niekas nepadarė. Aš - prak
tikė, muzikos mokytoja ir - neturiu laiko.
O folkloro vadovėlį pas mus parašė Valdis Muktupavels ir Mara Mellane. Vadovėlis smuikininkams tai tarsi mano pareiga, noras atsidėkoti savo mokyto
jams. Tačiau smuikininkės profesionalumo aš netekau,
nebegaliu griežti Bacho... Dešimt metų net nesusimąs
čiau, kad prarandu įgūdžius - tiek daug turėjau nu
veikti su folkloru, po dešimties metų - atsikvošėjau.
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„Ilgi“ 1997 m. „Balticoje“. Iš kairės: Ilga, Mikus, Mara, Maris.

Prisimenu, pažiūrėjau filmą apie Mozartą („Ama
deus“), grįžusi pabandžiau kažką jo pagriežti - ir su
pratau, kad nebegaliu. Buvo gaila. Va, Paganinio aš ne
mėgau. O šiaip jau labai patinka indų muzika - yra ką
veikti smuikui. Kitame gyvenime būsiu smuikininkė ir
grosiu indišką muziką.
„Ilgi“ buvo tiesa, visa buvo tikra. Bet, man atro
do, jau viską padarėme, galėtume baigti.
- O kas toliau?
- Nežinau. Jau kokius dvejus trejus metus jaučiu
nepasitenkinimą. Taip, kaip dabar, - galėtume dar tęs
ti. Bet ar reikia?
Etika man labai svarbu. Bet susitinkam su Marium
- ir vėl grojam. Matyt, jei mes ir nekoncertuosim, vis
tiek - susitiksim ir grosim.
Lankydamasi pas Švedijos latvius, susitikau su lat
vių roko muzikantu Janiu Abens. Jis gimė Amerikoje,
ten sukūrė pirmąjį latvių roko ansamblį. Groja gitara.
Kartą susėdome pamuzikuoti („Ilgi“ niekada nebuvo
gitaros), ir štai jau treti metai, kai jis su mumis groja.
Gyvena Švedijoje, tad per metus susitinkame kokius
keturis ar penkis kartus. Paskutiniame mūsų diske „Rit
rit“ jis jau groja. Tai kažkas nauja.
- Gal tai ir bus naujo periodo pradžia?
- Gal. Dažniausiai neturėdavome gero būgninin
ko. Jau kokie metai su mumis groja Mikus Čavarts, būgno partijos pasidarė įdomesnės. Dar, kaip sakiau,
prisidėjo gitara. Tuo pat metu dainuojam. Vis dėltojau
čiu sąstingį. Gal tai dėl darbų mokykloje...
- Kokioje mokykloje Jūs dirbate? Muzikos?
Ne. Tai labai įdomi alternatyvi pagrindinė mo
kykla Jūrmaloje. Kai ją įkūrė, mokėsi tik astuoni vaikai.

Dabar vyriausieji jau šeštokai. Mokykla auga kartu su
vaikais. Dirbame panašiais metodais kaip Montesori
mokyklose. Įdomu, bet tai reikalauja daug pastangų.
Ir asmeniniame gyvenime būta problemų, apskri
tai - sunkūs laikai. Nebegalim kaip anksčiau, reikia ir
duonos. Mano vyras - pirotechnikas, kai per nelaimę
jis apdegė - buvo netekęs regėjimo. Kiek mes po ligo
nines prasiblaškėm, - o aš su mažais vaikais. Tiesa, pir
masis - didėlesnis, bet - dar trys ne tokie jau ir dideli.
Bet, kuo gyvenimas sunkesnis, tuo linksmesnę mu
ziką mes grojam. Patiko man Anglijos „pabai“ - per
visą vakarą tik kokį stiklą išgeria, daugiau - prasėdi,
kaimo muzikantai groja, - jie šoka. Bandėm ir mes Ry
gos „karčiamose“ taip pamuzikuoti - neišėjo. O galė
tų taip būti.
- Jūs palaikote santykius su oficialiąja bažnyčia, o
gal su dievturiais?
- Ne. Į bažnyčią nevaikštau, man nereikia. Aš gyve
nu su savo kūryba, tai mano apeigos. Pas dievturius irgi
niekad nėjau. Jie viską susiaurina, supaprastina. Seklu.
- Lietuvoje manoma, kad latviai labai šauniai šven
čia Lyguo, kad jiems - tai šventas reikalas. Kaip kad
mums Kūčios.
- O ką latviai per Lyguo daro? Geria. Ir dainuoja
tris dainas. Išorė, „pjanka“ gražioje vietoje. Estetinį
poreikį švęsti gražioje gamtoje jie išlaikė, na ir dainuoja:
Lyguo-lia-Lyguo (Ilga imituoja girto žmogaus daina
vimą). Tų trijų melodijų, kurias jie dainuoja, niekada
nedainuoju, tiesiog nekenčiu jų. Na, sutinku, kaimo
žmonės ruošiasi, kepa pyragus, daro sūrius, laukia sve
čių... pina vainikus, dega laužus, - bet kodėl, kam, ma
nyčiau, dauguma ir nežino, ir nesusimąsto.
O Kūčias pas mus rengia folkloristai, kaip pas Jus
kad folkloristai rengia Rasos šventes.
Na, dar labai gyvas poreikis per Velykas pasisupti.
Rygoj sunku, tai - Rygos pakraščiuose. Aš iš vaikystės
prisimenu, - baisu net pagalvoti, kad per Velykas ne
pasisuptum.
Bet kodėl - suptis, kodėl - margučiai, - apie tai
negalvojama. Vis dėlto tos zuikių su margučiais deko
racijos parduotuvių vitrinose, atvirukai su zuikiais at
rodo būtinų būtiniausi. Beje, ta zuikiška atributika Iš Vokietijos, latviškojoje tradicijoje Velykos sietos su
paukščiais.
Vėlinės, kaip ir pas Jus, - tiesiog kultas.
- Taigi vis dar jaučiate vokiškosios kultūros įtaką?
- Žinoma. Mano nuomone, tai yra tai, kas sugadi
no liaudies skonį. Pavyzdžiui, dauguma dainų, kurias
latviai laiko savo tikromis latviškomis dainomis, - yra
vokiškos kilmės dainos. Dažniausiai tik folkloristai ski
ria senąjį, tikrąjį latviškąjį sluoksnį. Asmeniškai aš at
metu, nepriimu vokiškojo sluoksnio, bet daugumos
žmonių jis mėgstamas.

- Jūsų santykiai su ugrofiniškosios kultūros įta
kos pėdsakais?
-Jaučiam, gerbiam. Bet man pačiai artimesnis bal
tiškasis sluoksnis.
- Gyvenate kaip širdis liepia. Bet ar nepasigaili
te kartais nesusikūrusi sau ir šeimai materialinės ge
rovės?
- Kaip sakiau, - niekada neimdavau pinigų. O pas
taruoju metu - jau tenka. Va grįšiu į Rygą ir pirmą kartą
dalyvausiu velykiniuose renginiuose dėl pinigų. Kitaip
nebegaliu. Juk dabar mes su vyru vaidmenimis susikeitėme: jis namie su vaikais, o aš turiu uždirbti pinigų.
- Tai gal tas įvaizdis, nuo kurio pradėjom šneką,
ne toks jau ir netikslus? Visada randate išeitį.
- Na, gal kažkiek. Bet jaučiuosi tuštesnė nei anks
čiau. Kad ir mokykloje: po penkių darbo metų tary
tum esu ir atidavusi viską, ką galėjau. O aš ne tokia
mokytoja, kad galėčiau tą patį metai iš metų kartoti.
Man reikia, kad vyktų veiksmas, kad kaskart atsirastų
nauja. Mokykloj iš pat pradžių buvau atsargi: nenorė
jau, kad vaikai nusisuktų nuo jiems pateikiamo folklo
ro, stengiausi, kad ir jiems jis taptų stebuklu, atradi
mu, koks buvo man. Gal geriau duoti mažiau negu per
sūdyti? Nes jei iš pradžių jie gaus viską, ką mes, moky
tojai, patys sau ką tik atradę, ką jie paskui darys? Rei
kia palikti vietos stebuklui.
- Bet toks požiūris į vaikų auklėjimą - išimtis.
Tai juk nėra savaime suprantama nei Latvijoje, nei
Lietuvoje.
- Taip. Net ir išleidus folkloro mokymo vadovė
lių, geriau, kad jais naudotųsi liaudies dainą išmanan
tys ir mėgstantys žmonės. Kokio neišmanėlio darbo re
zultatai gali būti baisūs. Tada geriau visai nereikia. Iš
savo vyriausiųjų, šeštokų, matau: anksčiau taip mėgo
šokti ir dainuoti, o šiemet - jaučiu, truputį nusibodo.
Todėl ir sakau: geriau mažiau, po truputį. Na, bet mū
sų šeštokai vis tiek šaunūs. O per pastaruosius trejus
ketverius metus jau kitokie vaikai ateina. Kompiute
riai, televizija, video pakeitė juos - didelis lūžis. Jie nu
tolę nuo visko, jie neatpažįsta savęs folklore, jiems jis
keistas. Ir ką daryti, kad sava nebūtų svetimai Anks
čiau nors šeimose šis tas iš tradicijų egzistavo. O dabar
- amerikonizmas. Norint sudominti negalima sakyti:
o, vaikai, tai mūsų liaudies dainos, šoksim ir dainuo
sim - tai gerai, to reikia. Reikia būti tiesiog talentin
gam, kad jie nors šį tą pajustų ir atpažintų. Mokykla
svarbu, bet šeima - dar svarbiau.
- Prie Jūsų šviečiamųjų nuopelnų visada minima
veikla su mamomis darželiuose, gimdymo namuose.
-Taip. Iš pradžių liaudies dainų mamas mokiau dar
želiuose. Bet greitai supratau - darželyje jau per vėlu.
Tada pradėjau darbuotis gimdymo namuose: mokėme
būsimas mamas lopšinių, aiškinome ir 1.1. Rengėme
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Roko grupė „Jauns mėness“. 1997 metai.

kursus. Kai aš nebegalėjau tuo užsiimti, šią veiklą pra
tęsė kitos. Vis dėlto tokio pobūdžio švietimas - kelių
pavienių žmonių veikla. Tas pat ir Estijoje. Bet neišma
nau, kaip tokį dalyką padaryti masiniu mokymu. Tai la
bai intymu. Iš knygos? Nemanau. Na, dabar išleidome
kasetę, gal iš jos pasimokys kuri nors mama?
Sunku su dabartiniais vaikais. Labai gajus banalu
sis konkursų, žaidimų ir pan. sluoksnis. Maniškiai iš
karto išjungia televizorių, bet kiti? Folkloras egzistuo
ja, bet nėra masiškai mylimas. Žinoma, kažką jie atpa
žįsta - pavyzdžiui, flomasteriu išmarginti margučiai vis
dėlto žeidžia jų estetinį jausmą. Man tai patinka. Ma
no uždavinys ir yra išugdyti tą atpažinimo jausmą.
Ir auka savęs aš nelaikau. Na, gal šį tą netgi ir nu
veikiau. Kaip buvo, taip buvo. O dabar dar groju roko
grupėje „Jauns mėness“. Šiais metais tai bene svarbiau
sia man ir buvo.

Kalbėjosi Dalia RASTENIENĖ
Vilnius, 1997 kovas
P.S.: O šiuo metu, pasirodo, Ilga rimtai įsitraukė į
žymios Latvijos roko grupės „Jauns mėness“ veiklą.
Štai jos prierašas: „Jauns mėness“ nevengė folklorinių
„elementų“. Apskritai grojau joje jau kokius penke
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rius metus, bet tik kai kurias dainas. Nuo šių metų, kai
birželio pradžioje išleidome kompaktinį diską, tapau
tikra grupės nare. Dabar jau tikrai galiu pasakyti, kad
jame jaučiama folkloro įtaka, be to - grojama liaudies
instrumentais, įrašytos net trys liaudies dainos. Nesiti
kėjau tokio populiarumo: Latvijoje ši muzika skambė
jo visą vasarą, tas liaudies dainas dainavo jaunimas, „normaliu“ būdu šito niekaip nepasieksi. Nėra tai la
bai gili muzika, bet - pozityvi ir turinti daug energijos.
Gal ir lietuviams ji patiktų?“

LATVIAN PAGES

In conversation with Ilga Reizniece
Ilga Reizniece is an eager participant of the Latvian
folklore movement. The development of her fortitude
and her public activity is discussed in the conversation.
From 1980 to 1987 Ilga Reizniece played the fiddle and
she was also the singer of the famous Latvian folklore
company „Skandinieki“. She is the founder of the post
folklore company „Ilgi“. For sixteen years modernized
mythological Latvian songs have been performed by the
company. Recently Ilga Reizniece is also a member of
the rock-company „Jauns Mėness“ the music of which
is greatly influenced by folklore.

KITOS KULTŪROS

Indų etikos kodeksas
„Manaus įstatymas“ - pats autoritetingiausias, pla
čiausiai žinomas tiesiog indų etikos kodeksu vadinamas
Dharma-šastrų literatūros tekstas, kurio pilnas pavadini
mas - „Manaus nurodymų apie dharmą sąvadas“ (Manavadharmašdstra). Šis sakralus tekstas jau keli tūkstantme
čiai vainikuoja milžinišką literatūros korpusą, reguliuo
jantį indų visuomenės gyvenimo religinę, apeiginę ir eti
nę sritis, - Dharma-šastras, kurios faktiškai reglamentuoja
ir pagrindžia visas individo egzistencijos sferas. Indijoje
dažnai sakoma, jog kaip kad gramatikas Paninis visiems
laikams susistemino sanskritą, taip Manus visiems laikams
sunormino indų gyvenimą, o tai, kąjis pasakė, yra lygvais
tai nuo visų ligų.
Manoma, jog „Manaus dharmos sąvadas“ buvo pa
rašytas pirmojo tūkstantmečio pradžioje, jis susilaukė dau
gybės komentarų, kurie itin svarbūs siekiant suvokti nu
rodymų prasmes. Seniausi ir reikšmingiausi yra viduram
žių „Manaus sąvado“ komentarai: Meghatithio (IX a.),
Govindaradžos (XII a.), Narajanos (XIV a.) ir Kullūka
Bhattos (XV a.).
Autorystę tradicija priskiria mitiniam išminčiui, rišiui Manui, kurio vardas gana dažnai minimas jau Rigvedoje (I. 80. 16, I. 114.2, II. 33.13, VIII. 63.1), kurioje jis
vadinamas žmonijos „protėviu“, „gimdytoju“, - iš čia ki
lęs ir sanskritiškas žmogaus pavadinimas manušya, sieti
nas su sanskrito šaknimi man- „mąstyti, galvoti, susikaup
ti“. Tradicija mini keturiolika žmonijos mitinių protėvių
vardu Manus, kiekvienas iš kurių globoja konkrečią žmo
nijos rasę. Pastarąją, anot indų, globoja ir Įstatymąjai da
vė septintasis Manus Vaivasvata („kilęs iš saulės“).
Kertinė indų visuomenės sąvokadharma, su kuria sie
jamas ir bendrinis indų religijos ar pasaulėžiūros pavadi
nimassanatana dharma, iš tiesų yra be galo talpi ir sunkiai
apibūdinama keliais žodžiais. Ši arijų savimonę įkūnijanti
ir išreiškianti sąvoka kildinama iš sanskrito šaknies dhr„palaikyti, paremti, puoselėti“, ir patys indų komentato
riai dažnai ją apibūdina taip: dharayati iti dharma - „dhar
ma yra tai, kas palaiko“. Garsiausias indų epasMahabharata dharmą apibūdina būtent tokiomis jos funkcijomis:
„Dharma yra taip vadinama, nes viską palaiko (dharanat);
Dharma paremia viską, kas sukurta,
Todėl dharma yra visatą palaikantis principas.“ (Šantiparva 109. 59)
Okasdienėje vartosenoje šis žodis apima be galo platų
prasmių ir reikšmių spektrą: nuo reiškinių kokybių ar ypa

tybių ligi aukščiausių dvasinių dorybių ir siekių, nuo pri
gimtiniųpolinkių ligi rekomendacijų ar draudimų. Pažvelgę
į Manaus sąvadą matome, jogjis didžia dalimi susideda iš
patarimų-pasiūlymų (pravrtti dharma) ir draudimųsusilaikymų (nivrtti dharma). Garsaus vedantos filosofijos
specialisto P. Hackerio nuomone, „Dharma pirmiausia yra
religinis įstatymas ar dėsnis/.../ Antra, dharma taipogi mena
atlikimo tvarką, kitaip sakant, bet kokia tam tikrai tvarkai
paklūstanti veikla yra dharma. Trečia, dharma - tai veiks
mus sąlygojanti tvarka, tai, kas vadinama gera karma.“ (P
HackerDerDharma begriffdes Neuhinduismus / Zeitschrift
fur Missionswisenschaft 42, - 1958, p. 15.)
Šalia civilinių, socialinių ir dvasinių aspektų Manaus
įstatymuose dharma reglamentuoja ir kasdienę elgseną,
higieną. Anot Manaus, dharma - tai tarsi tinklas skirtin
gų, bet tarpusavyje susijusių pareigų, priedermių, skirtas
įvairaus amžiaus, lyties, socialinės padėties žmonėms. Pra
dėdamas kalbėti apie dharmą, Manaus įstatymų autorius
teigia, jog vargiai bau egzistuoja žmogaus veiklos sritis,
kuri nebūtų nuspalvinta troškimo, tačiau, pasak jo, elgtis
skatinamam vien troškimų, kurie yra tamsumo, neišma
nymo (itarnas) apraiška, nėra garbinga. Todėl siekiant pa
dėti žmonėms valdyti bei įveikti savo troškimus ir dera
mai gyventi, buvo duotas dharmos mokslas (II. 2-5).
Rig vedoje dharmos provaizdis yra kosminės tvarkos,
visuotinės darnos dėsnisrta, aprėpiantis tiek žmonių san
tykių pasaulį bei veikiantis dievų gyvenimą, tiek ir besi
reiškiąs dangiškųjų kūnų judėjime. Vėliau rta transfor
muojasi į dharmos ir su ja susijusio kosminio atlygio karmos dėsnius. Tokiu būdu su dharma užmezgamas dvi
pusis ryšys: „Pažeista dharma žudo, o puoselėjama dhar
ma saugo“ (8.15). Dharma yra tai, kas „palaiko“ (dharana), bet kartu ir tai, kas „turi būti palaikoma“ (dharya).
Kitaip tariant, tie, kas laikosi dharmos, kartu palaiko tai,
kas laiko juos pačius.
Manaus įstatymuose dharmos sąvoką pirmiausia įkū
nija varnašrama-dharmą - luomų ir gyvenimo periodų
tvarką. Ši varnašrama-dharma skiria kiekvienam luomui
(žynių, kariūnų, prekijų bei tarnų) ir kiekvienamgyvenimo
etapui (mokinystė, šeima, atsiskyrimas bei askezė) atitin
kamas savas priedermes (svadharma) bei įgaliojimus (adhikara), juos susiedama su konkrečiais socialiniais uždavi
niais, gyvensena bei draudimais. Dharma kontroliuoja ar
reglamentuoja ir visus ritualinius aukojimus, šventą paži
nimą bei įvairius išsivadavimo (mo/cša) būdus. Kita vertus,
juose pateikiama išimtinių aplinkybiųdharma (apadharma)
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bei kanoniškai pagrindžiami nukrypimai nuo normų. Ta
čiau dharmos liberalizmą atspindi tai, jog dauguma Ma
naus įstatymo posmų parašyti geidžiamąja nuosaka - optatyvu, kuris sanskrite vartojamas teikiant rekomendaci
jas ar pabrėžiant veiksmo santykinumą, bet ne kategoriš
kai įsakant.
Praktiškai visos hinduizmo sektos, mokyklos bei reformatiniai sąjūdžiai vienaip ar kitaip remiasi Manaus įsta
tymais ir dharmos samprata, įvairiai ją interpretuodami
ir pagrįsdami savo egzistenciją, todėl tai viena iš reikš
mingiausių indų kultūros kategorijų, įkūnijanti indų vi
suomenės teokratiškumą. Užbaigdamas visų dharmų dės
tymą ir apžvelgęs įvairius jų aspektus, Manaus įstatymų
autorius tarsi apibendrindamas tvirtina, jog visokeriopą
veiklą, vedančią į amžinąją gerovę ir dvasinį išsivadavi
mą, vainikuoja visas dharmas ir bet kokius mokslus pra
nokstantis savo dvasinės prigimties pažinimas (atma
jnana), laiduojantis tobulumą ir nemirtingumą. Ir, ska
tindamas optimizmą bei atkaklumą, priduria: „Nedera sa
vęs smerkti už ankstesnes nesėkmes, ligi pat mirties rei
kia siekti sėkmės ir nemanyti, jog tai neįmanoma.“
Spausdinami fragmentai versti iš: Manusmrti with
Manvarthamuktavali by Kullūka Bhatta, ed. J. J. Shastri
(Delhi, 1990), naudojantis: G. Jha. Manu samhita with
commentary of Medhatitthi (Calcutta, 1929); G. Buller
The Laws of Manu II S. B. E., XXV (Delhi, 1980); ir ru
siškuoju G. F. Iljino pataisytu S. D. Elmanovičiaus verti
mu Zakony Manu (Moskva, 1992).
Audrius BEINORIUS

Manaus Dharmos sąvadas
(Manu Dharma Sastra)
V

Antras skyrius
I. Pažinkime dharmą, kuria vadovaujasi išmintingieji, kurią
širdyse įtvirtina dorieji, metę neapykantas ir aistras.
4. Šiame (pasaulyje) niekad neišvysi to, kas nebūtų (per
smelkta) troškimo, nes viską, ką (žmogus) daro, yra
troškimų apraiška.
5. Nemirtingumą laimi tas, kas teisingai vadovaujasi šiais
(patarimais), dar ir šiąpus išsipildo visi jo siekiai.
6. Dharmos pagrindas - visa Veda, šventoji perdava ir iš
manančiųjų (Vedą) dorybė, taip pat dorųjų elgesys ir
pasitikėjimas.
8. Apžvelgęs visa tai pažinimo akimi, išmintingasis lai sten
gias atlikti savo dharmą, sekdamas apreiškimo pata
rimais.
II. Jei dukart gimusysis, remdamasis proto išvedžiojimais,
paniekina šiuos tekstus, doriesiems derėtų jį išvyti
kaip bedievį ir piktžodžiautoją.
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32. Te brahmano vardas visad neša laimę, kšatrijo - te
skamba it apsauga, vaišjo - tebus susijęs su klestėji
mu, o šūdro vardas lai tarnystę žymi.
54. Visad privalu gerbti maistą ir nevalgyti jo atsainiai;
išvydęs (maistą) - džiaukis, būk patenkintas ir val
gyk visuomet su džiaugsmu.
88. Te išmintingasis kaip važnyčiotojas žirgus sutramdo
savo jausmus, viliojamus pasaulio pagundų.
93. Jausmų prisirišimas (prie malonumų) neišvengiamai
sukelia kančią; tačiau sutramdyti jie veda į sėkmę.
94. Troškimai niekad nerimstajuos tenkinant; tik kaitriau
suliepsnoja lyg sviestu palieta ugnis.
96. Šie, juslinius malonumus pamėgę (juslės), suvaldomi
ne tiek susilaikymu, kiek nuolatiniu pažinimo siekiu.
97. Nei Vedos (skaitymas), nei dosnumas, nei aukojimas,
nei susilaikymas, netgi askezė negelbsti paskendusiam
(juslingume).
98. Juslių valdovu vadiname tą, kas girdėdamas, lytėda
mas, regėdamas, skanaudamas ar uosdamas nei
džiaugiasi, nei liūdi.
99. Jei bent vienajuslė pasprunka nuo žmogaus priežiūros,
išmintis išbėga išjo kaipvanduo iškoja (paspirto) indo.
100. Numaldęs jausmus ir protą, jis įgyvendina visus savo
siekius nė nekamuodamas kūno jogos pratybomis.
110. Neklaustas ar nederamai paklaustas lai niekamjis nie
ko nesako, tegyvena išminčius tarpžmonių kaipkvailys.
121. Kas įprato sveikintis ir visad gerbia vyresniuosius,
tas savyje ugdo keturias (dorybes) - ilgaamžiškumą,
išmintį, garbę ir galią.
127. Sutikęs brahmaną, klauski jo apie laimę [kušala], kšat
riją - apie gerus darbus [anamaya], vaišją - apie ge
rovę [ksema], o šudrą - apie sveikatą [arogya].
145. Mokytojas [ačarya] dešimtkart garbesnis už dėstyto
ją [upadhyaya], tėvas - šimtąkart už mokytoją, tačiau
motina garbingesnė už tėvą tūkstantį kartų.
146. Iš dviejų tėvų - suteikiančio kūną ir Vedos pažinimą,
- visada garbingesnis pastarasis: juk gimimas iš Ve
dos yra amžinas - ir šiąpus, ir anapus.
155. Tarp brahmanų vyresnis tas, kuris daugiau išmano,
tarp kšatrijų - kuris narsesnis, tarp vaišjų - turtin
gesnis, o tarp šudrų - kuris vyresnis.
160. Tamskirti visi vedantos vaisiai, kieno kalba ir mintys
visad tyros ir nuolat puoselėjamos.
161. Te nekenkia niekam (išminčius) net ir varge, tenežeidžia kitų nei mintimis, nei darbais, tenebaugina jo
kalba kitų ir teneglumina jų.
162. Tegu brahmanas it nuodų nuolat vengia liaupsių ir
visad kaip amritos geidžia pažeminimų.
179. (Susilaikyti dera) nuo lošimų, plepalų, piktžodžiavi
mo bei melo, geidulingų žvilgsnių bei moterų palytė
jimų ir niekados nekenkti niekam.
213. Moters prigimtis šiame (pasaulyje) vyrams pavojin
ga, užtat išmintingieji vengia moterų.

214. Ne tik kvailį klystkeliais nuvesti gali moteris, bet ir
aistrų bei pykčio nevaldantį mokslinčių.
224. (Vieniems) gėris - dharma ir artha, (kitiems gi) - ka
rna ir artha, (dar kiti) gėriu šiąpus laiko vien dharmą
ar vien tik arthą. Tačiau tiesa - trijų šių sandermėje.
238. Kas iš tikrųjų tiki, tas tyrą žinojimą gali gauti net iš
prasčioko, aukščiausią dharmą - iš žemesniojo, nuo
stabią žmoną - net iš blogos šeimos.
Trečias skyrius
56. Ten, kur moterys gerbiamos, dievai džiūgauja, tačiau
net visos apeigos bevaisės, jeigu jos negerbiamos.
57. Greit sunyksta šeimos, kur moterys liūdi, o kur jos
laimingos - visad klesti.
101. Dorųjų namuose niekad nepristinga žolės, guolio,
vandens ir ketvirto - nuoširdaus žodžio.
106. Te nevalgo (šeimininkas) to pats, ko nepasiūlo sve
čiui -juk svetingumas suteikia turtus, garbę, ilgaam
žiškumą ir dangaus malonę.
Ketvirtas skyrius
11. Jokiu būdu nedera gyventi kaip dauguma, teieškant
pramitimo, reikia stengtis nugyventi dorą, garbingą
ir atvirą brahmano gyvenimą.
12. Kas siekia laimės, tas privalo valdyti savo troškimus,
nes laimės pagrindas - pasitenkinimas, ir, priešingai,
nepasitenkinimas - kančios priežastis.
16. Te nepririša troškimai (žmogaus) priėjo užgaidų, apmąs
tymai padės įveikti jam pernelyg aistringus polinkius.
18. (Žmogaus) drabužiai, kalba ir mintys šiame pasaulyje
teatitinka jo amžių, veiklą, padėtį, žinias ir turtą.
19. Reikia nuolat gilintis į mokslus, auginančius žinojimą,
teikiančius (dvasinį) turtą ir (žemišką) naudą, kaip
antai į Vedą aiškinančius nigamus.
20. Juk kuo daugiau žmogus žino, tuo daugiau jis supran
ta, ir vis plačiau (gyvenime) skleidžiasi jo pažinimas.
137. Nedera savęs smerkti už ankstesnes nesėkmes, ligi
pat mirties reikia siekti sėkmės ir nemanyti, jog tai
neįmanoma.
138. Reikia sakyti tiesą, sakyti, kas malonu; nereikia sa
kyti nemalonios tiesos, bet nevalia sakyti ir saldaus
melo, - tokia amžinoji dharma.
157. Kas blogai elgiasi - visad žmonių smerkiamas, nuo
lat jis kenčia nesėkmes, nuolat kamuojamas ligų ir
neilgai gyvena.
158. Tačiau kas tiki ir nėra pavydus, tas net be ypatingų
sėkmės ženklų sulaukia šimto metų.
159. Apdairiai vengti reikia bet kokio darbo, kuris yra ki
to valioje, o tai, kas nuo paties priklauso, atlikti dera
nuoširdžiai.
160. Visa, kas kito valioje, - kančia, o laimė - tai, kas nuo
paties priklauso. Žinoti privalu šį trumpą kančios ir
laimės apibrėžimą.

161. Jei darbas džiugina širdį, atlikti derajį stropiai, oprie
šingo - vengti.
172. Neiškart duoda vaisių adharma šioj žemėj, kaip kar
vė, bet pamažėle nokdama, ji pakerta šaknis.
175. Lai teikia džiaugsmą jam teisingumas, dora ir arijiš
kas gyvenimo būdas. Temoko jis mokinius dharmos,
valdydamas savo kalbą, mintis ir kūną.
177. Nedera beprasmiškai mosuoti rankomis, kojomis ar
(vartyti) akis, nei kūprintis, tuščiai tauškėti, skaudin
ti kitus veiksmais nei ketinimais.
195. Kas iškelia dorybės vėliavą, tačiau išlieka gudrus,
veidmainis, žmonių apgavikas, skriaudėjas ir pavy
duolis, tas elgiasi kaip katė.
234. Ką nors kitam dovanodamas, žmogus gauna su pa
garba atlygį (kitame gyvenime).
235. Garbingai duodantis ir garbingai priimantis, - abu
keliauja rojun [.svargam], priešingu atveju - jųdviejų
kelias veda pragaran [narakam].
237. Aukojimus panaikina [ksarati] netiesa \anrta\, aske
zę panaikina puikybė, ilgaamžiškumą - burnojimas
prieš brahmanus, o dovanojimą - pagyros.
238. Norėdamas turėti palydovą [sahayartham\ anam pa
saulyje, nekankindamas nieko, kas gyva, tekaupia jis
iš lėto dorybes [dharmam], kaip baltos skruzdės kad
(krauna) skruzdėlyną.
239. Nes aname pasaulyje nebus nei tėvo, nei mamos, žmo
nos, sūnūs nei giminaičiai jo nelydės, vien tik dory
bės [dharma] liks su juo.
240. Vienišas gimsta žmogus, vienišas jis miršta, vienišas
jis džiaugiasi savo dorybių (vaisiais), vienišas (ken
čia) nuo blogybių.
256. Kalba yra visų daiktų esmė, kalba - jų pagrindas, iš
kalbos visa kas kilę, todėl nesąžiningas kalboje - ne
sąžiningas visame kame.
258. Lai pasitraukęs vienas pats (žmogus) nuolat mąsto
apie tai, kas skaidrina jo sielą, nes vienatvėje mąs
tantis didžiausią patiria palaimą [šreya].
Šeštas skyrius
8. Reiktų be paliovos mokytis Vedos, būti nuolankiam,
draugiškam, dėmesingam, visados duoti, o ne imti, ir
atjaust visas gyvas būtybes.
45. Nereikia trokšti mirties, nereikia trokšti gyventi, te
laukia žmogus savo laiko kaip tarnas atlygio.
74. Teisingai žvelgiančiojo į pasaulį nesupančioja jo dar
bai, o kieno žvilgsnis neskaidrus, tą įtraukia sansaros
srautas.
80. Kai siela tampa viskamabejinga, tada užlieja (žmogų)
laimė amžina - tiek šiąpus, tiek anapus.
81. Šitaip - išsižadėdamas palaipsniui potraukių visų, išsi
vadavęs nuo visų priešybių - jis įsitvirtina Brahmane.
92. Pastovumas, atlaidumas, nuolankumas, dosnumas, šva
ra, savitvarda, išmintis, savižina, teisingumas ir ra
mybė - tokie yra dešimt dharmos požymių.
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Septintas skyrius
30. Tas nevaldys dorai, kas be draugų paliko, kas kvailas,
tamsus, gobšus ir linkęs į žemiškus malonumus.
40. Kuklumo stoka pražudė daugelį valdovų kartu su vi
sais jų turtais, ir kuklumu [vinaya] net atsiskyrėliai
laimėdavo karalystes.
44. (Valdovui) dera dieną naktį atidžiai valdyti savojaus
mus, nes (tik) sutramdžiusiam visus jausmus paval
diniai paklūsta.
Aštuntas skyrius
15. Pažeista dharma žudo, saugoma - apsaugo, todėl pa
žeisti dharmos nevalia, nes pažeistąjį žudo \hata\.
84. Žmogaus liudininkas [sakši] - jo atmanas, atmanas yra
ir priebėga žmogaus, todėl neniekinkite jo savy aukščiausiojo liudininko.
85. Niekadėjai galvoja: „niekas mūsų nemato“, bet juos
mato dievai ir jų pačių sąžinė.
91. Jei tu, kilnusis, manai sau: „aš vienas pats“, - žinoki,
jog tavo širdyje išminčius glūdi, kurs regi tavo dory
bes visas ir ydas.
173. Valdovui dera elgtis kaip Jama - atmetus savo palan
kumą, bet kokį nusistatymą, įveikus pyktį ir į rankas
jausmus suėmus.
174. Priešai greit sau pajungia piktavalį valdovą, kurs per
kvailybę savo sprendimuos vadovaujasi ne dharma.
Devintas skyrius
2. Moteriai privalu dieną naktį būti savovyrų globoje, nes
jas, į smagumus linkusias, reikia prižiūrėti.
3. Tėvas globoja (moterį) vaikystėje, vyras globoja jau
nystėje, sūnūs tegloboja senatvėje. Moteris negali būti
savarankiška [svatantryam].
7. Kas rūpestingai prižiūri savo žmoną, tas apsaugo savo
palikuonis, dorą, šeimyną, save ir savąją dharmą.
299. Darbus pradėti dera apgalvojus visas (galimas) nesėk
mes ir pasekmes, lengvus ar sunkius (atlikimo būdus).
Vienuoliktas skyrius
9. Jei turtuolis dosnus kitiems, o jo paties šeima vargsta,
toks dharmos klastojimas - užnuodytas meduolis.
229. Jei blogai pasielgęs žmogus pats prisipažįsta, jis išsi
vaduoja nuo adharmos, kaip kad gyvatė (išsineria)
iš odos.
230. Žmogaus kūnas tiek išsivaduoja nuo kaltės, kiek jo
paties protas pasmerkia blogą darbą.
231. Padaręs nuodėmę [papam], žmogus nuo jos išsiva
duoja atgailaudamas [sarhtapya]; visai išsivalo liovę
sis (taip daryti ir taręs) - „daugiau taip nedarysiu“.
Dvyliktas skyrius
3. Mintys, kalba ir kūno veiksmai brandina saldžius arba
karčius vaisius, lemia žmogaus padėtį - aukštesnę,
žemą ar vidutinę.
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4. Žinoti pravartu, jog šiame (pasaulyje) protas gimdo trejopus kūniškus (veiksmus), susijusius su trimis bu
veinėmis ir turinčius dešimt požymių.
5. Trysproto nuodėmės yra šios: svetimoturto godulys, pras
ti minties ketinimai ir sekimas klaidingais mokymais.
6. Keturios kalbos nedorybės šios: įžeidimas ir melas,
šmeižtas ir tušti paistalai.
7. Trys kūno nuodėmės šios: kėsinimasis į tai, kas neduo
ta, įstatymų neleidžiama prievarta ir santykiai su sve
tima žmona.
10. Tridandinu vadiname tą, kas sąmoningai ir tvirtai ser
gi savo žodžius, mintis ir kūną.
26. Dorybė [sattva] skleidžiasi pažinime, tamsa [tarnas] neišmanyme, aistra [rajas] - meilėje ir neapykantoje.
Tokia jų išorinė raiška būdinga visam, kas gyva.
27. Kai (žmogus) sieloje jaučia džiugesį, tarsi skaidrios
šviesos ramybę, težino jis, jog tai - dorybė [sattva].
28. O kas sumišę su kančia ir kelia sieloj nerimą, žinoki,
tai - aistra [rajas], kurią įveikt sunku, nes nuolat ma
gina ji kūniškas (būtybes).
29. Tamsa [tarnas] - tai, kas apgaulinga, netvirta, neapi
būdinama ir nepažinu.
38. Geismai [karna] yra tamsos požymis, turtų troškimas
[artha] - aistringumo, o dharmą ženklina dorybė. Ir
pastaroji visada vertesnė.
40. Dorieji [sattvika] žengia į dievų (pasaulį), aistringieji
[rajasah]-vt1tampa žmonėmis, o tamsuoliai [tamasa]
- atsigimsta gyvūnais. Toks trejopas persikūnijimų ke
lias [gatis].
52. Prie juslinių malonumų prisirišę ir savo priedermių
neatliekantys, kvailiai šie - prasčiausi tarp žmonių,
ir persikūnijimai jiems tenka prasčiausi.
84. Kuri iš visų šio (pasaulio) tyrųjų dorybių verčiausia,
nes teikia žmogui laimę didžiausią?
85. Atmano pažinimas yra aukščiausia iš visų (dorybių),
tai pirmasis mokslas, vedąs į nemirtingumą.
103. Skaitę (Vedą) vertesni už neišmanėlius, kurieją atsi
mena - geresni už skaičiusius, kurie supranta - ge
resni už atsimenančius, bet už suprantančius tie ver
tesni, kas laikosi (dharmos).
105. Tris (dalykus) giliai pažinti vertėtų tiems, kas deramai
suvokti dharmą siekia, - tai (teisingas) supratimas, (tei
singos) išvados ir įvairių mokyklų šventraščiai.
118. Te visi, sutelkę dėmesį į atmaną, jame regi viską kas tikra ir netikra, nes savo širdį [manas] apgina nuo
netiesos [adharma], kas visa regi atmanė.
119. Atmanas - tai visi dievai, atmanu visa remiasi, nes
(tik) atmanas suteikia kūnui gyvybę.
PAAIŠKINIMAI:
II. 4. Persmelkta troškimo [akamasya]... - darbo vaisių, rezultatų troš
kimas nelaikomas teisinga veiklos dingstimi, nes veda į naujus
gimimus, o ne j išsivadavimą.

5. Teisingai [.samyag]... - gyvenantys Vedos nurodymais ir nesiekian
tys jokio atpildo.
Nemirtingumą [amaralokatam]... - pažodžiui „pasiekę nemir
tingumo pasaulį“.
6. Visa Veda [vedo akhilo]... - komentatorius Medhatithi (IX a.) tei
gė, jog tai trys Vedos (triveda) - Rigveda, Samaveda ir Jadžurveda, nes dar ir dabar kai kurios ortodoksinės brahmanų atša
kos Atharvavedos ketvirtąja nelaiko.
Šventoji perdava [smrti]... - pažodžiui „atmintis“. Taip vadina
mas žodinės perdavos tekstų korpusas: puranos - istoriniai pa
sakojimai, itihasai - epai ir kiti tekstai, juos atskiriant nuo ap
reiškimo tekstų (srūti).
Dorybė [šilą]... dorųjų elgesys [ačara]... - įvairiems komentato
riams sunkiai sekėsi Vedą žinančiųjų dorovingumą skirti nuo
paprastos pasaulietinės dorovės.
Pasitikėjimas [sadhunamatmana]... - pasikliovimas savimi, kai
nėra autoritetingų nuorodų ar kai paliekama pasirinkimo ga
limybė.
8. Pažinimo akimi [jhanacakąu] ... - komentatoriaus Kullūkabhatos
nuomone, tai reiškia remtis ritualistinės dogmatinės mokyklos
„mimansa“ filosofija, logika ir gramatika, nors pažinimo akimi
gali būti vadinamas ir apskritai „intuityvus regėjimas“.
Savo dharmą [svadharma] ... - savo luomą, kastą, šeimyninę,
socialinę ir amžiaus padėtį atitinkančias priedermes.
Apreiškimo patarimais [šrutipramanyate]... - apreiškimo tekstais
vadinamos keturios Vedos, Brahmanai, Aranyakos ir Upanišados.
II. Dukart gimusysis [dvija] ... - šiuo vardu Indijoje vadinami brah
manų, kšatrijų ir vaišjų luomų atstovai, kurie, praėję iniciacijos
apeigas (upanayana), prileidžiami prie šventų tekstų, o šūdrams
ir moterims tai buvo griežtai draudžiama.
Proto išvedžiojimai [hetusastra]... - bedieviais [nastika] ir piktžodžiautojais prieš Vedą [vedanindakah] dažniausiai buvo va
dinami buddhistai, džainistai ir materialistai čarvakai, nors tai
buvo taikoma visiems, kam proto išvedžiojimai ir asmeninė nuo
monė buvo reikšmingesni už autoritetingus Vedos nurodymus.
93. Sukelia kančias [došam] ... - tai yra veda į naujas persigimimų
kančias [samsarakhyam].
Veda į sėkmę [siddhim]... - anot Kullūkabhatos: „ir į žemiškąją
gerovę, ir į pomirtinį išsivadavimą“.
96. Ne susilaikymu [asevaya]... - jau anuomet vediškiems išminčiams
buvo akivaizdūs esminiai sublimacijos ir transformacijos priva
lumai palyginti su askeze.
99. Išmintis [prajna] ... - „gebėjimas kontroliuoti jusles“ (Medhatit
hi), arba „tiesos pažinimas“ (Kullūkabhata).
110. It kvailys [jadah]... - „kaip beprotis ar neregys“, tai yra neišma
nantis (Kullūkabhata).
160. Vedantos vaisiai [phalam]... - anot komentatorių, vedantos pa
žinimo vaisiai - tai mokša, dvasinis išsivadavimas.
162. Kaip amritos [amrtasyeva] ... - nemirtingumą teikiąs dievų nek
taras, amžinybės, nemarumo sinonimas.
179. Plepalų [janavadam] ... - „bevaisių ginčų ar filosofinių disputų“
(Medhatithi).
238. Iš prasčioko [avarat]... - iš žemo luomo ar kastos atstovo.
III. 101. Žolės [tmani] ... - greičiausiai čia turimas omenyje pašaras
gyvuliams.
106. Tenevalgo pats ... - kitaip tariant, svečiui dera pasiūlyti visa, kas
skaniausia.
IV. 19. Nigamai - etimologiniai Vedos tekstų komentarai; platesne
prasme - istorija, logika, medicina, astrologija ir kiti Vedą pa
pildantys mokslai.
161. Džiugina širdį [antaratmanah] ... - pažodžiui „džiugina vidinį
atmaną“.
172. Adharma - dharmos priešingybė, nedarna, neteisingumas, įsta
tymų, priedermių nesilaikymas.

Kaip karvė [gauriva]... - „nes karvė greit mums atmoka pienu“ (Kul
lūkabhata). Kita šio žodžio reikšmė yra „žemė“, todėl kiti komen
tatoriai interpretuoja: „kaip žemė, neiškart duodanti derlių“.
IV. 256. Nesąžiningas kalboje [stenayedvačam]... - pažodžiui „kas va
gia žodį, tas vagia viską“.
VI. 74. Nesupančioja darbai [niboddhyate] ... - jis išsivaduoja nuo priežasties-pasekmės dėsnio [karma], kuriam pavaldūs ne tik blo
gi, bet ir geri darbai.
Teisingai žvelgiančiojo [samyag daršana]... - tai yra to, kas lais
vas nuo pasaulio pančių ir neprisirišęs prie savo darbų vaisių.
Samsara - amžinas gimimų ir mirčių ratas.
81. Išsivadavęs nuo priešybių [dvandvavinirmukto] ... - priešybėmis
vadinamos įvairios priešingos sąmonės būsenos, kaip antai lai
mė - kančia, meilė - neapykanta, džiaugsmas - liūdesys ir pan.,
nuo kurių išsivadavęs ar jų siūbavimą įveikęs, žmogus įsitvirti
na Brahmane, tai yra aukščiausiame dieviškame principe.
VIII. 85. Sąžinė [antarapuruęa] ... - pažodžiui „vidinis žmogus“ ar
„vidinis asmuo“.
91. Išminčius [munis] ... - sąžinė, vidinis dvasios balsas.
173. Kaip Jama - indų mitologijoje ir religijoje Jama yra mirties ir
Anapusinio pasaulio valdovas.
IX. 2. Savo vyrų [purusaih]... - t.y. tėvo, sutuoktinio arba sūnaus.
XI. 9. Užnuodytas meduolis [madhvapate] ... - tokia veidmainystė
kaip nuodai veikia žmogaus sielą, nors garbė ir saldi.
230. Žmogaus kūnas [šariram] ... - komentatorių nuomone, tai siela
[jivatman] arba „vidinis kūnas“ [antaratman].
231. Išsivalo liovęsis [nivrttyapūyate]... - kitaip sakant, tikroji atgaila
- blogų darbų nebedarymas.
XII. 3. Lemia padėtį [gati] ... - mintys, kalba ir kūniški veiksmai le
mia naujus įsikūnijimus.
4. Trejopus kūniškus [trividha dehinah] ... - gerus, blogus ir vidutinius.
Trimis buveinėmis [tryadhųtanasya] ... - minties, kalbos ir kūno
buveinėmis.
Dešimt požymių [dašalaksana] ... - žr. XII. 5-7.
7. Įstatymų neleidžiama [avidhanata] ... - t.y. išskyrus tuos atvejus,
kai aukojami gyvūnai ar kai baudžiami žmonės.
10. Sergi [danda] ... - valdo, prižiūri. Paprastai Indijoje tridandinu
vadinamas asketas, nešiojantis tris surištas lazdas, simbolizuo
jančias minties, kalbos ir kūno kontrolę.
26. Dorybė, tamsa ir aistra [sattva, tarnas, rajas]... - tai vienos esmin
giausių hinduizmo kategorijų, vadinamosios gunos [gunas] „pluoštas“, „kokybė“. Tai trys pamatinės būties tendencijos, di
namiškos galios ar pirminės kokybės. Kiekvieną gyvą būtybę su
daro visos trys gunos, tačiau visuomet viena jų dominuoja (žr.
toliau).
38. Tamsos požymis [tamaso lakšanam] ... - trys gunos tiesiogiai sie
jamos su trimis vertybėmis [trivargam] - dharma, artha, karna.
105. Supratimas... išvados [pratyakja... anumana] - du iš šešių Indijos
filosofiniuose mokymuose minimų pažinimo šaltinių [pramanam].
Mokyklų šventraščiai [šastram] ... - ko gero, čia kalbama apie
įvairias dharma-šastra ir Vedą papildančias vedantas.
118. Sutelkę dėmesį [samahita] .... - šis sanskrito žodis sietinas su
yogos ir vedantos sistemose minimu samadhi - dvasine ekstaze,
totaline koncentracija, tačiau jis gali turėti ir grynai techninę
prasmę kaip šios būsenos pasiekimo metodas.
Regi [sampašyat] ... - kontempliuoja, atpažįsta.
Kas tikra ir netikra [sadasat] ... - „kas išmintinga, o kas ne“
(Nandana), „kas priežastis, o kas tik pasekmė“ (Govinda).
119. Suteikia kūnui gyvybę [karmayogam sarlrinam] ... - pažodžiui
„sujungia kūnus su veiksmais“.

Vertimas iš sanskrito irpaaiškinimai
Audriaus BEINOR1AUS
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SKAITYMAI

Les Rites de Passage
Arnold van GENNEP

6. Iniciacijos apeigos

rasės mergaičių - prasideda ne vienu metu. Svyravi
mai čia tokie žymūs,2kad pačia lytine branda paremto
Amžiaus grupės bei slaptos draugijos neseniai bu kokio nors instituto negalima nė įsivaizduoti. Netgi Eu
vo aptartos dviejose monografijose, būtent Schurtzo ropoje svyravimai toli gražu nesutampa su nustatytu
ir Websterio.1Tačiau nei vienas, nei kitas pakankamai amžiumi. Antai Romoje merginos galėjo tekėti jau dvy
neištyrė įvesdinimo į šias grupes apeigų. Websteris pa likos metų, tačiau dar tik kas dvyliktoji tokio amžiaus
skyrė joms ištisą skyrių, bet nagrinėjo jas izoliuotai ir, romėnų mergaitė turėjo menstruacijas. Daugumai mė
keista, nė nepamėgino palyginti tarpusavy jų schemų. nesinės teprasidėdavo tik tarp keturiolikos ir penkio
Abu autoriai - negana to, užsikrėtę nuomone, esą ini likos, o vienai kitai, antra vertus, nors ir labai retai, ciacija sutampa su lytine branda, ir kaip tik šis fiziolo jau devynerių. Paryžiuje tekėti leidžiama šešiolikos me
ginis reiškinys esąs visų tokio pobūdžio apeigų pagrin tų ir šešių mėnesių, o lytinės brandos amžiaus vidurkis
das, - įsileido į pernelyg bendras, nepriimtinas teori yra keturiolika metų ir keturi mėnesiai (pagal Brierre
jas. Schurtzas viską suveda į „bendruomeninį instink de Boismont) arba penkiolika metų ir keturi mėnesiai
tą“, kitaip sakant, į bandos jausmą, todėl nebegali pa (pagal Araną) ir, be kita ko, pasiturinčiose klasėse mė
aiškinti nei šio instituto apraiškų įvairovės, nei juolab nesinės prasideda anksčiau nei tarp darbininkų. Taigi
su juo susijusių apeigų prigimties. Websteris gi a pri Romoje socialinė branda pralenkia fiziologinę, o Pary
ori konstruoja hipotetinį pirmykščių amžiaus grupių bei žiuje - atsilieka nuo jos.
slaptų draugijų provaizdį, todėl tikrovėje visur temato
Verčiau tad išvis liautis iniciacijos apeigas vadinus
įvairius jo iškraipymus bei išsigimimus.
„lytinės brandos apeigomis“. Anaiptol neneigiu, jog kai
Šiame skyriuje visų pirma parodysiu, kad fiziolo kuriose tautose iš tikrųjų gali būti atliekamos būtent
ginė lytinė branda ir „socialinė branda“ - du visiškai fiziologinei brandai pažymėti skirtos apeigos, kurios
skirtingi dalykai, sutampantys tik retkarčiais. O tada atskiru atveju gali net ir sutapti su iniciacijos apeigo
aptarsiu įvairias iniciacijos apeigas, ne tik tas, kurio mis. Tada mergaitės izoliuojamos, kartais net laikomos
mis priimama į amžiaus grupę ar slaptą draugiją, bet ir mirusiomis bei po to prisikeliančiomis. Tačiau kitos tau
lydinčias įšventinimą į kunigus ar žynius, karaliaus ka tos šia proga neatlieka jokių apeigų, nors iniciacijos
rūnavimą, pašventinimą vienuolystei arba šventai pros apeigas žino.
titucijai ir t.t.
Reikia manyti, jog dauguma tokių apeigų - kurių
Mergaičių lytinį subrendimą žymi iškilusios krū lytinė prigimtis šiaip jau neneigtina ir kurių paskirtis
tys, paplatėjęs dubuo, būdingas plaukuotumas ir, kas esanti padaryti vyrą arba moterį vertais vyro arba mo
be ko, pirmosios menstruacijos. Taigi atrodytų visai pa ters vardo - priklauso tai pačiai kategorijai kaip ir bam
prasta nustatyti virsmo iš vaikų į suaugusiuosius laiką bagyslės nupjovimo, apskritai vaikystės bei jaunystės
pagal pirmąjį šių požymių pasirodymą. Tačiau sociali apeigos. Šiuo atveju tai apeigos, žyminčios išėjimą iš
niu atžvilgiu viskas atrodo visiškai kitaip nei fiziologi nelytiško pasaulio, kurias savo ruožtu lydi apeigos, žy
niu. Pirma, lytiniai malonumai nepriklauso nuo paties minčios įžengimą į lytišką pasaulį, o kartu - įvairiose
lytinio subrendimo, o gali būti patiriami, priklausomai visuomenės bei socialinėse grupėse - ir į atitinkamą
nuo individo, tiek po, tiek ir prieš. Orgazmas visiškai vienos ar kitos lyties asmenų grupę. Tai ypač būdinga
įmanomas netgi keletu metų anksčiau, tad pats lytinis merginoms,3 nes moters socialinė veikla šiaip jau kur
subrendimas lemia vien sugebėjimą pastoti. Antra, mė kas paprastesnė nei vyro.
nesinės - tiek tarp skirtingų rasių, tiek tarp tos pačios
Kur kas sudėtingesnis už mergaičių yra berniukų
lytinio subrendimo klausimas. Jo neapibrėžtumą padi
dina dar ir tai, kad dar prieš pirmąjį spermos išsiskyri
(Tęsinys. Pradžia 1997 m. Nr. 5.)
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mą gali išsiskirti paprasčiausios gleivės, kad pats pirma
sis spermos išsiskyrimas dažnai lieka individo nepaste
bėtas ir, galiausiai, kad daugeliu atvejų jis tėra išorinio
sukrėtimo padarinys, priklausantis nuo jokiems apskai
čiavimams nepaklūstančių aplinkybių. Užtat liaudies po
žiūriuberniuko lytinę brandą žymi tiesiogpradėjusi augti
barzda, atitinkami plaukai kitur ir t.t. Tačiau ir šiuo at
veju atsižvelgtina etninė bei individuali įvairovė.
Lytinės brandos laiką nustatyti labai sunku abiems
lytims, kaip tik todėl, matyt, taip mažai etnografų bei
tyrinėtojų šiuo klausimu domėjosi. Taigi pavadinimas
„lytinės brandos apeigos“ visokeriopoms įvairiose tau
tose atliekamoms vaikų virsmo suaugusiais apeigoms,
ritualams bei praktikoms žymėti juolab nepriimtinas.
Kaip kad skiriame fizinę (kraujo) giminystę ir socialinę
giminystę, fizinę vyresnybę irsocialinę vyresnybę, taip savo
ruožtu reikia skirti fizinę brandą ir socialinę brandą.
Pažymėtina, jog net atidūs tyrinėtojai, bent jau tie,
kurių stebėjimų duomenys išspausdinti, nesusiprato tu
rį reikalą su dviem iš esmės skirtingais reiškiniais ir tą
patį žodį „branda“vartojo tai viena, tai kita prasme. Štai
keletas tokios painiavos pavyzdžių. Stropiai aprašęs
Tomsono indėnų mergaičių „brandos apeigas“,vykusias
toli nuo gyvenvietės, ypatingoje trobelėje, susijusias su
įvairiais tabu, apiplovimais, simpatiniais ritualais ir t.t.,
Teitas priduria: „Dažnai dar kūdikystėje mergaitės bu
vo sužadamos su kartais net dvidešimčia metų už jas
vyresniais vyrais. Tačiau tinkamomis santuokai jos buvo
laikomos tik po brandos amžiaus sulaukus atliekamų
apeigų. Paprastai tai įvykdavo apie septynioliktuosius
ar aštuonioliktuosius metus, nors kitąsyk pačios apei
gos užtrukdavo net iki dvidešimt trejų metų.“4
Skaitytojas gali būti tikras, kad anaiptol ne fizinis
brendimas buvo taip ilgai trunkančių, iš keleto pako
pų sudarytų apeigų pagrindinė priežastis. Pats Teitas
visiškai aiškiai sako, kad atitinkamos berniukų apei
gos priklausė nuo būsimo jų užsiėmimo (medžiotojas,
karys ar kt.) ir kad kiekvienam išjų apeigos prasidėda
vo tą dieną, paprastai tarp dvyliktųjų ir šešioliktųjų me
tų. kai berniukas pirmąsyk susapnuodavo strėlę, ka
noją ar moterį. Panašiai ir Lilūeto (Lillooet) genties
Britų Kolumbijoje „brandos apeigose“ nėra nieko, kas
rodytų jų ryšį su fizine branda. Priešingai, tai, kad jau
nuoliams, norintiems tapti šamanais, apeigos gerokai
užtrunka, rodo jas menant, kaip kad ir Kinijoje, bū
tent socialinę brandą. Pabrėžiu, jog ir mūsų visuome
nėje amžius, kurio sulaukusiems jaunuoliams leidžia
ma tuoktis, anaiptol nesutampa su jų fiziologiniu su
brendimu, o jei kada šiedu momentai, t.y. socialinis
bei fizinis, ir sutaptų, tai šitaip atsitiktų nebent mūsų
mokslo pažangos dėka.
Štai hotentotų berniukai moterų ir vaikų draugi
joje išbūna iki pat aštuonioliktųjų metų, o Elemos

(Elema) gentyje iš Papuasų įlankos pirmosios apei
gos atliekamos jau su penkiamečiu vaiku, antrosios su dvidešimtmečiu, o trečiosios - kur kas vėliau, kai
buvęs vaikas jau yra tapęs vesti turinčiu teisę kariu.
Trumpai drūtai, į Frobenijaus iškeltą klausimą, „ar
noviciato laikas bent iš dalies sutampa su lytine bran
da?“5, aš nedviprasmiškai atsakau - ne, nė nesisteng
damas suformuluoti griežto atsakymo. Mano požiūrį
grindžia dar ir tai, kad pirmųjų menstruacijų apeigos,
viena vertus, yra žinomos ir toms tautoms, kuriose
neatliekama išvis jokių iniciacijos apeigų, o kita ver
tus, jos pabrėžiamos labiau už visas vėlesnes mėnesi
nes tik todėl, kad yra pirmas požymis reiškinio, kuris
ir paskui visada palydimas atitinkamomis apeigomis,
susijusiomis tiek su pačios moters, tiek su jos menstrualinio kraujo nešvarumu.
Skirtumas tarp fizinės ir socialinės brandos itin ryš
kus kai kuriose todų (Todas) apeigose. Todai laikosi
poliandrijos (daugvyrystės - red. past.) ir susižada pra
dedant trejų metų amžiumi. Toli gražu prieš fiziologi
nį lytinį subrendimą busimasis vyras, priklausantis ki
tam nei mergina klanui, vieną dieną aplanko ją, atsi
gula šalia jos ir apkloja juodu abu savo antklode. Ši
taip jie guli keletą minučių, o paskui vaikinas išeina.
Po dviejų savaičių stiprus, gerai sudėtas vyras iš bet
kurio klano ar giminės ateina pas merginą praleisti su
ja nakties ir ją defloruoja. „Tai turi įvykti būtinai prieš
lytiškai subręstant, ir, regis, vargu ar buvo didesnė gėda
nei uždelsti su šiomis apeigomis..., sakoma net, kad vy
rai išvis gali atsisakyti ją vesti.“6Pačios vestuvės kelia
mos ne anksčiau penkiolikos metų, t.y. keli metai po
lytinio subrendimo.
Apipjaustymo amžiaus svyravimas irgi savaime ro
dytų, jog tai veikiau socialinės, o ne fiziologinės reikš
mės įvykis. Daugelyje tautelių ši operacija teatliekama, pavyzdžiui, kas dveji, treji, ketveri ar net kas penkeri metai, taigi per gana ilgą laiko tarpą, todėl vienu
metu apipjaustomi iš tikrųjų skirtingo lytinio subren
dimo vaikai. Žymi įvairovė aptinkama netgi tarp vie
nos srities, vieno somatinio tipo (rasės) žmonių. Štai
Maroko srityse, tyrinėtose Douttė’o,7apipjaustymo lai
kas, tarkim, Dukaloje (Dukalla), trunka nuo septintos
ar aštuntos dienos po gimimo iki dvyliktųjų ar trylik
tųjų metų; Rahūnuose (Rahūna) - nuo antrųjų iki
penktųjų metų; Fezuose (Fez) - nuo antrųjų iki de
šimtųjų metų; Tanžere (Tangiers) - aštuntaisiais me
tais; Džabaloje (Djabala) - nuo penktųjų iki dešimtų
jų metų; aplink Mogadorą (Mogador) - nuo antrųjų
iki ketvirtųjų metų; Alžyre - septintaisiais ar aštuntai
siais metais; musulmonai ortodoksai apipjaustymą at
lieka septintąją dieną nuo gimimo arba kaip tik įma
noma greitai po to.8Panašus vaizdas susidaro ir iš Andree bei dr. Lasneto9 Senegale surinktos medžiagos.
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Taigi tas pats įvykis kartais žymi vaikystės pradžią, kartais
-jaunystės, tad neturi nieko bendra su fizine branda.
Keletas praktikų šen ir ten buvo jau aptarta. Iš vi
sų man žinomų, Andree savo darbe, atrodo, bus ge
riausiai suvokęs problemos sudėtingumą. Vis dėlto ir
jis nepastebėjo, kad apipjaustymo neįmanoma suvok
ti, tyrinėjant jį atskirai vieną; apipjaustymo negalima
atskirti nuo ištisos rūšies panašių praktikų, kuriomis,
nupjaunant, įrėžiant ar kaip kitaip sužeidžiant kokią
nors kūno dalį, žmogus visiems regimai paženklinamas.
Douttė pagrįstai apipjaustymą lygino su pirmuoju plau
kų kirpimu, su pirmųjų dantų prasikalimą lydinčiomis
apeigomis, o Laschas bei Westermarkas10- ir su kitais
kūno sužalojimais. Tačiau pirmasis klydo šias apeigas
laikydamas apsivalymu, o pastarieji du - visus įvairius
kūno sužalojimus interpretuodami kaip skirtus prie
šingai lyčiai patraukti. Nupjauti atvipusią odelę - tai
tas pats, kas ištraukti dantį (Australijoje ir kt.), nukirsti
mažylį pirštą aukščiau paskutinio sąnario (Pietų Ame
rikoje), nupjauti ar pradurti ausies spenelį arba nosies
pertvarą, tatuiruotis, susiraižyti arba tam tikru ypatin
gu būdu apsikirpti plaukus. Pažymėtasis asmuo tampa
išskirtas iš bendros masės tuo pačiu ritualu (nupjovi
mas, pradūrimas bei pan. kaip tik ir mena atskyrimo
ritualą), kuriuo jis automatiškai ir įvedamas į tam tik
rą grupę. Kadangi operacija palieka neišdildomą pėd
saką, įvedama visam gyvenimui. Ne išimtis iš bendros
taisyklės ir žydų apipjaustymas: tai aiškus „sandoros“
su atitinkama dievybe ženklas bei narystės atitinkamoje
tikinčiųjų bendruomenėje žymė.11
Atsižvelgiant ir į klitorio nupjovimą,12ir į nekalty
bės plėvės pradūrimą, ir į tarpuvietės įpjovą bei subinciziją, galų gale darosi aišku, kad žmogaus kūnas ap
skritai laikytas lyg kokiu medžio stuobriu, kurį kiek
vienas, kas netingėjo, drožė ir genėjo kaip tinkamas:
kas atsikišę, buvo nupjaunama, pertvaros praduriamos,
lygūs paviršiai išraižomi - kartais, kaip antai Australi
joje, pasitelkiant gana turtingą vaizduotę. Apipjausty
mas tėra vienas iš paprasčiausių, mažiausiai rimtų su
žalojimų; tačiau, kalbant iš širdies, apmaudu, kad žy
dai praktikavo ir jį, nes Biblijoje komentatoriai ilgai
niui pripaišė jam tikrai nepelnytą reikšmę. Jeigu žydai
būtų dėjęsi prie Jahvės, tarkim, prasidurdami pertva
ras, kiek šiuolaikinėje etnografinėje literatūroje būtų
išvengta klaidų!
Netrukus taps aišku, kad tarp apipjaustymo ir dau
ginimosi aš taip pat nematau jokio ryšio - dėl keleto
priežasčių: 1) nes apipjaustymo amžius svyruoja nuo
septintos dienos iki dvidešimtųjų metų (o įvaikinimo,
atsivertimo į judaizmą ar islamą ir kt. atvejais netgi
dar vėliau); 2) nes apipjaustymą, kaip ir kitokius lyti
nių organų žalojimus, praktikuoja žmonės, nė nenusi
manantys apie fiziologinį dauginimosi pagrindą; ir 3)
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nes apipjaustymas, dėl sumažėjusio glanspenis jautru
mo nusilpus lytiniamjauduliui, gali nebent tik slopinti
sueitį. Savo ruožtu klitorio nupjovimas (t.y. erogeninio centro pašalinimas), tarpuvietės įpjova bei penio
subincizija lytinį jaudrumą irgi tik slopina. Pusiau civi
lizuotose tautelėse taip toli, žinoma, nesiekta; papras
čiausiai buvo nupjaunami tie organai, kurie, kaip kad
ir nosis ar ausis, yra atsikišę, todėl patraukia akį, ir su
kuriais histologiniu požiūriu galima šitaip elgtis, ne
pakenkiant individo sveikatai bei gyvybei.13
Ar įvairūs žalojimosi būdai buvo išrasti vienąsyk
vienur ir tik paplito tautai iš tautos juos skolinantis, ar
kaskart būdavo išrandami vis iš naujo, nepriklausomai,
šio darbo tikslams visiškai nesvarbu. Noriu tik paste
bėti, jog, kadangi tokie žalojimaisi iš esmės yra kolek
tyvinio išsiskyrimo procedūros, tai tarp gretimų gen
čių jokio skolinimosi būti negalėjo; skolintasi galėjo
būti tik toks ypatingas, dar nežinomas būdas, kuris tik
pagilintų grupės diferenciaciją iš kaimynų.
Žalojimasis - tai būdas išsiskirti iš kitų visam lai
kui. Tačiau yra ir laikinų priemonių, kaip antai ypatin
gas apdaras ar kaukė, arba piešiniai ant kūno (papras
tai spalvotu moliu). Laikinos priemonės virsmų apei
gose vaidina gana svarbų vaidmenį, jų griebiamasi kiek
vienos permainos žmogaus gyvenime proga.
Po tokios įžangos jau galima imtis detalesnio ke
leto rūšių apeigų nagrinėjimo. Pradėkime nuo inicia
cijos į totemo grupę. Iki menkiausių smulkmenų jau
žinomos, visų pirma Spencerio su Gillenu, Rotho, Howitto bei Matthewso dėka,14iniciacijos į totemo gru
pę apeigos kai kuriose Australijos gentyse. Šios apei
gos čia atliekamos tarp dešimtųjų ir tryliktųjų metų.
Pirmasis žingsnis - atskyrimas nuo ankstesnės aplin
kos, nuo moterų ir vaikų pasaulio. Naujakrikštas pa
liekamas vienas brūzgynų tankmėje, ypatingoje tam
skirtoje trobelėje ir pan., visai kaip kad ir nėščia mo
teris. Be to, atskyrimą lydi įvairiausi tabu, visų pirma
tam tikram maistui. Kartais naujakrikšto ryšys su mo
tina dar kurį laiką tęsiasi, bet visuomet anksčiau ar
vėliau ateina akimirka, kai regimai smurtiniu veiks
mu jis galutinai nutraukiamas. Motina dažnai dėl to
labai rauda. Sulig apie Kurnajus (Kurnai) pasakojan
čiu Howittu:
Viskoy kas daroma šių apeigų metu, tikslas - su
kelti berniuko gyvenime staigų lūžį. Praeitį nuo jo turi
atkirsti praraja, kurios jis jau niekad nebegalėtų atgal
peržengti. Jo, kaip vaiko, ryšys su motina nutraukiamas,
ir nuo šiol jis jau priklauso vyrams. Nutraukiant senus
saitus su namais, su motina bei seserimis, kartu reikia
mesti ir visus vaikystės žaidimus bei užsiėmimus. Da
bar jis jau vyras, jautrus vien pareigoms, su kuriomis
buvo supažindintas ir kurios buvo uždėtosjam kaip Muringo (Murring) bendruomenės nariui.15

Visa, ką Howittas pasakoja apie Kurnajų apeigas,
tinka ir kitoms Pietų, Pietryčių bei Centrinės Australi
jos gentims.
Kai kuriose gentyse naujakrikštas laikomas miru
siu visą noviciato laiką. Tai trunka gana ilgai ir yra su
siję su fiziniu bei psichiniu išsekimu, neabejotinai tu
rinčiu priversti jį visiškai pamiršti savo vaikišką gyve
nimą. Tada prasideda pozityvioji dalis: naujokas supa
žindinamas su genties teise ir, jam dalyvaujant įvairio
se toteminėse apeigose, mitų recitavimuose bei pan.,
nuosekliai toliau šviečiamas. Baigiamasis veiksmas tai religinės apeigos (ten, kur tikima Daramulunu ar
kt.) ir būtent tam tikras sužalojimas, įvairuojantis iš
genties į gentį (išlupamas dantis, įpjaunamas penis bei
pan.), kuriuo naujakrikštas visam laikui priskiriamas
suaugusiems. Kartais iniciacija atliekama visa iškart,
kartais palaipsniui. Mirusiu laikytas naujakrikštas ga
liausiai prikeliamas ir paruošiamas naujam, kitokiam
nei vaikystėje gyvenimui. Kad ir kaip skirtųsi detalės,
visuomet galima atpažinti bendrai apeigų schemai at
liepiančias ritualų sekas.16
Maginės religinės „brolijos“ šiaipjau remiasi kla
no - t.y. socialinės giminystės - organizacija, tačiau ne
tik. Britų Kolumbijoje totemo klanas ir totemo brolija
iki šiol sutampa, bet štai Didžiojoje plynaukštėje (Great
Plains) abu gyvuoja greta kits kito, o tarp Pueblo indė
nų, kur brolija sudaroma teritoriniu pagrindu (kaip an
tai Tusajanų (Tusayan), Hopi ir kt.), klanas išvis nunykęs.17Dėl Kvakiutlo (Kwakiutl) iniciacijos apeigų, skai
tytoją nukreipsiu į Boaso darbus.18 Australijoje teisė
priklausyti totemui paveldima, o kvakiutliai ją gali įgy
ti ir vedybomis. Tačiau bet kuriuo atveju į totemo gru
pę įstojama įvesdinimo apeigomis, kurios visų pirma
atskiria nuo ankstesnės aplinkos, o paskui įveda į ati
tinkamą naują. Australijoje vaikas tiesiog atskiriamas
nuo motinos, nuo moterų ir kitų vaikų. Kvakiutliams
ankstesnį pasaulį atstoja tam tikra „dvasia“, kurią da
bar reikia išvaryti, - toks požiūris primena krikščioniš
kąjį, kur krikšto metu išvaromas šėtonas. Būdinga taip
pat mirties ir prisikėlimo idėja. Galiausiai įvedimą į
grupę kvakiutliai vėlgi supranta kaip atitinkamos „dva
sios“, kuri sergsti visą kūną ir prilygsta australų tote
mui, įžengimą.
Animistinis elementas dar ryškesnis Omahuose
(Omaha) ir Odžibvėjuose (Ojibway), kur įgyjamas sau
gas dar labiau suasmenintas nei kvakiutlių ir kone vi
sai praradęs gentinį pobūdį. Odžibvėjų įvesdinimo į
„Midės (Mide) ordiną“ apeigas detaliai aprašė Kohlas,19jų seka tokia: surenčiama šventa trobelė; vaikas
naujakrikštas, kuris visą apeigų laiką elgiasi taip, tarsi
būtų visiškai praradęs valią, pririšamas prie gulto; da
lyviai pasipuošia, išsipaišo ir t.t.; bendra eisena žen
giama trobelėn; vadas burtininkas žynys vieną po kito

„užmuša“ ir „prikelia“ visus dalyvius; eisena, nužudy
mas ir prikėlimas įvyksta po kiekvieno svarbesnio veiks
mo ar ritualo; vyrų ir moterų palydos lydimas tėvas ati
duoda savo vaiką vado žinion, o paskui kartu su paly
dovais šoka. Tai trunka iki vidudienio. Po vidudienio
trobelės viduryje sudedama šventenybė. Tai audeklu
pridengta šakų krūva, apie kurią eisena sukasi kartą,
du, penkis - tol, kol audeklą klote nukloja dalyvių iš
burnos spjaudomos spalvotos kriauklės. Tada eisena
vėl patraukia toliau, ir kiekvienas praeidamas pasičium
pa sau po kriauklelę, kurią, tapusią šventa, dabar gali
ma naudoti kaip veiksmingą „vaistą“. Kiekvienas mu
ša po būgnelį ir gieda savotišką maldą, o vyrai dargi
rūko (ritualinis rūkymas). Vakarop tėvas vadui ir žy
niui įteikia dovanas, o šie jam savo ruožtu atsilygina
„vaistais“, amuletais ir pan.; senelis rėžia kalbą, kuria
šaukiasi „Gilei Manitu dieviškojo palaiminimo“; kar
tu, dalyvaujant ir vaikams, valgomas vandeny virtų ku
kurūzų patiekalas. Apeigų metu naujakrikštui sutei
kiamas vardas.
Naujosios Meksikos Zuni gentyje kiekvienas vy
riškos lyties vaikas turi įstoti į Ko’tikili, arba Katkina
bendruomenę, ir priskiriamas vienam kuriam iš kiwitsiwe (šventas apeiginis pastatas, liaudyje vadinamas „kiva“), paprastai tam, kuriam priklauso ir vaiką priėmusios pribuvėjos vyras, vyriausiasis sūnus arba vyriau
siasis brolis. Šis vyras ir tampa jo krikštatėviu savano
riškoje (jeigu jam jau dvylika ar trylika) arba nevalin
goje (jeigu jis dar visai vaikas) iniciacijoje. Be to, kiek
vienas, tiek vyras, tiek moteris, dar priklauso vienai iš
keleto žiniuonių arba „lietaus brolijų“, vėlgi turinčių
skirtingas iniciacijos apeigas.
Štai savanoriškos iniciacijos į Ko’tikili metmenys.
Krikštatėvis įveda naujakrikštą į kivą. Dvi moterys už
deda jam ant nugaros keturis keturlinkius užtiesalus.
Krikštatėvis įsupa naujakrikšto galvą į audinį taip, kad
šis nieko nematytų. Tada jam per nugarą sušeriama ju
kos šakomis, po keturiskart kiekvieno iš Sajathlio (Sayathlia) dievų (vyrų su kaukėmis). Moteriai kiekvie
nas sušeria tik po kartą. Tada užtiesalai nuimami, ir
vėl sušeriama po keturiskart kiekvieno iš dievų. Krikš
tatėvis nusupa nuo galvos audeklą, o plaukuose pri
tvirtina šventą papuošalą - erelio plunksną. Keturi die
vai nusiima kaukes, ir naujakrikštas atpažįsta juos esant
žmonėmis. Keturi naujakrikštai pastatomi priešais ke
turis Sajathlius, kurie atiduoda jiems kaukes ir jukos
šakas. Dabar naujakrikštai šiomis šakomis sušeria kiek
vienam iš Sajathlių per dešinę ir kairę rankas bei deši
nį ir kairį kulkšnis ir grąžina Sajathliams jų kaukes. Šie
kaukes vėl užsideda ir tada sušeria per rankas bei kulkš
nis kiekvienam krikštatėviui. Tuomi iniciacija baigiasi.
Reikia pastebėti, kad pėrimu šiose apeigose aiš
kiai visų pirma pažymimas atskyrimas, o paskui ir įve
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dimas. Tuo pačiu tikslu periama ir navahų iniciacijos
apeigose, kurios ir taip beveik visiškai sutampa su ap
rašytosiomis. Skiriasi nebent dieviškųjų veikėjų, sušeriamų kirčių ir pan. skaičius. Navahų naujakrikštai dar
apibarstomi rupiais miltais. Inicijuojamos moterys, be
to, dar palytimos tam tikra ypatinga šventenybe (keke
iš keturių javų varpų, pritvirtintų prie keturių jukos ša
kų). Šia šventenybe palytima bei rupiais miltais pabarstoma paeiliui kojų pėdos, rankų plaštakos bei delnai,
viršutinė krūtinės dalis bei raktikauliai, mentės ir abu
viršugalvio šonai. Pažymėtinas šių apeigų panašumas į
krikščioniškąjį krikštą - abiem atvejais šitaip įvesdina
ma į bendruomenę. Reikia pridurti, kad iniciacijai tin
kamas amžius neribojamas, o norint įgalioti asmenį da
lyvauti visose be išimties apeigose bei dėvėti šventą
sias kaukes, apeigas ta pačia tvarka reikia atlikti ketu
rissyk. Baigdamas naujakrikštas užsideda kaukę, pasibarsto ją šventais milteliais ir įkvepia šventų dūmų. Pra
džioje kaip būgnas buvo naudojamas dugnu į viršų ap
verstas tam tikras indas; pabaigoje jis vėl atverčiamas
stačias. Apeigos baigtos.
Prieš nagrinėdamas kitas apeigų grandines, norė
čiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką: Šiaurės Ameriko
je, kaip ir Australijoje, šventa nuo naujakrikštų nepri
dengiama; visų pirma tai kaukės, o paskui - baubian
tys jaučiai.20Šie vaikų baubai21 ir yra apeigų ašis. Suvirš, išvengti antgamtinio pavojaus santykyje su šventa,
laikantis tam tikrų griežtų elgesio taisyklių, - tai kaip
tik esminis inicijuotojo pranašumas. Tas pat pasakyti
na ir apie iniciacijų į misterijas kulminaciją senovės Azi
joje bei Graikijoje.
Labai įdomios sabėjų pakartotino krikšto apeigos.
Sabėjų religija - tai mazdeizmo, judaizmo, krikščiony
bės, islamo ir t.t. mišinys, o jos pradininkas esąs pats
Jonas Krikštytojas.22 Čia skiriamos trys krikšto rūšys:
(metų) vaiko krikštas; nuo įvairaus susitepimo apva
lantis bei nuskaistinantis krikštas; ir kasmetinių Pančo
švenčių penkias dienas trunkantis kolektyvinis krikš
tas. Sabėjumi gimstama, svetimas negali įstoti į šios
religijos tikinčiųjų gretas, todėl ir jokių atskyrimo ri
tualų čia nėra. Tuo sabėjų grupė išties ypatinga.
Okeanijos (išskyrus Australiją) bei Afrikos „slap
tosios draugijos“, priešingai nei klanai ir brolijos, ne
turi tikslo apvaldyti gamtą. Nors iš prigimties jos atro
do religinės maginės, tikroji jų paskirtis veikiau politi
nė ir ekonominė pačia pasaulietiškiausia prasme. Vis
dėlto tiek bendra eiga, tiek kartais net detalėmis jų ini
ciacijos apeigos primena ką tik aptartąsias. Itin savo
panašumu pritrenkia Kongo apeigos, smulkiai aprašy
tos De Jonghės.23Jis pats, deja, laikė jas „lytinės bran
dos apeigomis“, nors naujakrikštų amžius, dažniausiai
išsitekdamas tarp dešimties ir penkiolikos, įvairavo net
nuo septynerių iki dvidešimties metų.
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Kongo negrų fiziologinės brandos amžius tiksliai
nežinomas. Anaiptol ne visi žemesniųjų Kongo genčių
nariai apskritai priimami į nkimba ar nyembo, taigi čia
iš tiesų turime ypatingas išrinktųjų grupes, kurias to
liau ir vadinsiu „slaptosiomis“, nors šis terminas ir ne
visiškai tikslus.24Iniciacijos į šias grupes apeigos netu
ri nieko bendra nei su lytine branda, nei su teise tuok
tis, nei vaisingumu apskritai. Konge, kaip ir Gvinėjos
įlankoje, slaptosios bendruomenės pagal narystę jose
kerta gentis (geografines bendruomenes) skersai. Įjas
tepriimami šviesiausio proto laisvųjų ar turtingų ver
gų sūnūs.
Apeigų trukmė - nuo dviejų mėnesių iki šešerių
metų ir priklauso tiek nuo genties, tiek nuo stebėtojų.
Apeigas sudaro ir įvairiausi negatyvūs (tabu), ir pozi
tyvūs ritualai. Apeigų eiga tokia: naujakrikštas, prieš
įvedant jį į naują aplinką, visų pirma atskiriamas nuo
ankstesniosios, kuriai jis nuo šiol miręs. Jis nuveda
mas girion, kur atskirtas nuo visų atlieka apsivalymą,
plakasi bei svaiginasi palmių vynu, kol pasiekia anes
teziją.25Tada prasideda perėjimo ritualas, susijęs su kū
niškais sužalojimais (apipjaustymu, kartais ir šiaip at
liekamu ankstyvame amžiuje be jokio ryšio su slaptąja
bendrija) bei kūno paviršiaus išpaišymu (baltai,26rau
donai). Kadangi šio išbandymų laikotarpio metu nau
jakrikštas laikomas mirusiu, jis būva nuogas ir negali
palikti savo slėptuvės nei pasirodyti žmonėms. Jį da
bar moko žynys burtininkas (nganga). Su juo kalbama
ypatinga kalba, jis maitinamas ypatingu maistu (mity
bos tabu).
Išbandymų laikotarpį seka reintegracijos į anks
tesnę aplinką ritualai (elementas, visiškai beprasmis ini
cijuojamiesiems į totemo klaną ar broliją). Dabar inici
juojamieji dedasi nemoką vaikščioti, valgyti, apskritai
elgiasi taip, lygbūtų naujagimiai (atgimėliai) ir turėtų iš
naujo išmokti visų kasdienio gyvenimo veiksmų. Prieš
pradėdami viso to iš naujo mokytis, inicijuojamieji išsi
maudo upėje, ojų šventoji trobelė sudeginama. Žodžiu,
turime dvi ritualų sekas: atskyrimo nuo įprastos aplin
kos bei įvedimo į šventą aplinką ritualai; pereinamasis
tarpsnis; ir atskyrimo nuo šventos aplinkos bei įvedimo
įpraston aplinkon ritualai. Tačiau perėjęs šventąja erd
ve inicijuotasis įgyja ypatingą maginę religinę kokybę.
Jaundėje (Yaunde), Pietų Kamerūne, taip pat Gvinėjos
įlankos tautelėse (Poro, Ėkpo, Oro, Mumbo Džiumbo
(Mumbo-Jumbo) bei kt. slaptosios draugijos) iniciaci
jos apeigos bendrais bruožais sutampa.
Dėl duomenų apie Melanezijos slaptąsias bendri
jas skaitytojui pasiūlyčiau visų pirma puikią Codringtono knygą,27kurioje jis aprašo Fidži (Fiji), Bankų sa
lų, Naujųjų Hebridų iniciacijų apeigas. Autorius nėra
tikras, ar čia gyvuojančios sąjungos turi kokį nors ryšį
su totemizmu. Neseniai Parkinsonas28 pateikė naujų

duomenų apie Bismarko archipelago bei Saliamono sa
lų, vadinamųjų Dūk Dūk (Duk-duk), slaptąsias ben
druomenes. Jų apeigų tvarka, netgi detalėmis įvairuo
janti labai nežymiai, tokia. Naujakrikštas nuvedamas į
šventą vietą. Ten jį didesne arba mažesne (destis jo am
žius) lazda primuša „dievas baubas“ tubuan. Naujakrikšto riksmui iš toli ataidi jo motinos bei artimųjų
aimanos. Krikštatėvis dalina jiems dovanas, o naujakrikštui duoda užkąsti. Tubuanas nusiima savo apdarą,
kad naujakrikštas atpažintų jį esant žmogumi. Tubuano apdaras taip sutvirtintas, kad pats vienas sau stovi
šalia, primindamas esąs įkrautas jėga (melaneziečių
mana). Dalyviai šokdami išmoko naujakrikštus savo
šokių bei bendrijos paslapčių. Visi kartu valgo. Dvyli
kamečiai naujakrikštai gauna apeiginius drabužius, o
mažesni vaikai turės jų laukti dar keletą metų. Drabu
žiai įteikiami jau kitą dieną ir su ypatingomis apeigo
mis, tuo iniciaciją ir užbaigiant. Taigi vėl matome at
skyrimo, perėjimo bei įvedimo ritualų požymius.
Panašioje Fidži apeigų sąrangoje dar yra ritualas,
kurio metu naujakrikštas turi praeiti tarp dviejų me
namų lavonų išvirtusiais lauk viduriais (iš tikrųjų - pa
aukotų kiaulių), nuo galvos iki kojų išdažytų juodai.
Karių ir plėšikų ariojų (Arioi) politinę sąjungąTaityje bei kitose Polinezijos dalyse sudarė septyni luo
mai, pakopos, ar laipsniai, kurių narius kits nuo kito
skyrė atitinkami tabu, gausėjantys bei sudėtingėjantys
kylant hierarchijos laiptais aukštyn. Apskritai sąjun
gos nariais galėjo tapti visų visuomenės sluoksnių at
stovai. Norintysis įstoti prisistato neįprastai apsiren
gęs bei išsidabinęs ir elgiasi taip, lyg būtų pamišęs. Jei
gu ariojams jis pasirodo naudingas, šie priima jį už tar
ną. Toks pirmasis žingsnis, kuriuo žmogus viešai pa
reiškia išsiskiriąs iš bendros tėkmės, mano galva, yra
ne kas kita kaip savanoriškas atskyrimo ritualas. Po
kurio laiko naujakrikštas įvedamas: jis gauna naują var
dą, iš jo pareikalaujama užmušti savo vaikus, jis turi
išmokti ypatingos laikysenos, privalomos giedant tam
tikrą šventą giesmę, pagaliau jis aprengiamas vado žmo
nos rūbais ir šitaip tampa septintojo luomo nariu.
Aukštesnis laipsnis įgyjamas taip. Visi ariojai su
sirenka su apeiginiais drabužiais. Šaukiamasi švento
sios kiaulės, kreipiamasi į genties šventyklas, tada iš
vardijami kandidatai kartu su jų siekiamais įgyti laips
niais. Eisenomis žygiuojama į šventyklas, kandidatas
atnašauja dievui auką - šventą kiaulę, kurią arba už
muša ir visi kartu suvalgo, arba tiesiog paleidžia lais
vėn. Iškeliama didelė puota, kartu nubrėžiant kiekvie
nam laipsniui privalomus lytinio elgesio bei maisto ta
bu. Anot Elliso, atrodytų, jog čia būta ne tik heteroseksualinio ištvirkavimo, bet ir pederastijos.29 Muzi
kuojama, šokama, vaidinama. Kandidatas sulig savo
naujuoju laipsniu tatuiruojamas.

Melaneziečių apeigos atitinkamam laipsniui įgyti
kur kas paprastesnės nei ariojų. Pagrindinis elementas
- apeiginis pasikeitimas monetomis (Bankų salyno Mo
tos (Mota) saloje) arba pintomis paklotėmis (Ohos
(Oha) saloje), kiaulių dovanojimas sąjungos nariams
(suqe, huge ir kt.) bei apeiginės puotos hole Britų Ko
lumbijoje. Nors suqe reikšmė visų pirma socialinė bei
ekonominė, maginis religinis elementas vis dėlto ryš
kus iš to, kad perėjimą iš pakopos į pakopą (Bankų
salynejų aštuoniolika) čia lemia turtas, kuris savo ruož
tu priklauso nuo žmogaus „manos“. Amerikos indėnų
brolijose panašų vaidmenį vaidina tokios sąvokos kaip
Manitu, Orenda ar Nagvalis.
Dėl iniciacijų į amžiaus grupes, tai detaliau tepanagrinėsiu masajų (Masai) apeigas. Kadangi kai ku
riose Australijos gentyse apeigos užtrunka gana ilgą
laiko tarpą, Schurtzas bei Websteris perėjimą į atitin
kamą amžiaus grupę sumaišė su iniciacijos į totemo
grupę apeigomis.
Masajuose „lytiškai subręstama maždaug dvylikos
metų,“30 ir berniukai apipjaustomi „tuoj pat, vos tik
jie tampa pakankamai stiprūs, t.y. tarp dvylikos ir še
šiolikos“. Jei tėvai turtingi, kartais tai padaroma ir anks
čiau, o jei neturtingi, apeigos atidėliojamos tol, kol jie
įgali jas apmokėti - įrodymas, kad ir čia socialinė bran
da skiriasi nuo fizinės. Apipjaustymas atliekamas tik
kas ketveri ar penkeri metai, ir visi vienu metu api
pjaustytieji sudaro amžiaus grupę, pažymimą vienu
bendru vado suteikiamu vardu. Kenijos masajų ber
niuko negalima apipjaustyti, o mergaitei - nupjauti kli
torio, kol tėvas neatliko apeigų, vadinamų „peržengi
mas per tvorą“, kurios reiškia jį įgijus „senelio“ statu
są ir nuo šiol vadintiną „savo vaiko Tėvu“.31
Apipjaustymo apeigos tokios: susirenka visi kandi
datai, beginkliai. Jie išsitepa baltu moliu ir klajoja iš kraalio (kaimelio - D. R.) į kraalį porą ar trejetą mėnesių.
Jų galvos nuskutamos plikai, užmušamas jautis arba avi
nas. Kitą rytą po skerstuvių kiekvienas nusikerta po stie
bą (tam tikros šparago rūšies), kurį merginos pasodina
priešais jo trobelę. Vėl kitą rytą vaikinai, išėję į šaltą
orą, prausiasi šaltu vandeniu (anot Merkerio, grūdina
si). Krikštatėvis nupjauna odelę. Skiautė jaučio odos su
nutekėjusiu krauju padedama kiekvienamberniukui ant
jo lovos. Berniukai paliekami uždaryti keturioms pa
roms. Tada jie išeina ir erzina merginas, dažnai patys
apsirengę kaip moterys. Veidus išsitepa baltu moliu. Gal
vas pasidabina kokio nors mažo paukštelio arba stručio
plunksnomis. Galutinai pagijus, jiems vėl nuskutamos
galvos, o kai plaukai vėl atauga tiek, kad galima sušu
kuoti, jie pramenami murrani, t.y. kariais.
Mergaičių apeigose irgi užmušamas jautis arba avi
nas, tik ekscizija atliekama ne lauke, o patalpoje. Mer
gaitės pasipuošia galvas palmių lapais arba žolynais.
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Pagijusios jos ištekinamos. Tanganjikos (Tanganyika)
masajų berniukų apeigos niekuo nesiskiria nuo ką tik
aprašytųjų, nebent tik tuo, kad čia po pačios operaci
jos iškeliama didžiulė puota, kurioje dalyvauja apipjaus
tytojo tėvas bei senelis ir visi kaimynystės vyrai. Jau
nieji kariai (viengungiai) šoka bei pramogauja su mer
ginomis, savo mylimosiomis. Apipjaustytieji uždaromi
vienumoje septynioms paroms. Išėję jie užmuša baltą
ožį, išsidalina tarpusavy jo mėsą, o kaulus sumeta ugnin. Mergaičių apeigos skiriasi tuo, kad vienu metu
operacija atliekama iškart keletui. Irgi nuskutamos gal
vos. Kol žaizda neužsitraukia randu, neišeinama iš na
mų. Galvos pasidabinamos žolynais, tarp kurių įter
piama ir stručio plunksna. Veidai išsitepami baltu mo
liu. Visos kraalio moterys kartu dalyvauja bendro val
gio komunijoje. Ištekama iškart, kai tik jaunikis įsten
gia išpirkti kraitį.
Nors šios apeigos nepriklauso nuo lytinės bran
dos, jos vis dėlto yra lytinės prigimties, nes įveda vaiki
nus ir merginas į lytišką suaugusiųjų visuomenę. Be
to, reikia pridurti, kad nors mergaitei atliekamos ope
racijos tikslas - santuoka, tai santuoka kaip socialinis
institutas, o ne kaip lytinė sueitis. Pradedant Merkerio nenurodytu amžiumi iki nupjaunant klitorį, mer
gaitės gyvena viename kraalyje su jaunais (pirmosios
amžiaus grupės) kariais ir turi bent po vieną meilužį
ar net po kelis, tik su sąlyga, kad nepastos.
Sekanti mergaičių amžiaus grupė - tai ištekėju
sios moterys, o paskutiniąją amžiaus grupę jau žymi
žili plaukai bei menopauzė. Jaunuoliai, buvę berniu
kai (ayioni), o paskui kandidatai (sipolio), kaip kariai
dvejiems metams tampa naujakrikštais, arba mokiniais
(pamoti), ir tik po to jie - visiškai apsiplunksnavę ka
riai (mūrrani). Šioje grupėje jie ir išlieka iki dvidešimt
aštuonerių ar trisdešimties metų amžiaus, kai veda ir
pagaliau tampa suaugusiais (momo). Čia, kaip ir dau
gelyje tautų, vestuvių apeigos kartu žymi ir perėjimą iš
vienos amžiaus grupės į kitą.
Taip pat noriu paminėti Jao (Yao) apeigas, nes jos
yra susijusios su perėjimu kartu ir iš amžiaus grupės į
amžiaus grupę, ir iš vienos hierarchijos pakopos į kitą,
kaip kad Indijos todų (Toda). Mergaičių unyago dali
nama į keturias dalis: 1) ciputu - pradedant septynerių, aštuonerių ar devynerių metų amžiumi ir baigiant
pirmosiomis mėnesinėmis; būdingas atskyrimas, lyti
nių dalykų pamokos, tolydi labia minora deformacija
net ligi septynių ar daugiau centimetrų ilgio, erotiniai
šokiai ir 1.1.; 2) matengusi - pirmosios menstruacijos
šventė; mergaitė atskiriama ir mokoma mėnesinių lai
kui taikomų tabu; nors jau ciputu metu mergaitė ište
kinama, pirmųjų mėnesinių laikui ji vėl palieka savo
vyrą; 3) citumbu - pirmojo nėštumo apeigos; penktą
mėnesį plikai nuskutama galva; mokoma motinystės
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dalykų bei su nėštumu susijusių tabu; 4) wamwana pirmasis gimdymas; vyras po to neturi teisės atnaujinti
lytinių santykių be kaimelio vado leidimo, ir tai tik vai
kui jau išmokus sėdėti arba sulaukus septynių mėne
sių amžiaus. Šiose apeigose labai ryškus lyčių solida
rumas. Kaip matome, Jao „iniciacijos apeigos“ gero
kai išplėtotos.
Kai kuriose Amerikos indėnų gentyse (Arapaho
bei kt.) perėjimo iš vienos amžiaus grupės į kitą apei
gos yra daugiau ar mažiau maginės religinės prigim
ties, tačiau daugumoje amžiaus grupes skiriančių tau
telių paaukštinimas priklauso nuo pasižymėjimo kare
ar žygyje arba nuo aukų bei dovanų įvairių švenčių pro
gomis, o paties amžiaus niekad nepaisoma pernelyg
griežtai.
Versta iš: Arnold van Gennep. The Rites of Passage. USA: The University of Chicago Press, 1960. P. 65-115. - VII skyrius: Initation Rites.
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ŽMONES PASAKOJA

Senoviniai zanavykų
vežimai ir kitos
transporto priemonės
Valentinas GUSTAINIS
Pasistengsiu aprašyti anų laikų Zanavykuose bu
vusius medinašius ir geležinašius vežimus arba ra
tus. Visų pirma turiu pabrėžti, kad Šakių rajono Griš
kabūdžio apylinkėje ratai ir vežimai buvo sinonimas.
Galbūt labiau vartota vežimas, nes žodžio tekinis ne
žinota. Dažnai tarp žodžių vežimas ir ratai būta ir skir
tumų. Yra žinomi posakiai: „Boba iš ratų - ratams
lengviau“, „Parvežė didelį vežimą malkų“, „Nusiuntė
vežimą svečiams parvežti“. Pats padargas, jau pa
kinkytas, buvo tik vežimas: „Pirkau porinį vežimą. Su
tilps ir į pavienį vežimaitį.“
Medinašiai vežimai pas mus baigė gyvenimą sy
kiu su praėjusiu šimtmečiu. Bet gerai pamenu, kad
mano tėviškėje (Jankų vis., Vinkšnupių k., - A.V.) dar
buvo panaudojamas ir senas medinašis vežimas, kai
pasitaikydavo kokį lengvesnį daiktą kur nors netoli
nuvežti ar vežti į laukus mėšlą. Medinašiai vežimai
turėjo gerokai siauresnes vėžes negu juos pakeitusieji geležinašiai, nors pačios ašys buvo ilgos, o ratų
stebulės bent dvigubai ilgesnės už geležinių ašiųsfebules. Kaimo vežimai daugiausia buvo poriniai. Vie
nu arkliu važiuojant reikėjo juose tik per gerą plašta
ką į šoną perkelti vežimo dyselį. Tikrų, lengvesnių pa
vienių vežimų retai tepasitaikė. Juos turėdavo tik vie
ną arklį telaikiusieji.
Prireikus medinašius vežimus galėjai pailginti ir
patrumpinti. Stebulės buvo vinkšninės, stukai ir stipi
nai - ąžuoliniai. Kiekvienas ratas - tekinis turėjo po
šešis stukus ir po dvylika stipinų - špykių. Medina
šius, vėliau ir geležinašius, ratus padirbdavo kaimo
račiai. Mano apylinkėje jau niekas neatsimena medinašių ratų visai be apkaustų: tekinius suverždavoratlankėmis, stebules - rinkėmis. Aprašysiu tik geleži
našius vežimus ir jų konstrukcines dalis.
Kaip minėjau, geležinašių vežimų ratai - tekiniai
mūsų krašte buvo stukiniai: kiekviename rate po vie
ną vinkšninę stebulę. Joje sukalta po dvylika stipinų,
ant jų poromis užmaudavo šešis stukus. Be ąžuoli
nių, pasitaikydavo ir uosinių stukų. Kad stebulė ne
skiltų, račiai ją suverždavo, iš abiejų stipinų pusių už

kaldami po geležinį žiedą - rinkę. Į stebulės vidų įdė
davo geležinę bukšą, jau dirbtuvėse nulietą. Kad ra
tas nuo ašies nenusmuktų, medinašius tekinius už
kišdavo vadinamaisiais štikseliais arba špernegeliais.
Geležinių ašių galai būdavo su sriegėmis, užveržia
mi specialiomis veržlėmis. Prieš tas veržles ant pasturgalinės ašies užmaudavo tūles, lušnims įstatyti, o
ant pirmagalinių ašių galų užmaudavo atsajas, kurių
vieną galą pritvirtindavo prie vežimo skieto. Ant abie
jų ašių būdavo plautai, specialiomis kengėmis priveržti
prie ašies, kuri tarp ratų būdavo pastorinta kieto me
džio strampu, kad plautai geriau laikytųsi. Plautai pa
prastai būdavo beržiniai. Užpakalinio ir pasturgalinio
plauto galuose buvo skylės rungams įkišti. Vežant
sunkesnius krovinius, pasturgalinius rungus labai stip
riai paremdavo lušnys - dažniausiai gero pinučio storio
eglinė šaka su atšaka viršuje, per kurią permetamas
geležinis lušnapantis. Pailgo keturkampio viena jo rin
kė užmauta ant rungo, o kitas nuo išlenktos kengės
atsuktas plonas gero sprindžio ilgio geležinis lušnapančio galas plona virvute pririšamas prie lušnies. To
kiu būdu lušnis padėdavo rungui atlaikyti didelį svorį.
Pirmagalinius rungus įkaltuodavo į kiek paplokš
čią beržinį dailiai nuobliuotą strampą ir drauge su juo
sudarydavo krėslą. Per vidurį krėslas būdavo pergręžtastaip, kad geležinisšerdešninkas jį išlaikydavo vie
toje besisukinėjantį ant plauto. Kad krėslas ant plau
to lengviau sukinėtųsi, jo apačioje būdavo plona ge
ležinė plokštelė su skyle šerdešninkui perkišti. Tokia
plokštelė būdavo ir ant plauto. Tas plokšteles nuolat
patepdavo, kad šildžiau sukinėtųsi ir viena į kitą besi
trindamos negirgždėtų.
Pasturgalinius ratus prie pirmagalinių prijungda
vo beržine kartimi - įšaučiu arba pertraukčiu. Įšaučio priešakyje būdavo didelė skylė šerdešninkui per
kišti. Kad skylė neplyštų, įšaučio galą suverždavo ge
ležine rinkute. Pasturgaliniame įšaučio gale būdavo
po keletą skylių per sprinduką viena nuo kitos, kad
galėtų paruoti norimo ilgio vežimą. Už pasturgalinės
ašies per įšaučio pasirinktą skylutę perkišdavo špernegelį ir abiejus ratus sujungdavo. Kas pirmagalio
ratams būdavo dyselio šlaunys, tas pasturgaliniams
- treinijas. Tai uosio ar kito kietmedžio stiprus stry
pas. Jo pasturgalinis galas būdavo išilgai perpjau
tas, išskėstas ir tvirtai įdėtas į pasturgalinę ašį po jos
plautu. Treinijo priešakinis galas būdavo iš apačios
išskaptuotas, kad gerai prigultų prie įšaučio, ir prie jo
priveržiamas specialia geležine rinke. Ją užkalę dar
pakyliuodavo kietmedžio kyliuku. Neteko matyti ve
žimų su pastoviai pritaisytu įšaučiu, nekalbant apie
bričkas, kurių ėmė įsitaisyti turtingesni ir unaresni gaspadoriai. Bričkomis važinėdavo į šventes ir svečius.
Kitiems reikalams jos nebuvo naudojamos, jos ne
buvo ir išardomos.

Pažangesnieji gaspadoriai Pirmojo karo išvaka
rėse vis dažniau ėmė įsitaisyti vežimus - gurbelius.
Tai buvo praktiškas bričkų pakaitalas, už bričkas daug
pigesnis. Gurbeliui nereikėjo specialių ratų, kaip brič
kai: jį galėjai uždėti ant sutrauktų darbinių ratų. Toks
gurbelis buvo į viršų išskėsta lentinė dėžė su dviem
pasostėmis. Jame važiuoti tilpo 5 - 6 žmonės. Gur
belius dažydavo tamsiomis spalvomis.
Pirmagalinėje ašyje svarbiausias įtaisas buvo dy
selio šlaunys, paprastai išlenktos iš kietmedžio, prie
kyje labai stipriai suveržtos dviem geležinėmis rinkė
mis, surakinančiomis dyselį, o paskutiniais išskėstais
galais sukirptos mediniu skersiniu -padem a. Toji dy
selio šlaunų padema laisvai slankioja po įšaučiu, pri
laiko dyselį tam tikrame aukštyje. Kad ji negirgždėtų
čiuožinėdama, iš viršaus apkaustydavo geležies
plokštele kaip ir įšaučio dalis ties ja.
Dyselyje (rodiklyje) tarp šlaunų buvo nedidelė
skylutė, per kurią perkišdavo vežimo skieto šerdešninkutį. To skieto galuose būdavo užkalti geležiniai
brakai - stiprūs išlenkti kabliai vogams užkabinti. O
patys skietų galai būdavo stipriai suveržti geležinių
atsajų kengėmis. Skietai būdavo ąžuoliniai ar kito kiet
medžio, dyselys - dažniausiai beržinis. Ant vogų galų
užnerdavo pakinktų viržių kilpas.
Šienui, javams ir kitiems didesnių apimčių daik
tams vežti vežimus pailgindavo, išleisdami įšautį, įdė
dami ilgąją dugninę ir uždėdami ilgąsias kripes arba
leiteres. Jos turėjo apie 6 m ilgio, buvo gana tankiai
prispraudytos paralelėse kartyse plaštakos pločio
skaldytų ir nuobliuotų lentučių. Ilgomis kripėmis „pa
rėdytas“ vežimas visuomet buvo su lušnimis, o kri
pių pirmagaliai suveržti stipriomis virvėmis, kad kro
vinys neišlaužtų rungų, prie kai kurių kripių viršutinės
kartys būdavo pririštos pančiais. Pasturgalinius run
gus labai stipriai remdavo lušnys, bet ir čia kripių ga
lai būdavo vienas su kitu surišami virvėmis. Kartais
kripių vežimo galą užraizgydavo plonesne virvute, kad
krovinys neišbyrėtų. Kol derliai buvo menki, o grūdai
brangūs, tai vežant javus iš laukų į vežimus visuomet
įtiesdavo paklodę, kurią priraišiodavo prie kai kurių
kripių viršutinės karties. Dar buvo mada iš sumaltų
pabirų išsikepti šviežio derliaus gardžios duonutės...
Prireikus mėšlui vežti trumpo vežimo, kripes ir il
gąją dugninę nuimdavo, jšautį sutraukdavo, uždėda
vo šūdlenteres - dvilenčius skydus iš šonų kroviniui
prilaikyti. Kai reikėdavo kur nors nuvežti mažų gabari
tų krovinį, į šūdlenteres įdėdavo susivėlusių linų - //nienių - surištą vieną ar dvi pasostes, jas užtiesdavo
marškoniais dekiais, paprastai skirtais arkliams, kai jie
per šalčius stovi pakinkyti kur nors patvoryje, uždeng
ti - „uždekiuoti“. Tokie dekiai būdavo specialiai išaus
ti iš storų siūlų, didelių langučių raštais. Šūdlenterėmis kur nors toliau važiuoti, juolab į svečius, buvo gėda.
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Tad išvažiavimui stengdavosi įsitaisyti specialias kriputes su tokiomis pat linienių ar šiaudų pasostėmis, o
įlipimui būdavo riestas pagaikštis - pastovas. Vienas
jo galas būdavo pritaisytas prie lušnies kojos - tūlės,
kitas virvute pririštas prie kriputės arčiau pirmagalio.
Kai retkarčiais pasitaikydavo kinkyti trejetą arklių,
paprastai iš kairės, panaudodavo kardielių - kokių 3
metrų ilgio eglinė kartelė, vienu galu „užkarta“ už įšaučio galo prie pasturgalinės ašies, o prie kito galo pri
rištu vogu, ant kurio galų užmaudavo pakinkyto ar
klio plėškės viržius. Tačiau taip pakinkytą trejetą esu
vos keletą kartų tėviškėje matęs, ir pats kardieliaus
pavadinimas jau vargu kam bežinomas.
Ūkiuose turėdavo bent po dvejus ratus, stambes
nieji ūkininkai - po trejus-penkerius. XIX a. pabai
goje ratus daugiausia tepdavo smala, kurią mūsų kai
me vadino gote. Jos atveždavo iš „girininkų“, kur „iš
degindavo“ iš pušinių kelmų. Paprastai per kaimą va
žiuodavo pavienis vežimas su golės statine. Jos apa
tiniame dugne būdavo volė golei išleisti. Kibirai tada
buvo tik mediniai, gana storu smalos sluoksniu iš vir
šaus ir vidaus apsitraukę. Jei golės neturėjo, ratus
patepdavo avies lajumi ar parūdijusiais lašiniais. Drau
ge su XX amžiumi atėjo ir specialus pirktinis šmeras,
nebrangus ir tikęs ne tik ratams, bet ir rusvelkių, ku
liamųjų, akselinių dantračiams tepti.
Žiemą kaimiečiai savo vežimus paprastai išardydavo, ratus sukraudavo pastogėje, dažniausiai tuš
čiuose klojimų grendymuose ar pašiūrėse. Žiemą ra
tus pakeisdavo šlajos ir rogės. Šlajomis vežiodavo
krovinius, rogės - žmonėms pasivažinėti. Pagrindi
nė šlajų dalis - pavažos, dažnai pusiau perpjauto
kreivo beržo, priekyje užriestais galais, sujungtaisgaktiniu. Gaktinio viduryje būdavo geležinė kengė dyseliui priveržti. Ant pavažų būdavo po dvi kampas su
skylėmis galuose rungams įkišti. Ties pirmagalinės
kampos viduriu - keturkampė skylutė dyselio galui
įkišti. Šlajas ir roges apkaustydavo ir pakaustydavo
geležimi. Priekyje prie pavažų prikaustydavo brakus
vogams užkabinti. Po pavažomis prikaltas geležines
juostas vadino bėgiais.
Kai žiemą iš girios veždavo ilgus rąstus ar kartis,
reikėdavo prie šlajų pririštų mažų šlajukių, vadinamų
abazu, arba abazuku. Ilga stipri virvė, pririšta prie šla
jų užpakalinės kampos ir per vidurį sukryžiuota, t.y.
sukeistais galais pririšta prie abazo gaktinio ir pava
žų sukirpimo, vadinosi leicė, dažniau sakoma dau
giskaitos forma - leicės. Šlajomis vežant rąstus ar
kitus ilgus sunkius daiktus, ant jų uždėdavo iš storo
kų pušinių ar eglinių strampų pasidarytus krupus ties
kampomis. Jei šlajomis važiuodavo be sunkesnių kro
vinių, tada į šlajų kampas įsikišdavo rungus, įsidėda
vo šiokią tokią dugninę, iš šonų pasistatydavo šūdlenteres ir važiuodavo įsidėję šiaudinę pasostę.
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Keletas zanavykų burtų bei prietarų
Atrodo, kad senais laikais burtų ir prietarų būta
nemaža. Kitas klausimas, kiek rimtai jie praktikuota ir
kiek jais tikėta. Dažniausiai burtai ir prietarai tebuvo
pripažįstami vien tik kaip tam tikra sena tradicija. Jaus
davau, kad vyrai iš jų šypsodavosi, laikydami tai sa
votiškais žaidimais. Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad
marškinius rėžyti, atseit, sukirpti, reikia stengtis pas
kutinį delčios penktadienį. Tada juose nesiveis utėlės.
Manyta, kad agurkus sėti reikia tik esant pilnačiai, nes
delčioje pasėti bus tuščiažiedžiai. Kai kas tvirtindavo,
kad kviečius sėti reikia einant namų link, tada jų žvir
bliai neišlesa. Pavasarį, išgenant į ganyklą galvijus,
juos išleisdami iš tvarto parūkydavo tam tikru smilka
lu, kuriame turėjo būti per Verbą bažnyčioje pašvęstų
kadugių šakelių. Panašiais smilkalais parūkydavo ir į
lauką išleidžiamus mažus žąsyčius, kad jie nesusirg
tų ir nestiptų. Juos parūkydavo sudėtus į pintinę. Nors
arklius labai vertindavo, juos kažkodėl laikydavo vel
nio giminėmis, nes velniai būną bent su viena arkliška
kanopa. Todėl arklių šventais smilkalais aprūkyti ne
derėjo. Kad geriau perinti dedamus kiaušinius „užvers
tų“, atseit, kad iš jų išsiperėtų žąsiukai, žąsį „aplei
džiant“ (sodinant ant kiaušinių), kiaušinius padėti leis
davo mažiems „nekaltiems“ vaikučiams, liepdami dar
kiekvieną kiaušinį peržegnoti. Per „pusiaurakį“ - maž
daug įpusėjus perėjimo laikui - kiaušinius patikrin
davo ir „neužverstus“ išėmę sunaudodavo maistui.
Tikėta, jei iš namų išvažiuojant arkliai kieme pa
lieka savo „krūvutes“, tai kelionė pasiseks, o jeigu iš
važiuojant nusiprunkščia, tai veikiausiai ką nors esi už
miršęs pasiimti. Kelionės pradžioje sutikti vyrą - ge
ras ženklas, moterį - blogas.
Vis dėlto, atrodo, kad tokiais burtais - prietarais
rimtai niekas nesidomėjo ir jais netikėjo, o apie juos
pakalbėdavo tik pajuokaudami.
P.S. Visus šiuos etnografinius duomenis apie Vinkšnupių kaimą XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pra
džioje surašiau aš, V a l e n t i n a s G u s t a i n i s, ta
me kaime 1896 metais gimęs ir tenai užaugęs bei nuolat
gyvenęs bent iki 1925 metų.
Aprašai saugomi Lietuvos istorijos instituto Etnografijos
skyriaus rankraštyne. B. 348. L. 4 5 - 5 5 ; B. 348. L. 4 0 -4 2 .

Kalba vietomis truputį mano paredaguota, aprašas
šiek tiek sutrumpintas, praleidžiant neesmines
smulkmenas - A.Vyšniauskaitė.
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